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LANDBOUWMECHANISATIE
IN NEDERLAND
Dr. J.M.G. VAN DER POEL

Inopdracht vandeKoninklijkeHandelmaatschappij
vihBoeke& Huidekopern.v.
tergelegenheidvanhaar100-jarigjubileumuitgegeven
doorH.VeenmanenZonenn.v. Wageningen 1967

VOORWOORD
Op 15October 1867associeerde Jacob Boeke(1836-1908)zichteGroningen met zijn
zwager Jan Huidekoper om handel en import te bedrijven in landbouwwerktuigen.
Na van een C.V. in 1917tezijn omgezet ineennaamlozevennootschap,waarbijzij
tevens het praedicaat 'Koninklijk' verkreeg,werden deactiviteiten voortgezet onder
de naam Koninklijke Handelmaatschappij v/h Boeke &Huidekoper N.V. en deze
Maatschappij herdenkt op 15October 1967haar eeuwfeest.
Zoiets isaltijd eenbijzondere gebeurtenis enreedslangtevoren hebben wij inonze
kring beraadslaagd op welke wijze een waardige en blijvende herinnering aan dit
jubileum zou kunnen worden gegeven. Als het ware vanzelf vloeide hieruit de gedachte voort eengedenkboek tepubliceren. Aanstonds stond echter bij onsvast, dat
dit gedenkboek niet gewijd moest zijn aan de geschiedenis van onze vennootschap.
Hoe belangwekkend dezebedrijfsgeschiedenis opzichzelf ookzijnmoge,ditstramien
leek onstetraditioneel enbovendien zouden wellicht slechts enkelen zich hiervoor
interesseren.
Een plaatwerk met een public-relations-karakter, waarin hier en daar een greep
zouwordengedaan uit onsarchiefmateriaal, trok onsevenminaan, omdateendergelijk boek uiteraard nooit meer kan zijn dan een eendagsvlinder.
De overweging, dat wetenschap en praktijk uiteindelijk meer gediend zouden zijn
met een studievan algemene aard, dieverband hield met het arbeidsterrein van onze
vennootschap en die tevens een lacune in de kennis over de landbouwwerktuigen in
het verleden zou kunnen opvullen, heeft ons doen besluiten ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan onzer vennootschap een gedenkboek uit te geven met als thema
'Honderdjaar landbouwmechanisatie in Nederland'.
Wijwarenzogelukkigdeheer Dr. J. M. G. van der Poel,wetenschappelijk hoofdmedewerker en docent aan de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool teWageningen bereid tevinden dit boek voor onste schrijven.
De beideeerste hoofdstukken van dit boek, dat thansvoor onsligt, geveneenglobaal beeld van de werktuigen en gereedschappen, die de Nederlandse akkerbouwer
en veeteler gebruikten vóór de landbouwmechanisatie in het midden van de 19e
eeuw een aanvang nam. Het volgende hoofdstuk behandelt de eerste ontwikkelingsfase van de landbouwwerktuigenindustrie in het buitenland. Een direct gevolg van
de opkomst van de buitenlandse werktuigenindustrie was het ontstaan van een
nieuwevorm van tussenhandel inNederland: deimporteurs in landbouwwerktuigen,
dieeenhoofdrol speleninhetvolgende hoofdstuk.

Het pand te Leeuwarden, 1915-1957.

Het pand te Kampen, 1912-1919.

Na dezeinleidende hoofdstukken, dietezamen devoorgeschiedenis vormen van de
landbouwmechanisatie in ons land, worden achtereenvolgens de introductie en
eerste verspreiding van de nieuwe fabriekswerktuigen besproken, terwijl daarna de
invloed van de landbouwcrisis van de jaren 80 en de voortgang van de landbouwmechanisatie na deze crisis tot aan de Tweede Wereldoorlog worden nagegaan. Het
laatste hoofdstuk tenslotte behandelt de stormachtige naoorlogse ontwikkeling.
Het was in het bestek van dit boek uiteraard niet mogelijk de stof uitputtend te
behandelen. Ieder dieenigszins indezematerie thuis is,weetdat over de geschiedenis
van welk landbouwwerktuig ook, een apart boek geschreven zou kunnen worden.
De bedoeling van ons gedenkboek is dan ook slechts om enige belangrijke hoofdlijnen uit de geschiedenis van de landbouwmechanisatie in Nederland aan het licht
te brengen. Maar zelfs voor deze beperkte opzet waseen bijzonder uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Voorstudies ontbraken geheel en vrijwel alle gegevens moesten
uit talrijke en omvangrijke landbouwbladen worden opgedolven. Vele onbekende
gegevens kwamen daarbij te voorschijn en dientengevolge konden onjuiste opvattingen, veelal een gevolg van naschrijverij en vooroordeel, worden rechtgezet.
In tijden die niet met opvallende nieuwigheden kwamen werd stilzwijgend aangenomen dat de mechanisatie een zekere stilstand had bereikt. Zo vermeldt de landbouwpers weinig over nieuwe werktuigen aan het eind van de 19eeeuw, toen devele
ontdekkingen op het gebied van de landbouwscheikunde sterk de aandacht trokken.
Demechanisatie gingechter toch ongemerkt door, zoalstrouwens indegeheleperiodediedit boekwerk bestrijkt.
Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden geweest die dit proces remden of bevorderden. Een krappe arbeidsmarkt b.v. heeft de mechanisatie steeds gestimuleerd
en in tijden waarin het de boeren minder goed ging had de verminderde kooplust
een remmende werking op nieuwe ontwikkelingen. Dit boek toont aan, datin afwijking van publicaties die ten onrechte een andere conclusie hebben getrokken, hier
sprake isgeweest van een steeds doorgaand proces.
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Het pand te Haarlem, 1907-1913.

III

In de diverse hoofdstukken wordt meermalen belicht de waarde van de functie
van de importeur. De auteur vermeldt een geval waarin Boeke ingenieurs van de
McCormick fabrieken laat komen omdat de geleverde grasmaaimachines niet aan
Nederlandse eisen voldeden. Dit feit illustreert dit belangrijke onderdeel van de
functie van de importeur, n.1. het overbrengen van deeisen van de locale verbruikers
aan debuitenlandse fabrieken.
Daartegenover staat het beschreven voorbeeld van de invoer van een goede
machine die desondanks geen succeswerd omdat de reparaties hier te lande nog niet
konden worden uitgevoerd. Dit onderstreept weer de noodzaak van een goede
'service'door importeur en verkoper.
Ik heb slechts enige voorbeelden willen geven en de lezer van dit boekwerk zal
ongetwijfeld met mij tot de conclusie komen dat het een leemte opvult die nog in de
landbouwlitteratuur aanwezig was. Een compliment aan de auteur acht ik hier zeker
opzijn plaats.
Zoals ik hierboven reeds stelde lag het niet in de bedoeling in dit boek de geschiedenis van Boeke &Huidekoper weer te geven, doch een zuiver wetenschappelijk
verantwoord overzicht te geven van de landbouwmechanisatie in Nederland in de
laatste 100jaren.
Ik meen echter dat in dit voorwoord een kort overzicht van enige hoofdzaken uit
degeschiedenisvanonzemaatschappij eenpassendeplaatskan vinden endegegevens
hiervoor heb ik ontleend aan ons eigen archief en voor een groot deel aan mededelingen van de heer B.Plaisier die 49jaren van deze eeuw persoonlijk bij Boeke heeft
meegemaakt.
In hoofdstuk 4 heeft Dr. van der Poel uitvoerig de levensgeschiedenis van de
zeer bijzondere persoon, diede stichter van ons bedrijf, Jacob Boeke,ongetwijfeld is
geweest beschreven en gewezen op de grote invloed die hij op de landbouw en de
landbouwmechanisatie vanzijn tijd heeft gehad.
Zijn zoon en opvolger, Jan Boeke(1864-1937) werd op 20-jarige leeftijd door zijn

vader naar Eduard Ahlbornte Hildesheim in Duitsland gezonden, om in diens grote
fabriek van zuivelwerktuigen enigejaren het vak te leren.Ter verdere voorbereiding
op de taak die hij later in het bedrijf zou vervullen, trad Jan Boeke in 1888in dienst
van de firma R. Hunt and Comp, te Earls Court in Engeland, een fabriek van internationale betekenis op het gebied van landbouwwerktuigen en drijfwerken. Jacob
Boeke vertegenwoordigde toen reeds deze firma Hunt and Comp, en kon dezevertegenwoordiging tot grote bloei brengen door zijn functie als adviseur van vele
coöperatieve zuivelfabrieken die in dejaren rondom de eeuwwisseling uit de grond
schoten en in welke fabrieken destijds alles nog over drijfassen, riemschijven en riemen,resp.tandwielen liep.
Omstreeks 1880kwam door het overlijden van de heer Huidekoper een einde aan
de samenwerking en werden de zaken voortgezet als commanditaire vennootschap.
In 1897 nam Jan Boeke de leiding van het bedrijf van zijn vader over, hierin bijgestaan door zijn zwager, de heer van Hoogstraten, een oud zee-officier, wiens werk
hoofdzakelijk lagindefinanciëleenadministratieve sfeer.
In 1910 gaven de zich naar het Westen des lands uitbreidende activiteiten aanleidingtot het vestigen van een toen nog bescheidenfiliaalte Haarlem en met de leiding
aldaar werd belast de heer R. Harkema, die als boerenzoon een technische opleiding
had genoten en voordien op het kantoor in Groningen als verkoopleider werkzaam
wasgeweest. Onder zijn leiding nam het aandeel van Boeke in de voorziening van de
markt met landbouwwerktuigen, ondanks de gebrekkige aanvoer van machines uit
hetbuitenland, regelmatiginbelangrijkheid toe.
Zoals reeds vermeld werd de C.V. in 1917omgezet in een N.V. en werd bij degelijktijdige viering van het 50-jarig bestaan door H.M. de Koningin aan de N.V. het
praedicaat 'Koninklijk' verleend. Hoewel Groningen statutair deplaatsvan vestiging
bleef werd het hoofdkantoor overgeplaatst naar Haarlem. Tot directeuren werden
benoemd de heren Jan Boeke en R. Harkema, beiden met zetel in Haarlem terwijl
ook de heer van Hoogstraten van Groningen naar Haarlem trok. De heer Harkema
bleefdirecteurtot 1933en nazijn vertrek wasde heer Jan Boeke alsenigdirecteur, in
samenwerking met de heer van Hoogstraten met deleidingvan hetbedrijf belast.
In de EersteWereldoorlog legde deheerHarkematijdens een reis naar Zweden, in
het bijzonder om zich van levering van landbouw- en zuivelwerktuigen van de International Harvester fabrieken te Norrköping en de Alfa Laval fabrieken te Stockholm te verzekeren, ook contact met de electromotorenfabriek Luth & Rosen.
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Van links naar rechts: Jacob Boeke, J. H. van Hoogstraten, J. H. de Vries en Jan Boeke (ca 1905).
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De uitbreiding die de heer Harkema aan de werkingssfeer der N.V. gaf door toevoeging van andere afdelingen, maaktehetnoodzakelijk nieuwekrachten aan tetrekken en in 1918resp.in 1919deden hun intrede de heer B. Plaisier, geboortig uit landbouwkringen, met technische opleiding en ervaring in binnen- en buitenland en de
heer D.M.Verhaar,zwager van de heer Harkema, met commerciële financiële ervaringinNederland enNederlands-Indië.
Zij werden reeds spoedig geconfronteerd met de crisis van 1919—'21en later moesten zij eveneens de crisisjaren 1930—'32onder ogen zien. Na het uittreden vandeheer
Harkema in 1933 werden beiden benoemd tot adjunct-directeur en hebbenzijdedirecteur Jan Boeke met hun adviezen bijgestaan tot diens overlijden in 1937.
In de dertigerjaren werd terversterkingvandepositievandemaatschappij overgegaan tot de oprichting van de eerste dochteronderneming, de N.V. Krause Mij.
De heren Plaisier en Verhaar volgden beiden de heer Jan Boeke op als directeuren
der N.V., waarbij de taakverdeling onveranderd als voorheen gehandhaafd bleef.
Opnieuw daagden moeilijke tijden op in de vorm van de Tweede Wereldoorlog
met alle gevolgen voor een zich op importniveau bewegende handelmaatschappij.
Na de bevrijding zagen zij zich voor de taak gesteld de verloren gegane contacten te
hernieuwen en de vooraanstaande positie die de N.V. steeds in de wereld van landbouwwerktuigen in Nederland had ingenomen ook in destormachtige ontwikkeling
in de mechanisatie van de Nederlandse landbouw te behouden en uit te breiden.
Door hun voortvarend en voorzichtig beleid zijn zij hierin volkomen geslaagd en
dank zij de sterke positie die zij door hun beleid bij onze maatschappij hadden opgebouwd konden de interne moeilijkheden die zich in 1957 bij onze N.V. voordeden
worden overwonnen.
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Jan Boeke, 1897-1937

B. Plaisier, 1918-1953

H. Lems, vanaf 1 januari 1956

D. M. Verhaar, 1919-1950

VII

Deheer Verhaar gaf in 1950dewenstekennen omgezondheidsredenen zijn functie
te willen neerleggen. Hij werd opgevolgd door de heer G. A. A. A. Kalff, op dat
tijdstip reedseenaantaljaren alscommissarisaan onzeN.V.verbonden. Dehierboven
reedsgesignaleerde interne moeilijkheden leidden in 1958tot zijn vertrek.
In het begin van devijftiger jaren werd de afdeling Tuinbouwmachines, Sproei-en
Vernevelapparaten ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming de N.V.
Handelmaatschappij Saturnus metzetelte Haarlem.
De heer Plaisier legde in 1952zijn functie neer wegens het bereikt hebben van de
pensioengerechtigde leeftijd en zijn plaats werd ingenomen door de heer A. H. Buddingh' die een directeursfunctie heeft vervuld tot medio 1955.
De wens om te kunnen beschikken over een eigen productieapparaat leidde in
1955tot overname van de Machinefabriek enMetaalgieterij BoschN.V.teNijverdal,
welke in 1957onder directie werd gesteld van defirmaZweegers te Geldrop. Na het
aangaan van een partnership in deze machinefabriek met de directie werd in 1964
overgegaan tot de oprichting van een dochteronderneming van Bosch N.V., n.1. de
Machinefabriek Nijverdal N.V.
Aanvang 1956 werd tot directeur aangesteld de heer H. Lems, die na het vertrek
van de heer Kalff in 1958, met succes als enig directeur de leiding onzer N.V. heeft.
De heer Lems isreeds opjeugdige leeftijd zijn carrière begonnen bij de International
Harvester Export Company te Rotterdam en heeft zich gedurendezijngeheleloopbaan bewogen in de landbouwwerktuigenwereld. Wij hopen hem nog lang aan het
hoofd van onzeN.V.tezien.
Het leek mij nuttig en gewenst bovenstaande mijlpalen in de historie onzer N.V.
aan de vergetelheid te ontrukken en deze feiten te boekstaven voor hen die naar ik
hoop een volgend eeuwfeest van de Koninklijke Handelmaatschappij v/h Boeke &
HuidekoperN.V.mogen beleven.
Dr. Ir. J. P. DUDOK van HEEL,

President-Commissaris
Koninklijke Handelmaatschappij
v,h Boeke &Huidekoper N.V.
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ONTWIKKELINGEN IN DE STRUCTUUR
VAN DE HANDEL IN LANDBOUWMACHINES TUSSEN 1867EN 1967
Evenalsdemechanisatie vandelandbouwheeftookdehandelinlandbouwwerktuigen
in de in dit boekwerk beschreven periode een evolutie te zien gegeven. Onze Maatschappij heeft aan deze ontwikkelingen thans gedurende een eeuw het hare bijgedragen naar uit deze uitgave moge blijken. Naast dedocumentaire op het gebied van de
landbouwkundige en machine-technische ontwikkelingen lijkt mij in deze uitgave
een, zij het summier, beeld op zijn plaats van de wijze waarop de structuur in de
distributie van machines van fabrikant naar uiteindelijke afnemer zich in de loop
der jaren aan de behoefte heeft aangepast.
Elders in deze uitgave wordt beschreven hoe de heer Jacob Boeke zich omstreeks
1860 ging toeleggen op het importeren en verkopen van landbouwmachines en gereedschappen, in het begin rechtstreeks van fabriek naar gebruiker, later met inschakelingvan smedenreparateurs.
De landbouwsmid heeft vanaf het begin der mechanisatie steeds eenbelangrijke
rol gespeeld bij de verkoop van landbouwmachines. Hoewel de importeurs van het
eerste uur ook veelal rechtstreeks aan de gebruikers leverden, werd bij het toenemen
van de import de noodzaak groter om bij verkoop en reparatie de smeden in te
schakelen en hierdoor ontstond langzamerhand over het gehele land een net van
wederverkopers.
Geleidelijk ontwikkelden meerderen van deze wederverkopers zich tot grotere
handelaren en na de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 groeiden sommigen hiervan
weeruittot importeur. Eenverscherpingvandeconcurrentiezoweltussen importeurs
onderling alstussendiversehandelsgroeperingen washiervaneenautomatisch gevolg.
Deze omstandigheden leidden tot een gemeenschappelijk overleg onder de groep
importeurs en hieruit werd in 1926geboren deVereniging van Importeurs van Landbouwwerktuigen, de 'VIMPOL', welker statuten in 1927 de Koninklijke goedkeuring
verkregen.
Zowel de landbouwsmeden als grotere handelaren trachtten door optreden in
organisatorisch verband hun plaats in de landbouwmachinehandel zeker te stellen
en teverstevigen. Bijeen toen nogvrijwel onbetekenende binnenlandse industrie van
landbouwwerktuigen waren de importeurs-handelaren en smeden degenen die de
handel en distributie van landbouwwerktuigen in handen hadden.
Hoewel de intrede van de landbouwtractor na 1919 al spoedig duidelijk maakte
dat de verkoop en reparatie hiervan andere eisen zouden gaan stellen aan de kennis
IX en vakbekwaamheid van de handelaar-reparateur zou het toch nog geruime tijd du-

ren voordat de tractor en zijn werktuigen een duidelijke wijziging in de structuur van
de landbouwmachinehandel zou inluiden.
Ook de crisisjaren van 1930-1932 brachten in de structuur van dehandel geen verandering van betekenis. Wel van ingrijpende betekenis waren de beginnende activiteiten op het gebied van de werktuigenvoorziening door de grote landbouw-coöperatie, het Centraal Bureau, dat met uitschakeling van importeurs en handelaren pogingen deed machines rechtstreeks van fabrikant bij gebruiker te brengen.
De na afloop van de 2e wereldoorlog zich sterk doorzettende mechanisatie van de
landbouw in Nederland kon begrijpelijkerwijs de structuur van de handel niet onberoerd laten. Een nieuwe partner in de verkoop diende zich aan in de vorm van een
zich vrij snel ontwikkelende binnenlandse industrie van landbouwwerktuigen met
eigen opvattingen over de verkoop en distributie van hun producten.
De niet te stuiten opmars van landbouwtractoren, mechanisch aangedreven werktuigen en later van balenpersen, maaidorsmachines, aardappel- en bietenrooiers en
vele andere werktuigen noodzaakte velen tot een herziening van hun verkoop- en
distributieapparaat.
In zo kort mogelijke tijd diende de graad van vakmanschap, de outillage en de
omvang van onderdelenvoorraden zowel bij importeur als handelaar te worden opgevoerd om aan de eisen van de versnelde mechanisatie te kunnen voldoen. Dit leidde
ertoe dat de importeurs van de belangrijke merken vast aan hun merk gebonden
handelaren gingen aanstellen als 'dealer' met alleenverkooprechten in beschermde
rayons.
Mede dank zij de door wederverkopersorganisaties ingestelde cursussen voor vakopleiding heeft zich een over het gehele land verspreid net van dealer-landbouwmechanisatiebedrijven ontwikkeld, dat met de technische en commerciële steun van
hun importeurs-hoofdleveranciers het hoofd kan bieden aan de sterk verzwaarde
eisen die de volledige mechanisatie van de landbouw stelt aan hun vakmanschap en
outillage.
Naast deze uitgesproken landbouwmechanisatiebedrijven handhaaft zich, zij het
in een zich in aantal verminderende mate, een groepering vanlandbouwsmedendie
zich met de verkoop en distributie van de minder gecompliceerde werktuigen bezig
houdt.
Dat de diverse groeperingen in de handel al vrij spoedig behoefte gevoelden aan
een organisatievorm behoeft geen betoog. Naast de gevestigde importeurs van land- X

Het nieuwegebouwencomplex te Groningen, 1962. Foto:KLM Aerocarto.

bouwwerktuigen en inmiddels in het verkeer gekomen tractoren, vormde zich een
uit de automobielsector voortgekomen groep van importeurs die aansluiting zocht
bij de VIMPOL. Importeurs van tuinbouwmachines richtten omstreeks 1950een eigen
vereniging op, de 'VIMTU', doch sloten zich in 1955 met hun vereniging aan bij de
'VIMPOL', waarna de naam dezer vereniging werd gewijzigd in 'VIMPOLTU'.
Waar verscheidene tractorimporteurs hun dealers-wederverkopers recruteerden
uit garagebedrijven kwam in de BOVAG een afdeling Landbouwmechanisatie tot
stand. Een aantal grotere handelaren had zich reeds vroeger verenigd in een organisatie genaamd 'VOHIL' en anderen in een 'V.H.L.'. Een zeer belangrijke sector inde
mechanisatie, n.1. die op het gebied van melkmachines vond zijn organisatievorm in
de 'VEMI'. De Nederlandse fabrikanten van landbouwmachines bundelden hun belangen inde 'N.V.F.L.'. De smeden-reparateurs waren reeds langverenigd inmeerdere
'Bonden van Smedenpatroons'.
De zich voor alle groeperingen opdoende problemen bij de uitoefening van hun
taak hebben geleid tot regelmatige en intensieve contacten tussen groepen wederverkopers onderling en tussen importeurs-fabrikanten en wederverkopers.
Het tentoonstellings- en demonstratiewezen in Nederland op hetterreinvanlandbouwmechanisatie bleek bij de toenemende leveringsmogelijkheden dringend om
een oplossing te vragen. De overtuiging bij alle organisaties dat slechts door een
gecoördineerd optreden een sanerende werking kon worden verkregen leidde in
XI 1952tot oprichting van de Federatie 'Het Landbouwwerktuig', waarin importeurs-,

fabrikanten-, wederverkopersorganisaties en eveneens het Centraal Bureau in onderling overleg het tentoonstellings- en demonstratieprobleem ter hand gingen nemen.
Na het tot stand komen van een Tentoonstellings- en Demonstratiereglement kon
een aanmerkelijke teruggang van het aantal evenementen worden geconstateerd enin
1960 werd voor de eerste maal een eigen tentoonstelling georganiseerd in de oude
RAi-gebouwen te Amsterdam, daarna een regelmatig 2-jaarlijks terugkerend evenement vormend inde nieuweRAi-hallen. Op tentoonstellingsgebied is uit de Federatie
'Het Landbouwwerktuig' met een aantal organisatoren een prettig contact ontstaan,
waardoor belangrijke verbeteringen met betrekking tot de opzet van en deelname
aan deze tentoonstellingen tot stand konden worden gebracht.
In overleg met deTechnische Commissie uit hetLandbouwschapen vertegenwoordigers van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, het Instituut
voor Tuinbouwtechniek en de Rijkslandbouwvoorlichting worden jaarlijks een aantal demonstraties vastgesteld, waarbij de aandacht zoveel mogelijk over de verschillende takken van land- en tuinbouwmechanisatie wordt gespreid en op deze wijze wordt getracht de gebruikers een goede voorlichting te geven over de gebruiksmogelijkheden der machines en hen in staat te stellen een keuzete maken uit deveelheidvanaangeboden mechanisatiemiddelen.
De bij de snelle groei van de mechanisatie steeds sterker wordende invloed van de
van Rijkswege ingestelde Instituten leidde tot een regelmatig terugkerend contact
tussen deze instanties en dediverseorganisaties indehandel.Inhet Mechanisatiecentrum, waarin naast de Rijksgedelegeerde, deWageningse instituten,het bedrijfsleven
en de georganiseerdelandbouw zittinghebben,worden regelmatig problemen samenhangend met de mechanisatie behandeld. Als uitvloeisel hiervan dient te worden
gememoreerd het Trekker Service Reglement hetwelk beoogt vanuit gebruikersenleveranciersoogpuntdezekerheidteverkrijgen datlandbouwtractoren alsbelangrijk
mechanisatiemiddel via vakkundige bedrijven in de handel worden gebracht.
Aan de behoefte om over algemene handelsproblemen op organisatieniveau te
kunnen spreken werd tegemoetgekomen inde oprichting van een Contact-commissie
Landbouwmechanisatiebelangen, waarin importeurs- en wederverkopersorganisaties
openlijk hun belangen kunnen bepleiten en maatregelen ter bevordering van een gezonde handel worden besproken.
Na een geruime tijd van voorbereiding kwam via deze Contact-commissie Landbouwmechanisatiebelangen een Trekkerovereenkomst tot stand, gesloten tussen de XII
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importeurs van landbouwtractoren verenigd in de VIMPOLTU en leden van de
wederverkopersorganisaties, deelnemend aan de handel in landbouwtractoren.
Hoofddoel van deze overeenkomst is regelend op te treden in deze handel en te bevorderen dat deze plaats vindt tussen erkende envakbekwame importeursenwederverkopers.
Uit dit beknopt overzicht van de ontwikkelingen in de structuur van de handel in
land- en tuinbouwwerktuigen mogeblijken dat met deveranderingen in de mechanisatie van land- en tuinbouw ook de handel zich heeft aangepast en steeds getracht
heeft de juiste vorm en instelling te vinden. Dat de organisatievormen zich op het
gebied van de handel in landbouwmachines scherper hebben afgetekend dan bij
tuinbouwmachines wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de meer genuanceerde
wijze waarop deze laatsten in de handel worden gebracht en het ontbreken van een
afgerond organisatie-apparaat vanwederverkopers indezemachines.
Naar hetzichthanslaat aanzien zaldestructuur vandehandel in landbouwmachines bij de verdere ontwikkelingen in de gemeenschappelijke markt belangrijke wijzigingen kunnen ondergaan. Door het verdwijnen van tolgrenzen, de vergemakkelijking van import-procedures en de verbeterde internationale verbindingen op
handels- en monetair terrein zal vooral vanuit nabij liggende buurlanden worden
getracht de minder gecompliceerde en weinig nazorg vragende machinesopeenmeer
rechtstreekse manier aandeman tebrengen.
In hoeverre deze pogingen zullen slagen zal de toekomst leren. Gedurende de geXIII

hele mechanisatieperiode hebben alle schakeringen in de handel hun waarde bewezen, zowel ten opzichte van de fabrikant bij zijn productieplanning in zekerheid van
afname en betaling, als tegenover de gebruiker met betrekking tot vlotte levering,
vakkundige bediening,nazorgen onderdelen-service.
De souplesse die de handel steeds heeft getoond in veranderende tijdsomstandigheden, staat er echter borg voor dat elke schakering het juiste antwoord zal weten
te vinden om niet alleen haar eigen bestaansrecht te bewijzen, doch tevens om op de
juiste wijze haar bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van de reeds
ver gevorderdemechanisatie van land- en tuinbouw in Nederland en de bevordering
hiervan inde toekomst.
Onze thans jubilerende maatschappij heeft in de 100jaren van haar bestaan alle
stadia in de ontwikkelingen en verschuivingen in de handel mede doorlopen. Zij zal
met open oog voor nieuwe omstandigheden, zo nodig, tijdig haar bakens weten te
verzetten om de door haar sedert velejaren ingenomen plaats in de landbouwwerktuigenhandel ookvoordetoekomst teverzekeren.
H. LEMS,

Directeur
Koninklijke Handelmaatschappij
v/h Boeke & Huidekoper N.V.
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1
TUSSEN POOT EN STARING
Tot delitterairebagage,dieiedereNederlander vanaf deschoolbanken metzichmeedraagt, behoort het gemijmer van Poot (1689-1733) over het genoegelijke leven des
gerusten landmans en de blinkende, klinkende sikkelsvan Staring (1767-1840), die
hetgraan ruisend dedenvallen. Het isermee,alsmet hetjaartal 100j . v.Chr. van de
geschiedenisles, dat zich op even mysterieuze wijze en als 't ware moeiteloos verankert in de bodem van het vaderlandse geheugen om er nooit meer uit te verdwijnen.
Maar evenmin alsnegenvan de tien Nederlanders ietsweten overdelevenswijze van
onze prehistorische voorouders, die volgens het hardnekkige schoolverhaal in holle
boomstammen de Rijn kwamen afzakken, weten negenvan detien Nederlanders iets
naders te vertellen over de omstandigheden, waaronder de boer in de tijd van Poot
ofStaringmoestwerkenofoverdewerktuigen,diehijdaarbij gebruikte.
Overdesocialeeneconomische ontwikkelingvandelandbouw inhetverleden kan
ieder, die dat wil, zich sinds enigejaren gemakkelijk oriënteren. Over de landbouwwerktuigen, die destijds in onsland gebruikt werden, istot dusver echter geen enkele
samenvattende studiegeschreven.
Dit boek behandelt in grote lijnen de recente geschiedenis van de landbouwwerktuigen, nl. vanaf dejaren waarin detraditionele inheemse werktuigen plaats begonnen te maken voor steeds ingewikkelder wordende fabriekswerktuigen. De stof iszo
uitgebreid en zo ingewikkeld, dat dit boek geen aanspraak kan maken op volledigheid. Het hoofddoel, dat ik mij heb gesteld, is de eerste introductie en verspreiding
na te gaan van de belangrijkste fabriekswerktuigen. Om de omvang van deze studie
binnen redelijke grenzen te houden heb ik mij beperkt tot de mechanisatie in het akkerbouw- en het weidebedrijf. Op de technische ontwikkeling van de verschillende
landbouwwerktuigen konslechtshierendaar terloopsworden ingegaan.
Deeerstesymptomen vandelandbouwmechanisatie openbaarden zichin ons land
omstreeks 1850.In diejaren werden deeerste in serie vervaardigde fabriekswerktuigenvanbuitenlandse makelij hieringevoerd.
De veranderingen, die daarvan het gevolg waren, kunnen slechts worden begrepen,indien men enige kennis bezitvan debedrijfsinventaris vandeNederlandse boer
indeeeuwen,dieaan het begin vandemechanisatie voorafgingen.
Daarom wordt indetweeeerstehoofdstukken eeninleidend overzicht gegeven van
een aantal landbouwwerktuigen en -gereedschappen, die hier inheems waren en dikwijls een eeuwenlange ontwikkeling hadden doorgemaakt, vóór zij voor de fabrieksprodukten moesten wijken.

Niemand zalvan eendichterverlangen, dat hijinzijn landelijke poëzieeen diepgaande en waarheidsgetrouwe beschrijving geeft van de landbouw. De Georgica van
Vergilius,die bijna alseen leerboek voor delandbouw mogen gelden, zijn een eenzameuitzondering op delitteraire regelgebleven. In verrewegdemeeste gevallen blijkt
een dichter, diedelandbouw bezingt, zelfs geen elementaire kennisvan de landbouw
te bezitten, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit een onjuist gebruikvan deagrarischevaktermen. Dichterszijn uiteraard geen landbouwvoorlichters enevenmin magmenverwachten,dat zijaltijd eenjuist beeldhebben gegevenvanhetlevenenkarakter vande
boer. De gedichten, die de drukpers bereikten, zullen vooral in vroegere eeuwen geappelleerd hebben aan de smaak van het publiek. Bij het lezen van een boek als De
lof van den boer van Dr. P.J. Meertens (1942) ontkomt men niet aan de indruk, dat
vele vroegeredichterseencommerciëleinstellinghebben gehad en dat zij- zeker wat
hun landelijke poëzie betreft - ernaar gestreefd hebben hun gedichten verkoopbaar
temaken.Zijtekenden deboer,zoalsdestedelinghemzagofwildezien,nietzoals hij
inwerkelijkheid was.Zokanmenperioden onderscheiden waarin deboer geschilderd
wordtalsdeunder-dog,diedoor soldaten ofschuldeisersinhetnauwwordtgedreven,
dan weer als de liederlijke dronkelap, die zich uitleeft op dansfeesten en kermissen,
waar hij vecht tot hij het onderspit delft en waar hij drinkt tot hij onder de tafel ligt.
Later wordt hij onsvoor ogen gesteld alseen voorbeeld van hoeidyllisch en kuis het
leven welzijn kan, alkomt ersomseen vleugje erotiek aan tepas om het delezer niet
altesaaitemaken.
De dichtkunst is dus niet een bron, waaruit men zonder meer kan putten, indien
men zich een beeld wil vormen van de landbouw in het verleden. Zelfs bij Poot, die
toch als boerenzoon het levenslicht aanschouwde en die uit eigen ervaring bekend
was met de landbouwwerkzaamheden, moet men geen eigentijdse beschrijving zoeken van de boer en zijn bedrijf. Dit valt onmiddellijk aan ieder op, die zijn Akkerleven ter hand neemt om nogeensinzijn herinnering terug teroepen hoedit gedicht
nadetweeaanvangsregels verder gaat.
Het landschap, waarin de landman van Poot 't leven doorbrengt, blijkt ten delegesitueerd te zijn in ''t Vet der klei' en de 'malse weiden' van Delfland, ten dele 'In de
luwt der hooge bosschen' en bij de 'steilerotsen', diemennietinZuid-Holland, maar
in het GriekseArcadië dient tezoeken. De 'gladde mellek-koeien', diehijzolustigen
blij 'in een bochtig dal hoort loeien', zijn regelrecht uit Horatius' lofzang Beatus ille
weggelopen.

Maar dit hinken op twee gedachten deerde noch Poot, noch zijn lezersschare. Integendeel, de renaissance werkte in de dichtkunst nog steeds door en wat wij nu als
een dissonant beschouwen, klonk in die dagen als een tweestemmig akkoord. Ontlening aan degrote klassieken wasimmers eenblijk van eruditie,dat men niet onder
dekorenmaat hield,maarwaarmeemengaarnepronkte.
AlsPootdeploegdoor hijgende ossenlaattrekken,vertoeft hijindeklassieke oudheid en niet in het gewest Holland. Vanaf het begin van delandbouw in de prehistorietot indemiddeleeuwen waren ook inonsland ossendetrekdieren bij uitnemendheid, maar in deZeven Provinciën had het rund zijn plaats als trekdier reeds enige
eeuwen afgestaan aan het paard. Weliswaar ontbrandde er in het begin van de 19e
eeuw nog eenjarenlange discussie over de vraag of aan het rund, dan wel aan het
paard devoorkeur alstrekdier moestworden gegeven,maar zelfsdeargumenten van
delandbouw-economen waren niet bij machte omhet rund inzijn oudegloriete herstellen. Lievernamdeboergenoegenmetgrotereonkosten dan inzijn omgevingvoor
koeboer te worden uitgekreten. Slechts als het houden van een paard de financiële
krachten van de boer geheel te boven ging of onder de dwang van speciale omstandigheden, zoals in de Bataafse tijd toen geen paard meer veilig wasvoor vordering,
viel men hier en daar terug op het rund als trekdier. Alleen in het zuiden van Limburg,dat nogtot 1867tot de Duitse Statenbond had behoord, werd het rund tot het
eindevan de 19eeeuwnogwelalstrekdier gebruikt, zijhet dan dat het rund ook hier
tenopzichtevanhetpaard geenmonopoliepositie innam.
Vandelandbouwwerktuigen en-gereedschappen noemt Poot slechts 'Vork enriek
enschopenspade'en''t Glimpend kouter' alsparsprototovoor deploeg.Het iswel
een zeer onvolledig beeld van de bedrijfsinventaris van de boer, dat hiermee geschetstwordt,maartochbiedthetenige aanknopingspunten.
HoedeDelflandse ploeg,diedusdoorpaarden getrokken werd, erindedagen van
Poot heeft uitgezien, kan nogniet tot in onderdelen nauwkeurig worden vastgesteld.
Het historisch onderzoek van deoude landbouwwerktuigen bevindt zichin ons land
nog nauwelijks in het stadium van de kinderschoenen en de huidige kennis van de
oudelandbouwwerktuigen berust grotendeels op 19e eeuwseexemplaren, voor zover
die bewaard gebleven zijn. Hieronder zal nog blijken, dat deze recentere exemplaren
niet identiek geacht kunnen worden met dewerktuigen uit dedagen van Poot, ook al
zijn er verschillende overeenkomsten waar te nemen. Eén ding staat echter vast. De
ploeg van Poot was vrijwel geheel van hout vervaardigd, niet alleen het geraamte,

1. Eergetouw (schematische voorstelling naar Glob).
trekboom, E = staart, C = pijlvormige schaar.

maarzelfs éénvandewerkendedelen, nl.het rister. Slechtsdebeideandere werkende
delen van deploeg,het kouter endeploegschaar, en ook detrekhaak zullen van ijzer
geweestzijn.

DE I N H E E M S E P L O E G E N
De ploegdie Poot voor ogen stond, wasniet deenige soort ploeg,diein onsland gebruikt werd. Er waren in die tijd naar schatting wel 50verschillende ploegtypen, die
alle een beperkt verspreidingsgebied hadden. Ieder gewest, zelfs iedere landstreek
had zijn eigen typen werktuigen en gereedschappen, die in allerlei opzichten van elkaar afweken. Deze verschillen waren zo opvallend, dat de insider daaruit de streek
vanherkomstvaneenbepaald werktuigkan aflezen.
Wanneer deverschillende streektypen zijn ontstaan, isnogniet bekend. Het ismogelijk, dat zij langzamerhand ontwikkeld zijn uit een en hetzelfde prototype, maar
noodzakelijk isdit niet. Uit archiefstukken kan worden afgeleid, dat reeds omstreeks
het begin van de 14eeeuw in ons land verschillende ploegtypen bestonden. Dit simpele gegeven wijst er op, dat er voordien reeds een zekere evolutie en differentiatie moet zijn geweest. Verwonderlijk is dit niet, indien men weet dat reeds omstreeks 1800 v.Chr. eeneenvoudig grondbewerkingswerktuig in gebruik was. Dit
werktuigkan hetbestegekarakteriseerd wordenalseenploegzonderristeren bestond
uit een trekboom, een staart en een symmetrische, pijlvormige schaar (Afb. 1). Het
werktuig was geheel en al van hout gemaakt, de schaar inbegrepen. Tot in de middeleeuwen bleef het ingebruik endaaraan ishet tedanken, dat ons ook denaam van
dit werktuig is overgeleverd. Het heette in het middelnederlands eergetouw, een
woord dat issamengesteld uit hetwerkwoord eren ( = werken met eenploeg zonder
rister) en uit het zelfstandig naamwoord getouw ( = werktuig), dat b.v. nog voortleeft in het woord weefgetouw. Het woord eergetouw geraakte in het vergeetboek,
toen het eergetouw van onze akkers verdween, maar het werkwoord eren bleef
veel langer in gebruik. Men sprak nog enige eeuwen van eren i.p.v. ploegen, nadat
het eergetouw al lang in onbruik geraakt was. Zelfs nu nog wordt het woord eren
inplaatsvan ploegen gebruikt inhet dialect dat ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch
wordt gesproken.
Het eergetouw maakte slechts een zeer oppervlakkige en onvolkomen bewerking

Afb. 2. EergetouwschaarvanErm(Dr.).Prov. MuseumvanDrenthe.

van de grond mogelijk. De symmetrische houten schaar was het enige werkende
deel van het werktuig en maakte geultjes van 15à 20 cm diepte (Afb. 2). Onder de
toenmalige klimatologische omstandigheden voldeed het werktuig. Ook thans nog
wordt het eergetouw algemeen gebruikt in het Middellandse Zeegebied, waar het
klimaat van nuenigszinsvergelijkbaar ismethet onzeindeprehistorie. In Denemarken, Zweden, Duitsland en Polen zijn bij archeologische opgravingen verscheidene
eergetouwen uit de prehistorie aan het licht gebracht. In ons land zijn slechts enige
latehouten eergetouwscharen gevonden,dievermoedelijk dateren uitdeperiode omstreeks het begin van de jaartelling. Ons land behoort echter wel tot die gebieden
waar het eergetouw zeer vroeg in gebruik kwam (ca 1600v.Chr. of iets eerder). Dit
kon worden vastgesteld aan de hand van grondsporen, die de prehistorische eergetouwenindebodemhebben achtergelaten.
Toen het klimaat tegen het begin van dejaartelling vochtiger begon te worden en
de intensivering van de akkerbouw bij de toenemende bevolkingsdichtheid noodzakelijk werd, ontstond de behoefte aan een beter grondbewerkingswerktuig dan het
eergetouw. De stalmest is vermoedelijk toen reeds vrij algemeen toegepast om de
vruchtbaarheid vandebodem in stand tehouden. Metdestalmest kwamen ook meer
onkruidzaden op de akkers en dit vroeg om een krachtdadiger onkruidbestrijding.
Mogelijk hebben deze drie factoren - de noodzakelijkheid van een betere ontwateringen onkruidbestrijding envan eenverhogingvan de graanopbrengst - aanleiding
gegeven tot de uitvinding van een meer volmaakt grondbewerkingswerktuig, de
ploeg.Het principiële verschil tussen eergetouw en ploeg bestaat hierin, dat de ploeg
een rister bezit en het eergetouw niet. Het eergetouw keert degrond dus niet of nauwelijks om,terwijl deploegditweldoet. Metdeploegkan het onkruid derhalve worden ondergewerkt en de grond krijgt bovendien een betere doorlaatbaarheid, zodat
hetwaterspoedigwegzaktindebodem.
Het oudste bewijs voor het gebruik van een ploeg in West-Europa is in ons land
gevonden door Prof. Dr. A. E.van Giffen. Ook indit gevalwerd het bewijs geleverd
door grondsporen, die het gevolgwaren van het gebruik van een ploeg. Deze grondsporen werden gevonden onder een grafheuvel bij Oudemolen (Dr.) en dateren uit
300à 200v.Chr. De uitvindingvande ploeg betekende niet, dat het eergetouw nu in
korte tijd in onbruik geraakte. Integendeel, het staat welvast, dat het eergetouw zich
in ons land tot in de middeleeuwen naast de ploeg handhaafde. Maar de onbekende
? uitvinder van de ploeg heeft hiermee aan de landbouwer een werktuig gegeven, dat

Afb. 3. Drentse umsmieter. a = voorkar, c = ploegboom,

nog steeds niet uitde bedrijfsinventaris van deboerderij weggedacht kan worden.
Indien men het geluk heeft van een bepaald ploegtype afbeeldingen of beschrijvingen uit verschillende eeuwen teachterhalen, blijkt, dat het geraamte van de ploeg
in hoofdlijnen gelijk blijft, maar dat de werkende delen steeds een verdere evolutie
hebben ondergaan. Dit duidt dus op een bewust zoeken naar een betere werking van
deploeg.
Het geraamte van de Nederlandse ploegen was meestal vierzijdig, zoals dat in de
vakterminologie van deploegenonderzoekersgenoemdwordt(Afb. 3). Deze vier zijden werden gevormd door at ploegboom,waaraan depaarden gespannen werden, de
staart met handvat, waarmee de boer de ploeg bestuurde, deploegzool,waarmee de
ploeg over de grond gleed en de zuil, het verticale latje, dat ploegboom en zool verbond. Aanderechterzijde van deploegboom washetristerbevestigd, dat indedagen
van Poot nog uit hout was vervaardigd en soms ten dele met plaatijzer was beslagen
om de slijtage en wrijving te verminderen. Vlak voor het rister (soms ook voor op
het rister) bevond zich de ijzerenploegschaar. Het 'mes',dat ongeveer halverwege de
ploegboom vóórdeschaar bevestigd was,heet kouter.
De werking van de ploeg is aldus. Tijdens het ploegen doorsnijdt het kouter een
reep grond van het nog niet geploegde deel van de akker verticaal af, vervolgens
maakt deploegschaar dezereephorizontaal losennadat dezeploegsnedealdus voorgevormd is, schuift hij onder het voortgaan van de ploeg tegen het rister, dat de
ploegsnede omkeert en verkruimelt. Het rister is daarom niet alleen één van de belangrijkste delen, maar in zijn tegenwoordige versie van blinkend staal ook één van
de opvallendste delen van de ploeg. In deze laatste versie is het rister aanleiding gewordentoteenbegripsverwarringbijdichterenstedeling.AlsPoot,dieals boerenzoon
wist waarover hij sprak, de woorden " t glimpend kouter' gebruikt, heeft hij het
kouter bedoeld en niet het rister, zoals latere geslachten deden, nadat het blinkende
ijzeren rister in zwang was gekomen. Het enige glimmende deel van de ploeg van
Poot, dat zichtbaar was, was het kouter en niet het rister, want dat was in zijn tijd
nog geheel van hout. Ook niet de ploegschaar, want die ging tijdens het ploegen
schuilonder deploegsnede. Maar deironie van het toevalheeft gewild,dat dichteren
stadsmens het woord kouter door Poot leerden kennen en het geregeld gebruikten
om het rister, dat opvallendste, glimmende onderdeel van de recentere ploeg aan te
duiden!
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h = zuil,j = zool, g = staart, 1 = schaar, menn = rister,o = kouter,z = wreel.NaarHijszeler.

Met het ploegen worden verschillende doeleinden beoogd. In de eerste plaats verkrijgt de bouwvoor door ploegen een losse kruimelige structuur. De plantewortels
kunnen daardoor beter in de grond dringen. De bodemventilatie en luchtcapaciteit
van de grond wordt door het ploegen bevorderd, hetgeen nodig is voor de wortelademhaling en de oxydatie van de bodembestanddelen. Ook de doorlatendheid van
de grond wordt door de kruimelstructuur groter en het ontstaan van plantevoedsel
in de grond wordt bevorderd door een krachtige bacteriënontwikkeling, die afhankelijk is van een goede verhouding ten opzichte van lucht, vocht en temperatuur.
Door het ploegen wordt voorts een goedeaansluiting bevorderd tussen bouwvoor en
ondergrond, terwijl de stalmest daardoor in de grond gebracht wordt en de onkruidenverdelgdworden.
De streektypen van de oude Nederlandse ploegen kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. In de eerste plaats kunnen zij in twee hoofdgroepen worden
onderscheiden, die reeds omstreeks het begin van de 14e eeuw voorkomen, ni. de
karploegen endevoetploegen.
Bijde karploeg rustte deplóegboomopeentweewieligevoorkar (Afb. 3).Voorkar
en plóegboom waren aan elkaar verbonden door middel van een zware ketting.
Langs tweerongen, die op de schamel van devoorkar waren bevestigd, kon meneen
zwaar stuk hout, het kussen of het zadel, naar boven of naar beneden schuiven enaldus de plóegboom hoger of lager stellen, zodat de ploeg dieper of ondieper liep.Bovendien kon mendeploegdiepte regelendoor deketting,diedevoorkar metdeplóegboom verbond, meer naar voren of naar achteren op deplóegboom vast tezetten en
tenslotte nog door de ketting langer of korter te maken. Aan de voorzijde van de
voorkar was een dissel aangebracht, waaraan de paarden werden gespannen. De
paarden trokken dus devoorkar endevoorkar trok op zijn beurt weerhet eigenlijke
ploeglichaam. De karploegen waren over het algemeen zwaar en een groot gedeelte
vanhetrendement vandetrekkracht gingverloren door degrotewrijving, die tijdens
het werken met deze ploegen optrad. Indien de karploeg goed werd afgesteld, vroeg
hijweiniginspanningvandeploeger. Deploegliepdan 'vanzelf' of'op de duim', zoals men zei, en behoefde alleen onder bijzonder moeilijke omstandigheden met de
staartbijgestuurd teworden.
Bijde voetploeg (Afb. 4)werd de plóegboom ondersteund door een z.g. voet, ook
11 wel slof of schaats genoemd. De voet was oorspronkelijk een stevig krom gegroeid

Afb. 4. Rijnburgse voetploeg. a = ploegboom, e = staart, h = zuil, i = bovenzijde van het stangetje,
waarmee de schaar (o) aan de ploeg bevestigd is, k = rister, q = schijfkouter; de boer houdt een ploegspade in zijn linkerhand. Naar IeFrancqvanBerkhey, 1771.

stuk hout (Afb. 5), maar werd later uit twee delen vervaardigd. De eigenlijke voet
werd in dit laatste geval aan een stevige lat bevestigd, die door de voorzijde van de
ploegboom gingen hoger oflagergesteld kon worden omdediepteteregelen.
De voetploeg had verschillende voordelen boven de karploeg. Hij was eenvoudig
te maken en dus goedkoper, hij eiste minder trekkracht en men kon er veel dichter
meelangsdeslootkanten ploegen.
Met uitzondering van de Limburgse ploegen, die een type apart vormen en afzonderlijk behandeld zullen worden, hebben de oud-vaderlandse ploegen een vierzijdig
geraamte, dat in hoofdtrekken dezelfde bouwwijze vertoont. Als regel gaat de ploegboom bij Nederlandse ploegen door de staart heen en wordt aan de achterzijde van
de staart met één of meer wiggen vastgezet. Bijeen ploegtype uit Groningen (Afb. 6)
enbij deploegdieop Wieringen gebruiktwerd,ishetjuist andersom.Daar doorboort
destaart deploegboom. AlleNederlandse ploegen bezaten slechtséén staart. Ploegen
met twee staarten kwamen alleen voor bij een bepaalde ploeg in Zeeland (de z.g.
Waleploeg) en bij een ploeg in Limburg, maar deze ploegen waren van buitenlandse
oorsprong. Pas na het midden van de 19eeeuwwerdentweestaartsploegen een meer
algemeen verschijnsel op de Nederlandse akkers;dit waren echter fabrieksprodukten
van buitenlandse makelij engeen inheemse ploegen.
Bij de oude Nederlandse ploegen gebruikte men dikwijls een z.g. ploegspade, ook
wel mol-of veegspade (Zld.), steuker of stoker (Gld.), togelhaak (N.-H.) of (s)tokelhaak (Fr.) genoemd (Afb. 7). In zijn eenvoudigste vorm was dit een 'mikje', d.i. een
gevorkte boomtak (Afb. 11). Meestal bestond de ploegspade echter uit een stevige
houten steel,waaraan een klein ijzeren schopje was bevestigd. De ploegspade diende
om stro, mest enz., die zich tijdens het ploegen aan de werkende delen van de ploeg
hadden vastgezet, te verwijderen. Bijverschillendezwareploegen werd de ploegspade
tevens als hulpstaart gebruikt om meer kracht op de ploeg te kunnen uitoefenen.
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Afb. 5. Voetploeg met primitievevoet. Herkomst: Roswinkel, Dr.

Afb. 6. Groningse voetploeg. Schaar en kouter ontbreken, evenals de schaats van de voet. Herkomst:
Onderdendam.

Afb. 7. Utrechtse karploeg met ploegspade, die dienst doet als tweede (rechter) staart.
Foto: Ned. Openl. Museum.

Voor dit secondair gebruik werd de ploegspade aanofinhetploeglichaam vastgeklemd,waarvoor speciale bouten ofanderevoorzieningen aan hetgeraamtewarengemaakt (Afb. 7). Bij ploegen, waaraan dergelijke voorzieningen ontbraken, kon de
ploegspade niet als hulpstaart worden gebruikt; in deze gevallen was de steel van de
ploegspadedan ook veel lichter.
Het geraamte van de oorspronkelijke Nederlandse ploegen was dus vierzijdig,
maar onderling vertoonden deze geraamtes grote verschillen. In de eerste plaats,
omdat degrondsoort waarop de ploeg gebruikt werd, bepalend wasvoor de zwaarte
van het geraamte. Ploegen, die in kleistreken werden gebruikt, zoals de Zeeuwse en
Utrechtse ploegen, waren veel grover en zwaarder dan die uit de zandstreken in het
oosten enzuiden deslands(Tabel 1).
Maar ook in de vorm van de staart (recht tot gekromd achterover gebogen), in de
stand van de zuil (loodrecht, schuin achterover en zelfs schuin voorover) en in de
sobere versiering zijn tal van regionale verschillen op te merken, dieaan de ingewijde
onmiddellijk destreek vanherkomstverraden.AlleoudeNederlandseploegen hadden
een zool, die uit één balkje bestond. DeZeeuwse voetploeg bezat daarentegen invele
gevallen een samengestelde V-vormige zool, waarvan de rechterzijde diende om het
risteraan deonderzijde steun tegeven.
Principiële verschillen zijn ook waarneembaar in de vorm en bevestiging van de
schaar.
Bij de eergetouwen was,zoals hierboven reeds werd opgemerkt, een symmetrische
houten schaar in gebruik. Deze werd vermoedelijk omstreeks het begin van dejaartelling tegen slijtage versterkt met een ijzeren beslag, dat met twee vleugels om het
hout werd geklemd. De oudste ploegscharen hadden dezelfde vorm als dit beslag
(Afb. 8).Somswerden erechter nogéén oftweestevige nagelsdoorheen geslagen om
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Afb. 8. Symmetrische ploegschaar, afkomstig uit Rolde(Dr.).
Prov. Mus. van Drenthe.

TABEL 1.

Gewicht vanenigeoudeNederlandseploegen in kilogrammenx).

A. VOETPLOEGEN

Schouwse ploeg met schijfkouter
Noordhollandse of Wieringerwaardseploeg met schijfkouter
evenaar

59
36J
7
431
31
56

Noordhollandse zandploeg
Rijnburgse ploeg
B. KARPLOEGEN

Friese ploeg
voorkar
evenaar
ketting2

70J
60
Hf
4

Overijsselse ploeg
voorkar
evenaar
ketting2

35|
34
5
7

Utrechtse ploeg
voorkar
evenaar
ketting2

70
55
6
7

Drentseumsmieter
voorkar
evenaar

30i
34
6£

Zeeuwse Waleploeg
voorkar 3
het grote wiel
het kleine wiel
evenaar ofdriezwing
1

.1-5

91
41
32^
24
21h

146

m
138

71

210

Ontleend aan D. van Batenburg, Gewigt van verschillende ploegen, Mamzijn van Landbouw en Kruidkunde 1863, pp. 221-223.
Van Batenburg was custos van het Kabinet van Landbouwwerktuigen te Utrecht en heeft dit overzicht samengesteld door weging
van de in dit Kabinet aanwezige exemplaren.
• Met ketting wordt bedoeld de lange ijzeren ketting, die men gebruikte wanneer men meer dan één span paarden voor de ploeg
wilde spannen. Met de ketting, die men gebruikte in Utrecht en die daar paas of peerds werd genoemd, kon men 6 paarden voor
de ploeg spannen.
' Zonder de wielen.

Afb. 9. SchaarvaneenGroningervoetploegmet 'heft'.

de bevestiging sterker te maken. Verscheiden van deze vroege ijzeren symmetrische
ploegscharen zijn in onze musea bewaard gebleven, maar op een enkele na zijn zij
niet gedateerd. Sommige van deze ploegscharen zullen voor- of vroeghistorisch zijn,
de meeste echter middeleeuws of van nog later datum. De vraag wanneer de symmetrischeploegschaardoordeasymmetrischewerdvervangen,is ten onzent nog niet definitiefopgelost. In Engeland was deasymmetrische ploegschaar reeds omstreeks de
Romeinse ijzertijd bekend, maar het lijkt er op grond vanhet thans beschikbare materiaal op, dat de asymmetrische ploegschaar in ons land eerst omstreeks het begin
van de 17eeeuw in gebruik kwam. In Zeeland althans werd de symmetrische ploegschaar nogin hetmidden vande 16eeeuw gebruikt.
In het midden van de 17eeeuw vinden wij echter in het boek van Walter Blith, The
English improver improved (1653) een ploegschaar van een geheel ander type afgebeeld, dat door hem 'the Dutch share' wordt genoemd. Het is een asymmetrische,
platte schaar die de vorm heeft van een ongelijkbenige rechthoekige driehoek,
waarvan de langste rechthoekszijde uitloopt in een 'heft', een uitsteeksel waarvan de
lengte varieert van enkele centimeters tot enkele decimeters (Afb. 9). Deze schaar
werd aan de onderzijde van de zool bevestigd. De voorzijde van de houten zool was
daartoe aan de onderzijde weggesneden, met uitzondering van een verhoging, die
correspondeerde met een gat in de ploegschaar; verder was in de zool een uitholling
gemaakt, waarin het heft van de schaar paste. Door boven elkaar gelegen openingen
inde ploegschaar, dezool en de ploegboom werd nu een ijzeren stangetje met verdikt
ondereind gestoken, dat boven op de ploegboom met een ijzeren wigje werd vastgezet. Indien de schaar versleten was ofgescherpt moest worden, kon hij derhalve zeer
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Afb. 10 OnderzijdevaneenZeeuwsevoetploeg.

gemakkelijk worden losgemaakt. De schaar was aan de bovenzijde enigszins bol en
aan deonderzijde geheelplat.
Nogaan heteindevan de 19eeeuwwasdit schaartype in gebruik bijde Groningse,
FrieseenNoord-enZuidhollandse ploegen.
In het oosten des lands (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant) was toen een gewelfde schaar in gebruik, die tegen het rister opliep. Deze had
de vorm van een trapezium of van een driehoek en werd met een paar stevige nagels
aan hetgeraamte bevestigd (Afb. 5).
Een derde type ploegschaar lijkt in principe een combinatie tezijn van beide voorgaande typen. Dit laatste typewasinZeeland en opdeZuidhollandse eilanden ingebruik. Deze schaar lag deels onder de zool, waar het een zeer klein heft bezat, deels
opdezool,van waar hij omhoog lieptegen het rister (Afb. 10).Deze beidedelen van
deschaarwaren aan het snijvlak aan elkaar gesmeed. Het onderstedeelvande schaar
werd met een zware nagel, die door de zool heenging, vastgezet. Daar deze nagel
boven dezool uitstak,konhijgemakkelijk losgeslagenworden, indien mende schaar
van de ploeg wilde afnemen. Dikwijls werd het bovenste deel van deze schaar door
een bout op zijn plaats gehouden. Dezebout doorboorde dande zuil horizontaal en
werd daar door middel van een wig vastgezet. Alleen bij de kleinere scharen van de
meekrapploegen wasdezelaatste bevestigingnietaanwezig.
Het kouter isvermoedelijk voor het eerst ingebruik gekomen inverbinding metde
ploeg. Theoretisch gesproken is het mogelijk, dat het kouter ook dienst deed bij de
latere eergetouwen (een enkele middeleeuwse afbeelding suggereert dit zelfs), maar
17 daar staat momenteel nog niets van vast. In de terpen in het noorden van ons land

Afb. 11. Voetploeg met ploegspade uit de omgeving van Alkmaar, ca 1810. R. A. Haarlem. De beide
detailtekeningen in de linkerbovenhoek zijn spiegelverkeerd getekend.

zijn deoudste kouters van Nederland gevonden. Het zijn meskouters,die waarschijnlijk afkomstig zijn van middeleeuwse ploegen. Uit het verschil in vorm en lengte van
deze kouters blijkt, dat reeds in de middeleeuwen in Friesland verschillende ploegtypen naast elkaar voorkwamen. Het meskouter is in ons land lange tijd het meest
algemeen gebruikte kouter gebleven (Afb. 3,7, 11enz.). In het hierboven genoemde
boek van Blith wordt echter reeds een schijfkouter afgebeeld, dat in die tijd in Engeland blijkbaar nog onbekend was en als 'the Dutch coulter' door Blith werd aanbevolen. Het schijfkouter snijdt de ploegsnede met een draaiende schijf, die een
scherpe snijrand bezit (Afb. 4). Het schijfkouter stroopt minder en loopt beter dan
een meskouter, hetgeen vooral een voordeel is als men taai, vezelig grasland moet
ploegen. Op gronden met weinig adhesie vraagt het schijfkouter minder trekkracht
dan het meskouter; op kluiterig land daarentegen geeft het de ploeg een onvaste
gang.
Het rister was oorspronkelijk bij alle ploegen uit hout vervaardigd en dit bleef het
geval tot het begin van de 18eeeuw, toen een enkel ijzeren rister in gebruik kwam.
Het houten rister heeft echter een lang leven gehad en verdween in ons land eerst
volledigaan heteindevan de 19eeeuw.
In Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Utrecht,Gelderland en Noord-Bra-

Afb. 12. Zeeuwse risterpers.
Foto: Ned. Openl. Museum.

bant bestond dit rister uit een loodrecht staande rechte plank (Afb. 5en 6).Het lijkt
ongelofelijk, dat men daarmee de grond heeft kunnen keren, maar latere proefnemingen hebben aangetoond dat het kon, al moet men zich van de kerende werking
van deze planken niet al te veel voorstellen. Hoe langer de plank was, des te meer
werd de grond gekeerd. Het aantal paarden, dat men voor de ploeg nodig had, werd
echter ook groter naarmate men een langere plank alsrister gebruikte. Ploegspannen
van 6 of soms nog meer paarden waren in ons land bij gebruik van karploegen op
zwaregrond noginde 19eeeuwdan ook geen uitzondering.
In Noord- en Zuid-Holland was het houten rister niet recht, maar enigszins gebogen(Afb. 4en 11).
Het houten rister in Zeeland was aanvankelijk ook een rechte plank, zoals blijkt
uit deafbeeldingen van Zeeuwse voetploegen opgrafzerken in de Hervormde kerken
van Hoedekenskerke en Breskens. De vorm van de houten risters van de meekrapploegen doet vermoeden, dat in Zeeland reeds vroeg een meer ontwikkelde ristervorm voorkwam. Het rister van de meekrapploegen bestond nl. meestal uit twee
vlakken, die elkaar onder een stompe hoek raakten. Met deze ploegen kon men derhalve vrij diep ploegen. Op het eiland Tholen was het houten rister van de meekrap19 ploeggebogen.

Afb. 13. Te hoop ploegen (r.) en vanéénploegen (1.). Devollelijnen gevendeploeggangen aan, de stippellijnen
deomgeploegde grond.

Een bijzonder houten rister vond ik aan een Schouwse ploeg in het Gemeentemuseum te Zierikzee. Het bezat reeds een fraaie gebogen vorm. De vraag hoe men het
klaarspeelde hethout blijvend integengestelde richtingtewringen zonder hettedoen
scheuren werd mij beantwoord door een oude wagenmaker te Zonnemaire, wiens
vader omstreeks 1880 de laatste ploeg met een dergelijk rister gemaakt had. Men
kookte nl.het rister in lijnolie, totdat het hout geheeldoortrokken wasenvervolgens*' •
legde men het zó lang onder een houten risterpers (Afb. 12)tot het definitief degewenste vorm gekregen had. Indien men niet overeen risterpersbeschikte, wist men
dit ook te bereiken door het hout enige tijd in de gewenste torsie klem te zetten.
De risters van de Nederlandse ploegen bevonden zich aan de rechterzijde van de
ploegboom. Linkswerkende risters, zoals in België in sommige gebieden wel voorkwamen,zijn inonslandwaarschijnlijk nooit inheemsgeweest.
Tot dusver werden uitsluitend ploegen met een vast rister behandeld. Deze ploegen keren degrond steeds naar dezelfde zijde om en het isdaarom niet mogelijk met
een dergelijke ploeg langs de zojuist geploegde voor terug te keren, omdat de ploegsneden dan niet eenmooi sluitend geheel,maar een aaneenschakeling van een groot
aantal ruggen en greppels zouden vormen. Hoe men met deze ploegen op de akker
werkte, istezienopdetekeningen(Afb. 13).Erzijnnogmeer ploegfiguren denkbaar,
maardebeideafgebeeldefigurenbehoren tot demeestalgemene.
In Drenthe en Limburg waren z.g. keerploegen, ploegen met een verplaatsbaar
rister, in gebruik. Een keerploeg iseen ploeg,waarmee men langs dezojuist geploegde voor terugkeert. Bij dit soort ploegen kwam het tijdrovende heen en weer slepen
over dewendakkers tevervallen. Het eerste wat bijde oude keerploegen opvalt, isde
voorkar. Bij alle ploegen met een vast rister had het linkerwiel, dat op het ongeploegdegedeeltevan deakker liep,een kleinere middellijn dan hetrechterwiel,dat in
de voor reed. Het schamel van de voorkar bleef daardoor min of meer horizontaal
tijdens het ploegen, zodat de ploeg minder wrijving ondervond en gemakkelijker
liep. Bij de keerploegen daarentegen waren beide wielen van de voorkar even groot,
omdat men telkens in tegenovergestelde richting moest ploegen en aan het einde van
deakkernueenmaalniettelkensdewielenkon verwisselen.
De Drentse keerploeg heette in het dialect 'umsmieter' (Afb. 3). Deze werd alleen
in het zuidelijk deel van Drenthe (d.w.z. ten zuiden van de denkbeeldige lijn Borger,
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Afb. 14. Honsploeg, oud type.
Herkomst: Kessel-Eik, L.

Westdorp, Mepsche, Schoonloo, Grolloo, Amen en Witten) gebruikt. Maar ook op
de zandgronden in het oosten van de provincie Friesland en in het Groningse Landschap Westerwolde kwam de umsmieter voor. De umsmieterwaseenlichte karploeg,
die oorspronkelijk een vaste symmetrische schaar had. Omstreeks 1800 was deze
symmetrische schaar vrijwel geheel verdrongen door een asymmetrische schaar, die
aan een draaibare as was verbonden. Draaide men nu de schaar, wanneer die b.v.
tot dusver naar rechts gewerkt had, dan kwam de onderzijde van de schaar, dievolkomen gelijk wasaan deandere zijde, boven teliggen,maar sneed dan aan delinkerzijde. Het rechte rister kon naar believen aan derechter- of aan de linkerzijde van de
ploegboom bevestigd worden. Dit geschiedde door een haak om de zuil te leggen,
terwijl deachterkant van het risterd.m.v.eenspijl ineengatwerd gestoken,dat daartoe in de staart van de ploeg was aangebracht. Bij iedere nieuwe voor werden rister
en schaar omgezet, zodat de grond telkens aan de andere kant van de ploeg terechtkwam; de voren kwamen dan echter steeds in dezelfde richting te liggen. Het kouter
wasuiteraard ook verstelbaarenkon worden verzetd.m.v. een 'wreel'.
In Zuid-Limburg gebruikte men ook keerploegen, waarvan de honsploeg de bekendste is(Afb. 14).Deze karploeg kwam ook inhet Duitse Rijnland voor. Dehonsploeg had oorspronkelijk geen zuil; hij wordt daarom niet vierzijdig, maar driezijdig
genoemd. De ploegboom isgekromd enaan deonderzijde doorboord. Door dealdus
ontstane opening werd de staart, die tevens alszool diende, en de symmetrische ijzeren schaar gestoken.
Deconstructie herinnert dussterk aan deconstructie van hethierboven afgebeelde
type eergetouw uit deprehistorie (Afb. 1).Ook de symmetrische ijzeren ploegschaar
lijkt zeer veel op zijn houten voorganger van het eergetouw. De recentere versie van
de honsploeg heeft geen gekromde ploegboom meer, maar een rechte. Dit is vermoedelijk eengevolgvan het niet meer involdoende matevoorhanden zijn van krom
gegroeid hout. Door deze vormverandering van de ploegboom onderging het geraamte van de honsploeg nog enige andere wijzigingen, waarvan de toevoeging van
een ijzeren zuiléénvandebelangrijkste was.
Ofschoon de oude ploegen toch wel beter werk leverden dan algemeen wordt aangenomen, vormde het onkruid voor de meeste boeren in vroeger dagen een pro21 bleem, dat zij niet de baas konden worden zonder het land van tijd tot tijd braak te

laten liggen. Weliswaar bewerkte men in sommige streken van het land de akkers
duchtig met schoffel en hak - in Zeeland met de kortsteligeschrepel -, maar zo lang
de meeste gewassen nog niet op rijen gezaaid werden,kon men alleen al vanwege de
onkruidbestrijding de braak niet missen. Gedurende de maanden, waarin het land
braak lag, werd het herhaalde malen geploegd en geëgd, zodat het telkens weer opschietende onkruid losgewoeld werdenverdroogde.
DE EG
Een bijna even afwisselend beeld als de ploegen, biedt de oude Nederlandse eg in al
zijn variaties.
Fragmenten van deoudste tot dusver bekendeeg ter wereld zijn in 1941gevonden
bij Dorregeest (gem. Uitgeest, N.-H.). Dedatering isgesteld op omstreeks het begin
van dejaartelling. Deze houten eg heeft vermoedelijk een lengte gehad van 80à 90
cm en bezat reeds schuinstaande tanden. De oudstevermelding van een eg met ijzeren tanden, die mij bekend is, dateert uit 1568 en werd genoemd in processtukken
omtrent een nalatenschap uitdeomgeving van Nijkerk. Eggen met houten tanden en
eggen met ijzeren tanden bleven echter naast elkaar tot in de 20ste eeuw in gebruik.
Zo werden in Zeeland nog lang vier- en vijfbalks eggen met houten tanden gebruikt
voor de bewerking van lichtere gronden. Wanneer de grond vochtig was en bij het
onderbrengen van zaaigraan, gaf men aan de eg met houten tanden de voorkeur,
omdat de grond daaraan minder bleef hangen dan aan ijzeren tanden.
Ook bij de eggen valt in de eerste plaats het verschil in zwaarte van het geraamte
op. Die van de lichte zandgronden van Drenthe en de Achterhoek b.v. zijn veel lichtervan bouwdan deeggenvandezwareZeeuwseklei.
De meeste eggen hadden een langwerpig rechthoekige vorm. De balken waarin de
tanden waren ingelaten, liepen derhalve evenwijdig, zoals b.v. bij de Noordhollandse
eg. De oude Groninger eg had de vorm van een parallellogram; de Zeeuwse eggen
bezaten weer een rechthoekige vorm, maar de balken waren aan de voorzijde flauw
gebogen (Afb. 15). Ook kwamen eggen voor, die over de gehele lengte gebogen waren, zoals de egdie in de omgeving van Leiden in gebruik was (Afb. 4). De Betuwse
eg vertoonde deze kromming innogsterkeremate. Dedriehoekige eg kwam alleen in
hetzuidoosten deslands voor, in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg (Afb.
15).
"
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Afb. 15. Eggen in het voormalig Nederlands Landbouw Museum, ca 1960. V.l.n.r.: Zeeuwse vijfbalks
eg,driehoekige Limburgse eg,rijeneg van Dombasle en Zeeuwse meekrap-eg.

Deegdient tot het verbrijzelen van de kluiten op deakker, die ontstaan zijn bijhet
ploegen, tot het breken van de dichte aardkorst, die dikwijls gevormd wordt tengevolge van langdurige regenval en een daarop aansluitende periode van droogte, tot
het vernietigen van onkruiden en tot het onderbrengen van zaaizaad. In sommige
streken van het land gebruikte men voor aldezewerkzaamheden dezelfde eg, in andere had men voor ieder doeleenandere eg. In Zeeland b.v.werd devierbalks egmet
ijzeren tanden in het midden van de 19eeeuw hoofdzakelijk gebruikt voor het slechten en bewerken van losse fijnliggende gronden, de vijfbalkse voor het omroeren en
fijn maken van zware ruwliggende gronden en voor het onderbrengen van zaaizaad.
Soms verzwaarde men deze egnog met een dik stuk hout of een grote steen om hem
dieper in de grond te laten dringen. Verder had men in Zeeland nogeen zesbalkseg,
die vooral gebruikt werd voor het bewerken van gronden, waarop meekrap moest
worden verbouwd en tenslotte nog de z.g. tarwe-eg, een kleine eg, waarmee in het
voorjaar een dichtstaand wintergewas gedund werd, terwijl men er ook onkruid mee
23 verdelgdeen klaver,vlas,peeëne.d. meeinegde.

Afb. 16. Landrol uit Zuid-Limburg.

De meeste van deze eggen hadden vierkante, schuinstaande ijzeren tanden, die in
aantal en lengte varieerden al naar de grootte van de egof het doel waarvoor mende
eggebruikte. Deze tanden hadden verschillende afmetingen. De langste tanden stonden in het midden van de balken, dan volgden de z.g. middelmatige en tenslotte aan
heteindevan deegde kortetanden (Tabel2).
TABEL 2. Aantal tanden vanenigeZeeuwse eggen (volgens Van Herturn, 1847).
vierbalks-eg
Totaal
Lang
Middelmatig
Kort

23
4
6
13

vijfbalks-eg
29
6
10
13

zesbalks-eg
35
9
12
14

tarwe-eg
42
?
?
?

De tarwe-eg had meestal ronde ijzeren tanden, die minder schuin stonden dan bij de
andere reedsgenoemdeeggen.
Afhankelijk van de grootte van de egen dezwaarte van degrond werden deeggen
door 1,2,3ofsomszelfsdoor4paarden getrokken.

DE L A N D R O L
Een belangrijk werktuigvoordeakkerbouwerwasookde landrol of het rolblok(Afb.
16). Deze cylindrische rol werdmeestal van olme- of essehout vervaardigd. Aan de
beide uiteinden vanderol bevond zicheen houten as,die ineen houten raam draaide, 24
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Afb. 17. Het werken met het molbord. Tijdschr.Kon. Inst. v.Ingenieurs 1877-78.

dat door één paard getrokken werd. Behalve van hout werd de landrol een enkele
keer ook wel van steen gemaakt. Hij was dan uiteraard veel zwaarder. In de meeste
gevallen wasdehouten rolzwaar genoegvoor hetdoelwaarvoor menhem nodig had.
Op zware gronden gebruikte men wel houten rollen waarin ijzeren tanden geslagen
waren. De rol werd hoofdzakelijk gebruikt om in het voorjaar het zaaizaad, en bij
schraal droog weer, de grond aan te drukken teneinde uitdroging van de grond te
voorkomen. Ook deed de rol wel dienst bij het effenen van het land en het kluiten
breken. Afhankelijk van het materiaal waaruit de rol vervaardigd was en van de
grondsoort, die men wilde bewerken, werd de rol door 1 à 3paarden getrokken.

HET MOLBORD
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Eengrondbewerkingswerktuig, dat ineen summier overzicht van deoud-vaderlandse
landbouwwerktuigennietmagontbreken, ishet molbord (Afb. 17).Opdezeeklei was
het overalingebruik.Ditwerktuigkanwellichthetduidelijkst omschreven worden als
een grote houten schop, waarvan de onderzijde en de snede met ijzer beslagen was.
Het werd getrokken door 2à 3paarden en bestuurd d.m.v.een stevige houten staart.
Het molbord werd voornamelijk gebruikt op braakland om de te hoog opgevoerde vooreinden van de akkers en andere hoogteverschillen weg te nemen. Ook vond
hetmolbord toepassing bijhetegaliseren van wegen en bij de aanlegvan dijken. Men
zou dit werktuig dus de voorloper van de bulldozer kunnen noemen. Ook het molbord heeft een lange staat van dienst - het wordt reeds in de 16eeeuw genoemd enis
ook thans nog niet verdwenen - en werd wellicht het eerst bij dijkaanleg in gebruik
genomen. De Groningse en Friese molborden waren veel breder dan de Zeeuwse.

De werking van het molbord wordt verduidelijkt door de afbeelding. (Afb. 17).
Het kwamdikwijls voor,datenigeboerenvoorgezamenlijke rekening een molbord
aanschaften. Zo vond ik verscheiden malen in Zeeuwse boedelinventarissen vermeld
(17een 18eeeuw),dat een boer een 'part' ineen molbord bezat. Dit waseen rationele
oplossing. Het molbord werd slechts gedurende weinige uren perjaar gebruikt en de
vrij hoge investeringskosten werden door het gemeenschappelijk eigendom voor iedere mede-eigenaar lager. Het gebruiken van bepaalde werktuigen in combinatie
door verschillende bedrijven isdus niet een verschijnsel van de laatste tijd, maar bestaat reedsenigeeeuwen.

HET Z A A I G E R E E D S C H A P
Het zaaien geschiedde in dedagen van Poot nog uitsluitend uit de hand of breedwerpig, zoals men het ook wel noemde. Het enige gereedschap, dat de zaaier daarvoor
nodig had, waseen grote doek ofeen van stro gevlochten zaaikorf ofeen melkmoud,
die hij daarvoor aan een singel over de linkerschouder droeg en waaruit hij het zaad
met het klassiek geworden gebaar voor zich uit wierp. Het vereiste veel oefening om
het zaad gelijkmatig over de akker te strooien, zodat het gewas bij het opkomen een
regelmatige stand te zien gaf. Het moeilijkst was het zaaien van lichte zaden, zoals
koolzaad, dat met grote kracht weggeworpen moest worden om te voorkomen, dat
men op 'hopen' of'werpig' zaaide, zoals men in Groningen zei. Een Groninger boer
vertelde mij eens,dat men volgens een overlevering in zijn familie het koolzaad zaaide, terwijl men te paard gezeten was. Omdat men zich op de paarderug betrekkelijk
hoog boven het zaailand bevond, kwam het zaad gelijkmatiger op de akker neer.
Om te voorkomen dat het zaad in de ogen van het paard kwam, zou de zaaier achterstevoren tepaard hebben gezeten!
Het zaaien uit de hand had nog andere nadelen. De hiervoor benodigde hoeveelheid zaaizaad was bijzonder groot en een intensieve onkruidbestrijding was bij een
uitdehand gezaaid gewasvrijwel onmogelijk.
Met de rijenteelt, die aan al deze bezwaren tegemoet kwam, werden in ons land
omstreeks 1750de eerste proeven genomen door de leden van het Genootschap van
Liefhebberen van den Landbouw. Deze vereniging gaf een vierdelige bewerking uit
van een Frans boek over de rijenteelt - getiteld De nieuwe wijze van landbouwen -, 26

dat op zijn beurt weereen vertaling wasvan het werk van de Engelsman Jethro Tuil,
The horse-hoeing husbandry (1733). Tuil propageerde dus de rijenteelt en ontwierp
daarvoor een primitieve zaaimachine, die grotendeels uit hout vervaardigd was. De
Liefhebberen van den Landbouw hieldenzichookalspoedigdruk bezig met het bouwen van rijenzaaimachines of zaaikassen, zoals zij ze noemden. Deze vroege experimenten liepen, zowel hier als elders, op niets uit. Dit is in de eerste plaats toe te
schrijven aan de onvolkomen werking van de zaaikassen en aan het materiaal waaruit zij waren gemaakt. Het feit echter, dat de Liefhebberen geen boeren waren, maar
hoogleraren en dorpsnotabelen die van de eigenlijke landbouwpraktijk geen weet
hadden, is vermoedelijk een even belangrijke oorzaak voor de mislukking van deze
nieuwe wijze van landbouwen geworden. Hoe dan ook, de proefnemingen werden al
spoediggestaakt enlietengeenenkelspoor nadan op papier.
Heel anders ging het met enige eenvoudige zaaigereedschappen die in de loop van
de 18eeeuw op het boerenbedrijf in het noorden deslands in gebruik kwamen. Hiermee werd de kiem gelegd voor een algemene toepassing van de rijenteelt in Nederland. Aanvankelijk werden zij op beperkte schaal en voor slechts enkele gewassen,
zoals cichorei en koolzaad toegepast. Verschillende van deze gereedschappen kwameninhet beginvande 19eeeuwalgemeen ingebruik.
De invoering van de rijenteelt in de Groninger Veenkoloniën is te danken aan de
Doopsgezinden, die uit de Paltzgeëmigreerd waren. De veenkoloniale akkers waren
berucht omdehoeveelheden onkruid, dieeropgroeiden.Omhet onkruid ook tijdens
de groei van de gewassen te kunnen bestrijden, gingen de Doopsgezinden over op de
rijenteelt. Dit werd 'met eenen ongelooflijken spoed' door de autochtone bevolking
overgenomen.
Verreweg de eenvoudigste van de gereedschappen, die bij deze rijenteelt gebruikt
werden, was de zaaihoorn (Afb. 18). Deze bestond oorspronkelijk uit een runderhoorn, waarvan de punt wasafgezaagd, zodat een kleine opening ontstond waar het
zaad uit kon lopen. Aan deandere zijde werd dezaaihoorn gevuld en onder het zaaien hield men het gereedschap, dat gebruikt werd voor het zaaien van koolzaad, vast
aan een stokje dat als handvat diende. Toen men echter ook verschillende andere
zaden op rijen wilde zaaien, wasde runderhoorn daarvoor niet te gebruiken, omdat
de inhoud te klein was. Daarom ging men er toe over om grotere zaaihoorns van
hout of blik te maken. Alleen de naam van dit nieuwe gereedschap herinnerde nog
27 aan zijn afkomst, de vorm was geheel anders. De blikken zaaihoorns kwamen om-

Afb. 18. Gotenjagers(1.)enzaaihoorn(r.).Mag.v. VacI.Lanclb.J8J0.

streeks 1780in gebruik. Zij werden gedragen aan een hengsel en om het zaaien van
zaden van allerlei grootte - van koolzaad tot paardebonen - met dezelfde zaaihoorn
mogelijk temaken,wasdezaadpijp samengesteld uitverschillende inelkaar passende
enafneembare delenvanverschillende diameter.
Met de zaaihoorn werd het zaad meestal door een vrouw of eenjongen gezaaid in
geultjes, dietevoren waren getrokken metdevoren- of gotenjager (Afb. 18).Ditwas
eenvan planken samengesteld bord, dat op 5of6balkjes rustte,dieslijters of slidders
genoemd werden. Deze slijters waren aan de voorzijde toegespitst en maakten onder
het voortgaan geultjes indevan tevoren glad geëgdeakker. Aan devoorzijdevanhet
bord waren 2haken ofkrammen bevestigd,waaraan hetspantuig van hetpaardwerd
vastgemaakt. Met een schuin achteroverstaande staart kon men de gotenjager besturen. Meestal waren de slijtersvastgespijkerd, maar er waren ook gotenjagers met
verstelbare slijters, zodat men daarmee derijenbreedte naar believen kon regelen. De
gotenjager kostte echter zo weinig, dat de meeste boeren twee gotenjagers met verschillende rijenafstand bezaten. De gotenjager werd door één paard getrokken en
maakte in feite één geultje minder dan er slijters waren. Want wanneer men aan het
einde van de akker gekomen was,draaide men de gotenjager 180°en plaatste dan de
eerste slijter in het laatste geultje, dat men zojuist getrokken had, opdat men over de
geheleakkerdezelfde rijenafstand verkreeg.
Speciaal voor het zaaien van koolzaad werden dekoolzaadtrommels of kooltrommelsgebruikt (Afb. 19).Het komt zelden voor, dat mendeoorsprongenverdereont-
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Afb. 19. De koolzaadtrommels van Uilkens. Naar Numan.

wikkeling van een landbouwwerktuig kan achterhalen. Het ontstaan en de ontwikwikkelingsfasen van de koolzaadtrommels kan echter met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dank zijeen onderzoek, dat in het beginvan de 19e
eeuw werd ingesteld. Deze ontwikkelingsgeschiedenis begint in 1795 of 1796, toen
Marten Aedsges Teenstra teZuurdijk met een 'sukerei-kroadtsje' ( = kruiwagentje),
datinFrieslandenookwelin Groningen werd gebruikt voor het zaaien van cichorei,
koolzaad probeerde te zaaien. Teenstra kreeg dit werktuig waarschijnlijk te leen van
CleveringateLeens,diehetreedsvoordienvoordecichoreibouw gebruikte. Het sukerei-kroadtsje bestond uit één geperforeerde koperen of blikken trommel, die in een
raamwerk, dat aan een lange steel was verbonden, ronddraaide. De arbeider hield
het einde van de steel onder zijn linkerarm en duwde het werktuig voor zich uit,
zoals bij een kruiwagen. Achter de trommel was een klein drietandig harkje bevestigd, dat het zaad dat door de perforeringen van de trommel op de akker gevallen
was,onderdegrond bracht.
De proef van Teenstra slaagde en sindsdien vond deze wijze van koolzaadzaaien
steeds meer toepassing in Groningen. In 1814 of 1815werd het werktuig verbeterd
door Ds.J. A. Uilkens, de latere hoogleraar in de landhuishoudkunde te Groningen, die toennogpredikant te Eenrum was.Hij verbond ni. de stelen van een drietal
trommels aan een horizontale stok. De stelen van de trommels werden hieraan met
wiggen vastgeklemd, zodat de rijenafstand naar behoefte gewijzigd kon worden. Op
deze stok, die een lengte had van 13à 14voeten, was een maatverdeling in voeten
aangebracht (1 Gron. voet = ruim 29 cm).Door deze constructie was het mogelijk
geworden om drie of meer rijen tegelijk te zaaien. In 1816werden door Menno Jans
Beukema, landbouwer te Vierhuizen, nog enige onbekend gebleven verbeteringen
aan het werktuig gemaakt en omstreeks 1825 waren de koolzaadtrommels in deze
vorm inHunsingo reedsalgemeen. De uitvinding van Uilkens had tot gevolg,dat het
werktuig niet meer, zoals oorspronkelijk, geduwd kon worden. Het was daarvoor te
29 zwaar en onhandelbaar. Het werd nu getrokken door een volwassen arbeider en een

jongen of een vrouw. Ook een verschil in constructie van de trommels zelf washierdoor noodzakelijk geworden. Bijdetrommel van 't kroadtsje was inéén van de houten zijwanden een vulopening gemaakt, die met een schuifje kon worden afgesloten.
Bij de uit meer trommels bestaande koolzaadzaaier leverde dit vulsysteem onoverkomelijke moeilijkheden op, omdat dit werktuig uiteraard niet op zijn kant gelegd
kon worden. Vandaar dat men bij dit samengestelde werktuig de vulopeningen niet
meer in de zijkanten, maar boven op de trommels aanbracht. De trommels werden
meteentrechter meestal tot dehelft gevuld,zodat hetasje,dat door de trommel liep,
nogjuist zichtbaar was. Wanneer het zaad te snel door de perforaties naar buiten
viel, moest er meer zaad in worden gedaan; ook stopte men wel een aantal gaatjes
dicht met papier, vlas, gerstkorrels of kleine stokjes. Om te controleren of er te veel
of te weinig zaad uit de trommels liep, probeerde men de werking vóór het zaaien
eerst opdedorsvloer,waar mendehoeveelheid zaad dieuitdetrommels viel,gemakkelijk kon waarnemen. Omstreeks 1850kwam de landbouwer A. Venhuizen te Stitswerd op de gedachte de verbinding van de trommels aan de horizontale stok te vervangen door een hechter systeem. Volgens het systeem-Uilkens werden de trommels
met wiggen daaraan verbonden. Tijdens het zaaien schoten de wiggen dikwijls los,
hetgeen veel oponthoud gaf. Venhuizen bevestigde de trommels aan houten kokers,
waarin een spiraalgroef was aangebracht; deze kokers werden op hun beurt d.m.v.
drukmoeren op de horizontale stok vastgemaakt. Het houten raamwerk, waarin de
trommels draaiden, handhaafde hij. In de praktijk voldeed deze constructie evenmin. De houten kokers scheurden bij droogweerenbij regen zetten zij uit; de uitgesneden spiraalgroef geraakte verstopt door zand en klei, zodat er geen beweging
meer in te krijgen was. Het op zichzelf goede idee van Venhuizen werd tenslotte
praktisch bruikbaar gemaakt door C. Reinders, landbouwer op 'Groot-Zeewijk' te
Warffum. Hij liet om de horizontale trekstok koperen spiraaldraden leggen en daaromheen werden koperen bussen met een spiraalloper gemaakt. Deze bussen waren
voorzien van een scharnier en twee stelschroeven, zodat ze gemakkelijk schoongemaakt en op eenvoudige wijze vaster of losser om de spiraaldraad konden worden
geklemd. Het houten raamwerk van de trommels en de houten stelen werden door
ijzer vervangen. Deze constructie werd het eerst uitgevoerd door B.J. Post te Warffum en verkreeg in het gehele land bekendheid, nadatlaatstgenoemde het werktuig
had ingezonden op de landelijke landbouwtentoonstelling, die in 1854 te Arnhem
werdgehouden.
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HET M A A I G E R E E D S C H A P
Voor het maaien waren in de dagen van Poot drie verschillende gereedschappen in
gebruik, nl. de zeis, de sikkel en de zicht. De sikkel is het oudste van de drie. In de
prehistorie werden reeds sikkelsvan vuursteen, later van brons en nogweer later van
ijzer gebruikt bij de graanoogst. Van al deze sikkels lag het zwaartepunt aan de linkerzijde van het handvat, zodat de punt van de sikkel bij het maaien de neiging had
naar degrond tedraaien. Bijgebruik van kleinesikkelszalditnauwelijks een bezwaar
geweest zijn. Het werk vorderde met dergelijke kleine sikkels echter langzaam. Toen
men een grotere sikkel wilde gebruiken om de arbeid te versnellen, werd het maaien
echter een vermoeiende bezigheid, omdat men al snijdende het blad van de sikkel,
door een tegengestelde druk met de polsspieren uit te oefenen, zoveel mogelijk evenwijdig moest houden aan degrond. Het wasonmogelijk om met een grote sikkel het
graan vlak bij de grond af te maaien, omdat men dan voortdurend met de punt van
het blad indegrond sloeg.Om dit euvel teverhelpen begon men omstreeks het begin
van dejaartelling sikkels in de vorm van een vraagteken te smeden, waardoor het
zwaartepunt niet meer aan éénzijde van het handvat kwam teliggen endesikkel dus
in evenwicht was tijdens het maaien. Deze z.g. balans-sikkels zijn in ons land in de
terpen gevonden. Tweeervan zijn vermoedelijk middeleeuws,terwijl eenderdeexemplaar, uit de terp van Hiaure bij Dokkum, misschien zelfs vóórmiddeleeuws is.
De zeis schijntlateruitgevonden te zijn dan de sikkel. Het klimaat was tot omstreeks het begin van dejaartelling in deze streken veel warmer dan tegenwoordig,
zodat het rundvee zomer en winter buiten kon blijven. De prehistorische boer behoefde derhalve tegendewintergeenhooivoorraadaan teleggen.Toen het klimaat in
het laatst van de bronstijd geleidelijk slechter werd, moest het veegedurende dewintermaanden worden opgestald en daardoor kreeg de boer een aanzienlijke vermeerdering van werk. Hij moest nuimmersgeregelddestal uitmesten en zorgen voor een
voedselvoorraad voor de stalperiode. Een nieuw element, de hooibouw, deed daarmeezijn intredeinhetlevenvande boer.
Voor het maaien van grote oppervlakten gras is de sikkel (Afb. 20) een onhandig
gereedschap en de uitvinding van de zeis, die sneller werken mogelijk maakte, zal
daarom wellicht uitdezeklimaatsverandering zijnvoortgevloeid (Afb. 20).
Behalve voor het maaien van gras,waarvoor dezeisin het gehele land- uiteraard
31 weer te onderscheiden in verschillende streektypes - in gebruik was, werd de zeis in

sommige delen van het land ook gebruikt voor de graanoogst. In het Landschap
Westerwolde bijvoorbeeld geschiedde het maaien van graangewassen vrij algemeen
met een groot soort zeis, die zwade werd genoemd. Daaraan was een raamwerk van
dunne twijgen bevestigd om het graan bij het neervallen op te vangen en bijeen te
houden. De maaier werd in dit geval gevolgd door de weller, die met behulp van
tweewelhaken hetgraan tot schoven bundelde.Dewelhaak waseengereedschap met
een korte steel, waaraan een gebogen ijzeren haak van 15à 20cm lengte was bevestigd. De weller werd op zijn beurt gevolgd door de binder, die de schoven met twee
banden bijeenbond envervolgensophopenzette.
In de meeste delen van het land gebruikte men echter voor het maaien van graan
de zicht (Afb. 20). Dit gereedschap, dat vermoedelijk in de middeleeuwen reeds hier
en daar algemeen in gebruik was, lijkt veel op de zeis. Heeft de zeis een lange steel
met twee krukken, waarmee de maaier het gereedschap vasthoudt, dezicht heeft een
korte steel van ongeveer 50cm lengte, die aan de bovenzijde eindigt in één handvat.
Dezicht wordt dan ook met één hand bediend, terwijl men dezeismet beide handen
vasthoudt. Groot is ook het verschil in hantering van beidegereedschappen. Met de
zeis maakte men een zwaaiende, met de zicht een slaande of kappende beweging.
Bij het zichten gebruikte men ook steeds de hierboven reeds genoemde welhaak, die
in verschillende dialecten als zichthaak of pikhaak werd aangeduid (Afb. 20). Met
dezehaak,diedezichterinzijnlinkerhand hield,schiktehijde halmenterecht voorhet
afslaan met dezicht en rolde deze tijdens het afslaan als het ware op tot een schoof.
Zeis en zicht moesten tijdens het werk gescherpt worden. Dit geschiedde met het
haargerei, de strekel en de wetsteen. De strekel was een hard stuk eikehout, waarop
met eenbindmiddel (vet,koeiemest e.d.) eenruwe slijplaag van scherpzand wasaangebracht. Om een hechtere verbinding tussen hout en slijplaag te verkrijgen, maakte
men welmet behulp van een zaag of een spijker putjes in het hout. In plaats van een
aparte strekel gebruikte men ook een speciaal voor dit doelafgeplat deelvan de steel
van de pikhaak. Met de strekel werd hetbladvande zeis of zicht tijdens het maaien
telkensgescherpt, waarbij een kleingedeeltevan hetmetaalafgeslepen werd. Dewetsteen werd gebruikt om een braam wegtewetten, die ontstond wanneer het blad een
steen of ander hard voorwerp geraakt had. Door het voortdurend gebruik van de
strekel sleet de snede af en werd dan te dik om nog met de strekel gescherpt te kunnen worden. Daarom moest desnedeenigemalen per dagworden uitgeklopt metbehulp van het haargerei of haartuig (Afb. 20).Dit bestond uit een aambeeldje, hetz.g. 32
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Afb. 20. Zicht met pikhaak, haartuig,sikkelen zeis.

haarspit eneenkleine zware haarhamer metéénoftwee scherpe bekken. Hetnaarspit waseenpuntig toelopende brede ijzeren pen, dieaandebovenzijde meestaleen
enigszinsbolstaand oppervlak had, waarvan dematenvarieerdenvan 2bij2tot8 bij
8 cm. Hethaarspit was halverwege horizontaal doorboord. Door dealdus ontstane
opening stak men een houten ofmetalen stokje (het laatste somsaanbeide uiteinden
verbreedtoteenplatgeslagen plaatjeofeenkrul),datdiendeom tevoorkomen dat het
haarspittijdenshetgebruikte diep indegrond zonk enteveel heenenweer bewoog.
De zicht heeft indeloop dereeuwen inonsland dezeis endesikkel alsmaaigereedschappen voor de granen vrijwel geheel verdrongen. De sikkel bleef echter in
West-Friesland en opde Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden tot de komst vande
maaimachine hetalgemeen gebruikte maaigereedschap. De zicht werd inZeelandalleen voor boekweit enerwten gebruikt. Mengafdaar aan desikkeldevoorkeur,omdat mendanminder korrelverliesteduchten hadenomdat hetstro lager kon worden
afgesneden enbovendien gelijkmatiger inbossen kon worden verzameld. Een andere
factor, dieongetwijfeld invroeger dagen een rolgespeeld heeft, wasdat de sikkel ook
door vrouwen enandere ongeoefende krachten gehanteerd konworden, terwijl zichten geschoold mannenwerk was. Daar stond tegenover dathetmaaien metdesikkel
langzamergingdan metdezicht.
Met uitzondering vandehierboven genoemde streken haddezicht dus inhetbegin vande 19eeeuw desikkel inonsland grotendeels verdrongen enhetisdaarom
welenigszins bevreemdend, datdeAchterhoekse dichter Staring,dietoch middenin
een zicht-gebied woonde, in zijn Oogstlied hetgraan metsikkels laat maaien.Het
woord garven,dathijinditgedicht gebruikt, komt alleeninhetoosten deslandsvoor
en menzouuiteenenander kunnen afleiden, datdesikkel inhetbegin vande 19e
eeuwnogindeAchterhoek gebruikt werd. Ditwasechter niet hetgeval.Staring heeft
33 hetwoord sikkelvermoedelijk gekozen omdeklank. Indewoorden 'Sikkels klinken,
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Sikkels blinken', keren de k,de 1en de itelkens terug en met het woord zichten was
een dergelijk klanknabootsend effect niet te bereiken. Maar wellicht de belangrijkste
oorzaak voor het gebruik van het woord sikkel is, dat het gedicht van de Duitser
Ludwig Hölty ('Sicheln schallen, Aehren fallen') Staring tot voorbeeld voor zijn
Oogstlied gediend heeft!

HET D O R S G E R E E D S C H A P
Het dorsen geschiedde vroeger op verschillendemanieren, waarvan het dorsen met
de vlegel de meest bekende is. De vraag wanneer de dorsvlegel in onze streken voor
het eerst in gebruik kwam, behoort ook nogsteedstot het terrein van de onopgeloste
problemen. Sommige schrijvers menen, dat dedorsvlegel uit de Romeinse tijd stamt,
omdat het woord vlegelafgeleid zou zijn van het Latijnse woord flagellum. Wat daar
ookvanwaar zij, eerstindemiddeleeuwen kan hetgebruik vandevlegelhiertelande
met zekerheid worden vastgesteld. Dit sluit natuurlijk een vroeger in zwang komen
vandevlegelniet uit, maar wilalleenzeggen dat tot ntttoe geenvroegere schriftelijke
ofarcheologische bewijzen gevonden zijn.
De dorsvlegel bestond uit een steel van ca 1,50 m lengte en een knuppel van ca 60
cm lengte, beide van hout. Voor de steel werd o.m. iepehout gebruikt. De knuppel
moest uit eenharde houtsoort, alsbeukehout vervaardigd zijn om splinteren te voorkomen. Meestal was de knuppel rond, maar in Noord-Brabant gebruikte men voor
hetdorsen vanklaverzaad weleenachtkantige knuppel.
De verschillende streektypen zijn vooral te onderscheiden op grond van de wijze
waarop steelenknuppel aanelkaarverbondenwaren.Inhetoostelijkdeelvan NoordBrabant wasindevorigeeeuwaan het boveneinde van desteeleen ijzeren oogbevestigd. Inhetboveneinde vandeknuppel,dieaan diezijdewat dunnerwas,waseengat
geboord. Door het oogen het gat werd een riempje van palingvel ofleergehaald, dat
voldoende speling liet voor het soepel bewegen van de knuppel. In Zeeland was de
steel aan het boveneind, niet van een ijzeren oog, maar van een draaibare leren kap
voorzien. De kap of hoed werd zo bevestigd, dat hij om de steel kon ronddraaien,
maar dank zij een aantal inkepingen in de steel er niet af kon schieten. Voor het
overige wasde verbinding gelijk aan de oost-Brabantse vlegel. Het voordeel van een
draaibare kap was, dat de dorser de steel vaster in de handen kon houden en deze 34
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Afb. 22. Dorsstok.

niet bij iedere slag behoefde te laten meedraaien. Weer een andere variant kwam onder meer in Groningen voor. De steel had hier een draaibare leren kap, terwijl aan de
knuppel een vaste leren kap was gemaakt, die weer d.m.v. een palingvel of leer aan de
kap van de steel was bevestigd. De palingvellen hadden daardoor minder te lijden.
Ofschoon de leren kap reeds in de middeleeuwen werd toegepast, waren hier en
daar in de vorigeeeuw nog welhouten kappen (Afb. 21) in gebruik.
Men dorste liefst met 4 arbeiders, dan kon men beter maat houden en dit bespoedigde het werk. Voor het dorsen met 6man wasveel meer oefening nodig.
Minder bekend dan de dorsvlegel is de dorsstok, die in het oosten van het land gebruikt werd. Deze schijnt zijn ontstaan te danken te hebben aan de betere afwatering,
die in de vorige eeuw in Drenthe tot stand kwam. Vele sloten kwamen daardoor
droog te liggen en de visstand ging dientengevolge achteruit. Daar men bovendien
geen gesloten visseizoen kende, werd de paling op een gegeven ogenblik zo schaars,
dat men niet meer over voldoende palingvellen kon beschikken voor de vervaardiging of reparatie van dorsvlegels. Noodgedwongen heeft men toen een dorsgereedschap gemaakt, waarbij men niet afhankelijk was van de paling. Later heeft men echter weer vlegels gebruikt waarbij een leren riem voor de palingvellen in de plaats
kwam.
De dorsstok (Afb. 22) werd gemaakt uit een rechtjong eikeboompje, dat met wortels en al uit de grond werd getrokken. Behalve de eik, worden in oude geschriften
ook wel de hazelaar en de linde vermeld. Men sneed de wortels, de bast en de takken

van het stammetje af om vervolgens ongeveer halverwege de stam één of meer inkepingenaan tebrengen meteen mesofzaag. Daarna boogmendestam terhoogtevan
dezeinkepingen boven een open vuurtje; dan bevestigde men aan de beide uiteinden
een touw en spande daarmee het stammetje als een boog. Vervolgens liet men het
groene hout geruime tijd drogen tot het voor goed de gewenste vorm had aangenomen. Tenslotte werd het onderste gedeelte waarmee op het graan geslagen werd, aan
de onderzijde plat gesneden met een trekmes en met een stuk glas glad geschaafd.
Het dikke worteleinde liet men aan de stok zitten; het voorkwam dat de dorsstok
scheurdetijdens hetdorsen. Ofschoon het dorsen metdedorsstok heelwat meer handigheid vergde van de dorser, gaf men in sommige streken waar ook de vlegel ingebruik bleef, de voorkeur aan de stok boven de vlegel. Bij niet hard-droog koren,
vooral bij rogge, kon men de laatste korrels nl. beter uit de aren slaan met de stok
dan met devlegel.Daaraan ishetwellicht ook toe te schrijven, dat hetverspreidingsgebied van dedorsstokzichgedurendede 19eeeuw steedsmeer uitbreidde. In het beginvan de20steeeuw wasdedorsstok op de kleine bedrijven in Westerwolde, op de
zandbedrijven inhet oosten van Friesland,in Drenthe, in Salland enop deVeluwein
gebruik.
Zoalsgezegd,vereistedehantering van dedorsstok veelvaardigheid. Men sloegde
stok twee keer achter elkaar op het graan, daarna werd de stok over de schouder gezwaaid omvervolgensweertweekeerachterelkaar ophetgraan terechttekomen.
Inenigestreken vanhetlandwashetgebruik om sommigegraansoorten tegeselen,
d.w.z. de aren uit te slaan tegen een ijzeren haardplaat of een plank op schragen, de
geselbank. Op Terschelling geselde men b.v. de rogge. Ook op Ameland was het geselen (rogge en haver) in gebruik. Bonen werden op Terschelling gedorst met devlegel, terwijl gerst, haver en erwten door paarden op de dorsvloer werden uitgetrapt.
De paardedrijver wapende zichin het laatste geval met een emmer om eventuele ongerechtigheden van de paarden op te vangen. In Friesland werden de paarden uitsluitend gebruikt bij het uittrappen van koolzaad, hetgeen op het open veld op een
groot dorskleed geschiedde. Om beschadiging van het kleed tegen te gaan droegen
deze paarden geen hoefijzers. Ook elders in het land werd het koolzaad meestal op
het land gedorst. Dit deed men omdat de koolzaadpeulen zeer kwetsbaar waren, zodat het risicodat het zaad eruitliepbijhet laden enlossen zeergroot was.In Zeeland
en op de Zuidhollandse eilanden werd het koolzaad niet met paarden uitgetrapt,
maar met devlegel bewerkt. In Utrecht dorste men het koolzaad aanvankelijk op het 36

Afb. 23. Geselsteen, gedateerd 1835. Herkomst: Zeeuws-Vlaanderen.

land met vlegels. Na omstreeks 1830liet men het, zowel op het land als binnenshuis,
ook wel door paarden uittrappen. In Groningen gebruikte men voor het koolzaaddorsen vanaf de 18eeeuw het dorsblok, dat hieronder nog behandeld zal worden. Bij
het dorsen op het land nam men enige voorzorgsmaatregelen om het breken van de
peulen zoveel mogelijk te beperken. De koolzaadbossen werden in draagkleden naar
het grote dorskleed gebracht, zodat het zaad dat eventueel uit de peulen viel, in het
draagkleed werd opgevangen. Voor het vullen van het draagkleed gebruikte men in
Groningen bovendien een speciale koolzaadvork met 2 gebogen ijzeren tanden van
ca 70cm lengte, die ca 50cm uit elkaar stonden. Deze zaadvork had een zeer korte
steel(ca 1 m),zodatmenmetdezaadvork geenkoolzaadbossen inhetdraagkleed kon
werpen,maargedwongen wasdezaadbossen voorzichtig inhetkleed teleggen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men verschillende dorsmethoden naast elkaar gebruikte. In Zeeland, waar men in hoofdzaak met de vlegel dorste, was ook de geselsteen in gebruik. Dit was een stuk ruw gehouwen basalt, dat op een schuinstaand
houten geselpaard was geplaatst (Afb. 23). De arbeider stond achter het hoogste gedeelte van het geselpaard en sloeg een graanschoof, die hij met beide handen vasthield, op desteen uit.Ter bescherming van zijn kleren en om eventuele klappen op te
vangen, die hij zichzelf al geselende toediende, had hij bij het werk een stevig leren
schort voor. In de omgeving van Groede, waar men in de vorige eeuw veel last van
37 brand in de tarwe had, geselde men de met brandaren bezette schoven eerst op de

steen, waardoor de aangetaste korrels lossprongen en naast de steen vielen. Daarna
werden de schoven met de vlegel afgedorst. Het resultaat was, dat de met de vlegel
nagedorste tarwe minder blauw wasenopdemarkt een hogereprijs opbracht.
Aldezedorsmethoden hadden gemeen,datdearbeidzwaarwasenveeltijd vorderde. Vóór de mechanisatie duurde het dorsen van een oogst degehelewinter, wat menig arbeidersgezin voor de ergste honger vrijwaarde. Op grote bedrijven gebeurde
het wel,dat men met het dorsen nog niet klaar wasop het ogenblik, waarop de voorjaarswerkzaamheden eenaanvang namen. ZowasindeWilhelminapolder het dorsen
van de oogst van het jaar 1847 in mei 1848 nog niet achter de rug, ofschoon men
daarmeevanaf half november dagelijks metongeveer90man bezigwasgeweest!
Het is dus niet te verwonderen, dat men op de grote bedrijven reeds vroeg naar
middelen zocht om het dorsen te bespoedigen. Afgezien van alle andere voordelen,
had het vroeg ter markt brengen van de oogst voor de boer het voordeel, dat hij een
hogereprijs voorzijn graan kon bedingen.
Omstreeks het begin van de 18eeeuwwasinhet noorden deslandseen werktuig in
gebruik gekomen, dat het dorsen op primitieve wijze 'mechaniseerde'. Dit was het
dorsblok of de dorsrol, waarvan het oudste mij tot dusver bekende exemplaar het
jaartal 1730 droeg. Het vond vrij algemene verspreiding op de grotere bedrijven in
Groningen en Friesland, terwijl het na 1800ook in Utrecht, Noord-Holland en Gelderland hierendaar werd toegepast. Deinvoeringin Utrecht wastedanken aan onze
eerste landbouwambtenaar Jan Kops, die het werktuig op een dienstreis in 1800 in
Groningen ontdekte en sindsdien het gebruik elders trachtte te stimuleren. Naast de
verschillende dorsmachines, dieinde 19eeeuwwerden geconstrueerd, heeft hetdorsblok zichnoglangweten tehandhaven. Indeeerstejaren van de20steeeuwwerd het
indeprovincie Groningen zelfs nogweleenseenenkele keer voor dedaggehaald om
koolzaad tedorsen, indienallemodernedorsmachines indeomgevingbezetwaren.
Het dorsblok was een conisch gevormd gevaarte van 500à 1000kg (Afb. 24). De
kern, het eigenlijke blok, bestond uit een eikehouten boomstam, die in sommige gevallen alleen van de schors was ontdaan. Dikwijls gebruikte men als kern een oude
balk, die afkomstig was van een gesloopte schuur of een afgebroken huis. Éénmaal
kwam ik een dorsblok tegen, waarvandekern uit een houten molenas van een afgebrande molen bestond. Op verschillende plaatsen was deze molenas door de vlammen licht verkoold.
Het zwaarste einde van de kern was gelegen aan de hoogste zijde van het blok. 38
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Tussen deze zijkant, die in Groningen 'achterkroag' werd genoemd en de lage zijkant, de 'veurkroag', waren een aantal beuke- of eikehouten ribben aangebracht.
De ribben persten degraankorrels onder het rondwentelen van het blok uit de aren.
De ribben warenenigszinstapstoelopendgemaakt.Bijeen Betuws dorsblok, dat zich
in deverzameling oude landbouwwerktuigen van de Landbouwhogeschool teWageningen bevindt,warenderibben metijzer beslagen.
Aan het dorsblok was een trekboom bevestigd, die op zijn beurt weer verbonden
was aan een verticale spil. Om die spil, die zelf ook meedraaide, werd het blok door
één of twee paarden over het uitgespreide graan rondgetrokken. De spil was aan de
onderzijde voorzien van een ijzeren of stalen pen, die ronddraaide in een metalen of
hardstenen potje, dat dikwijls d.m.v. een zwaar stuk eikehout in de dorsvloer was
vastgezet. Het potje vulde men met olie. Aan de bovenzijde was de spil d.m.v. een
houten klos aan een balk van de schuur bevestigd. Het dorsblok nam veelplaats in;
de lengte van de ribben bedroegen 1,50 à 2m en rondom de dorscirkel moest tenminste een meter vrije ruimte beschikbaar zijn, opdat dearbeiders dieaan de buitenzijde van de dorscirkel hun werk verrichtten, bij nadering van het blok konden uitwijken.
Er zijn verschillende typen dorsblokken in ons land in gebruik geweest. In de 19e
eeuw washet Friese dorsblok het meest verbreide type, dat ook in andere provincies
veel voorkwam. Het Friese dorsblok, dat dikwijls ten onrechte als Gronings dorsblok wordt aangeduid, had de vorm van een afgeknotte kegel. Men noemde het
werktuig in Friesland 'terskrôlle'. De paarden liepen over het graan vóór de dorsrol. Uithygiënische overwegingenwasdaarom boven detrekboom achter depaarden
een z.g. bakboom aangebracht, waaraan de 'skytbak' of 'skytsek' bevestigd was,
diediendeomdeuitwerpselen van depaarden optevangen. Dezeontbreekt opde afbeelding. Evenmin isop de tekening de 'liedstôk' afgebeeld, dieaan het hoofd of het
bit van het paard was bevestigd en diende om depaarden in het goede spoor te houden. Waren de paarden goed afgericht, dan werd de leistok zonder toom of bit aan
het halster bevestigd, zodat de paarden bij onderbreking van het werk wat graan en
stro konden eten.
In de 19eeeuw kwamen Friese dorsblokken in gebruik, die tussen de lange geheel
doorlopende ribben nog korte, z.g. halve ribben bezaten. Behalve in Friesland
kwam het Friesetypeinde 19eeeuwook veelvoor inGroningeneninOost-Friesland.
Het Groninger dorsblok isreeds in de loop van de 19eeeuw een zeldzaamheid ge-

worden. Hetonderscheidde zich vooral vanhet Friese type,doordat hetveel minder
afgeknot wasenvrijwel ineen punt uitliep, dieonderaan despil bevestigd was.De
kern vanhetGroninger dorsblok stak ookveel verder buiten deachterkraag danbij
het Friese blok. Aandituitstekende gedeelte vandekern werden depaarden aangespannen, zodat deze bijhetGroningse blok buiten dedorscirkel liepen. Hygiënische
voorzieningen alsbijdeFriese dorsrol waren danookminder noodzakelijk enbleven
achterwege.
Met hetdorsblok konden devolgende gewassen worden gedorst: tarwe, rogge,haver, gerst, klaverbolster, vlasknop, kanariezaad, koolzaad en,alszehard genoegwaren, ookerwten en bonen. Tarwe en rogge hielden de korrel het meest vast, terwijl
koolzaad hetgemakkelijkst uitdorste. Degesteldheid vanhetweer, meer of mindere
vochtigheid endekwaliteitvan degewassen waren hierop natuurlijk ookvan invloed.
Een blok vangelijke zwaarteensnelheid koneenzelfde hoeveelheid koolzaad \\ à2
malen snellerdorsen dan gerst,engerst 3à4malen snellerdan tarweofrogge.
Bijhetdorsen werden deschoven zodanigindeblokcirkel gelegd,datdearen naar
binnen kwamen teliggenendeworteleinden naar debuitenkant, zodat hetblok over
de lengte van de halmen kantelde. Het aantal schoven, dat men tegelijkertijd kon
dorsen, hing afvan degrootte vandeblokcirkel. Debanden vandeschoven werden
met dehand losgemaakt oflosgesneden meteengebogen mes,dataaneenstokbevestigd was,zodat men staande konsnijden. Zodra degehele blokcirkel vollag, werden deschoven methouten gaffels eenweinig opgeschud omzemooi vlak te krijgen.
Ook werden dearen nogweleens metwatlosstro bedekt omtevoorkomen datde
graankorrels gekneusd werden. Daarmee waren devoorbereidingen voor hetdorsen
gereed.Nadat hetdorsblok eenaantal malen was rondgegaan - een schrijver uit1837
spreekt van 12à 18maal, bij droog stro minder, bij 'slof' stro en bij vochtig weer
meer- begaven twee dorsers zich meteenhouten gaffel deéénbinnen, deander buiten de dorscirkel en schoven dan langzaam voortgaande de gaffels tegen elkaar
en gelijktijdig onder dehalmen, wierpen deze tegelijk hoogopensloegen metdegaffels hetstro weer neer. Menmoest daarbijnuendaneensomzien ofdehalmen niette
onregelmatig neervielen,want dan moesten zijterstond geëffend worden.
Depaarden liepen uiteraard snellerdecirkel rond dandearbeiders diebezigwaren
met schudden. Alsde paarden goed afgericht waren, stoorden zij zich niet aande
dorsers. Deze moesten echter oppassen, dathetpaard nietteveelstro ofklappenmet
degaffels tegen hethoofd kreeg. Bijtarweenrogge moest, wanneer de korrels tevast 40

«fc

Afb. 24. Fries dorsblok (1.)en Gronings dorsblok (r.). Mag. v. Vad.Landb. 1808.
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in de aren zaten, onder het blokdorsen, dikwijls ook nogde dorsvlegel gebruikt worden.
Dehoeveelheid zaad, die men dorste, hing natuurlijk afvan dezwaarte van hetgewas, van de weersomstandigheden, van de grootte van het blok en van het aantal arbeiders.Omstreeks 1810kon men in Groningen, indien zeer hard gewerkt werd, 5à6
last(1Gron. last = ca 1750kg)tarwe per week dorsen en schoonmaken. Men dorste
dan met tweeploegen van ieder4man en 1 paard. Iedere ploegdorste 8uren meteen
pauze van een half uur om het paard en de arbeiders gelegenheid te geven tot eten.
Zodra de ene ploeg gereed was, nam de andere het werk over. Gedurende de eerste
drie dagen van de week werd er gedorst, terwijl de laatste drie dagen besteed werden
aan het zeven en schoonmaken van het graan. In het Oldambt werd op de grote bedrijven hetdorsen met het blokdikwijls alsakkoordwerk verricht.
Ook bij het dorsen van koolzaad op het land werd het dorsblok gebruikt. Dit geschiedde voor het eerst in 1812door Douwe Martens Teenstra op het Ruigezand en
werd sindsdien algemeen nagevolgd. Daarvóór schijnt menvoor hetdorsen van koolzaad op het land in Groningen de gewone houten landrol gebruikt te hebben. Het
koolzaad dorsen op het land geschiedde op een groot 'koolkleed' van ongeveer 13X
20 m of van soms nog grotere afmetingen. Dikwijls gebruikte men hiervoor een oud
scheepszeil. Het blok kon op het kleed niet aan een spil gemonteerd worden en werd
daarom voorzien van een houten raam, waaraan de paarden gespannen werden.

Een klein wiel,dat aan het smalsteeinde van hetdorsblok bevestigd werd, vergemakkelijkte het rondtrekken. Bij het koolzaad dorsen op het land werkte het hele dorp
mee en mede dank zij het veelvuldig rondgaan van dejeneverfles was dit steeds een
uitbundigfeest, dateindigdemeteen maaltijd vooralle medewerkenden.
Welke methode van dorsen men ook toepaste, steeds was daarbij de schudgaffel
een onmisbaar gereedschap. Deze bestond uit een licht gebogen stok, die zich in 2
enigszins gebogen tanden vertakte. De schudgaffel werd meestal uit natuurlijk gegroeid taai hout (b.v.iepehout) vervaardigd. Metdeschudgaffel schudde menhet stro
tijdens het dorsen open keerde het ermee,opdat ergeen korrels indearen achterbleven. Na het dorsen werd het zaad met een houten schop of ook wel met een 'schuifbret',zoalsmen in Groningen zei,opeengrote hoopgezet.Vóór het uitgedorste zaad
nu voor de verkoop gereed was, moest het eerst nog ontdaan worden van stof, zand,
kaf, legearen, onkruidzaad en onvolgroeide korrels. Daartoe diende ineerste instantie de wan, die meestal uit wilgeteen gevlochten was. De gevlochten wan isook weer
van zeer oude datum en kwam reedsomstreeks het begin van dejaartelling voor, blijkensbeeldhouwwerk uitde Romeinse tijd, dat bij Mainzgevonden werd.

DE WAN EN DE W A N M O L E N
De wan kan wellicht het eenvoudigst beschreven worden alseengrote, ovaal-ronde
mand van ongeveer 1 m middellijn, dieeen aan 3zijden doorlopende opstaande rand
bezat. Aan de achterzijde, die tegen het lichaam werd gehouden, is deze rand het
hoogst (20à 25cm);aan debeidezijkanten wordt hij steedslager,terwijl devoorkant
platenopen is.Degeheleomtrek vandewanisinwendigversterkt meteen eikehouten
ring, die meestal uit 2delen bestaat. In de zijkanten van de wan ontmoeten deze delen elkaar en liggen daar ongeveer 25 cm over elkaar heen. Voor zover de wannen
niet hier te lande vervaardigd werden, kwamen zij uit het Duitse plaatsje Ochtrup,
waarvan de bevolking haar hoofdbestaan in het vlechten van wannen vond. Ook
Emsdetten waseencentrum van wannenmakers.
In ons land kan men 2typen van wannen onderscheiden, naar de wijze waarop zij
gevlochten zijn. De grens tussen de beide wan-gebieden loopt - ruwweg gesproken als een horizontale lijn door het rivierengebied dwars door ons land. In het gebied
benoorden de grote rivieren heeft de wan een grondpatroon van 4 spanen, die 2 42

Afb. 25. Wan(noordelijk type).
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aan 2 naast elkaar over de gehele lengte en breedte van de wan doorlopen. Deze4
spanen vormen in het midden van de wan een vierkant, waar de 2spanen in de lengterichting die in de breedterichting kruisen en er afwisselend boven en onder door
gaan, zodat dus 4kleine vierkantjes ontstaan (Afb. 25). Bij het vlechten van het zuidelijk type ging men niet uit van 4, maar van 2spanen, die men loodrecht op elkaar
legde,zodat in het midden van de wan slechts 1 vierkantje tezienis(Afb. 26). Dit type wan isook afgebeeld op het schilderij van Rubens, 'Deverlorenzoon', dat het eigendom isvan het Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten te Antwerpen.
Het wannen, dat berustte op sortering naargewicht,waarbijdoorhetschuddende
lichtere delen van de inhoud boven op dezwaardere kwamen te liggen, gingals volgt
inzijn werk. Men schepte met een houten schop het ongezuiverd zaad in dewan, terwijl deze op de grond lag. Daarna tilde men de wan aan beide handvaten op en
schudde dewan voor het lichaam heen en weer. Men stond daarbij wijdbeens en met
de rug naar de wind, zodat de lichtste delen, als zand en kaf, door de wind werden
weggeblazen. Vervolgens werd de wan op en neer geschud, zodat ook de grovere delen,als legearen, boven kwamen. Dezewerden dan met een ganzevleugel van dewan
gestreken.
Omstreeks 1700deed de kaf- of wanmolen in ons land zijn intrede. Op bedrijven,
waar grotere partijen zaad gezuiverd moesten worden, bracht dit werktuig, waarmee

Afb. 26. Wan (zuidelijk type). De handvaten ontbreken.

het graan gezuiverd werd door een kunstmatig opgewekte luchtstroom, een grote
tijdsbesparing. Later werd de wanmolen nogverbeterd door het aanbrengen van verschillende zeven.

DE ZEEF
Wanneer onkruidzaden en andere ongerechtigheden in het gedorste zaad aanwezig
waren, die ongeveer hetzelfde gewicht bezaten als het zaad waaruit zij verwijderd
moesten worden, kon het met de wan niet volledig worden gezuiverd. Het moest dan
een nabewerking ondergaan meteenzeef.
De Nederlandse zeven waren oorspronkelijk rond (Afb. 27). De opstaande dunne
rand (hoogte ca 15cm) was meestal gemaakt van beukespaan, waarvan de einden
rondgebogen en ten dele over elkaar heengelegd waren, zodat een cirkel werd gevormd. Op de plaats waar beide einden over elkaar kwamen te liggen, werden zij
aaneenverbonden met een reepje leer of met dun ijzerdraad. Om dit geraamte, dat bij
grotere zeven weleen middellijn konzijhebben van 1 m, werd een rond stuk varkens-
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Afb. 27. Ronde zeef,z.g. sneezeef. Herkomst: Heerjansdam. Foto: Ned. Open]. Museum.
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leer of kalfsleer met de gladde kant naar boven gelegd, waarin men van tevoren een
bepaald gatenpatroon had geponst. Kalfsleer werd vooral gebruikt bijzeven met perforaties van kleine afmeting, terwijl het dikkere varkensleer toepassing vond bij zeven metgroteregaten. Voor men nu hetleeraan derand bevestigded.m.v.eensmalle,
dunne klemband, werden het leer en deze klemband nat gemaakt. Het leer was dan
soepelerdan indroge toestand, zodat hetgemakkelijker kon worden gespannen ende
klemband zat na het opdrogen steviger om de rand van de zeef. Klemband en opstaande rand werden vervolgens met krammen of spijkers aan elkaar bevestigd. Het
zeefvel stak nu ongeveer 2cm boven de klemrand uit; om dit uitstekende deel van
het vel legde men een dik stuk touw, dat men daarna in het boven de klemrand uitstekende leer rolde en vervolgens vastnaaide met touw of leer. Zo ontstond een ververdikking, die niet tussen de opstaande rand en de klemrand van de zeef kon doorschieten.
Afhankelijk van de korrelgrootte, die van gewas tot gewas- maar bij hetzelfde gewas ook vanjaar totjaar - varieerde, gebruikte men verschillende zeven, die onderling van elkaar afweken door de vorm en grootte van de perforaties. Zo had men in
Zeeland o.m. de tarwezeef met kleine ronde gaatjes, die niet alleen voor tarwe, maar

somsook voor het schoonmaken van roggegebruikt werd; degerste-zeef met grotere
ronde gaten, waarmee ook welhetgrove kaf van detarween dedoppen van de haver
werden afgescheiden; de erwten-zeef, die weer iets kleinere ronde gaten had, en gebruikt werd voor het zeven van allerlei soorten erwten en bonen en tenslotte de zaadzeef, die de meeste en kleinste gaatjes had en diende voor het zuiveren van koolzaad
en anderefijnezaden. In het midden van het velwassomseen naam enjaartal d.m.v.
perforatie aangebracht. Dit was niet de naam vandeboer,aan wiede zeef geleverd
werd, maar van dezevenmaker. Sommigezevenhadden in de opstaande rand enige
openingen, die als handvat dienst deden; andere hadden in de opstaande rand 3kleine gaten en konden daardoor aan 3touwen worden opgehangen. Deze touwen werden aan de bovenzijde aan een ring bevestigd, die op zijn beurt aan een haak in een
schuurbalk kwam te hangen. Ook hing men de zeven wel aan een driepoot op. In
plaatsvandezojuist beschreven methode van ophangen,gebruikte menook een haak
met 3ogen om detouwen van dezeef tebevestigen. Het goed werken met dezeefwas
niet gemakkelijk. De kunst was om de zeef zó te schommelen en te draaien, dat het
afval midden op dezeef kwam teliggen. Een enkeling, diedeze kunst bijzonder goed
machtig was,presteerde het om eendubbeltje, dat onder het graan op hetzeefvel was
gelegd, preciesinhet midden vandezeefnaar boven tewerken.
Een bezwaar vanderondezeefwas,dat hetwerkgeregeld onderbroken moest worden om de zeef leeg te scheppen en opnieuw te vullen. Om het zeven te bespoedigen
construeerde men daarom in Groningen zeven van een langgerekt trapeziumvormig
model, waarvan de smalste zijde geen rand bezat (Afb. 28). Volgens de Catalogus
van het Kabinet van Landbouw te Groningen moet dit voor heteerst omstreeks 1800
gebeurd zijn. Deze trapeziumvormige zeven hadden een lengte van 1,50 à 1,80 m en
een breedte van 0,40 à0,80 m. Zij werden gemaakt van grene- of vurehout en waren
aan de lange zijkanten, waarin meestal 2 handvaten waren uitgezaagd, door enigszinsachteroverhellende planken gesloten. Dezijkanten werdenmeestalaandebovenzijde nogweer verbonden door 1 ofmeer smalle,gebogen verbindingslatjes, diedienden om de zeef in zijn verband te houden. De bodem bestond aandebreedste zijde
van de zeef uit hout, waarop het te zuiveren zaad werd gestort. Ter plaatse waar de
houten bodem in hetzeefvel overging, wasmeestaleenverticaalplankje aangebracht,
dat op en neer geschoven kon worden om de toevoer van het zaad naar het zeefvel te
regelen.
Voor het geperforeerde zeefvel gebruikte men steeds het ruggedeelte van een kalfs- 46

Afb. 28. Groningse
trapeziumvormige zeef
(roggezeef), gedateerd 1854.

vel, waaraan meestal nog het bovenste staartgedeelte vastzat. Bij dit staartgedeelte
werden dikwijls de initialen van de boer geponst, alsmede hetjaartal van in gebruikneming van de zeef. Midden onder het zeefvel werd in de lengterichting van de zeef
vrijwel altijd nog een smalle verstevigingslat aangebracht, waardoor het vel over de
gehele lengte ondersteund werd. Dit was geen overbodige maatregel, omdat de verticale krachten, dieop dezezeven bij volle belasting inwerkten wel 100kgkonden bedragen. De trapeziumvormige zeven konden derhalve ook niet door de arbeiders
voor het lichaam worden gedragen, maar werden steeds opgehangen. Dit geschiedde
met 4 touwen, die door de opstaande zijkanten van de zeef werden gehaald. De
krachten, die daardoor op de zijkanten van de zeef werden uitgeoefend, bleken bij
deze bevestigingswijze van de touwen te groot te zijn. Uit de slijtsporen op verscheiden bewaard gebleven zeven kan men afleiden, dat de touwen, waaraan de zeef hing,
dikwijls om de zeef heen geslagen werden, zodat de zeef letterlijk in de touwen hing.
Bij de koolzaadoogst op het land werden deze touwen in een driepoot gehangen. In
Groningen maakte men voor het ophangen van de zeef in de schuren gebruik van de
'klunderboksem'. Dit was een stevige houten klos, waarin horizontaal en loodrecht
op elkaar 2gaten waren gemaakt, die de klos geheel doorboorden. Door deze gaten
haalde men de touwen, waaraan dezeef hing.Aan de bovenkant van de klunderboksemwaseenijzeren haak gemaakt, diemenaanéénvandedaksparren van het schuurdak kon hangen. Aan de onderkant van de klunderboksem was nogeen verticaal lopend gat geboord, waarin men een lange stok kon steken wanneer men de klunderboksem wildeophangen. Dezemoest nl.vrij hooghangen, omdat dezeefdan gemakkelijker in beweging gebracht kon worden en bovendien om rondom de zeef zoveel
mogelijk werkruimte tekrijgen voordearbeiders.
De zeven hingen iets schuin in de touwen, met de smalle open zijde als laagste
punt, zodat het grove afval dat niet door deperforatie kon vallen, langsdeopen zijde
van dezeef op de grond gleed. Terwijl één arbeider dezeef voortdurend in beweging
hield, waren andere arbeiders bezig met het bijvullen en met het verwijderen van
het gezeefde zaad en het afval, zodat het werk zonder enige onderbreking kon verlopen.
Een enkele maal treft men zeven aan, die niet met leer bespannen waren, maar
waarvan het zeefvlak uit hout bestond, dat met gaten doorboord was. Deze werden
waarschijnlijk gebruikt voor het zeven van grotebonensoorten envoorhet verwijderenvanzand enkleivanaardappelen.
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Enige van de belangrijkste werktuigen en gereedschappen, die de akkerbouwer
destijds gebruikte, zijn hiermeede revuegepasseerd. Het overzicht isbij lange na niet
volledig; handgereedschap als schoppen, spaden, hakken, harken en schoffels bleef
zelfs geheel onbesproken. Ook de werktuigen en gereedschappen, die voor de teelt
van gewassen als hennep, vlas en meekrap werden gebruikt, bleven buiten beschouwing.
De huidige stand van het onderzoek maakt een breder opgezette beschrijving nauwelijks mogelijk. De materiële cultuur is in Nederland een achtergebleven studieobject.
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2
RUNDVEE, BOTER EN KAAS
Tot in de 19e eeuw is hetdierdeenigemestproducent geweest voorde Nederlandse
boer. Vandaar dat ook in akkerbouwstreken een betrekkelijk groot aantal koeien
werd gehouden vóór de kunstmest algemeen in gebruik kwam. De zuivelproduktie
had indezeakkerbouwstreken weinig te betekenen. Deveehouderij stond hier geheel
in het teken van demestvoorzieningenzo menal boter of kaas maakte,dan werd die
meestal slechts door het gezin van de boer geconsumeerd. Vele akkerbouwers beschouwden het rundvee als een noodzakelijk kwaad en spraken met een zekere minachting in hun stem over de 'beesten', alszij hun rundvee bedoelden. Het kwam zelfs
voor,dat koeien opakkerbouwbedrijven geennaam kregen.
Heelanderswasdesituatie opdeveehouderijbedrijven, waar de koeals voornaamstebron van inkomsten inhoogaanzien stond bijhaar eigenaar. Het wei-en hooiland
werd hier beter verzorgd en degreppelsen sloten werden opdiepte gehouden om een
goedewater-af- en toevoer, één van de belangrijkste groeivoorwaarden van het gras,
te verzekeren. Het hiernevens afgebeelde arsenaal van slootzeisen, diepbeugels, baggerbeugels, sloothaken en -harken en hoe al dit onderhoudsgereedschap voor sloten
en weilanden verder moge heten, legt nog een stille getuigenis af van de zorg van de
veehouder voor zijn weiland (Afb. 29) . Molshopen werden geëffend met de gewone
eg,de takkeneg of met de hort of horde. Dit laatste werktuig bestond uit 6dwarsliggende houten ribben, die ruitsgewijs onder 4 langsliggende ribben waren ingekeept
en vastgespijkerd. Deze ribben hadden een lengte van 2à 2\ m. De 6dwarsliggende
ribben waren aan de onderzijde scherp en aan de voorzijde met ijzer beslagen. Het
werktuig werd door twee paarden 'al hortende' in verschillende richtingen over het
weiland gesleept. Met de horde bestreed men ook de unjer, een hardnekkig onkruid,
dat men ook welmet de gewone landrol te lijf ging. Distels werden uitgegraven met
destekelsteker ofdistelsteker, een klein schopje. Ook gebruikte men daarvoor welde
nu nog bekende stekelplukker, een houten tang, waarvan de bek soms met ijzer was
beslagen. De vruchtbaarheid van het land werd onderhouden door stalbemesting.
Sommige boeren in Holland bezaten reeds in de 18eeeuw een gierput. De gier werd
van tijd tot tijd in een z.g. gierbak geschept of gepompt en met een holle houten
schop, de gierhoos, met een brede zwaai vanaf de gierbak over het land geworpen.
De gierbak was een grote houten bak, die op het onderstel van de hooiwagen kon
worden geplaatst (Afb. 30).
In de weiden van Noord-Holland vooral stonden in de 18eeeuw op vele plaatsen
z.g. schurken, schurkpalen of schuifpalen. Deze dienden 'voor de koejen, om, als zij 50
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Afb. 29. Veehoudersgereedschap. Fig. 1 :maaizeisof zen; fig. 2: slootzeis; fig. 3-5: diep- of baggerbeugel; fig. 6: sloothaak; fig. 7: houten hooihark, ook gebruikt alssloothark; fig. 8: sloothauw; fig. 9
schoffel; fig. 10:spitgraaf; fig. 11 :stik- of steekgraaf; fig. 12:spade; fig. 13:platte houten schop; fig. 14
gierschop; fig. 15-17: mestvorken; fig. 18: gierhoos; fig. 19:schepton; fig. 20: zaadschop (?); fig. 21
gelijkstok. Naar Le Francq van Berkhey, 1811.
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jeukerig of rappig enz.zijn, tegen te schurken ofte schuiven'. Vooral in weiden, waar
vetweiders hun veelieten grazen, kwam men deze schurkpalen tegen. Soms gebruikte
men hiervoor hoge vierkante palen, die meestal wit geverfd waren. Sommige van dezepalen waren van een kapiteel voorzien, waarin de naam van deeigenaar of pachter
was uitgehakt. In Noord-Holland gebruikte men voornamelijk walviskaken als
schurkpaal (Afb. 31). De walviskaken waren nl. minder onderhevig aan wegrotten
dan houten palen endit gewestwassindsdeaanvangvandewalvisvaart aan heteinde
van de 17eeeuw bezaaid met thuishavens van walvisvaarders, zodat men de walviskaken overal gemakkelijk kon verkrijgen. Door het verdwijnen van de walvisvaart
aan het einde van de 18e eeuw, waren zij omstreeks 1850 reeds 'een voorwerp van
pracht geworden, want... zeldzaam en duur'. De walviskaken werden door onze
Groenlandvaarders in het staande want van hun schepen gehangen. Tijdens dethuisvaart droop er dan de z.g. kneukolie uit, die als smeerolie werd gebruikt. Tevens
dienden zij als bewijsstukken voor het aantal gevangen walvissen, waarop de gage
van debemanningwasgebaseerd. Bijdethuisvaart kon menvanaf dewalalvan verre
zienofdevangst goed wasgeweest.
Dewalviskaken, dieals schurkpaal werden gebruikt, zette men met het dikste eind
in de grond. Meestal verfde men ze met witte en zwarte banden, soms ook wel met
groeneenwitteofmet rodeenwitte banden.
In iedere weiwaseen plaats gereserveerd voor de melkbocht, een omheinde ruimte
ineen hoek van het weiland. Detoegang kon worden afgesloten door een balk ofeen
boom, die aan de ene zijde in touwen hing en aan de andere zijde in een stevige gevorkte boomtak rustte. Hierin werden de koeien samengedreven om gemolken te
worden. In Zuid-Holland sloeg men tijdens het melken een touw kruiselings om de
achterpoten van de koe, inNoord-Holland deed men dat zelden. Hier bond men een
touw aan de hoorns van de koe en bevestigde dit aan een paaltje in de grond van de
melkbocht. De koeien stonden dan tijdens het melken dus in een enigszins gebogen
houding. Tijdens het melken zat de melker of melkster opeen laag houten melkstoeltjeof melkblok.
Indewinter stond het rundvee op stal. Dewijze van stallingliepinde verschillende
streken des lands weer sterk uiteen. Op de zandgronden kwam nog heel lang alge-
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Afb. 30. Zuidhollandse gierbak. Naar Le FrancqvanBerkhey, 1811.

meen depotstal voor. In het zuiden van Noord-Brabant langsde Belgische grenswarenzelfsin 1950nogenigepotstallen. Debodem vandepotstal lagbeneden hetmaaiveld en werd geleidelijk door de mest van het vee,dat er op stond, opgehoogd. Deze
mest werd van tijd tot tijd met zand of heiplaggen bestrooid. Dit geschiedde niet zozeer uit hygiënische overwegingen, als wel om de hoeveelheid stalmest te vergroten.
Enige malen gedurende de stalperiode werd de mest uitgegraven en op het erf op
grote hopen gezet om vervolgens na zekere tijd naar het land te worden gebracht.
Zolang geen kunstmest ter beschikking stond, wasdeze stallingswijze met het oog op
de grote mestbehoefte van het bouwland op de schrale zandgronden ongetwijfeld
rationeel. Zij vergde echter veel arbeid en was allerminst bevorderlijk voor een zuiveremelkwinning.
In Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland hadden de stallen een stenen vloer.
In Zuid-Holland stonden twee rijen koeien met de koppen naar elkaar toe, gescheiden door eenbredegang,inNoord-Holland enFriesland stonden zijinéénrij metde
koppen naar de muur. Zij waren met touwen of klaven aan de koestaken vastgebonbonden en om bevuiling van de staart tevoorkomen, werd deze reedsin de 18eeeuw
opgebonden. Bij deHollandse en de Friese stallingswijze liep er achter de koeien een
gemetselde groep, waarin de mest en gier afgevoerd kon worden. Als onderlegsel
voor hetrundveegebruikte men stro,in Rijnland zand.
Bij de hooioogst werden de zeis, de houten hooihark en de zware smeedijzeren
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Afb. 31. Schurkpaal vanwalviskaak ophetlandgoed Zandbergen teNaarden,ca1890.

hooivork gebruikt. Daar men bij het hooien handen te kort kwam, maakte men een
dankbaar gebruik van het aanbod van Duitse arbeidskrachten, de bovenlanders of
hannekemaaiers, die in deze tijd van het jaar grote delen van ons land plachten te
overstromen. Enigedagen na het maaien werd het hooi gekeerd envervolgens op oppersgezet met dehark en hooivork. Om het hooi sneller bijeen te brengen dan met de
hark kon geschieden, werd in het noorden van het land een eenvoudig hulpmiddelgebruikt, detiemeof het tiemtuig.
Het tiemtuig wordt in de omgeving van Franeker reeds omstreeks 1550in de boedelinventarissen genoemd ('tyemtou') en isdus wellicht nog ouder. Voor de beschrijving van het tiemtuig, dat bij oudere boeren nog wel uit herinnering bekend is,gebruik ik de gegevens, die Geert Reinders in de landbouwenquête van 1800 hierover
meedeelt. Het tiemtuig bestond uit drie lijnen en een bijnstok (bindstok); dikwijls
werd een ponderboom als bindstok gebruikt. De beide buitenste lijnen waren ongeveer 20stappen lang,de middenlijn drie treden langer. Deene buitenlijn werd aan de
kop van de bindstok vastgeknoopt, de ander werd met een ruime lus- zodat men
deze gemakkelijk om kon leggen of af kon halen - om het andere einde van de bindstok gelegd. De drie lijnen kwamen samen aan de voorzijde van het tiemtuig, waar
zij aan een driehoekig blokje hout werden vastgemaakt. Aan dit blokje werden twee
paarden gespannen. De tiemboom werd aan het begin van een zwad gelegd en een
53 arbeider gingdan op detiemboom staan, nadat hij de middenlijn onder de boom had

Afb. 32. Zuidhollands tiemtuig. Naar Le FrancqvanBerkhey, 1811.

doorgehaald en het eindevan deze lijn over zijn schouder had gelegd. Een tweede arbeider mende de paarden 'dan aan de eene, dan aan de andere zijde van de wiers'.
Het hooi stroopte onder het voortgaan tegen de tiemboom op, terwijl de middenlijn
het hooi tegenhield en het overvallen van het hooi voorkwam. Het tiemtuig gaf een
grotearbeids-en tijdsbesparing.
In het gewest Holland gebruikte men een enigszins ander tiemtuig, niet om het
hooi in oppers tedrijven, maar om de oppers in hun geheel naar de schouw, die het
hooi naar de boerderij bracht, teverplaatsen (Afb. 32).Men sloeg daartoe eendubbelelijnevenbovendegrondomeenopper,zodateen lusom deopper kwam teliggen.
Dezemethode werd alleen toegepast bijhooilanden, die aan bevaarbaar water lagen.
Elders gebruikte men voor het vervoer van hooi naar de boerderij de hooiwagen.
Tijdens het transport werd het hooidaarop met eenponderboom vastgezet.
Op de boerderij sloegmen het hooi op in de schuur of in hooibergen. De hooi-en
graanberg wordt reeds omstreeks hetjaar 1000 in archiefstukken genoemd. De kap
was aanvankelijk wellicht vast, maar enige eeuwen later was de kap in ieder geval
reeds beweegbaar. In een rekening van omstreeks 1345 wordt nl. gesproken van '3
yzeren,den barch medeteheffen'. Hoedeze'yzeren' erhebben uitgezien, isniet meer
na tegaan. Wel bekend zijn uit later tijd dehefinrichtingen alsdehouten vijzel en de
'heve', die in ieder geval in de 18eeeuw bekend waren en tot op heden naast de modernstehefinrichtingen worden gebruikt (Afb. 33).
Eén van de grootste zorgen van de veehouder is steedsde hooibroei geweest. Talloos vele boerderijen zijn daardoor in de loop der eeuwen in vlammen opgegaan. De
belangrijkste oorzaken van hooibroei zijn: het te hoge vochtgehalte van het hooi bij
het inschuren, het te snel achter elkaar stapelen van het hooi en de kwaliteit van
hetgewas. Elke veehouder kent dezeoorzaken wel,maar indepraktijk blijkt het ook
thans nog wel eens moeilijk hooibroei te voorkomen. Gemiddeld zijn er in ons land
nu nogperjaar 75gevallenvan brandschade door hooibroei.
Ook in het verledenisdeveeboer er op bedachtgeweest om de hooibroei te bestrij-
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Afb. 33. Heve (links boven en onder) en vijzel (rechts boven en onder). Naar Le Francq van Berkhey, 1811.

den. Dat blijkt al uit de bouw van de hooischuur. In een Nederlandse prentenbijbel
uit de 2e helft van de 15e eeuw is b.v. een schuur afgebeeld, waarop reeds een z.g.
huiskist voorkomt. De huiskist waseen opening in de nok van het dak, die met twee
luiken d.m.v.een en hetzelfde touw van binnen uit geopend en gesloten kon worden.
Deze installatie diende voor het ventileren van de schuur, zodat de warme lucht kon
wegstromen. Thans zijn de huiskisten zeer zeldzaam geworden, maar langsde spoorlijn Utrecht-Amsterdam staat nu nog een enkele boerderij, die van deze ventilatieinrichtingisvoorzien.
Soms nam men reeds tijdens het stapelen van het hooi indeschuur ofdeberg voorzorgen tegen hooibroei. Midden in de hooiberg of in het hooivak hield men een openingvrijdoor hethooi optestapelen rondom eenton,een mand ofeenvierkante bak,
55 die men telkens bij het stijgen van de hooilaag ophees d.m.v. een touw, dat aan een

katrol hing. Op deze wijze ontstond een verticale luchtkoker in het hooi, waarlangs
veelhitteenvocht kon ontsnappen. Ook wierp men welzout inhet hooi omte sterke
broei tegentegaan. Ditmiddeliseerstaan heteindevan de 18eeeuw toegepast.
De controle van de hooibroei geschiedde met de hooiroede, een lange ijzeren staaf
van 3à4 mlengte,diemeninhethooistak,zodra menvermoeddedatdebroei tehevig werd. Wanneer men de roede, die reeds in een Friese boerderij-inventaris van
1623 genoemd wordt, na een uur uit het hooi trok, kon men aan de warmte van
het ijzer voelen of er gevaar dreigde. Als de hooiroede te heet geworden was om
aan te vatten, was de kans groot dat er brand ontstond. Deze controle met ijzeren
roeden werd ook welvan overheidswege uitgevoerd door speciaal daartoe aangestelde keurmeesters, die in de hooitijd van boerderij tot boerderij gingen. Aan de punt
van de hooiroede bevond zich dikwijls een weerhaakje, waarachter een plukje hooi
bleef hangen. Men meende behalve aan de temperatuur van de roede ook aan de
kleur van dit plukje hooi te kunnen zien of de broei te sterk was. Dit was echter een
nogal bedriegelijk criterium. Het hooi, dat het meest aan broei onderhevig was bruin of zwart van kleur - bleef meestal niet achter het weerhaakje zitten, omdat het
bros was. Slechts het niet- of slechts weinig verbroeide hooi kwam derhalve met de
weerhaak uit het hooi te voorschijn en dit gaf dikwijls een te gunstige indruk van de
werkelijke stand van zaken. Geert Reinders ontwierp (ca 1779)daarom een hooiroede,dievoorzien wasvan een sleufje, waarin hetverbrande hooiachterbleef. Dezeongetwijfeld nuttige uitvinding heeft echter waarschijnlijk geen grote verbreiding gevonden, want ik heb nergens gegevens over het gebruik kunnen vinden. Een eeuw
later, omstreeks 1880,werd eenzelfde soort hooiroede alsdievan Reinders uitgevonden door D. Minkema te Oosterlittens (Fr.); deze werd o.a. door het gemeentebestuur van Genemuiden gebruikt bijdecontrole van dehooibergen, dieinde bebouwdekom stonden evenalsthansnoghetgevalis.
Allezorgen voor het veevoer waren slechtseen onderdeelvan het werk op hetveehouderijbedrijf; zijwaren er op gericht een zo groot mogelijk eindprodukt teverkrijgenindevorm vanmelk,boterenkaas.
De smaak en kwaliteit van de boter verschilde van boerderij tot boerderij. Weliswaar onderscheidde men de boter in b.v. Hollandse, Friese of Bossche boter, maar
ditwasniet meerdan een onderscheiding naar destreek van herkomst. In feite waren
erevenveel soorten boter alserboerderijen waren. Debekwaamheid van de individuele producent was doorslaggevend voor de smaak van zijn - of liever: haar - boter 56

en zelfs deze individuele producent was niet bij machte een uniform produkt op de
markt te brengen. Het enejaar was het gras en hooi beter van kwaliteit dan het andere en deze kwaliteit verschilde bovendien van streek tot streek en van grondsoort
tot grondsoort. Ook degezondheidstoestandvanhetvee,deweersomstandigheden, de
aanwezigheid van fris water en van een koelemelkkelder,alsmede de intensiteit van
de reiniging van het melkgereedschap waren van grote invloed op de hoedanigheid
van de geproduceerde boter. Bovendien was goed boter maken - zolang het gebruik
van een thermometer onbekend was- dikwijls meer een kwestie van geluk dan van
wijsheid en kennis. De gehele boterbereiding steunde opervaringen gevoel. Door de
hand of elleboog in de room te steken controleerde de boerin of de room dejuiste
temperatuur voor het karnen bezat. Geert Reinders deelt indelandbouwenquête van
1800mee, hoe de Groningse boerinnen de temperatuur van de room controleerden.
Zij karnden met beide handen aan de pols zo sterk, dat de melk schuimde. Dan stakenzijhun hand metdepalm naar beneden onder het schuim zodat erwat schuim op
de rug van de hand bleef liggen. Aan de snelheid waarmee de schuimblaasjes op de
hand uiteensprongen, konden zij dan afleiden of de room warm genoeg was. Dat
deze maatstaven allerminst objectief waren en geen betrouwbare uitkomsten gaven,
behoeft geen betoog. Reinders merktedan ook droogjes op,dat eenthermometer ongetwijfeld meer zekerheid bood, 'maar onzevrouwtjes kunnen haar alsnoch niet aan
zulke toverachtige dingen gewennen'. Als de room in de karn niet boteren wilde,
zocht men de oorzaak niet bij de temperatuur van de melk of de onvoldoende reinigingvan de karn, maar men meende dan soms in alleernst, dat de karn behekst was.
Boerendochters, die over een aangeboren gevoel voor botermaken beschikten en
nooit last hadden van behekste karnen, konden zich steeds verheugen in grotere huwelijkskansen danhunminderinhetbotermaken begaafde zusters.
De bereiding van boter geschiedde in alle delen van het land ingrote lijnen op dezelfde wijze, al moet daaraan dadelijk worden toegevoegd, dat in sommige gewesten
meer zorg aan de bereiding werd besteed dan elders. De Leidse boter was hierom
beroemd. Op de weidebedrijven in Rijnland hadden twee meiden van 's morgens
3 uur tot 's middags 12 uur de handen vol aan de boterbereiding. De bouwmeid,
die soms ook de zuivelmoer werd genoemd, maakte de boter en verdiende een hoog
loon (omstreeks 1800 f130 à f150 per jaar), terwijl de stoepmeid niets anders
deed dan het vaatwerk schoonhouden. Dit werd gewassen engeboend in de kolk,ge57 schuurd met asenzand en uitgekookt ineen ketel,diedaarvoor ineen stenen fornuis

Afb. 34. Koperen melkkan.

wasgemetseld. De uitnemende kwaliteit van de Leidse boter wasvoor een groot deel
tedanken aan hetwerk van destoepmeid. Ook aan het botermaken zelfwerd in Rijnland meeraandacht besteed dan eldersdikwijls hetgevalwas.
Het koelen van de melk, direct na het melken, vond in Holland en Friesland algemeen plaats, maar niet in Groningen en ook in de wijze van koelen valt er onderscheid waar te nemen.Omstreeks 1800werd de melk in Friesland meestal in sloten te
koelen gezet, terwijl in Rijnland en Delfland hiervoor vrijwel altijd speciale koelbakken in de keuken of koestal waren gemetseld, die met een pomp gevuld konden worden. Ook werden wel koelbakken gebouwd boven een welput. Het koelen gebeurde
algemeen in koperen emmers of grote koperen kannen, welke laatste als voorlopers
van de tegenwoordige melkbussen zijn te beschouwen, maar waarvan zij zich onderscheiden door hun buikigmodel (Afb. 34).
Na het afkoelen werd de melk naar de melkkelder gebracht en vervolgens overgegoten in melkmouwen of meikaden, zoals zij in Friesland heetten. Melkmouwen
waren langwerpige, platte bakken (ca 50 X 100cm), die gemaakt werden door uitholling van een stuk esse- of lindehout (Afb. 35). Omdat ze aan de onderzijde rond
waren, werden zij, althans inFriesland,door koebeenderen (Fries: 'skrinkels') voor
omvallen behoed. De grootste mouwen hadden een inhoud van ongeveer 301.In de
18eeeuw begon men ook melkmouwen uit koper te vervaardigen, die hetzelfde modelbezaten alsdehouten melkmouwen.
In het westen van het land gebruikte men dikwijls ronde roomtesten van aardewerk, dievan binnen tot over de rand met geelbruin glazuur waren bedekt. Dezetesten waren aan debovenzijde het breedst en werden naar beneden steedssmaller (Afb.
35). Zij werden in Ochtrup (Did.) vervaardigd en wellicht ook in Bergen op Zoom.
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Afb. 35. Melkkelder met houten aden (b), testen van aardewerk (m),zeef of teems (d), afroomschotel,
roomsta (f). Naar Le FrancqvanBerkhey, 1811. (Zie ook Afb. 76).

Het model wasniet uniform; in Zeeland gebruikte men bijvoorbeeld roomtesten, die
veel steilere wanden hadden dan die in Zuid-Holland. Ook de inhoud van de melktesten varieerde (4à 101).Detesten waren veelhygiënischer dan dehouten mouwen,
waarin al spoedig scheurtjes kwamen, zodat er melkresten in achter bleven, die zelfs
niet door intensieve reiniging konden worden verwijderd. Bovendien waren demelkmouw^n ook van binnendikwijlsgeverfd,zodatafgebladderde verfinderoomterecht
kwam, wat al evenmin bevorderlijk was voor de kwaliteit van de boter. Behalve de
hierbovengenoemde mouwen en testen waren er nog andere typen oproomvaten in
gebruik. In de 19eeeuwb.v.kwamen lageronde koperen oproomvaten voor eninde
streek benoorden het IJgebruikte menwitteemmersmeteenwijde bovenkant.
De melk werd door een teems of zeef in de mouwen gegoten. Deze teems bestond
uit een spanen rand van berkehout, waarin een zeef van paardehaar was geklemd.
Dezeefwerd optweestokjes opdemelkmouwgezet.Met hetzevenwerd voorkomen,
dat koehaar, huidschilfers vandekoe,grasjesenandereongerechtigheden indemelkmouwen terechtkwamen. Het resultaat van deze voorzorgsmaatregel werd dikwijls
te niet gedaan doordat stof en vliegen in de melk vielen tijdens de oproomperiode,
die 1à 2etmalen duurde. Gedurende deze periode schepte men de bovengedreven
room 1 of2malen van de melk af met een houten (later: koperen) afroomschotel
(Fries: 'reampetielle') (Afb. 35). Deze afgeschepte room verzamelde men in een ton,
die in Holland 'roomsta' werd genoemd. De roomsta onderscheidde zich in de 18e
eeuw in Holland van deandere tonnen, omdat hij geenhouten, maar ijzeren of koperen banden had,terwijl hijaandebinnenzijde somswitoflichtblauwgeverfd was.
Wanneer er voldoende room was om de karn te vullen (wanneer men een karnsel
59 had, luidde de vakterm), ging men na of de room dik genoeg was,hetgeen geconsta-

Afb. 36. Karn (b) met polsstok en druif (d). NaarLe FrancqvanBcrkhcy, 1811.

teerd werd door er rechtstandig een stokjeintezetten.Bleefhet stokje verticaal staan,
dan was dit een teken, dat de room voldoende gezuurd was. Indien de room niet
zuur genoegwas,goot men erwarm water of karnemelk bij.Inde omgeving van Leiden plaatste men de roomsta dikwijls op een stoof met een test vuur om de room op
een hogere temperatuur te brengen. Voor dit doel had men daar op iedere boerderij
een speciale stoof (ca 60 X 60cm),diegroter wasdan degewonestoof,diemen voor
hetverwarmen vandevoeten gebruikte.
In Friesland en Groningen werd de melk gedurende de stalperiode in de winter
nietafgeroomd, maardirect na hetmelken ingrotetonnen van somswel 1001 inhoud
gegoten. Daarin liet men de melk 36à 48 uur staan om te zuren. Indien dit proces
niet vlot genoeg verliep, werd de melk verwarmd, 's Zomers werd ook in deze provinciesdemelk afgeroomd.
Was de room of de melk voldoende dik en dus genoeg gezuurd, dan gingde room
in de karnton. De karnton was kuipmakerswerk met houten, ijzeren of koperen banden. Soms was de bovenrand, de spatrand, fraai geciseleerd met bloemmotieven en
voorzien van de initialen van de boer en boerinen van hetjaartal van hun huwelijk,
want dikwijls was de karn een huwelijksgeschenk. De Nederlandse karnen waren
stootkarnen, d.w.z. men bracht daarin de melk tot boteren door de melk te stoten
met een karnstok of polsstok, waaraan een meestal ronde schijf met grote gaten - de
druif-bevestigd was(Afb. 36). Op middeleeuwse afbeeldingen komt de stootkarn
reeds voor. In de dorpsterp van Raskwerd (gem. Baflo) en in de terp Hoogterp
(gem. Leeuwarden) zijn karndruiven van het hierboven beschreven type gevonden.
Zij hebben een middellijn van ongeveer 15cmenzijn dus nogzeer klein; de datering
moet waarschijnlijk opdemiddeleeuwen worden gesteld.
Dikwijls werd op het deksel van de karnton een z.g. huppel of huppelaar geplaatst
(Afb. 37).Ditwaseenhouten kom,dieinhet midden doorboord wasomde polsstok
door te laten. De huppel diende om de room, dietijdens het karnen door het polsstokgat in het deksel van de karn omhoog geperst werd, op te vangen en weer terug
telaten lopen inde karn.
Het meest voorkomende karnmodel in ons land had de vorm van een afgeknotte
kegel, die aan de basis de grootste middellijn had. In de omgeving van Leiden was
dit model in het begin van de vorige eeuw bijna geheel verdrongen door de tonne- 60

Afb. 37. Pompkarn, wipkarn met huppelaar en hondekarn.
Naar Le Francq van Berkhey, 1811.

karn, diezoalsde naam reedszegt,devorm van een biervat had. In hetZeeuwse land
had de karnton een peervormige gedaante, van onder en in het midden zeer wijd en
naar boven nauwertoelopend (Afb. 38).Dezetonnen hadden,zoalsmen het noemde,
een ruime buik. De spatrand was hier niet van ijzer of koper, maar van hout, dikwijls stevige berkespaan, gemaakt. De Zeeuwse karntonnen vertonen grote overeenkomst met de Belgische uit de oostelijke Kempen en zijn ongetwijfeld daarmee
verwant.
Een geheel afwijkend type karn was op kleine bedrijven in Limburg en in het midden enoosten van Noord-Brabant ingebruik. Het bestond uiteenaarden potvan het
model, dat ook gebruikt werd als inmaakpot. Daarop maakte men een dikke houten
deksel met een ronde opening in het midden, waarin de karnstok gestoken werd.
Wellichtwerddittypealleengebruikt voor hetkarnen vandesterkegeitemelk.
De polsstok werd aanvankelijk uitsluitend met de handen open neer bewogen. Op
bedrijven waar veelboter gemaakt werd, streefde men erechter alvroegnaar omdeze vermoeiende en eentonige arbeid op allerlei wijzen gemakkelijker te maken. Zo
heeft men getracht de handenarbeid te verlichten door verschillende soorten hefbomen aan de karnpols te bevestigen (Afb. 37). Eénvan demeest bekende is de karnwieg, die reeds enige malen genoemd wordt in Franeker boedelinventarissen uit het
midden van de 16eeeuw en dus nogwelouder zalzijn. De werking van de karnwieg
was afgekeken van de zwengel van de pomp en de aldus aangedreven karn werd behalve wiegkarn, dan ook welpomp- of slingerkarn genoemd. Vele andere methoden
zijn in de loop derjaren toegepast om hetzelfde doel te bereiken. Zo haalde men de
pols ook wel op aan een lang touw, dat over een aan de zoldering bevestigde katrol
liep; ineen oude boerderij te Lekkum (Fr.) werd de karn in werking gebracht d.m.v.
een groot wiel, dat op de zolder boven het karnvertrek was opgesteld. De polsstok
was in dit geval bijzonder lang en stak door de zoldering heen. Het wiel werd op de
zolder met twee zwengels in beweging gebracht. Hoe oud dit systeem is, is niet bekend. Eengroteverspreiding heeft ook dewipkarn gekregen. Depolsstok was hierbij
verbonden aan een buigzame lat, die aan de zoldering was vastgemaakt. Bij het karnen trok men het vrij hangende einde van deze lat met een touw telkens naar beneden, waarna de lat weer naar boven veerde de pols met zich optrekkend, zodat deze
61 inrichtingdehelft vandearbeid vandeboer ofboerin overnam.

Afb. 38. Zeeuwsekarn.

Tenslotte wil ik nog noemen de treekarn, die op het principe van een wip berustte
en die in beweging werd gebracht door beurtelings het lichaamsgewicht van de ene
voet op de andere te verplaatsen. Op bedrijven, waar de boterbereiding geen grote
omvanghad,warenaldeze methoden van handkarnen nog inde 19eeeuwin gebruik.
Op de grotere bedrijven werd de karnpols door een paardemolen in beweging gebracht (Afb. 39). De oudste vermelding (1660) van een paardekarn, die momenteel
met zekerheid bekend is, heeft betrekking op een boerderij te Stiens in Friesland.
Dat de paardekarnmolen echter aanzienlijk ouder kan zijn, mag misschien worden
geconcludeerd op grond van de Accijnsbrief van Haarlem (1274), waarin sprake is
van een 'molendinum ad equos', en op grond van de vermelding van een 'orsmoelne'
opeen boerderij te Middelkoop (Z.-H.) uit 1334. Uitdetekst kan echter niet worden
opgemaakt waarvoor dezerosmolensgediend hebben.
In de tweede helft van de 17e eeuw schijnt de paardekarnmolen, blijkens de talrijker wordende vermeldingen in de boedelinventarissen, in Friesland op de grote bedrijven meer algemeen in zwang te komen. Tenslotte komen in de 18e of 19eeeuw
ook paardekarnen voor, waarbij de pols niet op en neer bewogen werd, maar in een
draaiendebewegingwerdgebracht. Om tevoorkomen, dat het paard bij het rondlopen duizelig werd, kreeg het een paar leren oogkleppenvoor, die de ogen geheel bedekten. Het paard moest een vaste gelijkmatige tred houden met een snelheid, die
tussen stappen endraven inlag.
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Afb. 39. Paardekarn. NaarLe FrancqvanBerkhey, 1811.

Op kleinere bedrijven werd dikwijls de hondekarn toegepast (Afb. 37). Wanneer
deze voor het eerst in gebruik kwam, iszelfsniet bijbenadering vast te stellen. In de
18e eeuw kwam de hondekarn in ieder geval algemeen voor. Uit 19e eeuwse gegevens blijkt, dat de hondekarn overal in het land in gebruik was,van Ameland in het
uiterste noorden tot Zeeuws-Vlaanderen in het zuiden. De tekening laat de werking
van de hondekarn duidelijk zien en behoeft weinig toelichting. Wanneer de hond in
het verticale rad werd gezet, werd hij door de ronddraaiende beweging van het rad
gedwongen te blijven lopen en hij hield daardoor weer zelf het rad gaande. Het honderad was soms binnenshuis in het karnvertrek opgesteld, soms ook buitenshuis
tegen het karnvertrek aangebouwd (Afb. 40en41). Om te voorkomen, dat de hond
ontijdig uit het rad zou springen, was dit meestal ingebouwd in een kast. Over de
karnhonden zijn nog vele verhalen in omloop. De timmerlieden, die de hondemolen
vervaardigden, zouden somstevensdeleverancierszijngeweestvan honden, diezij op
dit werk africhtten. Sommige honden waarschuwden de boerin door vrolijk geblaf
datdebotergereedwas.
Het ogenblik, waarop 'het karn af was', zoals men in Holland zei, kondigde zich
aan met het samenklonteren van kleine korrels boter, terwijl het karnen onder het
aaneensluiten van de boter hoelanger hoezwaarder ging. Wanneer de boerin meende dat het karnsel klaar was,lichtte zij het deksel van de karnton en schudde vervol63 gens de polsstok in de karn heen en weer. Wanneer de boter zich bij die beweging

Afb. 40. Hondekarn, binnenshuis, inde Willemshoeve
te Soestdijk, vóór de verwijdering ca 1960.

Afb. 41. Hondekarn, buitenshuis, 's-Gravenstraat
te Clinge (Zld).

zuiver van de polsstok afscheidde, was het karnen voltooid. De nu op de karnemelk
drijvende boter werd dan inGroningen metdehand uitdekarn genomen; in Holland
deed de boerin dit met een houten nap metgaten. Hoe minder karnemelk in de boter
achterbleef, des te beter, 's Zomers werd de afgeschepte boter op een koele plaats
gebracht en eerst nadat zij voldoende koud geworden was, verder bewerkt. De boter
werd dan ineengekneed en met koud water gewassen om alle resterende karnemelk
weg te werken. Dit geschiedde in een boteraad, die in Groningen en Friesland dezelfde vorm had als de melkaad. De boteraad is gemakkelijk van de melkaad te onderscheiden, omdat deeerste een gaatje in de bodem had, dat afgesloten kon worden
en waarlangs het spoelwater kon weglopen. De bovenranden aan de beide smalste
zijden vande boteraden werden in het noorden van het land dikwijls vanfraai koperbeslag voorzien, wat bij meikaden nooit het geval was. In Holland gebruikte men
voor de bewerking van de boter een z.g. bouwvloot, een laag gekuipt vat met tenen
hoepels,dat indebodem eveneenseengaatje had.
Bleef het water na herhaaldelijk wassen (in Rijnland wel 11à 12keer)en doorkneden helder, dan was dit een teken dat alle karnemelk uit de boter verdwenen was.
Dan pakte de boerin het haarmes, een bijna stomp en enigszins getand mes,en haalde dit in verschillende richtingen door de boterkluit om de daarin achtergebleven
haren, strootjes, vliegjes en andere ongerechtigheden te verwijderen. Tenslotte werd
fijnzout door de boter gekneed en werd de boter in afwachting van de verkoop, in

64

een grote ton opgeslagen. In een globale beschrijving alsdeze ishet niet mogelijk nader integaan op kwaliteitsaanduidingen alsmalse boter, lenige boter, graasde boter,
malle boter, hooiboter e.d. en evenmin op benamingen als stukkeboter, tonneboter,
legboter, gekopte boter, die aangaven op welke wijze men de boter in de handel
bracht. Alleen aan het koppen van boter wil ik niet zonder meer voorbijgaan. Men
deed dit met de boterkoppen, houten vormen die uit één stuk linde- of iepehout waren gedraaid. Meestal waren zij van binnen geheel glad; soms waren er aan de binnenzijde figuren in gesneden, zodat boven op het stuk boter een bloem of een vogeltje kwam te prijken en de omtrek van de boterkluit verticale ribben vertoonde. In
Holland waren de boterkoppen hoger dan hun middellijn; elders, zoals in Gelderland, hadden de boterkoppen meer de vorm van een nap. De boerin vulde de boterkop door deze met deene hand vast te houden en ermet deandere hand stukken boter al draaiende in te wringen, totdat de kop gevuld was.Vervolgens sloegzij met de
handen tegen de boterkop, terwijl zij deze ondertussen ronddraaide en heen en weer
rolde. Dit diende om de boter de vorm van de boterkop telaten aannemen. Tenslotte
liet zij de boter zachtjes uit de kop zakken door de boterkop een weinig boven de
tafel ofwerkplank tehouden en ondertussen met dehand zacht tegen dewanden van
deboterkop tekloppen. Deeerste grasboter inhet voorjaar werd dikwijls verkocht in
de vorm van eenliggend schaapje, waarvoor men eenspeciale vorm had. Dit gebruik
heeft zich tot de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam gehandhaafd. Dikwijls was er
een takje buxus in de bek van het schaapje gestoken en als men het heel mooi wilde
doen, kreeghetschaapeenpaar ogenvan krenten eneen rood lintje omdehals.
Kaas werd in ons land reeds in de vroege middeleeuwen - en wellicht nogeerder gemaakt.
Wanneer de verschillende Nederlandse kaassoorten ontstaan zijn, iseen vraag,die
nogniet beantwoord kan worden. Deoudste kaassoorten zullen zacht geweest zijnen
derhalve niet zo lang houdbaar als onze tegenwoordige. Dat de bereiding van harde
kaassoorten al spoedig inzwang kwam, moge blijken uit verschillende middeleeuwse
archivalia (begin 12eeeuw),die vermeldingen bevatten over export van kaas en over
proviandering van oorlogsschepen met kaas. In de oudste boedelinventarissen (midden 16e eeuw) wordt de 'keespaers' al genoemd, hetgeen eveneens wijst op de produktie van een harde kaassoort. In de middeleeuwen schijnt de kaas trouwens reeds,
65 meer dan de boter, een algemeen volksvoedsel te zijn geweest. In de bekende Trac-

tatus de butyro van Schoock (1664) wordt reeds een onderscheid gemaakt tussen
kaas, die uit zoetemelk (volle melk) en kaas, die uit afgeroomde melk bereid was.
Alvroegwerden dekazen genoemd naar destreek van herkomst. Het isechter niet
bekend of deze herkomst-namen tevens een soortaanduiding inhielden. Indien men
in 16e eeuwse stukken de namen Edammer kaas of Goudse kaas tegenkomt, hoeft
dat dus niet te betekenen, dat deze kaassoorten ongeveer op dezelfde wijze gemaakt
waren als de latere kazen van die naam. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat dit
wèlzois,maarzekerheid bestaat hieromtrent niet.
De oudste beschrijvingen van de bereiding van de verschillende kaassoorten dateren uit het begin van de 19eeeuw.Aan de hand van deze beschrijvingen ishet mogelijk een indruk te geven van de bereiding van enige belangrijke kaassoorten en de
daarbij gebruikte gereedschappen. De behandeling van de kaas, zelfs van eenzelfde
kaassoort, verschilde van boerderij tot boerderij en onderging in de loop der jaren
verschillende wijzigingen. In het kader van ditboekwordt debereiding van dezekaassoorten slechts in grote lijnen beschreven. Deze beschrijving dient nl. slechts om duidelijk temaken,welkegereedschappen daarbij gebruikt werden.
Voor het stremmen van demelk werd overaleen aftreksel gebruikt van delebmaag
vankalveren,delebbe.Hetgebruikvan weivoorditdoelwasomstreeks 1800vrijwelgeheelinonbruikgeraakt.Delebmaagvankalveren,dieeensterkere stremming opwekte
dan die van koeien, werd voor dit doel in repen gesneden en gedurende enige maanden in de schouw te drogen gehangen, 's Zomers liet men de lebbe ook wel drogen
indezon. Daarna sneed men de reepjes in kleinere stukken en lietzein boterpekel of
lauw water tenminste een etmaal aftrekken. Het aftreksel, dat in Holland wak of
walk werd genoemd, werd dan in eenflesof kan in de kelder bewaard. In Groningen
liet men de lebbe niet aftrekken in water, maar in karnemelk, die eerst verhit werd
tot 'de karl of kaas bovenkomt, deeze afgenoomen zijnde, laat men dit weer koud
worden'. Dan mengdemenerzoveelzout door, dat ereenversei,metalleen hetkapje boven, rechtstandig in bleef drijven. Tenslotte werden delebben in kleine riempjes
gesneden ineenafgedekte pot bijdepekelgedaan en bij hetvuurgezet omte trekken.
In Friesland gebruikte men in plaats van kalvermagen ook welvarkensmagen. Voor
de bereiding van Joode-kaas werd 'kunststremsel' gekocht, waarvan ik de samenstellingniet hebkunnen achterhalen. Ditstremselvoldeed echter slecht.
Voor de bereiding van de (zoetemelkse) Goudse of Stolkse kaas werd de volgende
werkwijze gevolgd. Na het melken werd de melk in een grote houten tobbe (de 66

wring-of kaastobbe) of ineen koperen ketelverzameld. Daarna werd er het stremsel
aan toegevoegd, ongeveer een half thee-kopje volvoor demelk van 6à 7koeien. Was
het stremsel sterk genoeg, dan was de melk binnen een kwartier geronnen; was dit
niet het geval, dan deed men er nog een weinig stremsel bij. Voor een teveel aan
stremsel moest onder alle omstandigheden gewaakt worden, anders smaakte de kaas
naardelebbeenwerd dan denigrerend lebbige kaasoflebkaas genoemd.
Zodra de melk goed geronnen was, haalde men er zachtjes drie of vier malen een
houten nap door, de kaasnap of wring. Daarna liet men de melk drie à vier minuten
staan om vervolgens zachtjes - om te voorkomen dat men de gestremde melk te veel
tot wei roerde en dus minderkaasverkreeg-met denap of met de handen te roeren.
Dan volgde weer een periode van enige minuten rust om alles te laten bezinken en
daarna schepte men erdeweiof hui afendeed dezeineengrote ton. De achtergebleven massa, die reedsin kaas begon over tegaan, begoot men vervolgens met heet water. Hoe meer water er bij gegoten werd, des te magerder werd de kaas, omdat door
het hetewater hetvetverdrongen werd. Dekaaswerd dan droger en kon langer goed
gehouden worden. De vette kaas was veel smakelijker om vers gegeten te worden,
maar ook eerder aan bederf onderhevig; bovendien oefende zij een grotere aantrekkingskracht op maden uit dan de magere kaas. Nadat het hete water enige tijd, variërend van enkele minuten tot een kwartier, op de kaasmassa had gestaan, schepte
men het water eraf en voegde het bij de wei in de ton. De wringtobbe werd op zijn
kant op de wringstoel gezet, opdat men de kaasmassa in elkaar kon kneden met de
handen endeweier uit kon laten lopen. Dan washet ogenblik gekomen om dekaasstof,dienu denaam van wrongel kreeg,inhet kaasvat, dekaasvorm dus,tedoen. De
kaasvaten voor Goudse kaaswaren oorspronkelijk, toen men noggeen gekuipte vormen gebruikte, vrij ondiepe bakken die uit wilgehout gedraaid waren. De maximale
grootte van een kaasvat vond dus zijn natuurlijke begrenzing in de middellijn van de
wilgestam, die de houtdraaier kon bemachtigen. In de opstaande rand en in de bodem van het kaasvat waren een aantal gaatjes geboord, waardoor de wei tijdens het
persen kon weglopen. De wrongel werd bij kleine hoeveelheden tegelijk in het kaasvat gelegd en klein gemaakt met de vingers, hetgeen men knetteren of knetieren
noemde. Was het vat vol, dan duwde men de massa goed aan. Daarna werd de
wrongel in hetvat omgekeerd en nogeensaangedrukt. Na het vullenwerden dekaasvaten in een laag houten bakje geplaatst en legde men precies in de vaten passende
67 ronde plankjes (devolgers) opdewrongel indevaten. Al naar degrootte van de kaas

werd op devolgerseen gewicht gezet van 20,30of40ponden. Door dedruk van het
gewicht liepdewei uitdekaas inhethouten bakje. Tijdens het persen draaide mende
kaas geregeld om in het kaasvat, opdat de kaas een goede vorm verkreeg. Na een etmaal haalde men de kaas uit de vormen om ze in een tobbe met pekel in een koele
kelder tezetten, waar de kaas weereenetmaal bleefen ondertussen één maal gekeerd
werd. Na het pekelbad legde men de kaas op de zoutbank, die aan de ene zijde iets
hoger wasdan aan deandere zijde. In debodem van dezoutbank wasaan weerskanten een gootje uitgestoken, waarlangs devan de kaas afdruipende pekel kon afvloeien. Op de zoutbank werden de kazen nu met zout ingewreven. Dit werd gedurende
enige dagen achtereen, twee maal per etmaal, herhaald,waarbijde kazen telkens gekeerd werden. Na het wrijven legde men ereen handvol zout op. Een kaas van ongeveer 15pond bleef bij niet tewarm weer gedurende 4à 5dagen in het zout; bij warm
weerietslanger.Zodra dekazen voldoendezout hadden opgenomen,wastemenzeaf
met heet water en legdezedaarna opeendroge schone plank op schragen ineen koel
en vrij donker en luchtig vertrek. Daarop werden de kazen dagelijks gekeerd. Indien
de kaas wat slijmerig werd, waste men ze nogmaals of veegde men ze met een grove
linnen doek af. Ook schraapte men de kazen wel. Tijdens deze'dagelijkse behandeling, die gedurende 4weken werd voortgezet, werd tevens gecontroleerd of er ook
rotte plekken of maden in dekaas kwamen. Derotte plekken sneed men eruit ende
gaten vulde men op met kaas en boekweitmeel. Demaden werden eveneensdoor uitsnijding verwijderd. Dezegaatjes vulde menechter niet terstond, maar lietzeeen dag
open om tezien ofer nog meer maden uitkwamen. Bleek dat niet het geval,dan werden ook deze gaatjes met kaas gedicht. Bij sterke aantasting door maden strooide
men wat peper in degaatjes. Er waren welboerinnen, diede kaas alsze2weken oud
was, gedurende veertien dagen bestreken met wat bier en azijn; anderen deden dit
met saffraan inazijn getrokken. Dezebehandeling gafspoediger kleur aan dekaasen
hielddevliegenopeen afstand.
Men maakte ook wel Goudse komijnekaas. Aan de wrongel van 20 ponden kaas
voegde mendan 2lood komijn enl lood kruidnagels toe.
De wei werd als veevoeder gebruikt, nadat het bovengedreven vet er afgeschept
was. Daarvan karnde men eens per week de z.g. weiboter, die minder lang bewaard
kon worden en minder opbracht dan deroomboter. Ook de smaak wasminder goed.
Meestal werd de weiboter door het boerengezin zelf geconsumeerd of verkocht men
zeindesteden aan 'de smalle Burgerij'.
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Ook de Noordhollandse of Edammer kaas werd meestal van zoete melk gemaakt.
Veel boeren roomden echter een gedeelte van de melk af, vooral in de herfst en bij
koud weer, omdat de kaas anders niet de nodige vastheid kreeg. Zoals overal elders
in het land gebruikte men kalverlebben voor het maken van stremsel, maar hier liet
men omstreeks 1800 de lebben soms niet op pekel aftrekken, maar op zoete wei.
Dit aftreksel maakte men lauwwarm en goot er drie delen kaaspekel bij;na vier dagenwas het stremsel dan voor het gebruik gereed. Na het stremmen, waarbij demelk
veranderde in 'glib', wasde gang van zaken ongeveer gelijk aan die bij de vervaardigingvan Goudse kaas.Het bewerken van deglibmet een houten nap noemde men in
Noord-Holland doorhalen en het fijn maken van de wrongel noemde men kleinzen.
Tijdens het kleinzen voegde men nog een weinig warm-gemaakte wei aan de massa
toe.Nadatdeweiafgegoten was,werddekaasstof gekruimeld enindekaasvormen gedaan, die hier kaaskoppen of makers heetten. De kaaskoppen waren meestal weer
van wilgehout gedraaid en waren van binnen rond. De volgers van de Edammer
kaaskoppen waren oorspronkelijk plat; eerst omstreeks 1840 kwamen de holle volgers in gebruik. In de wanden en in de bodem van de kaaskoppen bevonden zich
uiteraard ook weer gaatjes voor het afvloeien van de wei. De kaasstof voor de middelbare(5à 6kg)engrote(10à 12kg)kazen werd met behulpvande duwer ofdouwer in de vormen gedrukt. Bij de kleintjes deed men het met de handen. De duwer
waseen halfrond plankje, dat precies in de kaaskop paste; op de bovenzijde waseen
steel met kruk bevestigd. Als de kaaskop gevuld was met gekruimelde wrongel,
plaatste men daar de duwer pp en drukte de kaasmassa tezamen door met de borst
opdekruk entegelijkertijd met beidehanden opde kaastedrukken. Nadat dit drukken lang genoeg geduurd had, werden de kazen in de vorm omgekeerd en op de dan
bovengekomen zijde ingekruimeld, waarbij zo nodig nog wat wrongel uit de tobbe
bijgevoegd werd. Als de kaas onder gedurig omkeren en duwen voldoende vastheid
had gekregen, ging men de kaas baden in een tobbe met warm water of warme wei,
waardoor de kaaskoppen en kazen van de nogaanhangende vetdelen gezuiverd werden. Door deze bewerking sloot de korst zich beter. Dan werd de kaasklomp uit de
vorm genomen en in een kaasdoek gewikkeld, opnieuw in de koppen gedaan en onder de kaaspers gezet, waarin zij in de warmste zomermaanden bleef staan van
's morgens 9 uur tot 's middags 2 uur. Naarmate het weer kouder was, duurde het
persen korter.
De Noordhollandse kaaspersen waren in de 18e en 19e eeuw van fraai houtsnij-

Afb. 42. Noordhollandse kaaspersmetEdammer kaaskoppen.

werk (vissen, paarden, bloemranken enz.) en van koperbeslag voorzien en meestal
smaakvol gepolychromeerd (Afb. 42). Het gewicht aan de hefboom (ca 60 kg) was
een fraai gepolijste achtkantige arduinen steen, die naar boven enigszins toeliep en
daar bekroond werd door een koperen ster en ring. Soms waren in de pers eenjaartal en de initialen van de boer en boerin uitgesneden, omdat ook dit gebruiksvoorwerp dikwijls als huwelijksgeschenk fungeerde. In de loop van de 19eeeuw werden er
echter kaaspersen gemaakt, die van minder goede smaak getuigden en tegenwoordig
als kitsch zouden worden gekwalificeerd. De strakke eenvoud van het houtsnijwerk
maakte plaats voor een wanstaltige overdaad van details met bazuinende engeltjes
e.d., in het schreeuwerige schilderwerk werden glinsterende glassplintertjes gedrukt.
De kaaskoppen werden in platte houten bakken in de pers gezet en op de volgers
plaatste men in haaks verband kleine smalle latjes, waardoor de druk van de hefboom met heteraan hangende gewicht opalle koppen evengroot was.Na het persen
gingen de kazen in de zouters of kaaszetters, die in kisten of op tafels geplaatst werden. Dezezouters hadden dezelfde grootte en vorm alsde kaaskoppen, maar zij hadslechts één gaatje, in het midden van de bodem. In de zouters stonden vierpondskazen 'szomers ongeveer 9dagen in het zout, in het najaar 10à 11dagen en grotere
kazen wel 3weken. Vervolgens werden de kazen een etmaal inde pekel gelegd, daar-
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na afgewassen en goed afgedroogd om tenslotte op de kaasborden te belanden. In
deze kaasborden waren cirkelvormige gaten uitgezaagd, waarin de kazen pasten.
Daar bleven zij 3à 5 weken of zelfs langer drogen, terwijl zij dagelijks werden gekeerd. In deze periode werden zij 2à 3 malen gedurende enige uren in koud water
geweekt, afgewassen en afgedroogd. Na de laatste wassing, die ook wel met heetgemaakteweigeschiedde,werdendekazen metwarmelijnolie ingesmeerd endan waren
zijvoordeverkoop gereed.
In Hoorn en Alkmaar, maar niet in andere marktplaatsen, werd in de herfst ook
veelcommissiekaas aangevoerd, die platter en minder zout was dan de Edammer en
zeergevraagd wasin Frankrijk. Het maken van dezekaas,die niet zoduurzaam was,
is lange tijd zeer winstgevend geweest, omdat er veel minder zout voor nodig wasen
de kaas bovendien weinig van zijn gewicht verloor. Van de wei werd ook hier weiboter gemaakt.
De bereiding van de Leidse komijnekaas was bijzonder arbeidsintensief en er waren ook meer gereedschappen voor nodigdan voor de kaasmakerij in andere streken
van het land. De Leidse kaaswerd gemaakt van afgeroomde melk, die men ongeveer
een halve dag in kuipen liet staan om te bezinken. Daarna schonk men deze melk
door een zeef over in de grote koperen welketel, die op een stenen fornuis werd verwarmd. Degewenste temperatuur lagtussen lauwwarm en het kookpunt. De verhitte
melk werd overgegoten in de wringkuip, waarin zich reeds koude melk bevond, en
daarin omgeroerd met een stok tot het ogenblik, waarop de boerin van oordeel was
dat hetstremseleraan toegevoegd moest worden. Daarna werd demelkweergeroerd
met een stok of met de lebbelepel, totdat deze verticaal in de massa bleef staan,
waarna de gestremde melk in de wringkuip nog met de handen nagekneed werd,
opdat het stremsel volledig in de massa kon doorwerken. Wanneer het kneden gedaan was, legde de boerin een grote vierkante kaasdoek of wringdoek in de wringvlootendeed daarin dewrongel.Wasdedoek gevuld,danwerd,terwijl dewringdoek
zolang aan de vier punten werd opgetild, een draagberrie op de wringvloot gelegd.
Op deze berrie wrong de boerin nu de kaasmassa in de kaasdoek om de weier uit te
persen; daarna werd dit nog eens herhaald door de boer, die daarbij zoveel kracht
aanwendde, dat er zelfs wat van de kaasmassa door de doek heengeperst werd. Vervolgens schoof men dewringvloot met berrie en al tegen één van de stalstijlen, waaraan een stevigehouten klampwasbevestigd. Opdewringdoek met de kaasmassa leg71 de men een stevige plank, die aan het ene einde onder de klamp werd geschoven; op

Afb. 43. Kaaswip. Naar Le France/ vanBcrkhcy, 1811.

het andere einde nam deboerzelf plaats(Afb. 43). Dit gereedschap noemde men de
kaaswip. Door de zwaarte van de voortdurend wippende boer werden de laatste
restenwei uitdekaasmassageperst en kreegdekaaszoveel vastheid, dat hij niet meer
uitelkaar viel,wanneer mendewringdoek er afwikkelde.
Zonder doek werd de kaas nu overgebracht naar de stevige porteltobbe. De boer
trok nu kousen en schoenen uit, 'wascht zijne voeten schoon af' en liepzo langopde
kaasmassa in de porteltobbe heen en weer tot deze 'tot een vast deeg getreden en
gekneed'was. Eerst nu was het ogenblik gekomen, waarop de kaasmassa in de kaasvaten werd gedaan. Deze gekuipte cylindrische kaasvormen waren 10duim hoog en
hadden een binnenmaatse middellijn van 91duim voor 'middelbare' kaas. De zware
eikehouten bodem was voorzien van meer gaatjes dan bij de tot dusver behandelde
kaasvormen. De volger bestond uit eikehout en was aan de bovenzijde voorzien van
eenklamp.
Uit de porteltobbe werd nu zoveel kaasrundsel genomen, dat daarmede de bodem
van de vorm bedekt werd. Deze eerste laag noemde men de blindelaag of de boomlaag. Vervolgens schepte men zoveel van de kaasmassa uit de porteltobbe over in de
wringkuip, dat inde porteltobbe slechtseen hoeveelheid kaas overbleef, die voldoende was om een volgende laag in het kaasvat te leggen. Door de in de porteltobbe
achtergebleven hoeveelheid kaasmassa werd nu komijnzaad getreden en daarna in
het kaasvat geduwd. Dan stak de boerin er enkele kruidnagels in of strooide er gestampte kruidnagels over.Devolgendelagenwerden evenzobehandeldtothet kaasvat
vol was. Dit was het geval, wanneer de klamp van de volger nogjuist in zijn geheel
boven de randen van het kaasvat uitstak. Dan volgde hetpersen onderde langepers,
ook weleerste pers of vatpers genoemd. Na deeerste persing, die 1 à 2uren duurde,
haalde men de kaas uit de vorm en omwikkelde deze met een dunne linnen kaasdoek. Dan ging de kaas opnieuw in de vorm en weer onder de pers. Dit werd na
2of3uren nogéénoftweemalen herhaald,waarbij mendekaastelkensineen schone
doek deed. Wanneer de kaas voor de laatste maal onder de pers kwam, liet men haar
totdevolgendemorgen indepers staan.
Dan wasde kaasechter nog steeds niet gereed; hijwerd nu onder dezakpers gezet,
die zo genoemd werd, omdat de kaas daarin verder zakte en zijn uiteindelijke vorm
kreeg (Afb. 44). De kaas werd hierin geschoven, nadat zij zonder vorm en kaasdoek
opeen plankje met 2opstaande zijden was gelegd, waarop dan nog weer 1 of 2losse
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Afb. 44. Zakpers.

dekplankjes kwamen te rusten. Bovenop de kaas legde men kruiselings twee sleutels
of een ander merk. De met stenen gevulde bak werd dan naar beneden gelaten en de
kaas werd daardoor langzamerhand platter en breder, terwijl de sleutels- het Leidse
kaasmerk - inde kaaswerden gedrukt. Kleine boeren gebruikten voor hetzelfde doel
in plaats van dezakpers een kleine persof handpers. Wanneer de kazen inde zakpers
of in de kleine pers hun definitieve vorm hadden gekregen, werden zij in een lange
bak, de zouttrog, gelegd en met zout bestrooid. Geregeld moest de kaas in de trog
gekeerd en opnieuw met zout behandeld worden. Onder deze bewerking trad de
eerste korstvorming op. Was dit proces ver genoeg voortgeschreden dan waste men
de kaas terdege, schrapte hem af en maakte hem glad door de kaas te bestrijken met
boterverf, die men met water en potas gekookt had. Daarna werd de kaas dan nog
met biest ingewreven. Door deze behandeling kreeg de Leidse kaas zijn fraaie gladde
roodgekleurde korst. Tenslotte liet men de kaas nog op lange planken drogen, die
daarvoor indezomer inde koestal warenaangebracht. Datdekazen daarop dagelijks
gekeerd werden,behoeft nahet voorgaande eigenlijk niet meerherhaald teworden.
In Friesland werden verschillende soorten kaas gemaakt. In de 18e eeuw was de
zoetemelkse kaas nog een vrij belangrijk produkt, maar in het begin van de 19e
eeuw werd steedsminder zoetemelkse kaasgemaakt, zodat omstreeks 186099% van
de Friese kazen uit afgeroomde melk bereid was. De beschikbare gegevens over de
kaasbereiding in Friesland zijn uiterst onvolledig en dikwijls niet met elkaar in overeenstemming. Behalve door de vermelding van onjuiste opgaven, kunnen deze verschillen een gevolgzijn van veranderingen, dieindeloopvande 19eeeuw plaats vonden en van dezeer uiteenlopende bereidingsmethoden indeverschillende streken van
Friesland. Ook verschillende behandelingswijzen van boerderij tot boerderij kunnen
73 aanleidingzijn voor deelkaar tegensprekende mededelingen.

Wat bijvoorbeeld tedenken van een mededeling uit 1807,dat men bij de bereiding
van magere kaas een halve lepel stremsel per melkemmer gebruikte, terwijl een opgavevan een Friese boer,diezijn bedrijfin de tweede helft van de 18eeeuw uitoefende, vermeldt dat één lepel stremsel op een hoeveelheid afgeroomde melk van 2001
werd gebruikt? In beide gevallen werd het stremsel van lebben gemaakt. Is dit een
kwestie van smaakverandering of hangt het samen met de kaassoort, die men wilde
maken? De beschrijving van 1807 bevat de mededeling, dat de lebben 'met wei en
ordinaire Pekel' gedurende drie weken te stremmen werden gezet in een gesloten
vaatje met een houten kraan. Zeer bekend is ook de stremselkan, die voor hetzelfde
doel diende. Hij werd ook wel 'poepekanne' genoemd, omdat de hannekemaaiers
of poepen dit soort kannen indehooitijd meenaarhetland namen om uittedrinken.
De stremselkan was van aardewerk (loodglazuur; h. 34cm, 0 30cm, inh. ca 111)
gemaakt, hij had eenlagevoet engeen schenktuit. Deoudste stremselkannen hadden
een duidelijke buik, later werd de buik platter en meer elliptisch, terwijl de jongste
exemplaren een uitgesproken halshaddeneneen konische buik.
Bij alle onzekerheden staat wel vast, dat aan de kaasbereiding in Friesland veel
minder zorg werd besteed dan in Holland en dat de kwaliteit ook minder was. De
boterproduktie stond in Friesland voorop. De bekende Friese nagelkaas,waarin hele
kruidnagelen gemengdwaren,schijnt eerst van belang tezijngewordenin de periode,
waarin de produktie van zoetemelkse kaas achteruit ging. De kruidkaas bevatte
komijn-, karwei- of anijszaad. Dan maakte men nog de gele of kanterkaas. Al deze
kaassoorten werdenalleen 'szomersgemaakt vanafgeroomde melk.
De Friese kaaspers was, evenals de Hollandse, een hefboompers, maar veel eenvoudiger van uitvoering. Het gewicht bestond uit een gewone onbewerkte veldkei,
waaraan een ijzeren ring was bevestigd. Na drie uren werd de kaas onder de pers
vandaan gehaald enmet kokend water overgoten.Dit bevorderde de korstvorming:
door het kokende water smolt de buitenste kaaslaag dicht. Dan werd de kaas in een
fijnlinnen kaasdoek gewikkeld en weer in het kaasvat onder de pers gezet. Na één
nacht onder de pers gelegen te hebben was de kaas vrijwel gereed, maar onderging
noggedurende eenweekeen nadroging op een plank, waarbij hij dagelijks gekeerd
enafgeschrapt werd.
De belangrijkste kaassoorten, die uit koemelk werden bereid, zijn hiermee behandeld. Daarnaast werden nogtalrijke andere kazen gemaakt. Zo kende men in NoordHolland meshanger, in de omgeving van Gouda hangmes en in Zuid-Limburg de 74

rommedou of stinkkaas. Dit waren zachte kazen, diethans vrijwel verdwenen zijn.
Schapekaas was reeds vroeg een belangrijk produkt. Texelse schapekaas wordt
reeds in middeleeuwse archivalia genoemd en inde 17eeeuw komt men ook herhaaldelijk vermeldingen tegen over andere produktie-centra van schapekaas. Zo kregen
naast deTexelse,ook deWieringer, de Friese,de's-Gravenzandse endeGrintse kaas
vermaardheid wegenshun goedekwaliteit. DeGrintse kaaswerd tot het beginvande
18eeeuw gemaakt op het sindsdien verlaten eilandje Grind of Griend, dat ten N.W.
van Harlingen ligt en nu nog slechts bekendheid geniet als broedplaats van vogels.
In de tweede helft van de 19eeeuw gingde produktie van schapekaas hard achteruit. Dit waso.a. een gevolg van het feit, dat men zich bij de fokkerij steedsmeer ging
toeleggen opdewol-envleesproduktie,waardoor demelkopbrengst daalde.
De schapekaas werd gemaakt van volle melk. De keuren verboden het maken van
kaas van afgeroomde melk. Schapeboter werd dientengevolge zeer weinig geproduceerdenwasalleenbestemd vooreigen gebruik.
De bereiding van Texelse schapekaas ging zeer eenvoudig in zijn werk en er kwamenweiniggereedschappen aan tepas.Daarom zalikerhier nietdiepopingaan. De
groene kleur en de pikante smaak van de kaas ontstond door een bereidingswijze,
die ook in overdrachtelijke zin pikant was, nl. door toevoeging van een aftreksel van
schapemest. Men gebruikte hiervoor per emmer melk een handvol verse schapemest,
diemen ineen linnen zakje inwater hield om het groene saper uit tepersen, dat men
dan door de melk roerde. In de 18eeeuw gebruikte men in plaats van mest ook wel
peterselie, want toenreedsscheen de consument welenige bezwarenvan hygiënische
aard te koesteren tegen deze dicht bij de natuur staande kleur- en smaaktoevoeging.
Le Francq van Berkhey vermeldt tenminste, dat de kleuring van schapekaas op
Texel 'als een soort van geheim gehouden wordt' en bij Chomel wordt opgemerkt,
dat het beter isin plaats van schapemest het uitgeperste sap van peterselie te gebruiken, 'dewijl zulks veel zindelijker is, schoon het voorige verfzel juist ook niet ongezond isen de kaas scherpt maakt'. Terloops zij opgemerkt, dat ook bij de bereiding
van kazen van koemelk in de 18een inhetbeginvan de 19eeeuw nog wel eens schapedrek of peterselie werd gebruikt, zoals blijkt uit het antwoord op de landbouwenquête van 1800uit deomgevingvan Voorschoten. BijdeWarenwet van 1919ishet
maken vangroenekaas verboden.
Na toevoeging van het kleursel werd de schapemelk zonder verhitting op dezelfde
75 wijze gestremd als de koemelk en daarna perste men de wrongel in een zakje stevig

uit en plaatste dit vervolgens onder de pers, die dezelfde constructie had als de kaaswip,diehierboven bijdebereidingvan de Leidsekaaswerd beschreven. Depersvoor
schapekaas wasalleen kleiner en lichter en men ging er dan ook niet op zitten, maar
legdeaan heteindevandeplank een steen,eersteen lichte,daarna eenzwaardere. Na
het persen gingde wrongel ineen kaasvat. Uiteen beschrijvingvanHadrianus Junius
blijkt, dat de Texelse schapekaas aan het einde van de 16e eeuw de vorm van een
afgeknotte kegel had. Wanneer deze gewijzigd is in het tegenwoordige model, dat
veelwegheeft van een kleine, platte Goudse kaas(0 ca 20cm), isniet bekend. Vóór
de kaas in de vorm onder de pers ging, werd er een rond loden plaatje (O4 cm) opgelegd. Hierop was het anker van het wapen van Texel afgebeeld en ter weerszijden
daarvan de letters X en T. De betekenis van deze letters is voorshands nog niet duidelijk. Dit merk mocht alleen gebruikt worden voor schapekaas, die uit onafgeroomde melk was bereid. Als gietvorm voor deze loden plaatjes diende een steen, waarin
het merk was uitgestoken. Een dergelijke steen wordt nog bewaard in de Oudheidskamerte Den Burg.
Het zouten van de schapekaas geschiedde in zwakke pekel. In oude keuren is herhaaldelijk sprake van mastelijne kaas, waarvan de produktie reeds in de 17e eeuw
werd verboden. Wat met mastelijne kaas bedoeld werd, staat nog niet vast. Masteluin iseen algemene aanduiding voor verschillende mengsels. Zo noemde men vroeger brood, dat van gemengd meel van tarwe en rogge werd gebakken, masteluin. In
de middeleeuwen noemde men het gewas, waarvan het zaaizaad uit een mengsel van
tarwe en rogge bestond, eveneens masteluin. Het kan dus zijn, dat mastelijne kaas
werd gemaakt van een mengsel van zoete en ontroomde melk of van schape-en koemelk, en dat de overheid er op stond, dat de schapekaas uitsluitend bereid werd uit
volle schapemelk. Tegenwoordig wordt er nog wel eens een enkele keer komijneschapekaas gemaakt van afgeroomde melk. Daarop afgaande zou men ook kunnen
veronderstellen, dat met mastelijne kaas schapekaas werd bedoeld, dievan ontroomde melk gemaakt werd en waaraan komijnzaad werd toegevoegd. Behalve harde
schapekazen maakte men ook wel zachte korstloze schapekaas, die zo slap was, dat
hij geen vorm hield en in aardewerken potten van ongeveer \\ kg bewaard moest
worden endan ook potkaaswerd genoemd.
De oprichting van de eerste zuivelfabrieken in de jaren 70 van de vorige eeuw
luidde het einde in van de traditionele zuivelbereiding en thans, bijna een eeuw later,
ishetzuivelmakenopdeboerderij vrijwel verleden tijd geworden.
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3
DE OPKOMST VAN DE
LANDBOUWWERKTUIGENINDUSTRIE
IN HET BUITENLAND
In geheel West-Europa gebruikte de boer tot omstreeks het midden van de 19eeeuw
werktuigen, die de ambachtslieden in zijn naaste omgeving volgens de traditionele
methoden maakten. Weliswaar werden deze werktuigen in de loop derjaren voortdurend verbeterd, maar van een principiële vernieuwing wasgeen sprake. Vrijwel alle
veranderingen, die men aanbracht, kenmerkten zich door een langzame evolutie van
de oorspronkelijke vormen. Eerst tegen het begin van de 19eeeuw ging men zoeken
naar geheel nieuwe wegen en in deze tijd ontstaan langzamerhand kleine landbouwwerktuigenfabriekjes, die in sommige gevallen tot grote moderne industrieën uitgroeiden.

ENGELAND
Uit de vroege Engelse landbouwlitteratuur komt reeds een voortdurende belangstelling voor verbetering van de bestaande landbouwwerktuigen naar voren. Het eerste
Engelse landbouwboek, Fitzherbert's Boke ofhusbandrye (1523), werd weldra gevolgd door een lange rij van geschriften, waarvan in de 16eeeuw auteurs als Thomas
Tusser, Barnaby Googe, Sir Hugh Platt en in de 17e eeuw Edward Maxey, Walter
Blith,SamuelHartlib, Sir Richard Weston enJohn Worlidge ongetwijfeld debelangrijkste zijn. Sommigen van hen waren schrijvers van één boek, anderen publiceerden
verschillende werken over de landbouw. De kennelijke behoefte aan deze landbouwlitteratuur wordt onderstreept door de veelvuldige herdrukken, die verschillende
boeken kregen. Maar naast deze beroemd gebleven schrijvers waren er nog talloos
veleauteurs van minder naam enfaam. Bijna zonder uitzondering werd indezevroege landbouwboeken een belangrijke plaats ingeruimd aande landbouwwerktuigen.
Walter Blith b.v. had hiervan veelstudiegemaakt.Niet alleen beschreef hij de werktuigen van zijn eigen land, maar hij was zelfs op de hoogte van Nederlandse werktuigen. Verschillende schrijvers propageerden in hun boeken werktuigen van eigen
vinding, zoals SirHugh Platt en Gabriel Plattes, die beiden een zaaimachine ontworpen hadden. Dat hun ontwerpen geen succes werden, is onder meer toe te schrijven
aan het ondoelmatige materiaal - hout - waaruit hun werktuigen grotendeels gemaakt waren.
De aanwezige belangstelling voor de verbetering van de landbouw in Groot-Brit77 tannië kreeg in de 17eeeuw een nieuwe stimulans uit het tegenwoordige België.Tij-

Afb. 45. ZaaimachinevanJethroTuil(ca1730).

dens de Civil War (1642-1646)weken verschillende Engelsen uit naar Brabant en
Vlaanderen en ontdekten daar eenlandbouw,dieopeenveelhoger peil stond dan die
inhun geboorteland.
Richard Weston, één van de uit Engeland naar Vlaanderen gevluchte grootgrondbezitters, publiceerde een geschrift over de Vlaamse landbouw, dat in Engeland een
grotelezersschare trok enin veleeditiesverscheen. Dit geschrift maakte grote indruk
en met verdubbelde kracht werden nu pogingen ondernomen om de Engelse landbouw te verbeteren, waarbij de Vlaamse landbouw tot voorbeeld werd genomen.
Ook aan deverbetering van de landbouwwerktuigen werd in dit kader veel aandacht
besteed.
Eén van de vernieuwers, die zich speciaal op de toepassing van werktuigen ging
toeleggen, was de Engelse grootgrondbezitter Jethro Tuil, die in 1733een boek publiceerde, The horse-hoeing husbandry, waarin hij zijn proeven met een door hemzelf ontworpen rijenzaaimachine en cultivator beschreef (Afb. 45). Dit boek stond
weldra in het brandpunt van de belangstelling en velegrootgrondbezitters begonnen
de wijze van landbouwen van Tuil na te volgen. Sommige historici hebben Tuil
kritiekloos verheerlijkt, andere hebben zijn verdiensten gekleineerd. Nu is het inderdaad een feit, dat zijn directe invloed zeer beperkt is gebleven, maar in historisch
perspectief gezien mag niet worden ontkend, dat hij de inspiratiebron is geweest
voor vele latere uitvinders. Zijn denkbeelden konden pas een eeuw later in praktijk
worden gebracht, omdat eerst toen de techniek zo ver gevorderd was, dat betrouwbare materialen en constructies beschikbaar kwamen. Nog in het begin van de 19e
eeuw werd zijn boek herhaaldelijk in de landbouwltfteratuur aangehaald en verschillende ideeën van Tuil werden in de 19e eeuwse zaaimachines verwerkt. De boeken
van Tuil en zijn 17e eeuwse voorgangers zijn één van de oorzaken geweest, die de
belangstelling voor de landbouw en de landbouwwerktuigen in de 18e en 19e eeuw
hebben gestimuleerd en het is aan Tuil te danken, dat overal in West-Europa de
gedachte doordrong, dat op het gebied van de landbouwwerktuigen radicale veranderingen mogelijk waren.
In het begin van de 19e eeuw werd Engeland dientengevolge meer en meer 'het
land waaruit de nieuwe werktuigen dagelijksch tot ons komen', zoals Jan Kops, de
stichter van het Nederlandse Kabinet van Landbouwwerktuigen, het uitdrukte. Onmiddellijke invloed iser niet van de uitvindingen van Tuil uitgegaan. Daarvoor was
de tijd nog niet rijp. De nieuwe werktuigen werden slechts hier en daar in toepassing
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gebracht en meestal na verloopvan enkelejaren weerter zijde gelegd, omdat zij inde
praktijk niet voldeden. In eerste instantie waren het de 'gentlemen farmers', die de
nieuwe werktuigen gebruikten en die ook zelf trachten de bestaande werktuigen te
verbeteren. Dit werd het sein tot het algemeen zoeken naar betere landbouwwerktuigen. Al spoedig kwam ook een aantal boeren en smeden met verbeterde werktuigenvoor dedagenzokon het gebeuren,dat aan heteindevande 18eeeuween aantal
smederijen reedseen klinkende naam had ophetgebiedvan de landbouwwerktuigenfabricage. Sommige van deze fabriekjes leverden tientallen, soms honderdtallen van
een bepaald werktuig afenzijn tot op onzedagen bekend gebleven. Meestal zijn echterdedetails vaneenbepaaldeuitvindingnietovergeleverd enevenmin opwelke wijze
deconstructeur tot zijn uitvindinggeïnspireerd werdofinhoeverre dieuitvindingeen
werkelijk belangrijke verbreiding kreeg of niet. Dikwijls zijn die uitvindingen omweven met talrijke anekdotische verhalen, die steeds in talloze varianten voorkomen
en nooit de kern raken. Een typisch voorbeeld daarvan is het verhaal over het ontstaan van de Rotherham-plough, waarvoor Joseph Foljambe te Rotherham in 1730
een patent zou hebben verkregen. Foljambe heeft deze ploeg, zo wil de traditie, geconstrueerd op aanwijzingen van de reeds genoemde Walter Blith.Alsdat waar was,
merkte de Engelse landbouwhistoricus Fussell terecht op, zou Blith toen reeds tenminste 100jaar oud geweest moeten zijn! Anderen schrijven de uitvinding van de
Rotherham-plough toe aan een zekere Lummis, dieerzelf geen vruchten van plukte,
maarwiensgeheimdoor Pashleyontfutseld werdendienszoontot rijkdom bracht.
Bij vrijwel alle vermeldingen overnieuweEngelseploegenduiktook steeds weer de
bewering op, dat een ploeg uit Nederland de uitvinder tot voorbeeld zou hebben gediend. Ik acht het niet uitgesloten, dat in bepaalde gevallen een ploeg uit Nederland
of België in Engeland is nagemaakt, maar een sluitend bewijs is nog nooit geleverd.
In Schotland was in de 18eeeuw een Rotherham-ploeg in gebruik, die ook wel the
Dutch plough werd genoemd, maar dat is allerminst een bewijs voor zijn oorspronkelijke herkomst. Dergelijke naamgevingen berustten dikwijls op misverstanden. In
onze provincie Limburg b.v. werd een ploeg-type, dat zich uit het Eiffel-gebied naar
het noorden verbreid had, algemeen de Engelse ploeg genoemd! Wat erdan ook van
deze verhalen waar en niet waar is,de Rotherham-ploeg was gedurende vele tientallenjaren in Engeland en Schotland het non plus ultra op ploegengebied. Exacte gegevens over de bouw van deze ploegontbreken echter.
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De inventiviteit van de Engelsen was inde 18een in het begin van de 19eeeuwech-

ter niet alleen op de ploeg gericht. Ook het verbeteren van de dorsmethoden kreeg
vroeg hun aandacht. Michael Menzies schijnt deeerste te zijn geweest, dieeenenigszins bruikbare dorsmachine ontwierp. Noch over 's mans afkomst, noch over zijn
woonplaats isietsmetzekerheidbekend,maarvan zijnmachine hebben wij tenminste
enkelegegevens.Hij schijnt eenconstructie van roterende vlegelsgemaakt te hebben,
die in beweging werd gebracht door waterkracht. Een nadeel van het werktuig was,
dat de vlegels, door het geweld van deze wijze van aandrijven, vrij spoedig braken.
Toch zijn verschillende van deze dorsmachines in gebruik gekomen en één ervan
werd gedemonstreerdaaneendelegatie van de Honourable Society of Improvers in
the Knowledge of Agriculture in Scotland.De delegatie was opgetogen, toen de uitvinder lietziendat uit strodat reeds metdegewonevlegelgedorst was,nogeenzekere hoeveelheid graankorrels te voorschijn kwam, waarmee men het bewijs geleverd
achtte dat demachine beter werk leverdedan devlegel.Ook werkte de machine sneller, want als men de berichten van tijdgenoten geloven mag, verrichtte het werktuig
metéén man bediening dezelfde hoeveelheid arbeid, diedoor 6mannen metdevlegel
werd gepresteerd.
Verschillende andere ontwerpen voor dorsmachines ontstonden in de loop van de
18eeeuw in Engeland, maar zij bleven meestal in het experimentele stadium steken.
Een stapin degoederichting washet ontwerp van Ilderton, alwasde technische uitwerkingervan nogniet bruikbaar. Ilderton's machine bestond uiteen grote trommel,
die van tanden voorzien was en uit een aantal rollen, dat rondom de trommel was
aangebracht. De rollen werden tegen de trommel aangedrukt door middel van veren
endaartussen werden dearen uitgeperst. Demachine bleek echter in de praktijk niet
te voldoen, omdat zij langzaam werkte en de korrel beschadigde. De Schot Sir Francis Kinlock verbeterde Ilderton's werktuig en samen met zijn landgenoot Andrew
Meikleconstrueerde hijdeeerstewerkelijk bruikbare dorsmachine.
De produktie van de verschillende nieuwe werktuigen bleef gedurende de gehele
18e eeuw in handen van ambachtslieden, die weliswaar in sommige gevallen hun
Produkten ook leverden aan afnemers buiten hun naaste omgeving en soms zelfs
naar het buitenland, maar van een gestandaardiseerde serieproduktie was nog geen
sprake. De grote fabrieken, die zich op seriebouw toelegden en afzetorganisaties in
het leven riepen, ontstonden pas in het begin van de 19e eeuw. Maar in die laatste
periode groeidedeEngelselandbouwwerktuigenindustrie dan ook inenkele decennia
uit tot een niveau, dat toonaangevend was voor West-Europa en zij zou eerst tegen 80

het einde van die eeuw haar voorsprong op mededingers uit andere landen langzamerhand verliezen.
Het is bijzonder moeilijk een inzicht te verkrijgen in de ontstaansgeschiedenis van
de Engelse landbouwwerktuigenfabrieken, zolang hierover een monografie ontbreekt. De meeste fabrieken zullen begonnen zijn als kleine smederijen en wagenmakerijen, die geleid werden door eigenaren, die buitengewone vakbekwaamheid
paarden aan commerciële talenten. De kiem voor de grote landbouwwerktuigenfabriek van Ransome bijvoorbeeld werd gelegd in de kleine gieterij van Robert
Ransome teNorwich. Hierwerden ploegscharen gemaakt, diedoor het hardingsproces dat Ransome toepaste een grote aftrek vonden. In 1789 verhuisde hij naar Ipswich, waar hij in 1803 bij toeval ontdekte hoe hij een ploegschaar kon gieten,
waarvan de onderzijde harder was dan de bovenzijde, zodat deze scharen zichzelf
scherpten. Al spoedig maakte hij nu ook ploegen, die opgebouwd werden uit gestandaardiseerde onderdelen, die gemakkelijk vervangen konden worden en in de loop
derjaren groeide het kleinebedrijfje uit tot eengrotefabriek, waarin behalve ploegen
ook zaaimachines, dorsmachines, rijeneggen, cultivatoren en andere werktuigen gemaakt werden. De wagenmakers James en Jonathan Smyth te Peasanhall begonnen
in deeerstejaren van de 19eeeuw rijenzaaimachines te maken. Hun sales-promotion
was even origineel alsdoeltreffend. De gebroeders Smyth namen nl. een aantal landarbeiders in dienst, die niet alleen werden opgeleid om de zaaimachines op tentoonstellingen te demonstreren, maar ook om contracten met boeren af te sluiten voor
het verrichten van loonwerk met hun zaaimachines. De fabrikanten oefenden dus
tevens het loonbedrijf uit in de verwachting, dat de boeren die op deze wijze kennis
maakten met demachines ook tot aankoop zouden overgaan. Zijwerden indezeverwachting niet teleurgesteld. Omstreeks 1850was de omzet van Smyth zo groot geworden, dat het loonbedrijf zichzelf overbodig gemaakt had en gestaakt werd bij gebrek aanwerk. Desoliditeitvandezezaaimachineszalaan het succesnietweinighebben bijgedragen. Tot omstreeks 1914werden ook Smyth-zaaimachines naar ons land
geëxporteerd en in Groningen en Zeeland zag ik enigejaren geleden nog een enkele
zaaimachine van Smyth gebruiken,dieindetweedehelft vandevorigeeeuwgebouwd
was.
Eveneens uit het begin van de 19eeeuw dateren de fabrieken van Garrett en van
Richard Hornsby and Sons (1815). Ook zij legden zich in eerste instantie toe op de
produktie van zaaimachines (Afb. 46). De speciale belangstelling van de Engelse

Afb. 46. Zaaimachinevan Hornsby. Lb. Crt. 1863.

constructeurs voor de rijenzaaimachine is opvallend en steeds weer vindt men in de
publikaties van die dagen vermeld, dat deze belangstelling een gevolg was van het
doorwerken van de ideeën van Tuil. Dientengevolge werd Engeland de bakermat
van de moderne zaaimachine. Behalve het gebruik van zaaimachines had Tuil ook
het gebruik van werktuigen aanbevolen, die het onkruid tussen de rijen doeltreffend
konden bestrijden. De fabrikanten, die een eeuw later succes boekten met hun zaaimachines, vervaardigden dan ook meestal tevens scarificatoren, extirpatoren en cultivatoren of hoe men deze wiedmachines ook noemde. De grootste fabrieken, als die
van Garrett en van Hornsby, hadden een veeluitgebreider produktieprogramma,
waarin na 1840 ook dorsmachines, locomobielen en maaimachines werden opgenomen.
Ofschoon Engeland op dit gebied spoedig door Amerika overvleugeld werd, leek
het er in de eerste decennia van de 19eeeuw op, dat Engeland ook het land van de
maaimachine zou worden. De uitvinding van de eerste Engelse maaimachines steunt
merkwaardigerwijs rechtstreeks op de Gallische oogstmachine, die omstreeks het
begin van dejaartelling in Noord-Frankrijk in gebruik kwam. De Gallische oogstmachine had vermoedelijk haar ontstaan te danken aan de periode van hoogconjunctuur, diedeakkerbouw in Noord-Frankrijk en het Rijnland beleefde indeeerste
eeuwen van onze jaartelling tengevolge van de steeds groter wordende vraag naar
graan door de aldaar gelegerde Romeinse legioenen. Van dit werktuig kunnen wij
onsthanseenvrijgoedevoorstelling maken dankzij eenafbeelding ervan opeen fragment van een Romeins grafmonument, dat in 1958 bij Buzenol in België gevonden
werd en door de beschrijvingen, die de Romeinse schrijvers Plinius en Palladius van
deze oogstmachine gegeven hebben (Afb. 47).Het werktuig bestond uit een kar, die
niet getrokken, maar geduwd werd. Het 'trek'-dier werd dus achterde kar gespan- 82

Afb. 47. Reconstructie van de Gallische oogstmachine.
Foto: Belgisch Inst. v. Voorlichting en Documentatie.

nen. Aan de voorzijde van de kar waren een aantal lange,dichtopeenstaande tanden
aangebracht, dievermoedelijk van ijzer zijn geweest. Zodra de 'machine' in beweging
kwam, gleden de graanhalmen tussen de tanden. Een gedeelte van de halmen werd
door de tanden afgerukt en de overige werden door een arbeider boven de tanden
afgesneden met een kleine zeis. Vervolgens duwde men de afgesneden aren in
een open bak, die zich achter de tanden bevond. Voor bedrijven met een extensieve graanbouw voldeed dit werktuig in die tijd waarschijnlijk wel; in ieder
geval gaf het een flinke tijdsbesparing in vergelijking met [het maaien met de
sikkel. Maar toendezeisenzichtwerden uitgevonden, zullendezebeidegereedschappen een beter resultaat gegeven hebben. Het gebruik hiervan gaf minder korrelverlies en het stro verloor zijn waarde niet, terwijl het werk veel sneller vorderde dan
met de sikkel. Enige honderden jaren na het begin van de jaartelling geraakte de
Gallische oogstmachine dan ook inonbruik en vergetelheid, hetgeen natuurlijk mede
een gevolg was van een verminderde vraag naar graan na het wegtrekken van de
Romeinse bezettingslegers.
Aan het einde van de 18eeeuwzagen in Engeland kort na elkaar een aantal publikaties over de klassieke Romeinse landbouw het licht. Een zekere Loft vertaalde
Plinius en Palladius in het Engels en The Royal Society of Arts, Manufactures and
Commerce gaf een vertaling uit van de passages over de Gallische oogstmachine uit
de werken van de genoemde Romeinse schrijvers. Tevens loofde deze vereniging een
prijs uit voor een goede maaimachine. Arthur Young, de meest gezaghebbende Engelse landbouwschrijver van de tweede helft van de 18e eeuw, publiceerde in zijn
Annals of Agriculture (1787) een reconstructie-tekening van de Gallische oogstmachine en Adam Dickson vestigde nog eens de aandacht op dit werktuig in zijn Hus83 bandry of the Ancients (1788). De belangstelling was nu gewekt en verscheiden uit-

Afb. 48. Spitmachine van Usher, ca 1852.
Landbouwtechniek enrationalisatie inde 19eeeuw,1962.

vinders hielden zich in de eerstvolgende jaren bezig met het ontwerpen van maaimachines. De meeste van deze werktuigen waren duidelijk op het Gallische voorbeeldgeïnspireerd: zijwaren nl.bestemd om voortgeduwd teworden.
De enige machine uit de ontwerpen van al diejaren, die bruikbaar bleek, was de
maaier van Patrick Bell, een predikant, die in 1828 zijn eerste proeven nam. Het
werktuig werd door twee paarden voortgeduwd, het bezat reeds een haspel en sneed
het graan met een mes met heen en weer gaande tanden; via een transportband van
kanvas werd het afgesneden graan naast de machine op de grond gelegd. Vele details van de latere maaimachines waren dus in principe verwerkt in het werktuig van
Bell en in het midden van de vorige eeuw reeds ontstond er een discussie over de
vraag of de Amerikaanse uitvinders van maaimachines, die ongeveer in dezelfde tijd
als Bell tot ongeveer dezelfde constructievormen kwamen, hun ideeën hadden ontleend aan de machine van Bell,dan welofzijzelfstandig dezelfde oplossingen hadden
gevonden. Dezevraag isnogsteeds niet opgelost, maar zeker isweldat de maaier van
Bell omstreeks 1850 niet onderdeed voor de Amerikaanse machines. Het werktuig
van Bell heeft echter nooit eengroteverbreiding gekregen en de eigenlijke ontwikkelingen verbreiding van de maaimachine istenslotte niet uit Engeland, maar uitAmerika gekomen. De Engelse maaimachines,die na 1850opdemarkt kwamen,zoalsdie
van Burgess and Key, Hornsby, Garrett e.a.waren dan ook gewijzigde Amerikaanse
machinesvolgensdesystemen van McCormick en Hussey.
De stoommachine leverde in het midden van de 19eeeuw in Engeland in alle grote
fabrieken de drijfkracht voor de machines en het valt derhalve niet te verwonderen,
dat men ook trachtte de stoomkracht toete passen inde landbouw. Eén van deeerste
stoomploegen was die van Usher (Afb. 48). Dezeconstrueerdeeen zelfrijdende locomobiel, waaraan eenas met ronddraaiende risters bevestigd was.Het werktuig ploeg-
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Afb. 49. Het single system van John Fowler, ca 1861.
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de dus niet in de eigenlijke zin van het woord, maar spitte de grond. Door het eigen
gewicht van de machine was het echter moeilijk er mee over de akkers te rijden, terwijlbovendien degrond onder dedruk vandewielendichtgereden werd.
De meest bekende stoomploeg isdie van John Fowler (1826-1864) geweest. Aanvankelijk fabriceerde hij stoomploegen, die volgens het z.g. single-system werkten
(Afb. 49). Hiermee werd bedoeld, dat er slechts één locomobiel voor de aandrijving
werd gebruikt. Deze werd op één van de wendakkers opgesteld, terwijl op de tegenoverliggende zijde vandeakker eenankerwagen kwam testaan. Langseenkabel zonder eind werd nu een ploeglichaam met drie of meer risters tussen locomobiel en
ankerwagen heen en weer getrokken. Bij het 'double system', dat Fowler enigejaren
later in de handel bracht, wasdeankerwagen vervangen door een tweede locomobiel
(Afb. 62). Behalve een ploeglichaam kon men ook een grote cultivator met deze apparatuur in werking stellen. Het bezwaar van de stoomploeg was, dat de aanschaffingskostenzeer hoog waren, zodat het werktuig alleen op de allergrootste bedrijven
rendabel was.Hetzelfde gold ook voor de aandrijving van dorsmachines met stoomkracht. In de industrie had men in dat opzicht veel minder moeilijkheden, omdat de
stoommachines daar het gehelejaar door gebruikt konden worden. In de landbouw
met zijn steeds wisselende seizoenwerkzaamheden stonden de stoommachines echter
een groot gedeelte van het jaar werkeloos. Toch heeft Fowler niet te klagen gehad
overopdrachten. Zijn machineswerden uitgevoerd tot inOost-Pruisen en Egypte.
In de periode na 1850 is Engeland gedurende tientallen jaren voor West-Europa,
ook voor ons land, de belangrijkste leverancier van de nieuwe landbouwwerktuigen
geweest. DeNederlandse landbouwschrijvers uit het midden van de vorige eeuw waren door de fabricage op grote schaal van deze moderne werktuigen, die grotendeels
uit ijzer en staal en niet meer uit hout bestonden, zo zeer geïmponeerd, dat zij zich

een geheel verkeerd beeld van de Engelse landbouw gevormd hebben. Zij meenden
nl. en wilden dat hun tijdgenoten óók doen geloven, dat de Engelse landbouw als
geheel ons land op het gebied van de mechanisatie ver vooruit was. In hun ijver om
de Nederlandse boer tot de nieuwe werktuigen te bekeren, waren zij echter met verblinding geslagen. Want in Engeland gebruikten naar verhouding slechtsweinigboeren de nieuwe werktuigen. De talrijke werktuigfabrikanten vonden hun afnemers in
deeersteplaatsenoverwegend onder degrootgrondbezitters. Allepublikaties overde
Engelse landbouw in de Nederlandse tijdschriften hebben betrekking op de grote
Engelse landgoederen, maar dat hebben de Nederlandse landbouwvoorlichters niet
begrepen of niet willen begrijpen. De meesten van hen waren nooit in Engeland geweesten alsdat wel het gevalwas,hadden zij slechtsdegrote werktuigententoonstellingen bezocht, die geen maatstaf waren voor de stand van de landbouwmechanisatiein Engeland, noch voor de wijze waarop dedoorsnee-boer zijn bedrijf uitoefende.
De bedrijven van de gefortuneerde adel en van fabrikanten waren modelboerderijen,
die aantrekkelijke en bij voorbaat geslaagde excursie-objecten waren voor buitenlandse bezoekers, maar die geenszins een norm waren voor het peil van de Engelse
landbouw inzijn geheel.

FRANKRIJK
Waarschijnlijk zou deindirecte invloed van Tuil niet zogroot zijn geweest, indien hij
niet een warm voorstander van zijn ideeën gevonden had in de Fransman Henri
Louis Duhamel du Monceau (1700-1782). Dezepubliceerde in 1750zijn Traité dela
culture desterres,waarin hijderijenteelt van Tuilbeschreef alsmedezijn eigen proefnemingen met zaaimachines. Dit werk trok onmiddellijk deaandacht. In 1762gaf hij
nog een verkorte editie uit van zijn Traité en hiervan was reeds in 1764een herdruk
nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. De boeken van Duhamel du Monceau
verschenen in de tijd, waarin deleer van de Physiocraten zijn hoogtepunt bereikteen
dat verklaart wellicht ook een deel van de belangstelling voor zijn werken. De landbouw was in die dagen in Frankrijk een mode-verschijnsel in de gegoede kringen geworden en in navolging van Duhamel du Monceau trachtte men zijn conversatiestof uit de Engelse landbouwlitteratuur te halen. Zo groot was deze landbouwrage,
dat een tijdgenoot smalend verklaarde: 'L'agronomie est une Anglomanie'. Niet al- 86

leen converseerde men inde salons over de nieuwe wijze van landbouwen, maar verscheiden grootgrondbezitters begonnen ook zelf proeven te nemen met zaaimachines. Ofschoon Duhamel du Monceau aanvankelijk veel navolgers vond, doofde ook
in Frankrijk na verloop van tijd het hoog opgelaaide enthousiasme. Maar via Duhamel du Monceau waren de ideeën van Tuil het Kanaal overgewaaid en hadden
vastevoet op het Europese continent gekregen.Zijn bewerking van The horse-hoeing
husbandry werd weldra in het Nederlands, Duits en Italiaans vertaald en zo werd de
nieuwewijze van landbouwen ook gemeengoed vandelandhuishoudkundigen ophet
vasteland.
In Frankrijk zelf schijnt de vernieuwingsbeweging op landbouwwerktuigengebied
nauwelijks doorgewerkt te hebben. In de landbouwhistorische litteratuur is er althans geen neerslag van terug te vinden. Nu kan dat een gevolg zijn van verwaarlozing van dit aspect van de landbouwgeschiedenis door de Franse historici, maar dat
lijkt vrijonwaarschijnlijk, omdat zijoverhetalgemeenwelaandacht besteden aan het
ingebruik komen van nieuwewerktuigen tegen het eindevan de 19eeeuw.Ook inde
Nederlandse landbouwpers, diein het midden vandevorigeeeuwzoveel publiceerde
over Engelse en Amerikaanse machines, mist men mededelingen over de Franse
landbouwwerktuigenproduktie, een heel enkele uitzondering daargelaten. Het is in
dit verband ook typerend, dat Granvoinnet inzijn in 1858verschenen handboek over
landbouwwerktuigen vrijwel uitsluitend Engelsewerktuigen behandelde.
Deenige,die in het begin vande19eeeuwopdit gebiedmethoofd enschouders boven zijn landgenoten uitstak, was de stichter van de eerste Franse landbouwwerktuigenfabriek Mathieu de Dombasle (1777-1843). Geboortig uit de hoogste kringen
zou hij ongetwijfeld een succesvolle carrière in overheidsdienst doorlopen hebben,
indien de revolutie hem niet genoopt had zichwat opde achtergrond tehouden. Een
aanval van pokken en een ongeluk met een rijtuig tengevolge waarvan hij zijn hele
leven mank bleef en het overlijden van zijn vrouw enkelejaren na zijn huwelijk, waren er de oorzaak van dat hij zich ver hield van het openbare leven, ook toen dit uit
politieke overwegingen niet meer nodig was.Hij trok zich terug inzijn studeerkamer
en wijdde zich aanvankelijk aan de scheikunde. Zo ontdekte hij al spoedig de landbouwscheikunde, een vak dat in die dagen in Engeland en Duitsland in een embryonaal ontwikkelingsstadium kwam. De mogelijkheden, die hij in deze jonge wetenschap zag om de produktiviteit van de landbouw te verhogen, deden hem besluiten
87 zijn leven in dienst te stellen van de Franse landbouw. Zich aanpassend aan de actu-

aliteit van het ogenblik en aansluitend bij zijn chemische studie begon hij zijn werkzaamheden indelandbouwsfeer met de oprichting van een suikerfabriek in 1810.De
gebeurtenissen van 1814en 1815veroorzaakten het voortijdige eindevan deze onderneming, waarmee Dombasle zijn vermogen verspeelde en zich bovendien een schuld
van 100.000frs op de hals haalde. Van landbouwindustrieel werd hij nu landbouwer.
Door bestudering van de buitenlandse landbouwlitteratuur en door het bezoeken
van verschillende bedrijven in Engeland en Duitsland oriënteerde hij zich op korte
termijn overdevooruitgang van delandbouw indezelanden, waarbij dievan Frankrijk wel heel ongunstig afstak. In 1822 kocht hij met geleend geld te Roville een bedrijf van ongeveer 200 ha aan, waarop hij de nieuwe landbouwmethoden toepaste.
Zijn oogmerk wasereen modelbedrijf van temaken,dat deboeren tot voorbeeld zou
dienen. Om zijn ideeën verder uit tedragen verbond hij in 1824een opleidingsschool
aan het bedrijf. De door hem uitgegeven Annales de Roville,waarin hij de resultaten
van zijn onderneming publiek bekend maakte, moesten hetzelfde doel dienen. Het is
echter de vraag of dit periodiek niet een averechtse uitwerking had, want financieel
gezien was het landbouwbedrijf van Dombasle allesbehalve een succes. Ongetwijfeld zou zijn naam al spoedig in de vergetelheid zijn geraakt, indien Dombasle zich
niet ophet verbeteren van landbouwwerktuigen had toegelegd. Opdit gebied wist hij
resultaten te verkrijgen, die hem ook buiten Frankrijks grenzen bekend hebben gemaakt. Reeds in 1810,toen hij zich dus begon bezig te houden met de suikerfabricage, bestelde hij enige ploegen in Engeland, Belgiëen Duitsland en nam daarmee verschillende proeven. Na het échec van de suikerfabriek wijdde hij zich tweejaren lang
vrijwel uitsluitend aan het onderzoek van de werkingvan verschillendeploegen. Zijn
Théorie de la charrue, gepubliceerd in 1819, was daarvan de eerste vrucht. Tevens•
ontwierp hij een ploeg zonder voorkar, die vele verbeteringen t.a.v. de gebruikelijke
Franse ploegen inhield. In 1823stichtte hij opzijn modelbedrijf eenfabriekje, waarin
hij deze ploeg liet maken. Ofschoon hij ook na verloop van tijd andere werktuigen,
zoals zaai- en wiedmachines, cultivatoren en eggen fabriceerde, maakte hij vooral
naam met zijn ploeg, die weldra overal bekendheid kreeg als de Dombasle-ploeg. In
de ontwikkeling van de landbouwwerktuigen heeft hij echter internationaal gezien
nauwelijks betekenis gehad. Weldra werd hij overvleugeld door de grote fabrikanten
in Engeland,deVerenigdeStatenen Duitsland.
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DUITSLAND
De groeiende belangstelling voor de landbouw, die zo typerend isvoor de 18eeeuw,
heeft zichook in Duitsland gemanifesteerd. Evenals eldersin Europa kwam dezebelangstelling voort uit de kringen van de intelligentsia. Toch was eraanvankelijk een
verschil met andere landen in Europa. De belangstelling kwam namelijk niet in de
eerste plaats van de kant van degrootgrondbezitters, maar vooral van overheidszijde. Dit blijkt het duidelijkst uit de instelling van leerstoelen in de Kameralwissenschaft aan de universiteiten van Halle en Frankfurt a/d Oder (1727). De Kameralistiek omvatte een complex van bestuurswetenschappen met de landbouw als object
van onderzoek en de bedoeling van de nieuwe leerstoelen was bestuursambtenaren
te vormen voor het beheer van de vele grote domeinen. Het onderwijs was louter
theoretisch en kweekte dan ook louter theoretici, maar toch mag men deinvloed, die
van deze leerstoelen uitging niet onderschatten. De Kameralisten immers wekten in
brede kring belangstelling voor de landbouw. Hieruit groeide ook interesse voort
voor de landbouwpraktijk en daarbij speelde al weer het boek van Jethro Tuil- in
1752verscheen een DuitsevertalingvandeFranseversie- een rol.Dezevertaling had
totgevolg,dat ook hierdeEngelselandbouw tenvoorbeeld werd genomen.
De belangstelling voor de landbouw in Engeland bereikte een hoogtepunt bij
Albrecht Daniel Thaer (1752-1828), die algemeen als de grondlegger van de Duitse
landbouwwetenschap wordt beschouwd. Thaer begon zijn carrière als medicus te
Celle, waar de grondslag voor zijn latere beroemdheid gelegd' werd tijdens het tuinieren, zijn voornaamste vrijetijdsbesteding, waarmee hij de botanische kennis uit
zijn studiejaren aan depraktijk toetsteenverdiepte.Hij hoopte opdezewijze dewetten der natuur te ontdekken. Zijn toetreding tot de Königliche Landwirthschaftsgesellschaft te Celle bracht Thaer in een kring van belangstellenden, die weliswaar
niet uit de boerenstand kwam, maar die over allerlei landbouwproblemen als de
Flurzwang, de stalvoedering en het elimineren van de braak discussieerde. Thaer liet
het echter niet bij praten en theorie, maar ging al spoedig over tot het nemen van
praktijkproeven op een daarvoor door hem gecreëerd proefbedrijfje, terwijl hij intussen de publikaties van de Engelse landbouwschrijvers, vooral die van Arthur
Young, bestudeerde. Ofschoon hij Engeland nooit bezocht heeft, werd Thaer weldra
een van de beste kenners van de Engelse landbouw op het vasteland. Deze kennis
89 legde hij neer in zijn Einleitung zur Kenntnis der englischen Landwirthschaft (2dln,

1798-1800), die weldra gevolgd werd door zijn Abbildung und Beschreibung der
nützlichsten Ackergerätschaften (3 Hefte, 1803-1806). Zijn eigenlijke hoofdwerk de
Grundsätze der rationellen Landwirthschaft (4dln, 1809-1812)verscheen enigejaren
later. In het kader van dit boek ishet alleen van belang, dat één van Thaer's hoofdstellingen was, dat men in de landbouw niet moest streven naar een zo groot mogelijke bruto-opbrengst, maar naar een zo groot mogelijk netto-rendement. Thaer was
er ten volle van overtuigd, dat het rationeel gebruik van de nieuwe Engelse werktuigen - hoe onvolmaakt die in zijn dagen ook nog waren - grote verbeteringen
teweeg kon brengen. Op zijn eigen bedrijf gaf hij het goede voorbeeld en weldra was
hij op het Europese continent ook op dit gebied zo zeer demeest gezaghebbende autoriteit, dat Jan Kops bij Thaer een aantal werktuigen bestelde bij de oprichting van
het Kabinet van Landbouwwerktuigen te Amsterdam. Ofschoon Thaer het gebruik
van goede werktuigen sterk propageerde, was hij naar het mij voorkomt toch niet in
deeerste plaats depromotor van nieuwelandbouwwerktuigen. Veeleer wasThaer de
mandiedelandbouw eentheoretischegrondslagwildegeven.
Bij zijn tijdgenoot J. N. von Schwerz (1759-1844) stonden de werktuigen in ieder
geval meer op de voorgrond. Ook Schwerz wasgeen landbouwer van origine en ook
hij ontleende zijn basis-kennis aan de Engelse schrijvers op landbouwgebied. Daarnaast maakte hij velereizen, o.a. inVlaanderen en Brabant, waar de Engelsen anderhalve eeuw eerder het voorbeeld voor de verbetering van hun landbouw gevonden
hadden en waar Schwerz nu opnieuw inspiratie vond. Na eerstjaren als huisleraar
gewerkt te hebben, werd hij rentmeester op een groot landgoed en bracht daar zijn
geleidelijk verkregen kennisinpraktijk. Overzijn landbouwkundige reizen publiceerde hij uitvoerige beschrijvingen, waarvan zijn Anleitung zur Kenntnis der belgischen
Landwirthschaft (1807-1811)welhetmeest bekendgeblevenis.
In 1818 werd hij benoemd tot eerste directeur van het nog bestaande landbouwinstituut Hohenheim bij Stuttgart. Aan dit instituut, waar de landbouw theoretisch
en praktisch onderwezen werd, was een werkplaats voor werktuigen verbonden.
Niet alleen werden de werktuigen voor het eigen landbouwbedrijf van het instituut
hier gemaakt en gerepareerd maar ook vervaardigde men hier werktuigen voor de
verkoop in het binnen- en buitenland. De idealistische bedoeling was om op deze
wijze een grotere verbreiding te geven aan goede werktuigen en men stelde zich dan
ook tevreden meteen uiterstgeringewinst.
Waren de Engelse werktuigen voor Thaer het grote voorbeeld geweest, voor 90

Schwerz stonden de Belgische werktuigen, die hij op zijn reizen in België had zien
werken, model. De ploeghad zijn speciale voorkeur enéén van zijn allereerste daden
alsdirecteur van Hohenheim washet invoeren uit Belgiëvan twee Brabantse ploegen
met reserve-scharen en -risters. Deze Brabantse ploegen werden nauwkeurig gekopieerd in wat met veel overdrijving de 'Hohenheimer Ackergerätefabrik' genoemd
werd. In feite was de fabriek niet meer dan een werkplaats, waarin de 'Ackerwerkzeug-Fabrikant' Gottfried Heiler in de meest letterlijke zin alleenheerser was, want
hij moest het de eerste tijd zonder personeelstellen.De 'Ackerwerkzeug-Fabrikant',
wiens bedrijfsoutillage aanvankelijk slechts uit het handgereedschap bestond dat hij
zelf had meegebracht, stond al dadelijk voor een moeilijk probleem. De goede werkingvan de Brabantse ploeg hing nl. hoofdzakelijk afvan dejuiste vorm van dewerkende delen en aangezien Hohenheim nog niet de beschikking had over een smid
moest de vervaardiging van de scharen, kouters en risters worden uitbesteed. Opdrachten aan verschillende smeden en gieterijen leidden niet tot het gewenste resultaat. Eerst in het voorjaar van 1821 kwam een smid bij Hohenheim in dienst; ook
deze gelukte het niet aanstonds aan alle wensen te voldoen. Maar al doende leerde
men ook hier en in 1822 konden 70 ploegen worden verkocht. In de praktijk bleek
direct dat de scharen te snel afsleten. Vanaf 1823 werden zij daarom verstaald en
sindsdien voldeed het Hohenheimer produkt goed. Desalniettemin bleef de vervaardigingvandeBrabantseploegmoeilijkheden geven,vooral hetsmeden vande schaar.
Deploegwasbovendien zwaarendeproduktie-kosten hoog.
In 1824 bracht een leerling van Hohenheim van een reis in België een model van
een Vlaamse ploeg mee. De schaar van deze ploeg was veeleenvoudiger dan die van
de Brabantse ploeg en ook lieten schaar en rister zich gemakkelijker aaneenvoegen.
De Vlaamse ploeg was bovendien aanzienlijk lichter en goedkoper, terwijl hij bij het
werk nauwelijks onderdeed voor zijn Brabantse landgenoot. Reeds in 1825 liet
Schwerz de Vlaamse ploeg namaken en weldra richtte de produktie van Hohenheim
zich vrijwel geheel op deze ploeg. Na 1830 werd de Brabantse ploeg alleen nog op
bestelling gemaakt en na 1844 kwam hij niet meer in de prijscouranten van Hohenheim voor. De Vlaamse ploeg en zijn latere varianten hebben de Hohenheimer fabriek zowel in het binnen- als het buitenland beroemd gemaakt. Duizenden van deze
ploegen werden in de loop derjaren gebouwd. Ook in ons land vond de Hohenheimer ploeg,zoalshijgenoemd werd,grotebijval onderde landhuishoudkundigen.
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Na het aarzelend begin van de aanvangsjaren bewoog het aantal arbeiders van de

fabriek zichinstijgende lijn. In 1822had Heiierslechts6arbeiders onderzich,in 1829
was dit aantal tot 10 gestegen en in 1834 tot 15a 20. De fabricage van gietijzeren
zuilen, waaraan bijpassende scharen en risters geschroefd waren, maakte het vanaf
1847mogelijk om reeds bestaande oude houten ploegen op eenvoudige en goedkope
wijze te moderniseren. In het oosten van ons land hebben tal van boeren in de loop
vande 19eeeuwhun ploegen opdezewijze verbeterd.
BehalvedeVlaamse ploeg heeft de fabriek nogtal van andere werktuigen vervaardigd, maar de Hohenheimer ploeg heeft toch de produktie van alle andere werktuigen in de schaduw gesteld en zijn grote naam dankte de fabriek in de eerste plaats
aan deze ploeg. Van alle werktuigen, die men maakte, werden ook modellen vervaardigd, die eveneens verkocht werden. De verkoop van deze modellen had ten
doel, dat anderen deze in het groot zouden namaken. Of dit doel inderdaad bereikt
is, valt moeilijk te bewijzen, maar het iszeker, dat de modellen-collectie van Hohenheim een grote schare kopers vond, zowel in Duitsland als daarbuiten. In 1842vonden 2à 3arbeiders een volledige dagtaak in het maken van deze modellen, waarvan
200à 300perjaar verkocht werden.
De invloed van de Hohenheimer fabriek isin geheel Zuid-Duitsland merkbaar geweest. In feite hebben de Vlaamse ploeg en verschillende andere werktuigen van
Hohenheim op den duur de oorspronkelijke landbouwwerktuigen goeddeels uit
Zuid-Duitsland verdrongen. Toch heeft de fabriek de beloften, die zij inhield, niet
kunnen waar maken. Van develeoorzaken, diedaarvoor aan tewijzen zijn, iswaarschijnlijk weléén van de belangrijkste, dat defabriek niet met haar tijd is meegegaan
en in het ambachtelijke stadium is blijven steken. Konden in Duitsland en zijn nabuurlanden aanvankelijk noggrote verbeteringen tot stand worden gebracht door de
invoering van Belgische ploegen, die in het land van oorsprong eveneens ambachtelijk vervaardigd werden, indejaren 70bleek dat ook in Duitsland detijd voor ingrijpender veranderingen en voor industriële produktie-methoden was aangebroken. Te
star heeft men vastgehouden aan het inmiddels verouderde Belgische voorbeeld en te
laat heeft men zich aangepast aan de Engelse ontwikkeling. In 1904werd ten slotte
de reedsjaren kwijnende fabriek opgeheven. Ofschoon de industrialisatie in Duitsland veel later op gang kwam dan in Engeland, is het toch wel bevreemdend, dat
men in Hohenheim de tekenen des tijds niet begrepen heeft. Ook in Duitsland zelf
was immers een landbouwwerktuigenindustrie ontstaan, die al spoedig een aantal
geduchte concurrenten opleverde voor deHohenheimer fabriek.
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Reeds in dejaren 40 was Heinrich Ferdinand Eckert (1819-1875) begonnen met
het namaken en verbeteren van Amerikaanse ploegen. Deze voldeden aanvankelijk
niet. Maar omstreeks 1850boekte hij zijn eerste successen met de uit Bohemen overgenomen Ruchadlo-ploeg en kon hij zijn produktieprogramma uitbreiden tot een
twintigtal verschillende typen. Weldra was hij in staat te concurreren met de Engelse
fabrieken enexporteerde hij ploegen tot in Rusland. Vanaf 1868maakte hij ook zaaien maaimachines.
Een andere Duitse pionier op het gebied van de landbouwwerktuigenindustrie
was Rudolf Sack (1824-1900).Geboren engetogen alsboerenzoon opeen klein landbouwbedrijf, dat hij ook zelf gedurende een reeks vanjaren exploiteerde, en bovendien begaafd met een uitgesproken gevoel voor techniek, verenigde hij in zich alle
eigenschappen, die hem voorbeschikten als vernieuwer op landbouwwerktuigengebied. Evenals zo vele anderen, die de landbouwwerktuigen poogden te verbeteren,
begon Sack met de ploeg. Samen met een dorpssmid, die in de omgeving van zijn
boerderij woonde, concretiseerde hij zijn verschillende ideeën in ijzer en staal en zo
werd in 1850de eerste geheel uit metaal vervaardigde Duitse ploeg geboren. In deze
dorpssmidse ontstond ook een cultivator en een handzaaiwerktuig voor het zaaien
op rijen. Deploegvan Sack kwam alspoedig inde publiciteit envelebestellingen waren daarvan het gevolg. Alle opdrachten werden door Sack persoonlijk in samenwerking met de dorpssmid Knopp te Peissen uitgevoerd. In 1857 bracht een bestelling van niet minder dan 120ploegen door graaf Bobrinsky te Kiev een keerpunt in
het leven van Sack. Bobrinsky had een ploeg van Sack, die toevallig in het zuiden
van Rusland terecht gekomen was, zien werken en was daarover zo enthousiast geworden, dat hij op zijn landgoed geen andere ploeg meer wilde gebruiken. Op een
opdracht van een dergelijke omvang was de smidse van Knopp niet ingesteld. Een
andere,eveneenshaast onoverkomelijke moeilijkheid was, dat erindietijd noggeen
treinverbinding van Duitsland naar Rusland bestond, waarmee deze grote hoeveelheid ploegen naar de plaats van bestemming gebracht kon worden. Bobrinsky stelde
daarom aan Sack voor, dat de bestelling in één van de grote Engelse landbouwwerktuigenfabrieken zou worden uitgevoerd. Het transportprobleem zou daarmee tevens
opgelost zijn, omdat de ploegen dan overzee naar Kiev konden worden gebracht.
Sack ging op dit voorstel in en gewapend met een Engelse grammatica stak hij de
Noordzee over. In het reedsver geïndustrialiseerde Engeland, dat in dit opzicht zo'n
93 groot contrast vormde met zijn eigen land, viel Sack van de ene verbazing in de an-

Afb. 50. Montagehal vanstoomploegen indefabriek vanSack,ca 1910.RuJ. Sack, 1813-1913.

dereen gedurende detijd, waarin de ploegen onder zijn leidingwerden gemaakt inde
fabriek van Richard Garrett and Sons, bestudeerde hij ieder facet van de industriële
fabricage.
Tengevolge van deze grote opdracht was in Duitsland plotseling de aandacht op
hem gevestigd; hoogleraren en docenten van landbouwscholen bezochten zijn landbouwbedrijf om ter piaatse zijn nieuwe ploeg in ogenschouw te nemen. Velen drongen er bij hem op aan om zijn boerderij te verlaten en zich geheel aan de fabricage
van landbouwwerktuigen te wijden. De Leipziger industrieel Dr. Carl Heine wist
hem er tenslotte toe over te halen te Plagwitz bij Leipzig een fabriek van landbouwwerktuigen te vestigen en in 1863kon met de industriële produktie van Sack's werktuigen een begin worden gemaakt. Behalve ploegen werden ook al spoedig cultivatoren, rijenzaaimachines, wiedmachines, stoomploegen en talloze andere werktuigen
in produktie genomen. In de fabriek kwam de stoommachine in 1868als krachtbron
ingebruik en een uitgebreid net van deskundige vertegenwoordigers verzorgde de afzet van dewerktuigen in het binnen- en buitenland. Voortdurend vonden uitbreidingen en moderniseringen van de produktiemethoden plaats. In 1880bedroeg dejaarlijkse produktie reeds 20.000 ploegen, terwijl dit aantal in 1900verdrievoudigd was.
De snellegroei van de fabriek kan wellicht het bestegeïllustreerd worden met de vermelding, dat Sack vóór het uitbreken van de crisis van dejaren 80ongeveer 800 arbeiders in dienst had. Na 1884werd de fabriek onder de dwang der omstandigheden
nog verder gerationaliseerd, zodat toen met 150 arbeiders minder kon worden volstaan (Afb. 50).
Ook Heinrich Lanz (1838-1905) heeft zich aan het Engelse voorbeeld gespiegeld.
In 1859begon hij metdeverkoop van Engelse,later ook van Amerikaanse landbouw-
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werktuigen. Aangezien de plaatselijke ambachtslieden nergens in staat waren deze
buitenlandse werktuigen op bevredigende wijze te repareren, richtte Lanz naast zijn
verkooporganisatie een reparatiewerkplaats op. Daaruit groeide tenslotte in 1867
eeneigen landbouwwerktuigenfabriek.
De ploegfabriek van degebroeders Wilhelm en Albert Eberhardt te Ulm, waarvan
de eerste smid en de tweede wagenmaker was, werd gesticht in 1856en tenslotte wil
ik nog noemen de fabriek van Eduard Ahlborn te Hildesheim, die eveneens in 1856
gesticht werd enzichopzuivelwerktuigen specialiseerde.

V E R E N I G D E STATEN
Begunstigd door ontginningen op voor Europese begrippen ongekend grote schaal
kwam in Noord-Amerika ongeveer tezelfder tijd of even eerder, een landbouwwerktuigenindustrie op, die de Europese in verschillende opzichten in de schaduw zou
stellen.
Het uitgangspunt, waaropdeverbeteringen van delandbouwwerktuigen in NoordAmerika gegrond waren, was in de aanvang gelijk aan dat van de Europese landen.
De vele landbouwpioniers, die uit Europa emigreerden om in Amerika een betere
toekomst op te bouwen, namen immers de landbouwwerktuigen mee uit hun land
van herkomst. Ook in het nieuwe vaderland bleek in vele gevallen de macht van de
traditie sterk. In heteerstedecennium vande 19eeeuwwaren bijvoorbeeld in streken,
waar zich vooral Nederlanders en Duitsers gevestigd hadden, ploegen met één staart
verre in de meerderheid, terwijl in andere streken waar Engelse kolonisten de overhand hadden, tweestaartsploegen inzwangwaren. In dezelfde tijd wasbij afstammelingen van Nederlandse emigranten uit vroegere perioden zelfs hier en daar nog een
karploeg in gebruik, ofschoon de balansploeg, een ploeg zonder voorkar of voet,
toen in Amerika reeds was ingeburgerd. Omstreeks 1845werden in het sterk Nederlands georiënteerde Pella door één van de smeden Zeeuwse ploegen vervaardigd, die
volgens zeggen goed voldeden. En in hetzelfde geschrift van Schölte, waaraan ik dit
gegeven ontleen, wordt toekomstige emigranten geadviseerd om een paar goede
schijfkouters uitNederland meetenemen.
Demeesteimmigranten waren echter reedsveeleerder tot deovertuiging gekomen,
95 dat de werktuigen uit het moederland niet geschikt waren voor de omstandigheden,

waaronder zij in Noord-Amerika moesten werken en dientengevolge ontstond in de
loop van de 18e eeuw de aan de Amerikaanse bodem aangepaste 'wooden plow',
waarover de Amerikanen van nu nog met een romantische tederheid spreken. De
term 'wooden plow' wekt de indruk een uniform ploegtype aan te duiden, maar het
wasinfeite eenverzamelbegrip voor verscheidene ploegen, die invelerlei opzicht van
elkaar verschilden en slechts op één punt een overeenkomst bezaten, nl. dat zij grotendeels van hout waren vervaardigd, evenals de Europese ploegen van die dagen.
Alleen de verticaal staande driehoekige schaar, die dikwijls tevens als kouter dienst
deed, wasvan ijzer. Bijde beste ploegen washet houten rister met een stuk plaatijzer
bekleed, maar in de meeste gevallen bestond het risterbeslag uit een curieus samenraapsel van afgedankte hoefijzers, schoffels en ander ijzerafval. Omstreeks het begin
vande 19eeeuwwarendemeesteploegen van Amerikaanse bodem balansploegen en
deze bezaten dan ook meestal twee staarten. Aldeze ploegen met smeedijzeren scharen hadden één euvel met elkaar gemeen: zij waren 'too much inclined to visit the
blacksmith shop',o.m. omdat de scharen spoedig stomp werden. In onsland wasdat
in die tijd evenzeer het geval, maar de afstand van de boerderijen tot de meest nabije smid, was hier hooguit een paar uren lopen. In het dunbevolkte ontginningsgebied van Amerika woonden de boeren echter veletientallen mijlen van de bewoonde
wereld en een onverwacht mankement aan hun ploegschaar had dikwijls tot gevolg,
datzijingeendagen konden ploegen.
In de laatstejaren van de 18eeeuw werd de kiem gelegd voor een verbetering van
deploeg.ThomasJefferson ontwierp in 1788een risteropgrondvanwiskundige principes en in 1797 kreeg Newbold het eerste Amerikaanse patent voor een ploeg, die
geheeluitgietijzer vervaardigd was.Noch deeen,nochdeander boekteechter directe
successen.Jefferson beschikte in 1793oververschillende ploegen, dievolgenszijn berekeningen waren gebouwd en zelf was hij zeer ingenomen met de verkregen resultaten. Maar erkenning van zijn belangrijke bijdrage voor de ontwikkeling van de
ploeg kreeghij slechtsin Europa, vandezijde van de Franse Académie ende Engelse
Board ofAgriculture. Newbold wasal niet fortuinlijker. Er ontstond vrij spoedigeen
grote oppositie tegen zijn uitvinding. Het vooroordeel en de tegenzin van de arbeiders, die de gietstukken voor zijn ploeg moesten maken, konden slechts met hoge
premies overwonnen worden en de boeren meenden in alle ernst, dat een ijzeren
ploeg'poisened thesoil,injured itsfertility and promoted thegrowth ofweeds'.
Toch droegen de ideeën, zowel van Jefferson als van Newbold, indirect vrucht en 96

verscheiden andere uitvinders van gietijzeren ploegen meldden zich indeeerste decade van de 19eeeuw voor een patent aan. Jefferson liet zich door het uitblijven van
succes niet ontmoedigen en bleef op zijn denkbeelden hameren. Onder meer is bekend geworden, dat hij een briefwisseling over het verbeteren van de ploeg heeft gehad met Jethro Wood, die in 1814een patent kreeg voor een ploeg, die als eerste de
houten ploeg zijn monopolie-positie zou ontnemen. Vanaf 1817 werd deze ploeg,
waarvan de ploegboom en de beide staarten nog van hout waren, op commerciële
basisgefabriceerdenditjaarwordtalgemeenbeschouwdalshet begin van de invoering
van de gietijzeren ploeg in Noord-Amerika. In 1819, het jaar waarin Wood patent
nam op een verbeterde ploeg, kon aan de vraag niet meer worden voldaan, ofschoon
de fabriek 2000à 3000ploegen perjaar afleverde. Het duurde echter nogtot na 1830
voor degietijzeren ploegdehoutenploegvolledigverdrongen had. Intussen kwamen
steedsmeerverschillende ploegen aan demarkt - men schathet aantal typen tot 1850
op 200!- waarvan dewerkende delen van gietijzer vervaardigd waren. In 1836konden twee fabrieken in Pittsburg zich reeds op een jaarlijkse produktiè van 34.000
ploegen beroemen.
Grote opgang maakte de Eagle Plow, die in het begin van dejaren veertig ontwikkeld werd door JoelNourse van defirmaRuggles,Nourse and Mason. Aanvankelijk
had Nourse getracht een ploeg te ontwerpen geheel overeenkomstig de principes van
Jefferson, maar deze voldeed niet. Langs empirische weg kwam hij toen tot çen
schaar- en ristervorm, dievoor dietijd het volmaakte nabij was.Deze ploeg,dieweldra verkrijgbaar was met ristervormen, diewaren afgestemd op verschillende grondsoorten, dankte haar naam aan het fabrieksmerk van de firma, waarop een arend
voorkwam. Van merknaam werd dit echter al spoedig een soortnaam, omdat ook
andere fabrikanten, al dan niet met toestemming van de oorspronkelijke constructeurs, deze ploeg in grote aantallen produceerden. Zeer bekend werd in ons land bijvoorbeeld de arendploeg van John Mayer and Co. te New York, waarvan de eerste
exemplaren in 1850werden geïmporteerd.
Gietijzer bleek al spoedig dikwijls niet het meest geschikte materiaal voor het maken van scharen en risters. Tijdens het gebruik ontstonden in het gietijzer tal van
kleine putjes, die de wrijving met de grond groter maakten. Op vette grondsoorten
liepde ploeg bovendien niet goed, omdat degrond aan het rister bleef hangen. In het
begin van dejaren 30kwamen verschillende smeden op de gedachte risters te maken
97 van oude stalen zagen. Het staal werd gepolijst en bleek uitstekend te voldoen onder

dezwaarste omstandigheden. Eén van de met staal experimenterende smeden, wiens
naam nu nog wereldbekend is, was John Deere, die in 1837 in zijn smidse te Grand
Detour proefnemingen begon te doen. Tot het einde van de jaren 50 maakte hij
ploegen,waarvan slechtsdescharen van staal waren.Zijn risters bleven aanvankelijk
van gietijzer, maar deze werden nauwkeurig glad gepolijst, zodat zij veel beter werk
leverden dan de ruwere gietijzeren risters van weleer.Eersttegen 1860maakte Deere,
die zijn inmiddels steeds groeiende fabriek in 1847 naar Moline (Illinois) verplaatst
had, ook stalen risters. Hij had toen een jaarproduktie van 10.000 ploegen. Stalen
ploegen waren omstreeks 1850 reeds vrij algemeen in gebruik op prairiegrond. Elders,zoalsinNew England, bleef mendevoorkeur geven aan ploegen met gietijzeren
onderdelen, omdat het dikkere gietijzer niet zo spoedig brak als staal, wanneer het
in aanraking kwam met stenen in de bouwvoor en tevens omdat de zwaardere gietijzeren ploegen beterindegrond bleven.
Het gebruik van de nieuwe ploegen had velevoordelen. Het werk geschiedde beter
en vluggeren men had minder trekkracht en mankracht nodig. Voor het trekken van
de oude houten ploeg was één span ossen of paarden in de meeste gevallen niet voldoende en het gebruik van meer trekdieren betekende steeds, dat er een man extra
nodigwasvoorhetbesturen vanhet ploegspan.
Defactor arbeidwasschaarsenduur endebedrijven warengroot. Het ligtdan ook
voor de hand, dat men in Amerika intensiever naar arbeidsbesparende werktuigen
zocht dan in West-Europa. Door de grote vraag naar deze werktuigen was het ook
mogelijk,ja zelfs noodzakelijk, zeopindustriële basisteproduceren. Zo hebben deze
omstandigheden ook aanleiding gegeven tot de uitvinding en ontwikkeling van de
maaimachine.
Aan de geschiedenis van de maaimachine is onverbrekelijk de naam van Mc Cormick verbonden. De vraag welk lid van de familie Mc Cormick, Cyrus Hall of zijn
vader Robert, dan wel zijn broer Leander, de erepalm mag wegdragen voor de uitvinding, laat ik hier rusten, hoewel deze vraag blijkens een recente publikatie bijna
tot eenfamilie-vete uitgegroeid schijnt tezijn.
Zeker is,dat Cyrus Hall Mc Cormick in 1834zijn eerste patent verkreeg voor zijn
door paarden getrokken maaimachine, nadat Obed Hussey reeds eenjaar eerder een
patent voor een maaimachine had gekregen. Wie van beiden de prioriteit van de uitvinding moet worden toegekend, doet er weinig toe. Vóór zij hun uitvinding bekend
maakten, waren er trouwens reeds enige tientallen maaimachines uitgevonden. Wat 98

wèlbelangrijk is,isdat demaaimachinesvan Husseyen McCormick destoot hebben
gegeven tot de algemene toepassing van dit landbouwwerktuig. De eerste machine
van Hussey werd verkocht in 1833en tot 1840bracht hij in totaal ongeveer 45maaiwerktuigen aan de man. Het isvrijwel zeker, dat in deze periode geen andere machines aan de markt kwamen, want Mc Cormick verkocht zijn beide eerste maaimachines, na er nogjarenlang aan gedokterd te hebben, pas in 1840. In 1842verlieten een
stuk of 6machines dewerkplaats van Mc Cormick, in 184339en in 1844ca 50. Mc
Cormick bleef intussen zoeken naar verbeteringen en in 1844en 1845 bracht hij inderdaad zodanige verbeteringen tot stand, dat zijn maaimachine nu voor een meer
algemene toepassing gereed was. Persoonlijk gaf hij in 1844 demonstraties in Ohio,
Illinois, Wisconsin en Missouri, waar grote bedrijven waren en onmiddellijk kwam
er een grote vraag naar het nieuwewerktuig. In 1847werden reeds meer dan 500Mc
Cormick-maaimachines geproduceerd. Verschillende kleine werkplaatsen en fabrieken, alsThe Globe Works van Seymour and Morgan te Brockport (N.Y.) en van
Gray and Warner te Chicago (111.) bouwden nu de machine in licentie. Met de laatsten richtte Mc Cormick in 1847 de eerste grote maaimachinefabriek op. Voor de
oogst van 1848werden 800en voor de oogst van 1849 1500machines gebouwd door
de fabriek, die te Chicago gevestigd was, en door de verschillende licentiehouders.
Aan heteindevan hetjaar 1850waren in totaal4500McCormick-maaimachines verkocht. Hussey, diemeer uitvinder dan handelsman was,had vanaf 1833tot 1850niet
meerdan 500machinesaan deman wetentebrengen.
Omstreeks 1850waren deeerste patenten van Hussey en Mc Cormick vervallen en
dit had tot gevolg, dat vele anderen zich op de produktie van maaimachines gingen
toeleggen. De tijd wasvoor de invoering van de maaimachine bijzonder gunstig: de
ontginning van de onmetelijke hoeveelheid maagdelijke grond in Amerika werd bespoedigd door de aanleg van spoorwegen; het reeds bestaande gebrek aan arbeidskrachten werd vergroot tengevolge van de Gold Rush in 1849 en de graanprijzen
stegen door de Krimoorlog. Het gebruik van de maaimachine in Amerika schijnt
bovendienzeergestimuleerdtezijn,doordeoverwinningdie Mc Cormick met zijn machine behaalde opzijn EuropesemededingerstijdensdeLondense Landbouwtentoonstellingin1851.
Seymour and Morgan, de fabriek die tot dusver Mc Cormick-machines in licentie
vervaardigd had, begon in 1849 met de produktie van een eigen maaiwerktuig, the
99 New Yorker. Al spoedig zette deze onderneming enige honderden machines perjaar

Afb. 51. Deeerste maaimachine van Mc Cormick (model). Foto: Intern. Harvester Company.

af. Andere bekende merken, die nu aan de markt kwamen waren de Manny-machine
en de Ketchum. De versnelde expansie van de produktie en van de afzet van maaimachines blijkt duidelijk uit de produktiecijfers van de verschillende fabrieken. In
1855maakte Mc Cormick meer dan 2500maaiwerktuigen, Manny in Rockford (111.)
haalde in hetzelfde jaar waarschijnlijk een nog grotere produktie en Wright in
Chicago verkocht 1200Atkins Self-Rakers. In de staat New York werden in dat jaar
ongeveer 2500 maaimachines door 7verschillende fabrikanten gebouwd en de fabricagevanmaaimachinesinOhioisindatjaarwaarschijnlijk noggroter geweest. Steeds
meer merken voegden zich bij de reeds bestaande, zodat de maaimachine omstreeks
1860in grote delen van Noord-Amerika algemeen in gebruik was.
De maaimachines hadden in de loop van de eerste 25jaren na hun uitvinding vele
gedaante-verwisselingen ondergaan. De machine van 1833van Hussey was een karretje, waarachter een platform wasaangebracht meteen snijmechanisme aan de voorzijde,datinprincipenietveelverschildevan de moderne snijmechanismen. Tijdens het
maaien viel hetgraan op het platform enwerd vervolgens daarvan achterwaarts afgeharkt door een arbeider, die op het platform stond. Voor de voerman was geen
plaats op het werktuig en dezezat dan ook meestal op één van de paarden. Ongeveer
10jaren later, in 1841,kreeg Hussey's machine zijn definitieve vorm. Het platform
met het snijmechanisme werd nu opgehangen aan één groot wiel. Zowel voor de arbeider, die het graan van het platform moest harken, als voor de voerman, was nu
een zitplaats op de machine aangebracht. Een groot bezwaar van het werktuig van
Hussey was,dat de paarden in hoogtempo moesten lopen, opdat het gesneden graan
ophetplatform viel.
De Mc Cormick-machine had dit nadeel niet, want reeds de eerste Mc Cormick
wasvoorzien van een haspel. Bijdeze machine werkte echter het snijmechanisme niet
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Afb. 52. McCormick maaimachine met zitbankje (1847).Foto: /.H.C.
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goed en voor de afharker was op de eerste machines geen plaats, zodat deze al harkende naast het werktuig moest lopen (Afb. 51). Eerst op de in 1847 gepatenteerde
machine was een zitbankje voor de afharker aangebracht (Afb. 52). Het al lopende
afharken van het graan was volgens een uitlating van William Mc Cormick, een
broer van Cyrus Hall, 'so laborious and difficult to do at all, that the machine could
never have been introduced extensively without this improvement'. Door de toevoegingvan het zitbankje raakte echter degehelemachine uitzijn balansen het heeft nog
enigejaren geduurd voor Mc Cormick ook dit probleem overwonnen had. Het snijmechanisme bleef het zwakke punt van de Mc Cormick tot 1850en volgendejaren,
toen demes-typen van Hussey inde McCormick-machine werden toegepast.
Het gebrek aan arbeidskrachten tijdens deAmerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
verhaastte de toepassing van de maaimachines. Volgens een officiële schatting van
1865 bedroeg het aantal maaimachines in dat jaar 250.000 en in 1880 werd i van
het gehele Amerikaanse tarwe-areaal machinaal gemaaid. Was aanvankelijk het onder de ploeg komen van onontgonnen gebieden een stimulans geweest voor de toepassing en ontwikkeling van de maaimachine, al spoedig beïnvloedde deze uitvinding van haar kant ook de verdere uitbreiding van de ontginningen. Zonder de grote
produktie van maaimachines zou de ontginning van de Amerikaanse bodem op zo
groteschaal in het midden van de 19eeeuwondenkbaar zijn geweest.
De ontwikkeling van de maaimachine heeft geen moment stil gestaan. Vrijwel iederjaar kwamen erverbeteringen. Aanvankelijk waren dewerktuigen zowelvoor het
maaien van graan, als voor het maaien van gras geconstrueerd; het duurde echter
niet lang of men gingover tot het maken van speciale graan- en grasmaaiwerktuigen.
De graanmaaier evolueerde sneller dan de grasmaaier en groeide in enkele tientallen jaren uit van een simpel snijwerktuig tot een ingewikkelde machine, die het

Afb. 53. Mc Cormick maaimachine met selfraker( 1861). Foto: I.H.C.

graan in gebonden schoven afleverde, zodat deoogst steedsminder arbeiders vergde.
De eerste man, die door de machine overbodig werd gemaakt, was de afharker.
Seymour and Morgan, de fabrikanten van de New Yorker, produceerden in 1854
hun eerste New Yorker Self-Raker, weldra gevolgd door Wright met zijn Atkins
Automaton. Aanvankelijk bracht de introductie van de self-raker nog lang niet altijd
besparing van arbeidskracht mee, zoals deze vinding beoogde. Bij sommige werktuigen bleef een tweede arbeider naast de voerman noodzakelijk om de werking van
de mechanische hark te controleren. De verkoop van self-rakers bleef dan ook enige
jaren na de uitvinding achter bij de verkoop van de oudere typen, ook al omdat de
eerste self-rakers minder geschikt waren voor het maaien van gras en de boeren tot
ver in de 19eeeuw een machine prefereerden, die zowel geschikt was voor het grasalsgraanmaaien. Deself-raker van Palmer and Williamswasechter in 1857reedseen
geduchte concurrent van alle andere typen maaimachines geworden en tijdens de
burgeroorlog won de self-raker nog meer terrein. Mc Cormick maakte zijn eerste
self-raker in 1861 en in 1864 bestond f van zijn produktie reeds uit self-rakers
(Afb. 53).
Het arbeidsintensieve binden van de schoven was een uitdaging voor de vele uitvinders, die zich met de verbetering van de maaimachine bezighielden. Aan de verwezenlijking van het machinaal binden was men in 1850technologisch nog niet toe,
al werden in dat jaar wel proeven genomen met bindmechanismen, die banden van
stro, touw of metaal om de schoven moesten leggen. In hetzelfdejaar experimenteerde men ook met een maaimachine, waarop al rijdende de schoven met handenarbeid
gebonden werden. Al deze proeven liepen op niets uit en eerst tijdens de oogst van
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Afb. 54. McCormick maaimachinemetbindtafel (ca 1860).Foto:I.H.C.

1858werd een maaimachine van de gebroeders Marsh, De Kalb County (111.)ingebruik genomen,dieaan niet te hoog gestelde praktijkeisen voldeed. Het apparaat bestond uit een lopende band, vermoedelijk van katoen, die het gesneden graan opvoerde naar een bindtafel, die aan één der zijden van de machine op een platform
was bevestigd. Op dit platform konden twee arbeiders, alsalles goed ging, het graan
met de hand binden met dezelfde snelheid alswaarmee de machine het graan maaide
(Afb. 54). Eerst een tiental jaren later behoorde de bindtafel tot de normale uitrustingvande graanmaaimachine.
Het eerste automatische bind-apparaat, dat de schoven met ijzerdraad bond, was
pas in 1873voor algemene toepassing bruikbaar en werd vanaf het daaropvolgende
jaar in het groot vervaardigd door de Walter A. Wood Company (1874: 25 stuks;
1875: 300; 1876: 1200; 1877:3000). Mc Cormick - blijkbaar altijd in het tweedegelid, maar steeds alspoedigzijnconcurrenten overvleugelend-bouwde enige experimentele bindapparaten in 1875. In 1877ging hij tot een normale produktie van deze
bindapparatuur over,diereedsin 1878opklom tot4000stuks(Afb. 55).
Het binden met ijzerdraad had echter grote bezwaren. De boeren klaagden, dat
kleine stukjes ijzerdraad in het kaf en stro achterbleven, zodat het vee dat daarmee
gevoed werd, oogletsel kreeg of zelfs dood ging wanneer het met het stro ook ijzerdraad naar binnen kreeg. Sommige boeren vreesden, dat de erven en akkers binnen
enkele jaren vol stukjes ijzerdraad zouden zitten. Hoe overdreven deze voorstelling
van zaken ook was, geheel denkbeeldig was dit gevaar toch niet, wanneer men bedenkt, dat McCormick in 1886alleen al 600ton ijzerdraad voor bindapparaten ver103 kocht. Ernstiger waren echter de protesten van de kant van de maalinrichtingen.

Afb. 55. Mc Cormick zelfbinder (met ijzerdraad) (1877). Foto: Ï.H.C.

Reeds in 1878werd op een vergadering van graanmalers naar voren gebracht, dat de
maalmachines ernstig beschadigd werden door stukjes ijzerdraad en dat bovendien
stukjes metaal in het meel terecht kwamen. Men begon daarom proeven te nemen
met het aanbrengen van grote magneten in de maalmachines en dit schijnt wel enig
resultaat tehebben gehad. Het adviesvan delandbouwwerktuigenfabrikanten aan de
boeren om het ijzerdraad van de schoven te laten halen vóór het dorsen, werd over
het algemeen niet opgevolgd, omdat dit weer meer arbeiders vergde en dus kostenverhogend werkte.
De situatie bleef derhalveonbevredigend envroegomeenanderbindmateriaal dan
ijzerdraad. Vrij algemeen gingen de gedachten toen in de richting van touw. Omstreeks 1870 was touw nog een zeer duur materiaal, maar in de jaren 80 werd het
goedkoper dan ijzerdraad en dus ook in dit opzicht aantrekkelijk voor de toepassing
alsbindmateriaal bijde maaimachine.
Het eerste patent voor een touwbinder werd in 1875verleend aan een zekere M. L.
Gorham, maar degene die de touwbinder populair zou maken, was Deering, die in
1878 een maaimachine van het type Marsh combineerde met de touwbinder van
John F. Appleby. Vrijwel alle belangrijke maaimachinefabrikanten verwierven nu
binnen enkelejaren het recht om het Appleby-patent toetepassen. Na Deering volgden Esterley en Excelsior in 1880, Mc Cormick in 1881, Buckeye en Champion in
1882 en Osborne in 1883. Als er één verbetering van de maaimachine opgang gemaakt heeft, is het wel deze geweest. Mc Cormick, die voordien de belangrijkste fabrikant van het bindapparaat met ijzerdraad wasgeweest, had inaugustus 1882reeds
15.000maaimachines met de nieuwe touwbinder verkocht (Afb. 56). De maaimachine was nu volwassen geworden en voldeed redelijk aan de eisen van het extensieve
Amerikaanse graanbedrijf. Vóór het jaar 1889 had de nieuwe zelfbinder de nog 104

Afb. 56. McCormick zelfbinder (met touw)(1881). Foto:1.H.C.

steeds algemeen gebruikte self-raker endewire-binder reedsgeheel en al verdrongen.
Delaatste uitbreiding vandemaaimachine wasdecombinatie metdedorsmachine,
waaruit de maaidorser werd geboren. De eigenlijke bakermat van de maaidorser
moet gezocht worden in Californie, waar het klimaat de korrel droog genoeg maakte
om tegelijk met het maaien gedorst te worden. Ook de maaidorser dateert in embryonale vorm reeds uit dejaren 30. Hiram Moore, Kalamazoo (Mich.) verkreeg omstreeks 1835een patent voor een maaidorser. Zijn zoon A. Y. Moore verbeterde dit
werktuig tot het in 1843 min of meer bruikbaar was; hij werkte er meetot 1853. De
klimatologische omstandigheden waren in Michigan echter niet gunstig genoeg en
Moore verkocht zijn rechten aan George W. Leiand, die de machine naar Californie
bracht, waar hij tijdens de oogst van 1856op het veld verbrandde. Sindsdien bleef de
herinnering aan deze machine doorwerken om eerst tegen 1880weer geconcretiseerd
te worden. Na de produktie van een minder succesvolle maaidorser, the Shipper
Combined Harvester, kwamen the Stockton Combined Harvester and Agricultural
Works in 1886met een nieuwe maaidorser aan de markt, the Houser, die in dat jaar
zijn triomftocht begon met een afzet van 280 stuks, een aantal dat in 1889gestegen
was tot 500. De opmars van de maaidorser werd echter in Californie tegen 1900al
spoedig een halt toegeroepen, omdat de tarwebouw drastisch werd ingekrompen ten
gunstevan detuinbouw enveehouderij.
De maaidorsers hadden een grotere werkbreedte en derhalve ook een grotere produktiecapaciteit dan de gewone maaimachines (Afb. 57). De benodigde trekkracht
was uiteraard ook aanzienlijk groter. Voor the Houser b.v. waren 24 paarden of
muildieren gespannen, terwijl voor de bediening van de machine4man personeel nodigwas. In dejaren 90kon decapaciteit van de maaidorsers nogaanzienlijk vergroot
105 worden door het gebruik van de locomobiel als beweegkracht, terwijl de toepassing

Afb. 57. Maaidorsen in Oregon (V.S.)ca 1904.Foto: Oregon Historical Society.

van de verbrandingsmotor de bediening in laterjaren nog weer zou vereenvoudigen.
Menzou op heteerstegezicht verwachten, dat derijenzaaimachine inhet 19eeeuwseAmerika een even spectaculaire opgang gemaakt zou hebben alsde maaimachine.
Dit is niet het geval geweest. Tot aan het laatste kwart van de 19eeeuw bleef men in
hoofdzaak uit de hand zaaien en de enige zaaimachines, die gebruikt werden, waren
breedwerpige zaaiwerktuigen, zoals de Cahoon's hand rotation sower, een soort
zaaiviool, die in 1857 gepatenteerd werd en 6 acres per uur kon zaaien. Ook door
paarden getrokken breedwerpige zaaimachines waren welin gebruik.
Derijenzaaimachine kende men inAmerika omstreeks 1840vrijwel uitsluitend van
horen zeggen als een werktuig, dat in Engeland gebruikt werd. Het eerste patent op
een rijenzaaimachine jn Amerika verkreeg William T. Pennock, East Marlboro
(Penn.) in 1841, die deze machine daarna op kleine schaal fabriceerde. Omstreeks
1860 werden in enkele staten, zoals Ohio, meer en meer rijenzaaimachines aangeschaft, maar eerst aan het einde van de jaren 70 valt er een belangrijke toeneming
van het gebruik van de rijenzaaimachine teconstateren. Voorde mechanisatie van de
Europese landbouw zijn de Amerikaanse zaaimachines aanvankelijk dan ook nauwelijks eenvoorbeeld geweest.
Ofschoon de eerste impuls voor de ontwikkeling van de dorsmachine eveneens uit
Engeland kwam, is de Amerikaanse dorsmachine wèl weer van het grootste belang
voor Europa geworden. Vóór de invoering van dedorsmachine waren het uittrappen
door paarden en het dorsen met de vlegel in Noord-Amerika de meest toegepaste
dorsmethoden. In het zuiden was vooral het uittrappen in zwang, in het noorden
hanteerde men bij voorkeur de vlegel. De 'Pennsylvania Dutch farmers' hadden zelfs
houten dorsvloeren in hun boerderijen gemaakt speciaal voor het uittrappen van
graan. Omstreeks het einde van de 18e eeuw importeerden sommige Amerikaanse
gentlemen farmers een Engelsedorsmachine. Het zij alscuriositeit vermeld, want navolging vond deze invoer niet. Een Amerikaanse schrijver deelde in 1819 nog mee,
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dat de dorsmachine een Engelse uitvinding was,die 'may be well enough adapted to
thetasteand circumstances ofrichamateurs but notat alltothoseoffarmers ingeneral'. Welwerd in het begin van dejaren 20in Noord-Amerika reclame gemaakt voor
EngelseenSchotsedorsmachines,maarzijwarenteingewikkeld vanconstructie ente
duur voor de gemiddelde Amerikaanse boer. De eerste Amerikaanse dorsmachine
(1816), die enig succes boekte, was het handdorsmachientje van Jacob Pope, Boston
(Mass.). Het werktuig dorste goed, maar voor de arbeider die de machine in beweging moest brengen, was het werk zwaarder dan met de vlegel. Omstreeks 1830was
hier en daar een dorswerktuig ingebruik, dat welenigeovereenkomst vertoonde met
het Nederlandse dorsblok. Het was een houten cylinder, die door paarden om een
staande spil over de dorsvloer rondgetrokken werd. Het werktuig was echter niet
bekleed met ribben, zoals de Nederlandse dorsblokken, maar de cylinder was bezet
met brede houten pinnen. Dit dorsapparaat is de geschiedenis ingegaan als 'the
woodennigger'.
In het begin van dejaren 30 wierpen zich talloze uitvinders op de constructie van
kleinedorsmachines, zodat de boeren in 1833de keus hadden uitwel700verschillende handdorsmachines. Tegen 1840 kwamen de eerste grotere dorsmachines aan de
markt, waarvan met name die van Pitt te Alton (111.), vanaf 1851 te Chicago, genoemd mag worden. Deze machine was, zoals vrijwel alle andere dorsmachines van
die dagen, een hekeldorsmachine. Een andere bekende machine uit de pionierstijd
was die van Case te Racine (Wise). De dorsmachine van Pitt combineerde twee bewerkingen, die voordien twee verschillende en gescheiden arbeidsfasen waren geweest, nl. het dorsen zelf en het scheiden van stro en korrel. Een tiental jaren later
werd ook de wanmolen in de dorsmachine opgenomen, maar deze toevoeging werd
niet algemeen vóór dejaren 60en zelfs in dejaren 70kwam het nog voor, dat dorsmachines, die het eigendom van boeren waren, geen 'cleaner' bezaten. De loondorsers, die vanaf omstreeks 1850 van boerderij tot boerderij trokken, hebben deze arbeidsbesparende constructie echter onmiddellijk na de uitvinding in toepassing gebracht. Na 1860werddeoogstgrotendeels door loondorsers gedorst.
Deaandrijvingvandegroteremachinesgeschieddezonder uitzonderingdoormiddel
vanpaarden. Detreemolenwasin 1842reeds bij het dorsen zeer algemeen in gebruik.
De grootste dorsmachines werden aangedreven door paardenmolens,waarindepaardenincirkelgangliepen.Voordegrootstemachineswerden 8tot 10paarden gebruikt.
107 Na 1880werd het paard voor dit werk grotendeels door stoomkracht vervaneen.

Delandbouwwerktuigenfabrieken, die hun produkten volgens moderne industriële
werkmethoden vervaardigden, ontstonden zowel in Europa als in Noord-Amerika,
dus omstreeks het midden van de 19eeeuw. Dezeontwikkeling ginggepaard meteen
revolutionaire verandering van de werktuigen, waarbij de traditionele houten typen
verdwenen en uniforme, gestandaardiseerde ijzeren werktuigen hun plaats innamen.
Een andere vrucht van de industriële fabricage was, dat geheel nieuwe werktuigen,
die bij vorige geslachten slechts als wensdroom hadden bestaan, nu in bruikbare
vorm tot stand konden komen.
Kenmerkend voor de nieuwe werktuigen is niet alleen, dat zij beter en vlugger
werk leverden dan hun voorgangers, bijvoorbeeld bij de ploegen en eggen, maar dikwijls ook dat op den duur in één nieuw werktuig verschillende arbeidsfasen werden
gecombineerd, zoalshet maaien èn binden bijde maaimachine en hetdorsen èn schonen bij dedorsmachine. Dezecombinatie ging steeds verder enculmineerde tenslotte
inde maaidorser.
Plaatselijke omstandigheden waren er de oorzaak van, dat de ene machine in het
ene en een andere machine in het andere land het eerst tot ontwikkeling kwam. Zo
werd het extensieve graanbedrijf in Amerika en het daar heersende chronische arbeidstekort de directe aanleiding voor de succesvolle ontwikkeling van de maaimachine, terwijl Engeland, waar men streefde naar een hoge opbrengst per hectare, het
land van derijenzaaimachine werd.
Was aanvankelijk vooral de Engelse landbouwwerktuigenindustrie in Europa
toonaangevend, na 1860 kwamen ook de Amerikaanse werktuigen naar voren. De
snellegroei vandetransportmiddelen over land en overzeehebbendaartoezeermeegewerkt. Tenslotte veroverde omstreeks dejaren 80 de Duitse industrie een belangrijk gedeeltevandelandbouwwerktuigenmarkt in Europa.
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4
VAN BRAKELL, JENKEN,
BORGMAN EN BOEKE
Nederland bleef tot ver in de 19e eeuw een niet-industrieel land. Na de Bataafse
tijd bleek eerst goed hoeveel afzetmarkten onze handel verloren had; de 'industrie'
wastechnisch verouderd en kon deconcurrentie van de gemoderniseerde Engelse fabrieken nietvoldoende hethoofd bieden.
Aanvankelijk kwam er vrijwel geen wijziging in deze situatie, ook al omdat ons
land arm was aan grondstoffen voor de moderne industrie. Tot het midden van de
19e eeuw bleef men denken en werken in een 18eeeuwse sfeer. Er waren natuurlijk
gunstige uitzonderingen, zoals de opkomende textielindustrie in Twenthe en NoordBrabant en de scheepswerf en machinefabriek van Roentgen te Rotterdam, maar
over het algemeen was er weinig te bespeuren van een moderne ondernemingsgeest.
Van een intensieve industrialisatie, zoals in Engeland, was geen sprake. Grootindustrie bestond hier voor 1870vrijwel niet, de steden bleven klein en een groot aantal
paupers bevolkte staden platteland.
Bij afwezigheid van een modern geoutilleerde ijzerindustrie was er geen voedingsbodem voor het ontstaan van grote landbouwwerktuigenfabrieken en de vervaardiging van landbouwwerktuigen bleef derhalve nog tientallen jaren in handen van
de traditioneel ingestelde ambachtslieden. Kleine gereedschappen, waarvan de vervaardiging geen speciale vakkennis vereiste,zoals houtengaffels, maaktedeboer nog
zelf. De kuiper en de houtdraaier waren de producenten van een groot gedeelte
van het zuivelgereedschap en de akkerbouwwerktuigen werden in nauwe samenwerking gemaakt door de smid en de wagenmaker. Zodra de wagenmaker met zijn
deel van het werk gereed was,werd dit naar de smid gebracht, die intussen de bijpassende ijzeren onderdelen had gesmeed. Sommige onderdelen, als wagenwielen, legden enige malen de weg af tussen wagenmaker en smid, vóór zij geheel gereed waren. Voor een goede taakindeling was dus intensief overleg tussen beide ambachtslieden nodig en de smederij en wagenmakerij lagen dan ook meestal in eikaars onmiddellijke nabijheid, zoalsthansnoginveleoudedorpskernen tezienis.
De werktuigen werden, evenals bij de bouw van vissers- en binnenvaartschepen
het geval was, goeddeels op het oog gemaakt. Behalve enige mallen voor ploegen,
eggen en wagens, vormden aantekenboekjes, waarin de maten van de verschillende
onderdelengenoteerdwaren,deenigeleidraad bij de vanvaderop zoon overgeleverde
produktiemethoden, waarbij alles in handwerk geschiedde. Een geheel uniform produkt verkreeg men op deze wijze natuurlijk niet. Zo was iedere ploeg, ook al was hij
109 door dezelfde wagenmaker en smid gemaakt, in wezen uniek en week hij in met het

bloteoognauwelijks waarneembare verschillen afvanzijnvoorganger envanzijn opvolger.Het enewerktuigvielbeter uitdan hetandereen iederwerktuig hadzijn eigen
karakter, zijn eigengoedeen kwade eigenschappen.
Men werkte uitsluitend op bestelling; eerst tegen de tweede helft van de 19eeeuw
zijn er enkele ambachtslieden, die uit voorraad konden leveren. Niet alleen met elkaar pleegden smid en wagenmaker overleg, maar ook met de opdrachtgever, die
somsspecialeeisensteldeofbepaalde wijzigingen indestreek-eigen werktuigenwenste tezien aangebracht. Bleek een bepaalde wijziging inderdaad een verbetering, dan
werd hij dikwijls meer algemeen toegepast, zodat het streektype in zijn geheel een
wijziging onderging. Veranderingen in bijvoorbeeld de schaar- of ristervorm konden
ook het gevolgzijn van devestiging van een smid uit een andere streek, zoals ik eens
inZeeland hebkunnen constateren.
De nog veel-gehoorde stelling, dat onze landbouwwerktuigen vanaf de middeleeuwen tot inde 19eeeuwgeenveranderingen hebben ondergaan, isdusin strijd met
defeiten en stoelt nog steedsopdezelfoverschatting enlaatdunkende uitspraken van
de 19eeeuwse studeerkamer-landbouwers. Zelfs uitde schaarse gegevens,die ons tot
dusver ter beschikking staan over de landbouwwerktuigen in de na-middeleeuwse
periode, kan worden opgemaakt dat er een voortdurend zoeken isgeweest naar verbeteringen. Dat dezeverbeteringen langs de lange lijnen der geleidelijkheid tot stand
kwamen en dikwijls onmerkbaar waren voor de oppervlakkige toeschouwer, doet
aan dit feit geen tittel of iota af. De symmetrische schaar werd aan het einde van de
16e of in het begin van de 17eeeuw vervangen door een asymmetrische; het kleine
middeleeuwse houten ristertje groeide indezelfde tijd uit tot een grotehouten, al dan
niet gebogen plank met ijzerbeslag. Hoe regionaal de verschillende landbouwwerktuigen ook gebonden waren, toch hebben er in sommige gevallen reeds vroeg internationale handelsinvloeden op ingewerkt. Zo werden al in de middeleeuwen vele
zeisbladen vanuit ons land naar Engeland geëxporteerd. Vermoedelijk is hier zelfs
sprake van doorvoerhandel en werden deze zeisbladen in Duitsland vervaardigd en
via onsland, waar zij ongetwijfeld ook gebruikt zijn, naar Engeland uitgevoerd. Aan
heteindevan de 17eenin het beginvan de 18eeeuwwordt er inderegesten van convoyen enlicenten teArnhem geregeld melding gemaakt van deimport van duizenden
ponden ploegscharen, die eveneens in Duitsland gemaakt zullen zijn. Ook de internationalehandelsbetrekkingen hebben dusinvroegereeuwenhun stempelgedrukt op
het uiterlijk van onze inheemse landbouwwerktuigen. Niet alleen kwamen er veran- 110

deringen in werktuigen, die in een meer primitieve vorm in een ver verleden waren
ontstaan, ook geheel nieuwe werktuigen werden in de loop der eeuwen aan de bedrijfsinventaris vandeNederlandseboertoegevoegd,zoalshetdorsblok, de zaaihoorn
en de gotenjager. Somswerden ook hier te lande niet bekende werktuigen van elders
overgenomen. Zo wileen hardnekkige, maar nog nooit bewezen overlevering, dat de
wanmolen in onsland omstreeks 1700voor het eerst werd gemaakt naar een Chinees
voorbeeld. Watdaarvan ook waar mogezijn, vaststaat dat delagelanden tot deoudsteverspreidingsgebieden vandewanmolen inEuropa behoren.
Maar wat er ook veranderde, de produktiemethoden bleven ambachtelijk en hout
bleefdevoornaamstegrondstof voordevervaardigingvan landbouwwerktuigen.
In het midden van de vorige eeuw ontstond er in deNederlandse landbouwwereld
echter het inzicht, dat de traditionele bedrijfsinventaris toch wel uit de tijd was. Dit
inzicht schijnt op het eerste gezicht vrij plotseling te ontstaan, maar is een resultaat
van een lange voorgeschiedenis, die een eeuw eerder aanving. Deze aanvang wordt
ook in ons land gemarkeerd door de nieuwe wijze van landbouwen van Jethro Tuil,
die hier geïntroduceerd werd door de bewerkingvan de Franse versievan diens boek
door Ds. C. van Engelen endoor het Genootschap van Liefhebberen van den Landbouw, dat zijn voorschriften in praktijk bracht. Ondanks het feit, dat hun pogingen
om de rijenteelt met zaaimachines en schoffelwerktuigen toe te passen mislukten,
boekten deze 18eeeuwseliefhebberen tocheensucces,waarvan zijzelfversteld zullen
hebben gestaan. Door huntoedoen ontstond nl. bijdeintellectuelen eenalgemenebelangstellingvoor delandbouw, diezichniet indelaatste plaats op deverbetering van
de landbouwwerktuigen concentreerde. Deze belangstelling blijkt o.a. uit de oprichtingvan de Maatschappij ter Bevordering vanden Landbouw teAmsterdam in 1776.
Deze vereniging zocht haar leden niet onder de boeren, maar onder predikanten,
grootgrondbezitters en andere stadsnotabelen. In een reeks Verhandelingen publiceerde de maatschappij de antwoorden, die op door haar uitgeschreven prijsvragen
waren binnengekomen. De overtuiging, dat de landbouw verbeterd kon en moest
worden, was tegen het begin van de 19eeeuw zovanzelfsprekend geworden, dat de
landbouw voor heteersteentak van staatszorgwerd. DeStaatsregelingvan 1798,onze eerste grondwet, belastte de Agent van Nationale Oeconomie met de behartiging
van de landbouwbelangen en de assuradeur J. Goldberg, die tot deze functie geroepen werd, stelde op zijn departement een afzonderlijke landbouwafdeling in. De lei111 dingvan dezeafdeling werd opgedragen aan depredikant Jan Kops,diealsCommis-

saris tot deZaken van den Landbouw in 1800de eerste Nederlandse landbouwambtenaar werd. Men had nauwelijks een betere keuze kunnen doen,want Kops ontpopte zich weldra niet alleen als een actief, maar ook als een bekwaam man. Van de
initiatieven, diehij ontplooide, noem ik slechts het houden van een landbouw-enquête, de instelling van de gewestelijke commissies van landbouw, de oprichting van het
eerste Nederlandse landbouwtijdschrift - het Magazijn van Vaderlandschen Landbouw- en de stichting van het Kabinet van Landbouwwerktuigen. Tijdens de inlijving van ons land bij Frankrijk werd hij uit zijn ambt ontzet, maar hij ontving onmiddellijk een herbenoeming na de bevrijding. In 1815werd hij de eerste hoogleraar
inde kruid-en landhuishoudkunde aan deuniversiteit van Utrecht. Deinstelling van
deze leerstoel, die tegelijkertijd ook aan de universiteiten van Leiden en Groningen
inhet levengeroepen werd, had hij reedsjaren helpen voorbereiden. Deze leerstoelen
zijn de eerste officiële vorm van landbouwonderwijs in ons land geweest. Aangezien
de belangstelling voor deze colleges zich allerminst manifesteerde in een grote opkomst van de zijde van de studenten, was de invloed die hiervan uitging, gering. De
boeren werden met deze colleges uiteraard in het geheel niet bereikt of het moest indirect zijn, omdat een enkele predikant, die de colleges gevolgd had, in zijn eerste
standplaats op het platteland, naast zijn taak als zieleherder, zijn kudde ook diende
als landbouwvoorlichter. Dat was trouwens de bedoeling van de opneming van de
landhuishoudkunde in de rij der academische wetenschappen geweest. Theologische
studenten waren nl. verplicht deze colleges te volgen om later de verworven kennis
aan de boeren door te geven. De aanstaande predikanten, een enkele uitzondering
daargelaten, voelden echter niets voor deze hun opgedrongen neventaak en onder
hun aandrang is de verplichting voor theologische studenten om deze colleges bij te
wonen tenslotte in 1831opgeheven. Ofschoon de belangstelling voor de landbouw in
deeerstetientallenjaren van de 19eeeuwvan blijvende aard was,zijn ertoch veleups
en downs waarneembaar. De Verhandelingen van de Maatschappij ter Bevordering
van den Landbouw te Amsterdam, begonnen in 1778, werden gestaakt na het verschijnen van het 19edeelin 1832;het Magazijn van Vaderlandschen Landbouw hield
op te bestaan, nadat zijn redacteur Kops tot hoogleraar was benoemd en toen geen
tijd meer kon vinden voor de veelvuldige arbeid aan deze uitgave verbonden. Ook
het tijdschrift de Buitenman (1818-1829)wasslechtseen kort leven beschoren. Maar
er verschenen inmiddels enige handboeken op landbouwgebied, die voor die tijd zeker als wetenschappelijk kunnen worden gekwalificeerd. J. F. Serrurier schreef in 112

1807zijn Boerengoudmijn, een landbouwkundig compendium, dat in 1819zijn tweede druk beleefde. Een veel beter boek was het tweedeligeHandboek van VaderlandscheLandhuishoudkunde (1819, 18472)van deGroningse hoogleraar in de landhuishoudkunde Ds.J. A. Uilkens;zijn Utrechtse collega C.A. Bergsma volgde hem na
met een eveneens tweedelig Handboek voor de Vaderlandsche Landhuishoudkunde
(1841). Deze beide handboeken berustten reeds op een veel breder litteratuuronderzoek dan het boek van Serrurier, die zijn wijsheid uitsluitend aan Thaer ontleende.
Na 1830brak een ware stroom van landbouwpublikaties van kleinere omvang los,
die verschenen in algemene tijdschriften als De Vriend des Vaderlands en het Tijdschrift ter Bevorderingvan Nijverheid.
Naast deze algemene tijdschriften ontstond een zelfstandige landbouwpers, te beginnen met de Vriend van den Landman, een tijdschrift, dat in 1837 voor het eerst
verscheen. Het werd geredigeerd door E. C. Enklaar, een man van 12ambachten en
13ongelukken, die tenslotte zijn bestemming in de landbouw vond. Het succes van
dit tijdschrift prikkelde meer wetenschappelijk gevormde landbouwkundigen tot navolging. Zo ontstond in 1847het Magazijn van Landbouw en Kruidkunde, dat zich
met deze naamgeving de goodwill van het vroegere Magazijn van Vaderlandschen
Landbouw wildetoeëigenenen daartoe dezegen van dehoogbejaarde Kops ontving.
Het laatste tijdschrift stond onder redactie van Dr. J. C. Ballot te Utrecht en verdween in 1876van het toneel. De Algemeene Landhuishoudelijke Courant, die weldra als de Landbouwcourant, het leidende Nederlandse landbouwperiodiek zou
worden, werd in 1847inhet leven geroepen door Dr. J. Wttewaall, dieal spoedig de
landhuishoudkundige Dr. W. C. H. Staring, dezoon van dedichter, als mede-redacteur aantrok. Dit tijdschrift werd van 1892-1920 voortgezet als het Nederlandsch
Landbouwweekblad. Uit het jarenlang naast elkaar voortbestaan van al deze tijdschriften-en zij waren niet de enige!- k a n worden afgeleid, dat er een belangrijk
debiet voor landbouwlitteratuur geweest moet zijn. De lezers waren natuurlijk weer
in de eerste plaats grootgrondbezitters, maar zonder abonnementen van vooruitstrevende boeren zou het niet mogelijk zijn geweest dezetijdschriften in stand te houden.
Omstreeks 1840 zijn er trouwens nog meer symptomen, waaruit de toegenomen
belangstelling voor de landbouw blijkt, zoals de oprichting van landbouwscholen.
Dezescholenzijn zonder uitzonderingtedanken geweestaan particulier initiatief. De
eerste school opende op 1 maart 1842zijn poorten te Zalk bij Zwolle. Oprichter en
113 directeur was E. C. Enklaar, die niet alleen van zijn pen kon leven en op deze wijze

neveninkomsten trachtte teverkrijgen. DeBetuwsegrootgrondbezitter en landbouwpionier Van Brakeil van den Engsteunde hem alsgeldschieter. Enklaar geraakte van
de ene moeilijkheid in de andere en nadat hij zijn school respectievelijk naar Zeist,
Voorst en Mook verplaatst had, washetfiascocompleet. Gebukt onder zware schuldenstaaktehijtenslottezijn pogingen.
De Landhuishoudkundige School te Groningen (opgericht in 1842),die onder directie stond van de hoogleraar in de landhuishoudkunde Dr. H. C.van Hall, leek
aanvankelijk meer succestehebben en uit tegroeien tot een bloeiende instelling. Het
Rijk steunde met een niet onaanzienlijke subsidie, Van Hall trok bekwame docenten
aan en de school leverde in de loop derjaren een aantal leerlingen af, die al spoedig
tot delandbouwkundige upper-ten vanNederland behoorden. Maar ook dezeschool
ging aan bloedarmoede ten onder, zijhet eerst in 1871.Naast de genoemde scholen
waren ernogenkele andere,waarvan iknognoem het instituut van A. de Stoppelaar
teHengelobijZutphen (opgericht in 1849).
Op al deze scholen werd het onderwijs gebaseerd op de nieuwe gedachten over de
landbouw, zoals die in de buitenlandse litteratuur naar voren kwamen. De praktijklessen kregen de leerlingen ten dele met buitenlandse werktuigen. En almoet men de
invloed van dit onderwijs niet al te hoog aanslaan, toch hebben vele oud-leerlingen
van deze scholen wezenlijk kunnen bijdragen tot devernieuwing van de Nederlandse
landbouw inhet midden van de 19eeeuw.Niet alleen stonden zij open voor vernieuwingen, maar ook op hun bedrijven gaven zij het goedevoorbeeld, dat in velegevallen voor de boeren welsprekender wasdan de dikwijls niet-kritische en nogal geëxalteerde toejuichingen, die de nieuwe werktuigen en methoden in de landbouwbladen
tendeelviel.
De nieuwe gedachten omtrent de verbetering van de landbouw werden ongetwijfeld het dichtst bij de boeren gebracht door de landbouwmaatschappijen, die omstreeks 1840 binnen 10jaar tijds in alle provinciën werden opgericht. De oprichters
van dezelandbouwmaatschappijen behoorden nogvrijwel zonder uitzonderingtot de
notabelen. Zij bekleedden ook de bestuursfuncties en de boeren lieten de beslommeringendaaraan verbonden gaarne aan hen over. Toch hebben de landbouwmaatschappijen vanaf het begingroteaantrekkingskracht opdeboeren uitgeoefend, zodat
het echte boerenorganisaties waren, al drukten de 'heren' er aanvankelijk hun stempel op. Demassale organisatiedrang van de boeren indejaren 40van devorigeeeuw
iseen merkwaardig fenomeen, dat deemancipatie van de Nederlandse boer inluidde. 114

De slepende graancrisis in dejaren 20begonnen, de longziekte en defatale misoogsten tengevolge van de aardappelziekte die zich voor het eerst in 1845 openbaarde,
zullen hiervoor bevorderlijk zijn geweest, maar de opkomst van het landbouwverenigingswezen mag toch ook gezien worden alseen eerste symptoom, dat de boeren
zelf begonnen open te staan voor nieuweideeën op het gebied van de landbouwpraktijk, de economie en de politiek. De landbouwlitteratuur groeide nu iederjaar aan
met evenzovele gedrukte 'Berigten en Mededeelingen' als er maatschappijen waren.
Uit de verslagen van de vergaderingen van de maatschappijen blijkt, dat het vraagstuk van de verbetering van de landbouwwerktuigen weldra in het centrum van de
belangstelling van de boeren kwam te staan. Aanvankelijk waren dit slechts hier te
lande door smeden en wagenmakers verbeterde werktuigen, na 1850 kwam ook de
discussie over buitenlandse werktuigen op gang. Reeds voor 1850waren er verschillende landbouwtentoonstellingen georganiseerd, waar nieuwe werktuigen bezichtigd
konden worden. Met het organiseren van tentoonstellingen namen de landbouwmaatschappijen detaak van het Kabinet van Landbouwwerktuigen over, welke deze
instelling bij het voortschrijden van detechniek op steedsonbevredigender wijze was
gaan vervullen. Dit Kabinet was in 1808 door Kops opgericht en herbergde landbouwwerktuigen uit alle delen des lands. Op zijn dienstreizen was Kops het bestaan
van de vele streektypen opgevallen en hij had bemerkt, dat 'elk landbouwer doorgaans alleen 't geen in zijn eigen District in gebruik is' kende en meestal zo weinig
wist van de landbouwwerktuigen uit andere delen des lands, dat het wel leek 'alsof
diein verafgelegen Landen gelegen waren'. Met de oprichting van het Kabinet wilde
hij bereiken, dat de boeren eikaars werktuigen en gereedschappen zouden leren kennen endoor onderlingevergelijking demeest doelmatige werktuigen zouden gaangebruiken. Het lag in zijn bedoeling om ook Engelse en Duitse werktuigen in zijn Kabinet te exposeren. Toen het Kabinet in 1810geopend werd, waren er echter hoofdzakelijk werktuigen van binnenlandse origine te zien, omdat de politieke situatie de
invoer van buitenlandse werktuigen vrijwel geheel onmogelijk maakte. In laterjaren,
toen de invoer wel mogelijk geworden was, dacht Kops heel anders over de buitenlandse'zamengestelde'werktuigen: 'indien ereeniggebrek aan ontstaat, hetgeen bij
deze zoo ligt plaats heeft, kunnen zij door Wagenmakers ten platten lande niet hersteld worden...'. Dit had echter geen reden mogen zijn om alleen de traditionele
werktuigen tepropageren,wantditbetekende onherroepelijk stilstand.
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De bezoekers van het Kabinet waren aanvankelijk overwegend grootgrondbezit-

tersen nieuwsgierige stedelingen. Indeloopderjaren nam echter het percentage boeren onder de bezoekers toe en wat Kops gehoopt had, werd werkelijkheid. Het Kabinet bewees in de eerstejaren van zijn bestaan zonneklaar, dat er op het gebied van
delandbouwwerktuigen nog heelwat teverbeteren viel.Het Kabinet van Landbouw,
dat aanvankelijk te Amsterdam gevestigdwas,werd in 1834naar Utrecht verplaatst
om onder supervisie van de hoogleraar in de landhuishoudkunde dienst te doen bij
het onderwijs. Voordien hadden de Leidseen Groningse hoogleraren in de landhuishoudkunde voor hetzelfde doel eveneens Kabinetten van Landbouwwerktuigen aan
hun universiteiten verbonden. De drie Kabinetten waren voor iedereen toegankelijk
en ofschoon zij nooit een groot succes zijn geworden en veelal alleen kritiek ondervonden hebben, is er in de loop derjaren toch een aantal categorieën belangstellenden te onderkennen, die in de Kabinetten inspiratie gevonden hebben voor daadwerkelijke verbeteringen oplandbouwwerktuigengebied. Zo hebben deze instellingen
meerindirect,dandirect,toch tengoedegewerkt.
Het isuiteraard niet mogelijk de invloed van de Kabinetten met een kwantitatieve
maatstaf te meten, maar aan de hand van het bezoekersregister van het Utrechtse
Kabinet en uit andere bewaard gebleven stukken, blijkt op verrassende wijze, datvelen die een rol speelden bij de introductie van de moderne landbouwwerktuigen tot
degeregeldebezoekersvan het Kabinet behoorden oferopdegedachte kwamen, dat
deoorspronkelijke Nederlandsewerktuigen verouderd waren.Terillustratievandeze
stelling volgen hier enige voorbeelden uit de kringen van de grootgrondbezitters, de
ambachtslieden, deboerenentenslotte uitde handelswereld.
Zoals hierboven reedswerd meegedeeld, hielden verschillende grootgrondbezitters
zich reedsinde 18eeeuwbezigmetindividuele pogingen om de landbouwwerktuigen
teverbeteren. Wat zijdeden,wasweinigspectaculairenvond weinigof geen navolging
bij de boeren, maar hun pogingen vormden het begin van een vernieuwingsbeweging
die tenslotte uitmondde in de aankoop van buitenlandse fabriekswerktuigen. Een
typisch voorbeeld van deze categorie is F. L. W. baron van Brakeil van den Eng te
Lienden (1788-1865). Vanaf hetjaar 1809 beheerde hij het landgoed Den Eng, nam
erproeven met verschillendegewassen,metbemestingsmethoden en grondbewerking.
Hij paste als eerste in ons land de rijenteelt voor zijn gehele bedrijf toe en maakte
daarvoor propaganda inwoord engeschrift, want hij hoopte dat deboeren hem zouden navolgen. Dat zijn aandacht ook al spoedig gevestigd was op het verbeteren van
landbouwwerktuigen, blijkt niet alleen uit de aanschaffing van een Belgische ploeg, 116

Afb. 58. Dedrieschaar (cultivator)vanVan Brakell,ca 1845.

maar eveneens uit zijn herhaalde bezoeken aan het Kabinet van Landbouw te
Utrecht. Ook staan de uitvinding van een vorentrekker, een cultivator (Afb. 58),een
handploegje en een 'toestel om drooge kunstmesten gelijkmatig over het land uit te
strooien' op zijn naam. Verschillende van deze werktuigen werden op tentoonstellingen bekroond. Na aanvankelijke miskenning werd zijn handploegje tenslotte zijn
grootste succes. Een inspecteur van Hohenheim, die in 1845zijn bedrijf bezocht, was
er zo enthousiast over, dat hij een exemplaar mee naarStuttgart nam,waar het inde
fabriek in grote aantallen werd nagemaakt en over geheel Europa verspreid. Op de
proefvelden van de Landbouwhogeschool teWageningen isdit handploegje tot in de
jaren 20 van de 20ste eeuw gebruikt. De door Van Brakell uitgevonden werktuigen
waren nog uiterst eenvoudig en horen thuis in wat hierboven de ambachtelijke sfeer
werd genoemd. Fel verzette hij zich tegen de moderne buitenlandse fabriekswerktuigen, die aan het einde van zijn leven in gebruik begonnen te komen. Het waren
volgens hem paardenvilders en de nieuwe mechanismen waren te ingewikkeld om
ooit bedrijfszeker teworden.Zijn weerzin gingtenslotte zover,dat hijeen stapterugdeed en zelfs de ploeg van zijn akkers verbande en de grondbewerking geheel met
schopen spadeliet verrichten.
Dejongere generatie van grootgrondbezitters,waarvan ik Mr. J. P. Amersfoordt
wil noemen, nam een geheel andere houding tegenover de nieuwe werktuigen aan.
Amersfoordt, de grote pionier van de in 1848drooggelegde Haarlemmermeerpolder,
liet voor zijn modelboerderij de Badhoeve (240 ha) rechtstreeks uit Engeland alle
fabriekswerktuigen komen, die er maar te krijgen waren tot een stoomploeg toe. Hij
zal bij zijn bezoek aan het Utrechtse Kabinet in 1869welvreemd opgekeken hebben,
toen hij daar alleen voorwerpen aantrof, die voor hem slechts historische waarde
hadden. Evenals Van Brakell drong hij er bij de boeren op aan om nieuwe werktuigen, maar dan fabriekswerktuigen, in gebruik te nemen. Zijn gastvrijheid bij demonstraties opzijn bedrijf wastot in hetbuitenland beroemd.
Een tweede categorie bezoekers van het Kabinet vormden de ambachtslieden, die
117 bepaalde werktuigen wilden namaken. Dat dit inderdaad geschiedde, wasvoor Kops

een grote voldoening, want om dit namaken te stimuleren had hij een 'Teekenbord
met passer en toebehooren, ten dienste van hen, die eenig werktuig in dit Kabinet
nauwkeurig willen afteekenen' in het Kabinet geplaatst. Uit hetjaarverslag over het
record-jaar 1842 blijkt, dat in datjaar niet minder dan 577 tekeningen van werktuigeninhet Kabinet werden gemaakt, waarvan 419door buitenlanders.
Omstreeks hetzelfdejaar maakte de Utrechtse kuiper W.Jenken naam methet maken van botervaten, die opdeeerste tentoonstelling van het Utrechtsch Genootschap
voor Landbouw en Kruidkunde bekroond werden. Vermoedelijk aangespoord door
dit succes maakte hij studie van de landbouwwerktuigen. Geregeld bezocht hij het
Kabinet en tekendedaar talvan werktuigen na.Hij behoorde ook tot degenen,diede
lessen volgden welke de Utrechtse hoogleraar in de landhuishoudkunde, Prof. Dr.
C. A. Bergsma, gaf voor niet-academici. Er groeide weldra een nauw contact tussen
Bergsma enJenken en op aandrang van dehoogleraar lietJenken zichtenslotte overhalen landbouwwerktuigen 'van welke soort ook' te gaan vervaardigen. In 1846 of
1847 stichtte hij zijn Fabriek van Landbouwwerktuigen, die evenmin een fabriek in
de moderne betekenis van het woord was als de werkplaats van Hohenheim, maar
die toch een grote stap vooruit betekende op het gebied van de vaderlandse landbouwwerktuigenproduktie. In 1847leverde Jenken reeds 50werktuigen van verschillende soort af, zoals blijkt uit een mededeling in de Landbouwcourant van 1848.Al
dezewerktuigen waren kopieën van werktuigen, die inhet Kabinet van Landbouw te
Utrecht voorhanden waren. Van verschillende werktuigen had hij ook reedseen aantal exemplaren in voorraad. Kennelijk bij gebrek aan betere voorbeelden begon hij
met het namaken vanwerktuigen uit het Kabinet, want blijkens een uitspraak in1847
besefte Jenken zeer goed, dat de werktuigen van het Kabinet voor het merendeel de
toets der kritiek niet meer konden doorstaan. 'Onder deze werktuigen zijn er vele,
waarvan men op goede gronden beweren kan, dat dezelve alleen daarom in gebruik
blijven, omdat men geene betere daarmede vergeleken heeft'. Zijn doel lagverder; in
de landbouwpers liet hij bekend maken, dat hij niet alleen werktuigen maakte naar
modellen van het Kabinet, maar ook 'naar afbeeldingen of beschrijvingen uit landbouwkundigegeschriften ofzoodanigalsmenzoude verlangen'.
Jenken is ongetwijfeld voor zijn tijd een knap constructeur geweest. Autoriteiten
alsBergsma,StaringenWttewaall,prijzen eenstemmigzijn vakbekwaamheid endesolide kwaliteit van zijn werktuigen. Niet alleen was hij een goed vakman, maar hij bezat door het volgen van de lessen in de landhuishoudkunde ook een gedegen theo- 118

retische ondergrond. Zijn helder - wellicht met hulp van Bergsma geschreven - artikelindeBerigten enMededeelingen vanhetGenootschapvoorLandbouw en Kruidkunde te Utrecht (1847), getiteld Iets over den ploeg, getuigt van diepgaande studie
en grote belezenheid. Dr. J. Wttewaall,diedewerktuigenvanJenken opzijneigen bedrijf gebruikte, karakteriseerde Jenken als 'Iemand die groote bekwaamheid aan
groote nederigheid paart en dus niet te zeer met zijn werk isingenomen, om alle die
verbeteringen aan te brengen, welke deskundigen in hunne praktijk daaraan opmerken. Iemand die dus de werktuigen zoo volkomen mogelijk tracht af te leveren, en
die zich ook uit liefde en in het belang van den landbouw, meenige opoffering getroost'.
De eerste jaren had Jenken het niet bepaald gemakkelijk. Ondanks de aanbevelingen,dieBergsmaindelandbouwpers publiceerde, moestJenken oproeien tegende
vooroordelen van vele boeren, die niets van al dat nieuwe gedoe moesten hebben.
Velewerktuigen, waaraan tijdens het,veelalonoordeelkundig,gebruik eenklein mankement ontstond, werden naar zijn fabriek geretourneerd. Meestal was een enkele
handgreep voldoende om de werktuigen weer naar behoren te doen functioneren,
maar deambachtslieden indedorpen weigerden de herstellingen uit te voeren, hetzij
uit onkunde, hetzij uit onwil.Uit advertenties inde Landhuishoudelijke Courant van
1848en 1849blijkt, dat Jenken hethoofd bovenwater trachtte tehouden door deverkoop van 'Zaad van Witte Koewortelen, die gedurende den strengsten winter in den
grond kunnen blijven, zonder te bevriezen' en van 'Zeer fijn gemalen gips ter overstrooijing van klaver, stallen en mesthopen'. In 1853 bood hij een partij afval van
schapewolenfijnverdeeldewollen lompenaan 'als Mestspecie'.
Jenken lietzichechter door demoeilijkheden niet uit hetveld slaan enzagzijn omzet inenkelejaren zo stijgen, dat zijn oorspronkelijke werkplaats te klein werd enhij
in 1851driepakhuizen aandeNoorderkade teUtrecht aankocht omdaar de produktie op groter schaalvoort tezetten. Inéénvan dezepakhuizen richtte hij een 'Magazijn van werktuigen' in, een showroom zouden wij in het hedendaags algemeen beschaafd Nederlands zeggen, waar adspirant-kopers de werktuigen konden bezichtigen. Het produktieprogramma breidde zich snel uit. Vermeldde de prijscourant van
Jenken in 1848 slechts 28 verschillende werktuigen, in 1850was dit aantal reeds gestegen tot 64.Ook behaalde Jenken talrijke prijzen voor zijn werktuigen op verschillende tentoonstellingen in ons land en zelfs een keer in Londen. Koning Willem III,
119 die een grote belangstelling voor de verbetering van de landbouw aan de dag legde,

ging het welslagen van de onderneming van Jenken zeer ter harte. In 1851verleende
hij Jenken's fabriek het predikaat 'Koninklijk'. Hoe groot het vertrouwen des Konings was, blijkt wel uit zijn besluit, dat alle prijzen, die namens hem werden uitgeloofd op tentoonstellingen van landbouwmaatschappijen, moesten bestaan uit werktuigen, die door Jenken vervaardigd waren. Deze hoge bescherming heeft 'zeer gunstiggewerkt'. Jenken werd daardoor in degelegenheid gesteld een aantal werktuigen
tevervaardigen,waarvan deinvoeringalswenselijk beschouwd werd, maar waarvoor
hijtotdusverregeenbestellingen ontvangen had.
Aanvankelijk bepaalde Jenken er zich toe om werktuigen uit het Kabinet van
Landbouw na te maken, zoals deHohenheimerploeg.Deze van oorsprong Belgische
ploeg, waarvan het Kabinet een origineel exemplaar uit de fabriek te Hohenheim
bezat, werd zijn eerste grote succes. Kort daarop maakte hij ook Engelse en Amerikaanse werktuigen na, waarvan afbeeldingen in de Landbouwcourant verschenen.
Dat Jenken op grond van deze onduidelijke en veelal foutieve tekeningen, uit de
prospecti van buitenlandse fabrieken nagetekend door ondeskundige tekenaars, toch
nog bruikbare werktuigen maakte, pleitvoor zijn bekwaamheid als werktuigkundige.
Over werktuigen van de buitenlandse fabrieken kon hij niet beschikken en de afmetingen van de werktuigen en hun onderdelen waren evenzeer onbekenden, die hij
zelfmoest trachten tevinden aan dehand van onvoldoende gegevens.Hijwerkte derhalvein den blinde enconstrueerde zonder teweten of zijn werktuigen inde praktijk
wel het resultaat opleverden, dat men er van verwachtte. Hij was ambachtsman en
geen landbouwkundige. Er was trouwens bijna niemand in ons land in staat om de
nieuwe werktuigen uit het buitenland te beoordelen. Het aanbod van buitenlandse
werktuigen wasgroot, maar men miste de kennis en ervaring om uit te maken welke
werktuigen in depraktijk zouden voldoen en welkewerktuigen voor de Nederlandse
omstandigheden geschikt waren. Vele teleurstellingen waren daarvan het gevolg.
Staring was één van de eersten, die het nemen van praktijkproeven met de werktuigen aanbeval. 'Dat een Kabinet van Landbouw-Werktuigen, zooals.dat te Utrecht,
daartoe geenszins in staat is zonder proefveld, zelfs zonder beredeneerde catalogus,
en waar de allerslechtste en de beste ploeg broederlijk gearmd den bezoeker staan
aan te gapen en hem als 't ware te raden geven wievan beiden toch welde beste zou
zijn, bewijst de aanhoudende klagt van onzen bekwamen Jenken, dat hij volkomen
instaat isonsjuist hetwerktuigteleveren,hetwelkzijhemopgeeft, maar dat hijgeenszinsvoorhetgoedewerken kan instaan'.
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Koning Willem III heeft de eerste poging gedaan de vicieuzecirkel te doorbreken.
In 1852liet hij op het Loo een grote tentoonstelling van landbouwwerktuigen organiseren, waar 200voorwerpen werden ingezonden. Washet opdedoor de landbouwmaatschappijen gehouden tentoonstellingen gebruik geweest de werktuigen slechts
te exposeren, de Koning liet voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse
landbouw 'alle ingezonden werktuigen zonder onderscheid' aan een afzonderlijke
beproeving onderwerpen. Op het tentoonstellingsterrein wasalles in overvloed voorhanden voor deze keuring. Stro om te snijden, graan om tedorsen, room om te karnen en paarden om de werktuigen in beweging te brengen. Op een nabij de tentoonstelling gelegen terrein werden ingezonden ploegen beproefd op hun werking, terwijl
een aantal krachtmeters beschikbaar was om het verschil in trekkracht, die nodig
was voor de verschillende ploegen,tekunnen vaststellen. Van 's morgens 6 tot 's avonds 5 uur duurde de keuring aan één stuk door enwerd 'met veel belangstelling
gadegeslagenenonafgebroken bijgewoond door Z.M.den Koning'.
Dit initiatief van Koning Willem III werd sindsdien door de organisatoren van de
provinciale landbouwmaatschappijen nagevolgd en heeft er in hoge mate toe bijgedragen een beter inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid van de nieuwe landbouwwerktuigen.
Jenken kreeg al spoedig concurrentie. Daar was in de eerste plaats de smid G. J.
Oolman te Voorst, die in 1851 hakselsnijders begon te maken naar de afbeeldingen
inhet boek van de Duitser W.Hamm, dat inhetzelfdejaar ineenNederlandse vertaling van E. C. Enklaar verschenen was onder de titel De landhuishoudelijke gereedschappen en werktuigen van Engeland. Weldra kon hij zijn produktie uitbreiden tot
ploegen, eggen, dorsmachines enz.Tot indejaren 70bleef hijéén van de meest trouwe adverteerders van de Landbouwcourant en daaruit kan wel worden afgeleid, dat
zijn zaakfloreerde.
In de landbouwwereld van die dagen kreeg ook de naam van de Mr. smid G.
Stout teTielalspoedigeenbekende klank. Dezehad zijn opkomst tedanken aan zijn
verbeterde imitatie van de Noord-Amerikaanse hekeldorsmachine, die C.J. Hasselman, een hereboer te Zoelen, in de herfst van 1853uit Amerika invoerde. Op 22juli
1854 gaf Stout zijn eerste demonstratie en zijn werktuig vond terstond grote bijval.
Nog in hetzelfde jaar kocht de Koning een exemplaar aan. Vele grootgrondbezitters
èn boeren uit alle streken van het land bestelden nu bij Stout deze dorsmachine, die
121 door een paardentreemolen in bewegingwerd gebracht (Afb. 59).Metdezelfde paar-

Afb. 59. DedorsmachinevanStout,ca 1870.

denmolen konden ook wanmolens, snijbanken en karnen worden aangedreven. In
1863had Stout reeds 330dorsmachines verkocht, waaronder verscheidene naar België, Hannover en Pruisen. Ofschoon hij ook andere werktuigen vervaardigde - hij
maakte o.a. arendploegen met gegoten ristersenscharen-bleef dedorsmachine zijn
grotespecialiteit. In 1870werktehijmet35manpersoneel.
In 1855 richtte F. A. Enklaar, 'oeconoom', een zoon van E. C. Enklaar, een 'Fabriek van Landbouwwerktuigen' teHeumen op. Het spreekt welhaast vanzelf, dat de
kolommen van de Vriend van den Landman voor hem openstonden. In dejaargang
1855 van dit tijdschrift werd een kwasi-zuiver-wetenschappelijk artikel van zijn
hand gepubliceerd over de voordelen van het gebruik van werktuigen, waarin hij
trachtte aan te tonen, dat goede werktuigen op een akkerbouwbedrijf van 20 ha gemiddeld 242%besparing gaven. Deredenen,waarom deboeren volgenshemdanook
zoweiniggeneigdwarenomtemechaniseren wasdeschuldvandefabrikanten, diede
werktuigen veelte duur maakten en niet voor dedeugdzaamheid instonden. Enklaar
ontzag zich zelfs niet om in dit verband Jenken met name te noemen. Aan het einde
van het artikel komt de aap uit de mouw.'Doordrongen van de ongelooflijke voordeden, die de algemeene verspreiding van nieuwe of verbeterde werktuigen in den
landbouw, niet alleen voor den landbouwer in het bijzonder, maar ook voor dengeheelen Staat opzou leveren en overtuigd, dathetvooraldeschuld der fabrijkanten is,
dat dezeinonsVaderland niet sterker plaatsheeft', heeft hijgemeend de Nederlandse
landbouwer een wezenlijke dienst te bewijzen met de oprichting van een nieuwe fabriek. Gezien zijn onbaatzuchtig streven, zou hij zich 'slechts met zoveel winst tevreden stellen, als noodig is om zeker van tijd tot tijd voorkomende verliezen... te
dekken'. In 1856werd de'fabriek' reedsverplaatst naarHattem,waar hijwerd voortgezetonder denaam Enklaar en Riphagen. Ook dezeconstructiewerkplaats heeft talrijke werktuigen verkocht, die volgens buitenlandse voorbeelden waren nagemaakt.
De extirpators en ronddraaiende eggen van deze firma kregen, ondanks het fiasco
vandelaatstgenoemde werktuigen,eenzekere vermaardheid.
Metdit korteoverzichtzijn debelangrijkste producenten van landbouwwerktuigen
uit de beginjaren van de mechanisatie welgenoemd. Naast dezegrotere ondernemingenwaren ernogtalvan kleinebedrijven van smeden enwagenmakers,diezichopde
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namaak van buitenlandse werktuigen met min of meer succes toelegden. Zowel de
grote als de kleinere ondernemingen waren en bleven echter ambachtsbedrijven, die
niets gemeen hadden met de industriële producenten van landbouwwerktuigen in
Engeland en Amerika. Hun produkten waren voornamelijk ploegen, eggen, hakselsnijders en dorsmachines, waarvan het mechanisme noguiterst eenvoudig was. Hout
was het meestgebruiktemateriaalvoordevervaardigingvandezewerktuigen. Oolman
en Stout hebben methun dorsmachines,dieveelaftrek vonden, ongetwijfeld eengoedeboterham verdiend, maar van Jenken isbekend, dat deverwachtingen diehij aanvankelijk ook zelfgekoesterd heeft, niet invervulling gingen. In het Provinciaal Verslag der provincie Utrecht over hetjaar 1862 wordt geconstateerd, dat zijn fabriek
'ongunstig' heeft gewerkt. De vroegere bedrijvigheid was geheel verdwenen en 'om
het personeelen materieelvan defabriek niet ongebruikt te laten, moest men allerlei
werkzaamheden bij de hand nemen'. Gedeputeerde Staten van Utrecht schreven het
vervalvandefabriek toeaan tweeoorzaken. Deboeren stonden nogonwennig tegenover de nieuwe werktuigen en hadden er weinig geld voor over en de grootgrondbezitters, die in het verleden het grootste aantal werktuigen hadden afgenomen, haddendikwijls schipbreuk geleden opdeondeskundigheid en nogmeer opdeonwilvan
hun onderhorigen bij het gebruik van de werktuigen. De grootste werktuigen, zoals
de dorsmachines, werden in het begin van dejaren 60 reeds uit het buitenland ingevoerd. De afzet van deze grote werktuigen, waarop de meeste winst gemaakt werd,
was dientengevolge te beperkt om lonend te zijn. Wat niet in het verslag staat, isdat
dedorsmachines van Oolman enStout meergewildwarendan dievan Jenken.
In het eerste hoofdstuk werd reeds meegedeeld, dat in de 18e eeuw verschillende
arbeidsbesparende werktuigen in Groningen ingebruik waren gekomen. In het begin
van de 19eeeuw experimenteerden enige boeren, als Teenstra en Reinders, met zelf
uitgedachte werktuigen. Sommige proefnemingen hadden succes, andere mislukten
geheel, maar de Groninger boer voelde intuïtief, dat op dit gebied grote mogelijkheden inhetverschiet lagen.
De belangstelling voor verbeterde werktuigen onder de Groningse boeren is ten
zeerste gestimuleerd door het Kabinet van Landbouw te Groningen. Dit Kabinet is
waarschijnlijk zelfs hetvoorbeeld geweestvoorhet modellen-kabinet,dathet Genootschap ter Bevordering van Nijverheid te Onderdendam, de rechtstreekse voorloper
van deGroninger Maatschappij van Landbouw, kort nazijn oprichting in 1837in het
123 leven riep. De bedoeling van de oprichters om door de vestiging van dit modellen-

kabinet in het midden van het noord-Groningse landbouwgebied zoveel mogelijk
boeren in kennis te brengen met de nieuwste werktuigen, slaagde in alle opzichten.
De belangstelling van de boeren was zeer groot en de collectie groeide voortdurend,
zodat het kabinet tot het einde van zijn bestaan (ca 1860)aan een chronisch ruimtegebrek leed. Hoe zeer ook het officiële Kabinet de belangstelling van de Groninger
boeren trok, blijkt uit het Landbouwverslag over 1843: 'Sedert verscheidene jaren,
zijn, in de provincie Groningen vele verbeteringen in de bij den landman in gebruik
zijnde werktuigen gekomen, waartoe de gemakkelijke gelegenheid, welke men in de
stad Groningen in de aldaar geplaatste verzameling van den Landbouw, tot het bezigtigen en namaken van vreemde of hier min gebruikelijke werktuigen heeft, niet
weinig bijdraagt'. Welke die verbeteringen waren, blijkt uit het zelfde landbouwverslag. De Zeeuwse eg was in 1843 in Hunzingo op vele plaatsen in gebruik en begon
toen ook in het Oldambt door te dringen. De verbeterde hakselsnijder van Stout uit
Tielwas in Middelstum en Wildervank in gebruik eneeneg,geïmiteerd naar het ontwerp van Valcourt, in Zuidhorn. Allegenoemde werktuigen hadden de boeren in het
Groningse Kabinet ontdekt.
De reedsinde 18eeeuwgebleken behoefte aan een betere methode van dorsen was
door het dorsblok nog niet weggenomen. Overal in het land worstelde men op de
grote bedrijven met hetzelfde probleem. A. Th. van Rijnberk, landbouwer te Buren
(Gld.) was de eerste, die een bruikbare houten dorsmachine construeerde (1834) en
al vertoonde dit werktuig velegebreken, toch bezorgde het Van Rijnberk niet alleen
een afzet in het buitenland, maar ook het ridderschap indeOrdevan de Eikenkroon.
Hoezeer het dorsen de gedachten van de boeren in het noorden van Groningen bezig
hield, kan worden afgeleid uit de prijsvraag, die het Genootschap ter Bevordering
van Nijverheid te Onderdendamnoginzijn oprichtingsjaar uitschreef voor een verbeterd dorswerktuig. Ofschoon niet geheel aan de gestelde eisen beantwoordende,
werd het model van E. Smidt, landbouwerenkoopman te Losdorp, de uitgeloofde
zilveren medaille toegekend. Het werktuig, dat door een paard in beweging gebracht
moest worden, wasvoordetoekenningvan de prijs eerst beproefd met een exemplaar
dat volgens de tekeningen en voorschriften van Smidt gebouwd was. Andere boeren
demonstreerden gedurende de eerstejaren van het bestaan van het Genootschap allerlei door hen bedachte verbeteringen aan ploegen, eggen en karnen. Maar men
wrijft zich toch welde ogen uit bij het lezen van het Landbouwverslag over 1846,dat
het Genootschap ter Bevordering van Nijverheid te Onderdendam in dat jaar 124

'een grootijzerendorschwerktuig' van defabriek vanJoseph Hall and Pitt te Rochester uit Amerika liet komen. Het werktuig, een hekeldorsmachine, werd op het bedrijf van G. Reinders te Warffum in gebruik gesteld en door hem voor f400 van het
Genootschap overgenomen. De eerste ervaringen waren zeer hoopvol. De machine
kon met een personeelsbezetting van 9 arbeiders, waaronder 2jongens of vrouwen,
en met 6 paarden, per uur gemakkelijk een hoeveelheid van 13à 15 Ned. mudden
gerst en 5mudden rogge of tarwe verwerken. Ter vergelijking diene, dat met 3dorsblokken en eenzelfde aantal paarden en arbeiders per uur slechts 6à 7mudden gerst
gedorst werd en met de vlegel slechts 1 mud tarwe of rogge. Het Amerikaanse werktuig maakte het graan bovendien tegelijkertijd grotendeels schoon. De molenmaker
E.J. Borgman te Kloosterburen, die in 1848 naar Amerika emigreerde, maakte in
1846 twee kopieën in hout van deze dorsmachine, waarvan er één naar Oost-Frieslandwerd verkocht.
De invoer van een geheel onbekend werktuig uit het verre Noord-Amerika iseen
daad van ondernemingsgeest geweest, diein het gehele land onder de boeren nergens
zijn weerga vindt. Wel was in de Wilhelminapolder reeds eerder (1817) een Engelse
dorsmachine van Leith,geïmporteerd, maar dit wasgeen boeren-initiatief en de handelsrelaties in Engeland van de Rotterdamse eigenaren van deze polder maakte de
invoer niet zo verwonderlijk als delatere van de Groninger boeren. Bovendien vond
het voorbeeld van de Wilhelminapolder geen navolging, terwijl de invoer van de
Amerikaanse dorsmachine in Groningenhetbegin werd van een helereeks overzeese
zendingen.
Hoewaren deGroningse boeren teweten gekomen,dat erinAmerika beterewerktuigen volgens geheel nieuwe principes werden geproduceerd? Amerika, dat in die
dagen nog alleen met zeilschepen te bereiken was, lag letterlijk en figuurlijk aan de
andere kant van de aarde en hun initiatief was zonder precedent. Het antwoord op
dezevraag iseenvoudig. In dejaren 30en40van devorige eeuwwaren verschillende
Groningse boeren naar Amerika geëmigreerd en leerden daar de nieuwe landbouwwerktuigen kennen. In hun brieven naar het oude vaderland beschreven zij in bonte
kleuren dewonderlijke wereld, waarin zij terecht gekomen waren. De grote werktuigen, die zoveelhandenarbeid vervingen,waren het onderwerp van menige brief. Het
verlangen om ook dergelijke werktuigen te bezitten, maakte zich van de achtergebleven familieleden meester en verzoeken om dezewerktuigen de oceaan over tezen125 den, waren daarvan het gevolg.De hekeldorsmachine, die het Genootschap ter Be-

vordering van Nijverheid in 1846ontving,werddoorbemiddelingvan K. Jz. Beukma,
die in 1835uit Zuurdijk naar Amerika geëmigreerd was,aangekocht en de goede resultaten, die men er op het bedrijf van Reinders meeverkreeg, stimuleerde deinteressevandeboeren.
Van grote betekenis, zelfs voor de Nederlandse landbouw in zijn geheel, isde reis
naar de Verenigde Staten geweest, die C. Borgman (1822-1909), landbouwer op
Oud-Bocum te Kloosterburen, in 1850ondernam. Het doel van zijn reis was in de
eerste plaats om zijn geëmigreerde broeder en neef te Plainfield te bezoeken, maar
ofschoon hij dat niet uitdrukkelijk in zijn reisverslag vermeldde, is hij zonder twijfel
ook gedreven door nieuwsgierigheid ommeteigenogendelandbouwteaanschouwen,
zoals deze in Amerika werd uitgeoefend. Zijn reisverslag spreekt boekdelen. Bij zijn
aankomst in Plainfield waren zijn familieleden, die daar gezamenlijk een landbouwbedrijf exploiteerden,juist bezigmet een dorsmachine degraanoogst tedorsen en dit
was voor Borgman aanleiding om onmiddellijk in een omstandige beschrijving uit te
weiden over de verschillen tussen de in 1846door het Genootschap ingevoerde machine en het werktuig van zijn geëmigreerde familieleden. Tijdens zijn verblijf te
Plainfield en andere plaatsen bekeek en beproefde hij met grote nauwlettendheid alle
voor hem nog zo vreemde werktuigen. De arendploeg interesseerde hem echter nog
het meest van al. 'Meermalen sloeg ik dan ook in dien tijd de hand aan den Amerikaanschen ploeg, te meer, doordien ik tot mijn genoegen bevond, dat deze ploegen
zich zeer gemakkelijk lieten besturen. Zelfs kwamen dezelve mij met hunne twee
staarten gewilliger en in menigerlei opzigt geschikter voor, dan ik weleens den oudvaderlandschenvond'.Niet alleenwashijgemakkelijkertebesturen,maar hijeiste ook
veel minder trekkracht, keerde de voor beter om en verbrokkelde deze meer dan de
Groninger voetploeg. Ook had dearendploeg (Afb. 60)nietde neigingom voorover
('op bek', zoals de Groninger boer toen zei) of'in den rug' te gaan, hetgeen dikwijls
hetgevalwasmetdeGroninger voetploeg.
Op de terugreis bezocht Borgman in New York 'de winkel van Mayer en Comp.,
in de Waterstraat'. Onder deaanwezige ploegen trok deverbeterde arendploeg F,die
zijn familieleden opdat ogenblik nognietgebruikten zijn bijzondere aandacht. Uitde
hele beschrijving van de showroom van Mayer en Co. proeft men de overweldigende
indruk, die de tentoongestelde hoeveelheden werktuigen - 'ploegen, hier bij honderden voorhanden'- op hem maakten en de embarras du choix, diehij ondervond.
Want dat hij tijdens zijn verblijf te Plainfield besloten had, zelf tot aankoop van een 126

Afb. 60. Arendploeg.Lb.Crt. 1852.

Amerikaanse ploeg over te gaan, staat wel vast. Telkens keerde hij in de showroom van Mayer en Co. terug bij de afdeling, waar de arendploegen F waren opgesteld, 'terwijl ze mij na eenige beschouwing zoowel bevielen, dat ik besloot zoodanigen ploeg in het land mijner geboorte in te voeren'. Bij zijn thuiskomst te Kloosterburen, vier maanden na zijn vertrek, stelde hij zich- aldus een voetnoot in zijn reisverslag- beschikbaar alscommissionair in landbouwwerktuigen en indejaren 18501853importeerde hij 12verschillende soorten Amerikaanse ploegen. Hij deed dit tezamen met C. Reindersuit Warffum. De belangstelling bij deboeren voor dezeploegen, was,dank zij de veledemonstraties, zogroot, dat zij vóór het einde van hetjaar
1852reeds 170arendploegen hadden ingevoerd. Kwam de arendploeg in 1850alleen
in Kloosterburen, Uithuizen, Ulrum enWarffum ingebruik, in het volgendejaar was
hij ook in Adorp, Baflo, Bierum, Haren, Loppersum en Winsum in bedrijf.
Eigenlijk mag het een wonder heten, dat de arendploeg type F door de boeren als
zo'n grote verbetering werd beschouwd, want deze ploeg was speciaal ontworpen
voor lichtere gronden. Hieruit blijkt wel hoe slecht de Groninger voetploeg werkte.
De Groninger gebruikers van de arendploeg waren vooral verbaasd over het feit, dat
iedere ploeg volkomen gelijk was aan de andere. Deze uniformiteit werd verkregen
door deijzeren onderdelen met matrijzen tevervaardigen. Watdeboeren ook telkens
weer opviel,wasdat dearendploeg met zijn gebogen rister degrond geheel omkeerde
en niet wegschoof, zoals de oude Groninger voetploeg, die nu spottend 'onze oude
volvoetige gans' (vermoedelijk vanwege de platte, brede, driehoekige schaar) genoemd werd. In Plainfield was aan Borgman ook reeds opgevallen, dat de arendploeg veel minder trekkracht behoefde dan de Groninger voetploeg. Men wilde nu
127 echter wel eens precies weten hoè veel minder die trekkracht bedroeg. Een daartoe

strekkend verzoek aan Prof. van Hall, de directeur van de Landhuishoudkundige
School teGroningen, had tot gevolgdat injanuariof februari 1851op het bedrijf van
Borgman te Kloosterburen een proef werd genomen. Onder aanwezigheid van enige
leerlingen vande schoolenongetwijfeld ook van veleboeren uitdeomtrek, bepaalde
de onderdirecteur van de Landhuishoudkundige School, C. Römelingh, met behulp
vaneen krachtmeter hetverschil.Opkleiachtige zandgrond trokkendearendploegen
deGroninger voetploeg beideeenaantal vorenvan 20cm breedte endiepte. De Groninger voetploeg, die voor het experiment gebruikt werd, behoorde 'onder degoede
ploegen van die soort'. Desalniettemin vergde hij niet minderdan gemiddeld 290kg
trekkracht, terwijl dearendploeg, dieeenveelzuiverder voor maakte endegrond geheel omlegde, gemiddeld slechts 192 kg nodig had. Onder gelijke omstandigheden
bedroeg het verschil dus meer dan ~! ledere boer wilde nu de arendploeg bezitten,
zelfsalwaszijn oudeploegnognietversleten.
Degrotevraagnaar dearendploeg stimuleerdedeGroninger smedentot namaken.
De eerste was A. Luinge te Warffum, die weldra gevolgd werd door de wagenmaker
S.Noorda en de smid D. Ritsema te Ulrum, de smid J. Rus te Molenrijp, J. W.
Koolman te Feerwerd en vele anderen. Weinigen slaagden er in een goed produkt te
leveren; slechts zeer bekwame smeden konden aan het rister en de schaar dezelfde
vorm geven, die de originele arendploeg bezat. Uniform werden hun produkten
nooit, omdat zijnietmetmatrijzen werkten enalleijzeren delen gesmeed werden.
Tot de beste makers van arendploegen behoorde Luinge, wiens produkten weldra
niet alleen in Groningen, maar inhetgeheleland beroemd werden. In 1852werden er
te Warffum niet minder dan 100 arendploegen gemaakt en omstreeks 1860 had de
arendploeg de oude Groninger voetploeg en karploeg reeds in het noorden van de
provincie Groningen vrijwelgeheelverdrongen. Alleen tegen de zwaarste gronden in
de omgevingvan Aduard bleek dearendploeg niet opgewassen. Hier werd weldra de
karploeg weer tevoorschijn gehaald. Deverbreiding bleef niet tot het noorden van de
provincie beperkt, ook in andere delen van Groningen kwamen steeds meer arendploegen in gebruik. Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen, schreef Reinders
dan ook triomfantelijk in de Landbouwcourant van 1853. 'De invoer toch, van
slechts een Amerikaanschen arendploeg heeft uit den rüstigen slaap gewekt, waarin
men sedert onheugelijke jaren zoo zacht en ongestoord voortleefde'. Weliswaar had
deeenofander vroegerweleensgepoogd een kleinewijziging indeploegaan tebrengen, maar in hoofdzaak bleef men toch aan de oude vorm hangen. 'Toen echter 128

slechts een enkel vonkje in de oude spaandersviel,begonnen deze te ontvlammen en
schenen beide, en de oude sleurgang en de oude ploegen, in eenen fluister te willen
vernietigen'. Een feit is, dat de invoer van de arendploeg de Groninger boeren de
ogen geopend heeft en dat de arendploeg de ingebruikneming van andere nieuwe
werktuigen heeft ingeluid.
De invoer van de arendploeg heeft - toen zo spoedig reeds bleek van welk een
revolutionaire betekenis deze invoer voor onze landbouw was - aanleiding gegeven
tot enige animositeit tussen Borgman en Reinders. Beiden eisten, zij het in bedekte
termen,deeervoorzichop.
Zij hebben eikaars aandeelin deze zaakin geschrifte nooit openlijk betwist, maar
uit dewijze waarop zijzichzelf in hun eigen publikaties naar voren schoven, kan men
toch wel een zekere naijver aflezen. Waaruit nu precies ieders aandeel bestaan heeft,
isachteraf moeilijk meer vast te stellen en in historisch perspectief gezien, ishet ook
niet zoheelbelangrijk. Het zalwelzogegaan zijn, dat Borgman deeerste arendploeg
meebracht vanzijn Amerikaanse reisin 1850endat Borgman en Reinders vervolgens
samen besloten hebben een hele serie van deze werktuigen in te voeren, op welke
gedachte Reinders wellicht het eerste kwam. Maar dat zijn maar veronderstellingen.
Van werkelijke betekenis was, dat zij door hun gezamenlijke omvangrijke importtransacties in enkele jaren tijds een volledige omwenteling op het gebied van de
grondbewerking tot stand brachten en daarmee definitief de weg gebaand hebben
vooreenmodernisering vandegeheleNederlandse landbouw.Want deinvoeringvan
dearendploegbleefnietbeperkttotdeprovincieGroningen.Deroepervangingweldra
uit over heel Nederland. In 1852leverde de Warffumse smid Luinge reeds een groot
aantal arendploegen af in Friesland en Zuid-Holland. De Geldersche Maatschappij
van Landbouw beproefde de arendploegen op de tentoonstelling van 1852 op het
Loo en in 1853 te Tiel. C.J. Hasselman te Zoelen voerde in 1853 rechtstreeks uit
Amerika dearendploeg type CL. in,diespeciaal voor kleigrond geschikt was.In het
laatstejaar importeerde deVereenigingvoor Volksvlijt teAmsterdam een arendploeg
van hetzelfde type en stelde deze ter beschikking van Jenken om hem na te maken.
Van het type F had Jenken daarvoor reeds verscheiden exemplaren nagemaakt.Ook
de fabriek van Enklaar en Riphagen te Hattem bracht talrijke arendploegen aan
deman. Inandereprovincies legdenverschillende smedenzicheveneensalspoedigop
de produktie van arendploegen toe. In de meeste gevallen diende een exemplaar van
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den in 1853 15arendploegen in gebruik genomen, terwijl deafdeling Thamen van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw in hetzelfde jaar een arendploeg bij Jenken kocht. In Rockanje had de smid A. de Gruiter toen al naam gemaakt met het
vervaardigen van een gewijzigde arendploeg. De arendploeg van Jenken voldeed in
zijn omgeving niet en evenmin in de afdeling Oegstgeest van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, waar men in 1853 klaagde dat de arendploeg de riem te
plat omkeerde. Men zagdaar liever dat de riem bleef staan, 'wijl het water dan beter
doorgelaten endegrond beteraan delucht bloot komt'. DeGruiter's arendploegvoldeed echter aan dewensen van zijn afnemers en devraag naar zijn 'Rockanje-ploeg',
zoals de ploeg al spoediggenoemdwerd,was in 1853al zo groot, dat De Gruiter er
niet tegen werken kon. Ook in hetjaarverslag van deHollandsche Maatschappij van
Landbouw over 1855 wordt vermeld, dat De Gruiter onmogelijk aan alle bestellingen voor zijn arendploeg kon voldoen, 'zoozeer wordt dezelve door de bouwlieden
begeerd,omzijneminderetrekkracht enbetere grondbewerking'.
Hoe snel de arendploeg hier en daar de oude inheemse ploegen verdrong, blijkt
o.a. uit een verslag van een reisdoor Friesland, die Jb.Boeke in 1860maakte. 'Toen
ik, tienjaren geleden tweejaren bij eenen boer boven Harlingen doorbragt, was de
ouderwetsche Friesche radploeg, die paarden-enmenschenbeul,nogheteenige werktuig dezer soort, waarmede men bekend was. Enkele zeer geringe verbeteringen in
den trekketting uitgezonderd, bleefhijgeheelonveranderd. Zonderlinge verandering!
toeniknubijnageheelFrieslanddoorreisdevondikhetmonster inhetgeheelnietmeer,
maar in plaats daarvan den bevalligen en doelmatigen arendploeg. Dejonge knechts
kunnen nietmeermetdenouden radploeg werken.'
Door de invoer en namaak op grote schaal van de arendploeg werd de belangstelling van de boeren voor andere werktuigen ook allengs groter. Vooral strosnijders, wortelsnijders, dorsmachines en wanmolens met zeven begonnen in dejaren 50
opgangtemaken. In ditverband dient ook deVereenigingvoor Volksvlijt te Amsterdam teworden genoemd, die reeds inhet begin van dejaren 50,blijkens advertenties
in de Landbouwcourant, arendploegen, stoommachines, wanmolens en maaimachinesuit Engeland invoerdeenterbeproevingaan belangstellenden afstond.
Het was deze groeiende algemene belangstelling, sterk gestimuleerd door de landbouwpers, die het aanzijn schonk aan een nieuwe tak van tussenhandel, die tot dusveronbekend wasinonsland, nl.dievandeimporteurs in landbouwwerktuigen.
De eerste importeur is waarschijnlijk Bruno Tidemanjr. te Apeldoorn geweest. 130

Reeds in dejaren 40 handelde deze in land- en bosbouwzaden, maar uit de bekroningen, die hij in 1852op de landbouwtentoonstelling op het Loo verwierf voor een
arend-ondergrondploegeneenkarn,diebeideuitAmerikageïmporteerd waren,alsmedevoordebekroning op eententoonstellinginhetzelfdejaarteBredavooreenHohenheimer ploeg, kan men opmaken, dat hij zich ook reeds spoedig op de invoer van
buitenlandse werktuigen toelegde. In 1853wordt zijn onderneming dan ook Magazijn van Zaden en Werktuigen voor Bosch-en Landbouw genoemd. Ofschoon Tideman nog in 1862 adverteerde, dat hij 'doorging met het ontbieden en leveren van
Engelsche landbouwwerktuigen', krijg ik de indruk dat de zaadhandel toch zijn
hoofdbedrijf is gebleven. Trouwens alle importfirma's, die nu plotseling in groten
getale in de advertentiekolommen van de landbouwkranten opduiken, konden zich
nog niet veroorloven alles alleen op de kaart van de landbouwwerktuigen te zetten.
De meeste importeurs waren dan ook meerhandelaren in ijzerwaren, dan gespecialiseerde landbouwwerktuigen-importeurs.
In 1852 opende ook het 'Etablissement Arts et Métiers' van J. Peignât en Co. te
Amsterdam haar showroom in de Warmoesstraat. Hoewel de landbouwwerktuigen
eengrote plaats indehandel van deze onderneming hebben ingenomen, handelde zij
ook in tuinmeubelen, zonneweringen en 'de in Frankrijk zoo beroemde vélocipèdes
voor 1 &2personen' (Landbouwcourant 1868).In hun advertenties maakten zijechter vooral reclame voor landbouwwerktuigen. Alle werktuigen stelden zij aan ieder
kosteloos ter beschikking om deze in de praktijk te kunnen toetsen. Deze service
strektezich merkwaardigerwijs ook uit tot de binnenlandse fabrikant 'door hem modellen ter namaking te verschaffen'. Overigens bepaalden Peignât en Co. zich niet
tot de verkoop van buitenlandse werktuigen. Ieder landbouwwerktuig, dat 'erkend
wordt eenige nuttige strekking te hebben, en waarvan het fabriekaat met opzigt tot
denettebewerking'nietstewensen overliet,koninhunmagazijnen wordententoongesteld. Ieder, 'al ware hij maar een eenvoudig werkman', kon bij Peignât en Co. zijn
Produkten exposeren, mitsaan bovengenoemde eisen wasvoldaan. Dat dit geenloze
woorden waren, blijkt uit de overzichten, die zij publiceerden van de door hen gevoerdefabrikaten. Daaronder treft mennaastdewerktuigen vandeEngelse fabrieken
Ransomes and Sims,Richmond and Chandler, Burgessand Key,Hornsby and Sons,
Ashbyand Co.enBentall,ookdeprodukten aanvan Oolman,Jenken en Stout.
Van de veleandere importeurs moeten nog genoemd worden de nu nog bestaande
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Amsterdam.' De berste firma was ontstaan uit een sinds 1832 bestaande handel in
ijzerwaren en begon omstreeks 1865met het invoeren van maaiwerktuigen uit Engeland. Landré en Glinderman, die in 1863hun zaken begonnen, profiteerden weldra
van het voor hen zo gunstig gelegen afzetgebied met grote bedrijven in de nieuwe
droogmakerijen in Noord-Holland. In 1870 beroemden zij zich er op, dat zij in het
geheel7stoomdorsmachines van Marshall and Co.hadden verkocht.
Een bekende importeur van het eerste uur was ook de vennootschap Keyser en
SwertzteAmsterdam, diein 1856begon te adverteren en in 1863reedsweer ontbonden werd, waarna de beide voormalige vennoten voor eigen rekening hun zaken
voortzetten enelkaarduchtig beconcurreerden.
Een zeer bijzondere plaats onder de importeurs werd ingenomen door Jb. Boeke
(1836-1908). Hij had eigenlijk iets gemeen met alletot dusver behandelde categorieën personen, diezich met de nieuwe werktuigen bezighielden. Hij werd geboren in
een intellectueel milieu; hij waswerkzaam geweest op een gewone boerderij in Frieslandenalsrentmeesteropeengrootbedrijf indeHaarlemmermeer; hijhadlandbouwonderwijs gevolgd, was later zelf docent geweest bij het landbouwonderwijs en had
zichpersoonlijk georiënteerd indeEngelse landbouwwerktuigenfabrieken (Afb. 61).
JacobBoekewerdgeborenalszoonvaneen Doopsgezind predikant te Amsterdam.
Reedsalsknaap voeldehijzichtot hetlandbouwbedrijf aangetrokken. Derelatievan
zijn vader met de familie Huidekoper te Amsterdam had tot gevolg, dat de jonge
Boeke zich geheel aan de landbouw zou kunnen wijden. Pieter Huidekoper, de Amsterdamse burgemeester, had nl. een familielid in Friesland, Jan Huidekoper, wiens
zoon Jan onder Midlum bij Franeker een tamelijk grote boerderij met gemengd
bedrijf exploiteerde. Jan sr. enPieterHuidekoper bewerkten,datJacobBoeke nazijn
schooltijd alsjongen van 17jaar in de leer kwam bij een boer in Midlum. De zondagen bracht Boeke dikwijls door op de boerderij van JanHuidekoperjr., wat wellicht niet zozeer een gevolg was van zijn belangstelling voor het bedrijf van Huidekoper, als wel voor diens dochter Meike met wie hij in 1863 in het huwelijk trad.
Volgens een particuliere correspondentie uit 1933van zijn zoon Jan, waaraan bovenstaande gegevens grotendeels ontleend zijn, zou Jacob na zijn leertijd in Midlum
zelf een klein boerenbedrijf in Hengelo (Gld.) gehad hebben, 'waar hij met ossen
ploegde'. Dit is echter in strijd met de feiten. Jacob Boeke heeft nl. geen eigen bedrijfin Hengelo gehad. Wel heeft hij daar, nadat hij de praktijk van de landbouw in
Midlum beoefend had, onderwijs gevolgd op het Instituut voor den Landbouw van 132
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A. de Stoppelaar. Deze particuliere inrichting met driejarige cursus had ten doel 'om
jongelingen uit den beschaafden stand tot landbouwer op te leiden'. Het peilvan het
onderwijs werd zeer geroemd. Uit het feit, dat niet alleen in de plant- en dierkunde,
maar ook in de landbouwscheikunde, in boekhouden, meetkunde en algebra les
werd gegeven door enige academisch gevormde docenten, terwijl later ook nog de
mogelijkheid gegeven werd om vreemde talen te teren, mag inderdaad geconcludeerd
worden, dat het niveau van het onderwijs voor dietijd zeer goed was.Omdat de leerlingen niet uit landbouwerskringen afkomstig waren, werden zij met de landbouwpraktijk vertrouwd gemaakt opeen aan de school verbonden bedrijf van ongeveer 32
ha, waarvan 17ha uit bouwland, 4 ha uit bos en ruim 4 ha uitheide bestond. Alle
werkzaamheden op dit bedrijf werden door de leerlingen onder leiding van de directeur, een bouwknecht en een tuinman verricht. Nieuwigheden als rijenteelt en mestbereiding op overdekte mestvaalten werden hier toegepast; men gebruikte nieuwe
werktuigen als ondergrond- en aanaardploegen, sinds 1854ook de arendploeg, en er
werden zulke goede resultaten mee bereikt, dat de boeren in de omgeving van de
school deze voorbeelden volgden. Behalve met paarden werd op de praktijkschool
ook met ossen geploegd. Verschillende landhuishoudkundigen maakten in die tijd
propaganda voor de osalstrekdier opdekleine bedrijven endaarom zalDe Stoppelaar dit hebben willen beproeven. Het was echter zo iets uitzonderlijks in de noordNederlandse landbouw van de 19e eeuw, dat men met ossen i.p.v. met paarden
ploegde, dat Jacob vele malen dezejeugdherinnering aan zijn kinderen zal hebben
verteld.
Een school wijst altijd graag op leerlingen, die later in de maatschappij zijn geslaagd en zo lezen we in een artikel over de school van De Stoppelaar in 1857, dat
133 'een voormalig kweekeling der school in de Haarlemmermeer rentmeester is op het

bedrijf van 400 ha toebehorende aan B.A. baron van Verschuer'. Deze voormalige
kwekeling was Jacob Boeke. Talloze Engelse en Amerikaanse werktuigen heeft hij
voor het bedrijf van zijn principaal aangeschaft en hij heeft daarbij veel steun gekregen van degrote pionier van de Haarlemmermeer Mr. J. P.Amersfoordt, dieop zijn
eigen bedrijf de Badhoeve'een heelmuseum vanwerktuigen' had.
De levensomstandigheden in de nieuwe droogmakerij waren niet gunstig, Boeke
kreeg na enige tijd malaria en toen hem in 1859de gelegenheid geboden werd om
onderdirecteur te worden van de Landhuishoudkundige School te Groningen, sloeg
hij dit aanbod niet af. In Groningen volgde hij collegesvan de hoogleraren Van Hall,
Kerckhoffen Van Bemmelen omzijn kennisteverdiepen.
Zelf gaf hij de praktijklessen en doceerde boekhouden en landbouwwerktuigkunde. Zijn enthousiaste verhalen over demoderne Engelse landbouwwerktuigen, die hij
in de Haarlemmermeer in de praktijk getoetst had, werkten aanstekelijk op zijn leerlingen en verschillende verzoeken om dehelpende hand tebieden bijdeaankoop van
Engelse machines waren daarvan het gevolg. Om beter in staat te zijn aan deze verzoeken te voldoen en om zich te oriënteren over de laatste ontwikkelingen op landbouwwerktuigengebied bezocht Boeke de landbouwtentoonstelling te Londen in de
zomer van 1862.Op enige Engelse boerderijen vergeleek hij de werking van de verschillende werktuigen en tenslotte stelde hij zich persoonlijk in verbinding met 'al de
voorname fabrikanten' in Engeland. Hij bezichtigde on''er meer defabriek van Ransomes te Ipswich en was geïmponeerd door 'de vele vernuftige inrigtingen, die zoowel bijhetvervaardigen arbeid besparen,alsookonontbeerlijk zij,n om die stevigezuiver afgewerkte voorwerpen te verkrijgen, die hier afgeleverd worden en welke wij
te vergeefs vragen aan kleine fabriekanten, die niet over deze hulpmiddelen beschikken'. Ook over de financiële kant van zijn reis was hij niet ontevreden, want alle
fabrikanten waren bereid hem bij levering van hun werktuigen een zekere korting
toetestaan.
In september 1862had hij alle voorbereidende maatregelen getroffen en begon hij
zijn werkzaamheden als importeur van landbouwwerktuigen. Zijneersteprijslijst publiceerde Boeke in het verslag van het 17eLandhuishoudkundig Congres,dat injuni
1862te Middelburg wasgehouden. De namen van allegrote Engelse landbouwwerktuigenfabrikanten kwamen opdezelijst voor. Door BoekeVtussenkomst konden o.a.
besteld worden de maaimachines van Burgess and Key en van Hornsby, hooiharken
van Ransomes and Sims, hooischudders van Ashby, Nicholson en van Howard, 134

kluitenbrekers van Croskill, paardenschoffels en stoomploegen van Garrett, locomobielen en stoomdorsmachines van Garrett, van Ransomes en van Clayton, Shuttleworth and Co.
Om het zijn adspirant-kopersgemakkelijk te maken had Boeke de werktuigen in
zijn prijslijst in dezelfde volgorde vermeld, die Staring bij de bespreking van de landbouwwerktuigen in zijn juist verschenen Huisboek voor den Landman (1862) had
aangehouden.
Gebruik makend van zijn vele relaties in de landbouwwereld gaf Boeke ruime
bekendheid aan zijn streven. Bij de eerste aflevering van 1863van het Weekblad van
Haarlemmermeer werd zijn prijscourant aan de abonnees toegezonden met een
woordvanaanbevelingvanderedactie.Ook indeVriend vanden Landman van 1862
en in de Almanak voor Landbouwers en Veehouders van 1863prezen de redacties
Boeke'sinitiatief.
Talrijke opdrachten waren van deze publiciteit het gevolg.Aanvankelijk verleende
Boeke zijn bemiddeling uit zuiver ideële motieven. De kortingen, die hij bedongen
had, kwamen geheeltengoedeaan zijn opdrachtgevers.Hij wildedoor te bemiddelen
bij deaankoop van Engelsewerktuigen bevorderen, dat de boeren betere werktuigen
gingen gebruiken en hij wilde hen helpen een goede keus te doen uit de doolhof van
aanbiedingen. Zijn streven was er op gericht, zo maakte hij overal bekend, om de
doelmatigste werktuigen tegen de laagst mogelijke prijs in te voeren. Het belang van
de landbouw is steeds het hoofddoel van Boeke's handelen gebleven, ook toen de
verkoop van landbouwwerktuigen zijn broodwinning wasgeworden. Zijn liefde voor
de landbouw, die als kind bij hem ontwaakt was, heeft hij nimmer verloochend. Hij
bleef boer inhart en nieren. Ook in later jaren volgde hij de nieuwe ontwikkelingen
op landbouwgebied op de voet en in talloze lezingen en tijdschriftartikelen pleitte
hij voor verbetering van de landbouw, waarbij hij zich beslist niet beperkte tot het
propageren vannieuwewerktuigen.OpdeLandhuishoudkundige Congressen ontbrak
hij zelden en bij de discussies was hijeenvande meestgezaghebbendesprekers. Ook
werd hij meer dan eensdoor de Minister van BinnenlandscheZaken benoemdtotlid
van de examencommissie voor het examen M.O. Landbouwkunde. 'Mijn vader was
altijd meer de man van de practische wetenschap op landbouwgebied, dan de koopman in werktuigen', getuigde zijn zoon Jan later van hem.Het vertrouwen, dat de
boeren in hem stelden, blijkt uitzijn verkiezing totlid van het Hoofdbestuur van de
135 Groninger Maatschappij van Landbouw, welke functie hij van 1863 tot aan zijn

overlijden bekleed heeft. Na het overlijden van Boeke op 19 mei 1908 schreef het
Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt: 'Had men Boeke eenmaal leeren kennen en ontmoette men hem later weer, dan werd hem gaarne de
vriendenhand toegestoken, want men wist dan, met een degelijk, humaan en hulpvaardig mensch te doen te hebben. Lange jaren was de firma, aan wier hoofd hij
stond, de eerste en eenige in ons vaderland, die de nieuwere toestellen op zuivelgebied invoerde en algemeen verkrijgbaar stelde en zoodoende komt hem de eer toe
een grooten stoot te hebben gegeven aan de ontwikkeling van onze zuivelindustrie'.
In 1866zei Boeke de Landhuishoudkundige School vaarwel. Of de in datjaar bestaande plannen tot reorganisatie van de School en tot het laten vervallen van het
praktijkonderwijs voorBoekemedeaanleidingvoorzijnontslagaanvragezijngeweest,
heb ik niet kunnen nagaan. In hetjaarverslag van de Landhuishoudkundige School
wordt slechts vermeld, dat Boeke 'wegens eene benoeming tot eenen anderen werkkring' eervol ontslag verkreeg. Deze andere werkkring was het directoraat van de
Maatschappij voor Grondcrediet, een functie, die hem tijd genoeg overliet om zijn
importeurszaak optebouwen.
Vanaf het eerste begin in het jaar 1862- dat Boeke zelf blijkens een advertentie
indeeerste aflevering van de Landbouwcourant van 1867alsjaar van oprichtingvan
zijn firma beschouwde - heeft hij connecties aangeknoopt met zoveel mogelijk fabrieken. Hij kon dan van gevaltot gevalop demeest objectieve wijze het beste fabrikaat van eenbepaald werktuigvoor zijn opdrachtgevers uitzoeken, wat niet het geval
zou zijn geweest, indien hij zich aan één enkele fabriek verbonden had. Enige weken
vóór hij zijn ontslag bij de Landhuishoudkundige School nam, schreef Boeke in de
Landbouwcourant, dat de importeurs van landbouwwerktuigen die slechts één fabriek vertegenwoordigden, ongetwijfeld een hogere korting konden bedingen dan
hijzelf. Ofschoon meer dan eens een fabrikant hem hogere kortingen had aangeboden, op voorwaarde dat hij alleen diens werktuigen met uitsluiting van andere zou
verkopen, bleef hijechterzoveelmogelijk fabrieken vertegenwoordigen, omdat hijde
onpartijdige raadsman der boeren wildezijn envrij wildeblijven in zijn keuze vande
werktuigen. 'EnigeagententeAmsterdam',kennelijk beduchtvoordegroeiendegoodwilldieBoekekreeg,antwoorddendaaropineenvolgendeafleveringvandeLandbouwcourant,dat hetvanzelfsprakdat'eenfabriekantveelmeerdoenzalvoorzijnagent,die
hem100machines'sjaarsbestelt,danvooreenpartikulier,diehemde bestelling van 10
of 12stuks opdraagt' eneven verder klinkt het zeersarcastisch: 'Wij zien met genoe- 136

gen, dat de Heer Jb. Boeke blijft voortgaan in het belang van zichzelven en van de
landbouwers werkzaam te zijn, en willen hem gaarne hierin behulpzaam wezen.
Wij raden hem aan zich in betrekking te stellen met de agenten der verschillende fabriekanten, en zijn overtuigd, hij dan met meer nut en meer voordeel zal werkzaam
zijn, dan hij tot nog toe isgeweest.' Boeke heeft het niet nodig geacht op deze grootspraak tereageren.
Toen echter defirmaWed.J. C. MasséeenZoon te Goes in juni 1866een 'Voordeelig aanbod' in de Landbouwcourant adverteerde, betekende dit voor Boeke een
gevaarlijke concurrentie. Massee bood nl. Bentall's landbouwwerktuigen en even
later ook die van Hornsby aan, tegen de catalogusprijs zonder berekening van
vracht en invoerrechten. De levering van de werktuigen van Massée zou bovendien
geschieden in dezelfde havens, Rotterdam en Harlingen, waar ook de levering van
Boekeplaatsvond. Boeke,wiensalomgeadverteerdedevieswas'debestewerktuigen
tegen de laagste prijs', leverde op dat ogenblik, ondanks zijn goede bedoelingen,
inderdaad tegen een hogere prijs dan Massée. Sinds 1862 bracht Boeke immers
vracht en invoerrechten in rekening, waarschijnlijk omdat het niet in hem opgekomen was om betere leveringsvoorwaarden bij de Engelse fabrikanten te bedingen.
Masséehad daaraan kennelijk welgedacht. Dit keerliet Boekede zaak niet over zijn
kant gaan; in november 1866drukte hij een nieuwe prijscourant met dezelfde leveringsvoorwaarden als die van Masseeen stak daarna de Noordzee over om een hartig woordje met de Engelse fabrikanten te gaan spreken. Hij verkreeg het gewenste
resultaat en kon zijn nieuwe prospectus, die hij in afwachting van zijn onderhandelingeninEngeland nognietverzonden had,injanuari 1867incirculatie brengen.
Hij lag nu weer in een voordeliger positie dan Massee, want Boeke kon niet alleen
de werktuigen van Bentall en van Hornsby tegen de nieuwe voorwaarden leveren,
maar ookdewerktuigen vanalleandere fabrieken, diehij vertegenwoordigde.
Dit eerste voorbeeld van concurrentiestrijd tussen Nederlandse importeurs was
daarmee echter nog niet ten einde. Een halfjaar later adverteerde Masséeeen 'Voordeeliger aanbod'! Niet alleen was deze firma nu in staat beneden de fabrieksprijzen,
franco vracht en invoerrechten te leveren, maar zij vertegenwoordigde nu ook alle
fabrieken, waarvoor Boeke optrad.Of deze tegenzet van Masséevoor Jb. Boeke de
aanleiding is geworden om zich op 15 oktober 1867 te associëren met zijn zwager
Jan Huidekoper, isniet meer na te gaan, maar onwaarschijnlijk isdit niet.Huideko137 per waseven tevoren teruggekeerd uit Pennsylvania en had daar enigejaren praktijk-

ervaring opgedaan op een boerderij, zodat hij dus op de hoogte was van de laatste
ontwikkelingen oplandbouwwerktuigengebied in Noord-Amerika.
Uit de advertentie van de nieuwe firma in de Landbouwcourant van 5 december
1867blijkt, dat deassociéeen brederearmslagaan defirmagegeven had.Had Boeke
tot nu toe alleen Engelse werktuigen geleverd, Boeke en Huidekoper brachten ook
Amerikaanse machines op de markt. Per 1 december 1867verlaagden Boekeen Huidekoper bovendien andermaal hun prijzen. Massée reageerde hierop onmiddellijk met een advertentie, die in onze hedendaagse ogen nogal pikant van inhoud is.
Na opgemerkt te hebben, dat zij kennis genomen hadden van de annonce van
Boeke en Huidekoper, waarin deze meedeelden dat zij de beste werktuigen op de
minst kostbare wijze leverden, vervolgen Massée en Zoon: 'Wij houden dat voor
BOM-BASTenmeenenbescheidener entevenspraktischer tezijn, teadverteeren:dat
wij trachten zulks te doen. Bovendien is ons door verschillende onzer afnemers medegedeeld, dat wij voor een gelijk en gelijksoortig werktuig, aanmerkelijk (dat is 10
tot 30% toe) minder in rekening bragten dan (voorheen Jb. Boeke)'. Deinhoud van
deze advertentie was natuurlijk volkomen juist, alleen jammer dat die haakjes om
'voorheen Jb. Boeke' iets anders schijnen te suggeren dan er staat! Het is duidelijk,
dat de beide firma's nu tegen dezelfde prijzen leverden en dat deze prijzen zo scherp
gesteld waren, dat degrensbereikt was:depolemiek werd niet voortgezet.
Voor de Nederlandse landbouw waren nu allevoorwaarden voor de mechanisatie
aanwezig. Deboeren waren georganiseerd en hadden ooggekregen voor de verbeterdewerktuigen.Modernelandbouwwerktuigenfabrieken warenhiertelande weliswaar
nietaanwezig, maar er was eentussenhandelontstaan,diedeinvoervanmodernemachinesvergemakkelijkte. Bovendienwarendeimporteurs tegen heteindevan dejaren
60 in een gezonde concurrentiestrijd gewikkeld, waarmee de boer zijn voordeel kon
doen. En niet in de laatste plaats, de Engelse en Amerikaanse landbouwwerktuigen
hadden nu hun eerste kinderziekten overwonnen enwaren voor dietijd doelmatig en
betrouwbaar.
De 19e eeuwse landbouwmechanisatie, die begonnen was met de invoer van een
Amerikaanse dorsmachine in 1846 door Groninger boeren, door de invoer van andere werktuigen op grote bedrijvenalsdie van Amersfoordt en de Wilhelminapolder
bij Goes en vooral ook door de invoer van de arendploeg, kon zich nu verder ontplooien.
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5
LANDBOUWMECHANISATIE
IN STATU N A S C E N D I (cai85o-i890)
Reeds in het vorige hoofdstuk kwam herhaaldelijk naar voren, dat de buitenlandse
landbouwwerktuigen inhet beginvan demechanisatieperiodeingroteaantallen werden nagemaakt door Nederlandse ambachtslieden. Het is in onze ogen een vreemde
zaak, dat buitenlandse octrooien en patenten geheel genegeerd werden. De intellectuele eigendom schijnt gedurende een groot gedeelte van de 19e eeuw slechts in
naam bestaan te hebben enmij isgeenenkel gevalbekend geworden, waarin een buitenlands octrooihouder schadevergoeding eiste, indien zijn vindingen hier op grote
schaal zonder zijn toestemming werden gekopieerd. De bestaande wetgeving op dit
gebied werd blijkbaar niet gehandhaafd en vrijwel niemand beschouwde het namaken van buitenlandse landbouwwerktuigen alsdiefstal, ledereen deed het en desmeden en wagenmakers, die zich aan dit misdrijf schuldig maakten, werden geprezen
alspioniersvandevooruitgang.
Heel duidelijk blijkt dit o.a. uit een ingezonden stuk in het Weekblad van Haarlemmermeer van 19juli 1861.Ophetbedrijfvanbaronvan VerschuerindeHaarlemmermeer had een beproeving plaats gevonden van grasmaaimachines. Eén van de
Engelse machines was na de demonstratie aangekocht door Mr. J. P. Amersfoordt.
Deschrijver van het bedoelde ingezonden stuk had daarop deook aanwezige 'fabriekant' A. van der Kloot, 'die zich zeer beijvert om op de hoogte van zijn tijd te blijven', geadviseerd aan Amersfoordt te vragen of hij de machine in model mocht
namaken om hem vervolgens op ware grootte te kunnen produceren. Van der Kloot
had in die tijd reeds naam gemaakt als vervaardiger van namaak-Garrett-dorsmachines.Tot groteverontwaardiging vandeingezonden stukken-schrijver antwoordde
Amersfoordt op het verzoek van Van der Kloot: 'Ik sla dit verzoek bepaald af; ik
ben tegen namaak; delaatstewedstrijd heeft nog bewezen,dat dit zelden goed gelukt
enbovendien diefabriekanten inEngeland wiliknietbenadeelen'.
In het ingezondenstukwerddezehoudingvanAmersfoordt duchtigaandekaakgesteld.Deschrijverhadaltijd gemeend,datdeheerAmersfoordt hetgebruikvan nieuwe
werktuigen bevorderen wilde,maar nuvroeghijzichtoch afofhijzichniet inAmersfoordt vergist had en ofdeze'in waarheid eenNederlander was',diehetgoedemet de
Nederlandse landbouw voorhad. Het onrechtmatige van deze daad blijkt niet in het
breinvandescribenttezijnopgekomenenhetlaconiekeantwoordvandejuristAmersfoordtzalheminhogemateverbaasd hebben.'AlsNederlanderbenikgehoorzaamaan
deWetvan25Januari 1817(Stsbl.nr.6);zijstelt diegenen, welke zich schuldig maken
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Andere mechanisatie-pioniers en de landbouwmaatschappijen dachten er anders
over dan Amersfoordt. De landbouworganisaties importeerden zelfs dikwijls buitenlandse werktuigen met het vooropgezette doel ze in groten getale te laten namaken,
indien de praktijkervaringen met hetwerktuiggunstig waren! Dewerktuigen, diehet
snelst inburgerden, waren voor het overgrote gedeelte nagemaakt volgens buitenlandse voorbeelden en men kan zonder overdrijving stellen, dat de Nederlandse
landbouwmechanisatie in dejaren 50en 60van devorige eeuw stoelde op geestelijke
diefstal.
Bij het hoge prijspeil van de buitenlandse werktuigen zou het gebruik van de nieuweploegen, hakselsnijders, wortelsnijders, dorsmachines enz.nooit zo snel algemeen
zijn geworden, indien debinnenlandse producenten hun namaakprodukten niettegen
zoveellagereprijs hadden geleverd.

DE PLOEG
De modernisering van de bedrijfsinventaris van de Nederlandse boer begon met de
ploegendedorsmachine.
Hierboven zagen wij reeds, dat de arendploeg na 1850 in verschillende delen van
het land de oude inheemseploegen inkorte tijd had verdrongen. Dat wilniet zeggen,
dat de oude ploegen eensklaps in onbruik geraakt waren. Een ploeg gingjarenlang
meeen vele boeren gingen eerst tot aanschaffing van een moderne ploeg over, nadat
hun oude vertrouwde ploeg geheel versleten was. In vele gevallen konden de oude
ploegen echter ook niet geheel gemist worden, omdat zij onder bepaalde omstandigheden - o.a. op zeer zware kleigrond - toch nog beter werk leverden dan de nieuwe
ploegen.
Behalve de originele arendploeg en de vele namaak-arendploegen nam in deze
eerste vernieuwingsjaren ook de Hohenheimer ploeg hier en daar de plaats van de
traditionele ploegen in. In dejaren 60kwamen Engelse ploegen, alsdievan Hornsby
en van Howard, ingebruik, weldra gevolgd door de ploegen van de Duitse fabrikanten Eckert (in Gelderland vanaf 1868)en Sack. In Limburg begon men sinds 1851de
aloude honsploeg en de reeploeg te vervangen door de Brabantse ploeg en de ploeg
van D'Omalius.
In het oosten van het land moderniseerde men in de loop derjaren vele inheemse 140

ploegen door de zuil, zool, het onderste gedeelte van de ploegstaart, alsmede de
schaar en het rister te verwijderen en te vervangen door een element, bestaande uit
gietijzeren zuil, schaar en rister, dat in Duitse fabrieken voor dit doel werd vervaardigd.
Ofschoon de landbouwpers in dejaren 50nogveelaandacht besteedde aan de beschrijving van nieuwe ploegtypen van buitenlandse fabrieken, ontkomt men toch
niet aan de indruk, dat de landbouwjournalisten al spoedig weinig belangstelling
meer hadden voor de ploeg. Berichten over de invoer en verspreiding van de arendploeg b.v.waren tot ongeveer 1860voortdurend in het nieuws, maar deze publiciteit
maakte weldra plaats voor berichtgeving over zaai-en maaimachines en stoomwerktuigen, waarvan het gebruik in de ogen van de landbouwschrijvers een bewijs van
progressiviteit was. Isdit laatste voor een deel te verklaren uit hun verafgoding van
demachine,anderzijds magerdunkt mijookuitworden afgeleid, dat denieuweploegen snel inburgerden en dat men daarom weinig behoefte gevoelde het gebruik van
nieuwe ploegen te propageren. Kwantitatieve gegevens over de vervanging van de
inheemse ploegen door nieuwe fabrieksploegen ontbreken geheel. Ook in de statistieken vandelandbouwwerktuigen, dieindejaren 70begonnen teverschijnen, wordt
de ploeg buiten beschouwing gelaten. Ik moet derhalve afgaan op indrukken, die
werden verkregen uit de landbouwverslagen, provinciale verslagen en de periodieken van de landbouworganisaties. Op grond van deze indrukken meen ik te mogen
vaststellen, dat in de periode.1850-1880 detraditionele ploegtypen in het grootste
gedeelte van het land vervangen werden door verbeterde ploegen. Deze modernisering geschiedde in sommige streken langzamer dan inandere,maar uit de weinige
exactegegevensvalt toch met vrijgrotezekerheidafteleiden,datdevernieuwingen op
dit gebied na 1860ineenversneld tempo plaats vonden. Meerscharige ploegen waren
indejaren 70opdekleialoveralin gebruik.
Deindruk, dat detoepassing van moderneploegenin hetbeginvan dejaren 80een
algemeen karakter had gekregen,wordt bevestigd door deenquête,diein 1890gepubliceerd werd door de Staatscommissie van 1886. Volgens deze enquête bleven de
oude ploegen op de zandgronden nog vrij algemeen in gebruik, maar - zo wordt er
vrijwel steeds bij vermeld - dit geschiedde omdat deze ploegen op de lichte zandgronden goed voldeden,zodatergeenaanleidingvoorveranderingwas.
De rapporten van de Staatscommissie worden door latere schrijvers vrijwel steeds
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weinigen demoeite hebben genomen dezerapporten zelftelezen. Daaraan ishet ook
toete schrijven, dat algemeen demening heeft postgevat, dat uit de rapporten van de
Staatscommissie overduidelijk bleek, dat de Nederlandse boer aan het einde van de
19eeeuwconservatief wasennietmeeging met zijn tijd. Deze conclusie is echter een
gevolgvan napraterij. Indien menderapportenkritischenzonder vooringenomenheid
leest, krijgt men een beeld voor ogen van een landbouwmaatschappij in volle ontwikkeling. Dan begrijpt men ook dat met de 'hoornploeg' of 'hoornse ploeg' in de
enquête niet een oude traditionele ploeg, maar de arendploeg('oarnploug') bedoeld
wordt. De rapporteur, die deze termen gebruikte, was blijkbaar het Gronings niet
voldoende machtig! De arendploeg was in dejaren 80al zo lang in gebruik, dat vele
boeren zijn voorganger niet meer kenden. Zo blijkt uit het rapport over Losser, dat
mendaar onder 'de van oudsher indezestreken bekende' ploeg infeite de 'eenigszins
gewijzigde arendploeg' bedoelde! Een oppervlakkige en niet op de hoogte zijnde
lezer trekt uit een dergelijke mededeling deconclusie, dat de boeren achterlijk waren
ennogsteedsdeoudeinheemseploegen gebruikten.
Uit deenquête blijkt verder, dat op de kleigronden Eckert-, envooral Sack'sploegen overal waren ingeburgerd; het gebruik van 2- en 3- scharige ploegen was eveneensvrijalgemeen. OpdeZuidhollandse eilanden enomgevingwerd na 1880eenmoderneijzerenploeg,ontworpenen in seriegebouwd door Kok tePoortugaal, in steeds
groter getale verkocht. Deze Kok-ploeg behaalde talrijke bekroningen in het binnenen buitenland. In Zeeland wasde Waleploeg vrijwel geheel in onbruik geraakt, maar
deZeeuwsevoetploeg hieldzichvolledigstaande.Voorvervangingwasindietijd dan
ook nogweinigreden. Door zijn goedeeigenschappen wasdeZeeuwsevoetploegmet
zijn gewelfd rister indeloopvande 19eeeuwzelfs tot inNoord-Holland doorgedrongen, al schafte men hem daar weer eerder af dan in Zeeland. Waren de traditionele
ploegtypen, ook in die streken waar men algemeen fabrieksploegen gebruikte, nog
niet geheel uitgestorven, over het geheel genomen magworden geconstateerd, dat de
laatstedagenvandeinheemseploegen indejaren 80warengeteld.

DE STOOMPLOEG
Ofschoon de stoomploeg op de Nederlandse akkers een eenzame verschijning isgebleven, verdient de geschiedenis van de stoomploeg hier toch opgehaald te worden. 142

Het eerste initiatief tot introductie van de stoomploeg inonsland isafkomstig van
de Algemeene Koninklijke Landbouw Vereeniging, die in het voorjaar van 1860een
besluit nam tot het uitschrijven van een wedstrijd van graanmaaiwerktuigen en van
stoomploegen. Aangezien in het gehele land geen stoomploeg in gebruik was en de
Engelse fabrikanten zich niet lieten overhalen hier een demonstratie te komen geven,
moest de Koninklijke Landbouw Vereeniging het ambitieuze plan om een aantal
stoomploegen tegen elkaar te laten uitkomen, opgeven. Men legde zich evenwel niet
bij dezegangvan zaken neerenop verzoek van deVereeniging maakte G. J. van den
Boschjr., delateredirecteurvandeWilhelminapolder,eenspecialereisnaarEngeland
om daar het stoomploegen te bestuderen. Zijn bevindingen werden in een uitvoerig
rapport in 1861gepubliceerd. Van den Bosch kwam tot deconclusie,dat het stoomploegen voor deNederlandse bedrijven over het algemeen veelteduur uitkwam, omdat paardenarbeid hier te lande ongeveer de helft goedkoper was dan in Engeland,
terwijl dekolenprijzen inonsland veelhoger waren. Deakkerswaren hier bovendien
tekleinvooreenrendabelgebruik vandestoomploeg.
Eén van de leden van de Koninklijke LandbouwVereeniging,dieaandediscussies
over het stoomploegen had deelgenomen, Mr. J. P.Amersfoordt, liep toen reeds
enige tijd rond met de gedachte een stoomploeg aan te schaffen. 'Het eerste denkbeeld om met stoom te ploegen', zo schrijft hij in het Weekblad van Haarlemmermeer van 17 oktober 1862, 'ontving ik op de stoomboot naar de tentoonstelling te
Zaandam, in 1859, van een reiziger van Ransomes &Sims'. Voordien had hij wel
allerlei beschouwingen gelezen over 'het mogelijke der zaak', maar tot dat ogenblik
verkeerde hij in de veronderstelling, dat de stoomploeg nog niet ver genoeg ontwikkeld was voor de toepassing in de praktijk. De vertegenwoordiger van de Engelse
fabriek vertelde hem echter, dat het sprookje inmiddels werkelijkheid was geworden
enzond hem eenprospectus toe,waarin niet minder dan vierfabrikanten hun stoomploegen aanprezen met de verzekering, dat deze het land beter, dieper, spoediger en
netter zouden ploegen dan met paarden mogelijk was. Maar Amersfoordt gaf zich
nog niet direct gewonnen. 'Het ging mij als de meeste boeren, die van iets nieuws
hooren, ik geloofde het niet'. In 1860 reisde hij naar Engeland om zich met eigen
ogentekunnen overtuigen. Geen vandedriestoomploegen, diehijdaar zag,wasechter in werking. Eerst in het volgende jaar kon hij het stoomploegen in de praktijk
zien op de tentoonstelling te Leeds, waar een demonstratie werd gegeven met de
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gen maakte hij op,dat het stoomploegen op zijn boerderij de Badhoeve mogelijk zou
zijn, al zouden er vele moeilijkheden overwonnen moeten worden. In oktober 1861
bezocht een employé van Fowler de Badhoeve en verklaarde, dat een stoomploeg
inderdaad rendabel zou kunnen zijn voor Amersfoordt opvoorwaarde echter dat het •
werktuig ook gebruikt zou worden ophet gedeelte van zijn land, dat hij op dat ogenblikverpacht had. Eenaantaldemonstraties opEngelsetentoonstellingen,dieAmersfoordt het volgendejaar bijwoonde, versterkte zijn verlangen een stoomploeg te bezitten en toen in de herfst zijn verhuurde land uit de pacht kwam, stond zijn besluit
vast.
'Gaarne hadde ik dezaak aangevangen geziendooréénonzerlandgenotenvanhoogen adel, of door eenig zedelijk ligchaam;maarsedertdepogingen tot stoomploegen
van de Koninklijke Maatschappij moesten beschouwd worden als ten eenenmale
mislukt, en ik niemand anders zag voorgaan, besloot ik de stelregels te volgen van
WilhelmTeil,bij Schiller:
EinJederzählt nur sicherauf sich selbst,
Der Stärke istammächtigstenallein''.
Op 16 augustus 1862 vertrok hij met drie van zijn arbeiders naar Engeland, bestelde daar een stoomploeg bij Fowler en liet zijn arbeiders met het werktuig vertrouwd
maken. 'Voldaan over hun gedrag, deed ik hen elk een wit linnen buis aanpassen,
geschiktvoormachinisten,engafhunzulkstengeschenkeals herinnering'.
Amersfoordt besefte zeer wel, dat het op de Engelse omstandigheden afgestemde
ploeglichaam van Fowler's werktuig niet geschikt wasvoor degrond in de Haarlemmermeer. Hij had daarom een Hohenheimer ploeg naar Engeland meegenomen als
voorbeeld voor de smeden van Fowler. Voor Amersfoordt werd dus een ploeglichaam gemaakt, dat grotere scharen en kortere risters bezat dan de normale standaarduitvoering.
Nadat de stoomploeg op 2 oktober was ingescheept, kwam uit Amsterdam het
alarmerende bericht, dat de enige kraan, die de Amsterdamse haven bezat, defect
was en dat de stoomploeg derhalve niet gelost kon worden. De bok van de Marine
bracht evenwel uitkomst. Vijftien man waren nodig om de ketel en devijf zwarekisten met toebehoren uithet schiptetakelen. Dit ontlokte aan deemployévan Fowler,
die meegereisd was, de honende opmerking, dat voor het lossen in zijn fabriek te
Leeds dankzij de betere hijsapparatuur slechts vier man nodig geweest zouden zijn. 144

'Verwondering inmijn brein over deachterlijkheid van den Amsterdamschen handel,
die niet eens kranen bezit', tekende Amersfoordt hierbij aan. De moeilijkheden waren echter nogmaar nauwelijks begonnen. De ketelende kisten bleken tegroot ente
hoog om onder de vele Amsterdamse bruggen doorgevaren te worden. Er zat dus
niets anders op, dan dat de ketel gesloopt en de kisten uitgepakt werden. Tenslotte
kwam de schuit op 7oktober zonder ongelukken op de Badhoeve aan. Bij de eerste
proefrit na de montage zakte de stoomploeg drie voet diep weginde Veldweg, maar
hij kon tenslotte na urenlang tobben met behulp van zijn anker op eigen kracht worden losgewerkt.
Op 15oktober 1862werkte de eerste stoomploeg in Nederland. Amersfoordt zelf
ploegdedeeersteviervoren, naar eigenzeggen omdat dete Leedsgeïnstrueerde ploegerziek te bed lag; maar men krijgt de indruk, dat hij daar niet rouwig omwas, omdat hijhet in werking stellenvandestoomploegalseenhistorischedaad beschouwde.
Waarom vermeldde hij anders ook dekadastrale omschrijving van het perceel, waarop de eerste voren met de stoomploeg getrokken werden? Een niet-geoefende ploegknecht nam het stuurrad van de ploeg na de eerste vier voren van hem over, zonder
dat dit tot moeilijkheden aanleiding schijnt te hebben gegeven. Het bezit van de eerste stoomploeg wasvoor Amersfoordt voor een belangrijk deel een prestige-kwestie.
Met nadruk kondigde hij inzijn eerste beschrijvingen van zijn experimenten dan ook
aan, dat het hier slechts een beproeving gold. Vele veranderingen werden in de eerstvolgende weken nog aan de stoomploeg aangebracht. Het knijpwiel en een drijfas
braken bij één van de vele pogingen om de ploeg weer op vastere grond te krijgen,
nadat deze in de bodem was weggezakt. Herhaaldelijk kwam het werktuig in een
sloot terecht, maar eind-november kon Amersfoordt toch verklaren: '...de stoomploeg is beproefd goed voor Nederland'. Met zijn 3-scharige stoomploeg van 14pk
kon hij nu bijna \ ha per uur ploegen. De ploegwerkte dan 35cmdiep, maar kon de
voor zo nodig ook tot op 60 cm omkeren. Per dag verbruikte de stoommachine 4
mud kolen en een liter olie; het bedienend personeel bestond uit een machinist, een
pomper, eenploegknecht endriejongens. Perdagbewerktemen ongeveer 3ha.
Uiteraard baarde de invoering van de stoomploeg veel opzien. Van heinde en ver
kwam men naar de Badhoeve om het wonder te aanschouwen en de landbouw- en
dagbladpers stond ervolvan. Sommigen vroegen zichafofeen kleinere lichtgebouwde machine het gebruik van de stoomploeg niet mogelijk zou maken voor 'minge145 goede' landbouwers. Amersfoordt bestreed dezeopvatting terstond: 'De stoomploeg

is(opdit oogenblik) eenwerktuig voor dengrooten landbouwer; dekeuterboer ende
warmoezenier doen beter van vooreerst nog met paarden of spade het land om te
werken. Ik zelvegebruik den stoomploegnietvoor een stuk onder dezeven bunders.
In dat geval oordeel ik, dat het stoomtuig van 14paardenkracht met meer voordeel
voor mij kan dorschen, wannen, poetsen, malen, builen, haksel snijden, mangelwortelraspen, enhout zagen; alleverrigtingen dieikdagelijks opmijne werf noodigheb,
en waartoe mijne 4 paardenlocomobiel te klein isgeworden. Voor ééne zaak kan ik
echter stoomploegen in het klein aanbevelen, namelijk voor biesjesdeeg; op St.Nicolaas heb ik bevonden, dat mijn bakker Kruiswijk die uitnemend vervaardigt, ze in
grooten getaleverkoopt endoor Nederland verspreidt'.
Gedurende een tientaljaren bleef de stoomploeg van Amersfoordt de enige inNederland. De tweede stoomploeg, die de kapitale som van f21.000 vergde, werd eerst
in 1873ingebruik genomen indeWilhelminapolder bij Goes.Werkte de stoomploeg
vanAmersfoordt metéén stoommachine, dieindeWilhelminapolder werkte volgens
het double-system met 2 locomobielen, waartussen het ploeglichaam heen en weer
over de akker werd getrokken. De aanschaffing was ook hier ten dele een prestigekwestie, want het had de directeur van de Wilhelminapolder al lang gehinderd, dat
zijn bezoekersergeregeldhunverwonderingoveruitspraken,dateenzogroot modelbedrijf nog steeds geen stoomploeg bezat. Ofschoon paardewerk per ha iets goedkoper uitkwam dan stoomploegen, werd tot aankoop van een stoomploeg besloten,
omdat men er een aantal paarden voor andere werkzaamheden door kon vrijmaken,
terwijl men tevens met de stoomploeg op grotere diepte kon ploegen en het werk
sneller klaar kwam. In depraktijk bleek al spoedig, dat de stoomploeg niet de resultaten leverde, die men er van verwachtte. Bij nat weer was het 6-scharige werktuig
onbruikbaar en ook in andere opzichten beantwoordde de stoomploeg niet aan de
verwachtingen. Welwas het voortbewegen van een zware cultivator met de stoommachines een grote verbetering. Daarmee bewerkte men 6à 7ha per dag (Afb. 62).
Tenslotte werd dan ook alleen de cultivator nog gebruikt en haalde men de ploeg
slechts een enkele keer voor de dag. In Engeland had men dezelfde ervaringen opgedaan. Paarden waren voorlopig bij het ploegen nog niet te vervangen door mechanische trekkracht.
Het aantal stoomploegen, dat in ons land in gebruik is geweest, is met de vingers
van één hand te tellen. In 1874huurde Nering Bögelte Mill (N.-B.) een stoomploeg
in Duitsland om daarmee zijn landgoed in de Peel te ontginnen met het oog op bos- 146

Afb. 62. De stoomploeg van de Wilhelminapolder met double system, ca 1900. Foto: Kon. Maatschap
'De Wi\hehninapolder\

aanleg. Ik vermeld dit echter slechts curiositeitshalve, want in dit geval diende de
stoomploeg niet voor een normaal gebruik op een akkerbouwbedrijf, maar voor tijdelijke ontginningswerkzaamheden, evenals de 'stoomploegen', die de Nederlandse
Heidemaatschappij vanaf 1906 zou gebruiken. Deze laatsten werkten niet met een
kabel, maar reden over het veld met een ploeg achter zich, zoals de tegenwoordige
trekkers.
De landbouwer K. H. E. Gravemeijer te Midwolda (Gron.) importeerde in mei
1876 een stoomploeg uit Engeland. Het werktuig moest echter een halfjaar werkeloos op het station te Veendam blijven staan, 'tengevolge van den zwakken toestand
van eene brug, die eerst vernieuwd moest worden'. Veel plezier heeft de eigenaar
blijkbaar niet aan deze stoomploeg beleefd, want reeds na 1878verdween hij uit de
statistische opgaven. De stoomploeg van Amersfoordt ruimde het veld na het overlijden van zijn eigenaar in 1885. De stoomploeg van de Wühelminapolder bleef daarnadeenigestoomploeg inNederland, tot ook hijin 1929werd afgedankt.
Voor zover mij bekend, ishet bij dit drietal gebleven. Weliswaar worden er in het
landbouwverslag van 1877 4 stoomploegen genoemd, maar dit cijfer was ontleend
aan de Statistiek voor het Stoomwezen. Voor deze statistiek telde men het aantal
stoomketels, zodat de stoomploeg van de Wilhelminapolder, die door 2 locomobielenaangedreven werd,tweemaalgeteld werd.
Het Nederlandse landbouwbedrijf was te klein voor de stoomploeg. Zelfs in een
provincie als Groningen met naar Nederlandse maatstaven grote bedrijven waren de
boeren, blijkens de binnengekomen antwoorden op een vraagpunt van het Genootschap van Nijverheid reeds in 1867tot de conclusie gekomen, dat het stoomploegen
niet rendabel was. De bedrijven waren daarvoor te gering van omvang, de perceels147 indeling was niet doelmatig en het aantal paarden kon bij toepassing van de stoom-

cultuur niet noemenswaard worden verminderd, omdat zij onmisbaar waren voor
verschillende andere werkzaamheden. Indien de drie bovenbedoelde machines niet
tevens gebruikt waren voor aandrijving van dorsmachines, zouden zij verlies geleverd hebben. De landbouwkundige stuurlui aan de wal zagen blijkbaar de moeilijkheden en risico's van het stoomploegen over het hoofd. In het Landbouwverslag van
1870 schreef Staring bijvoorbeeld, geërgerd over het uitblijven van nieuwe stoomploegen, dat het niet te betwijfelen viel, dat 'wanneer het onzen landbouw niet ontbrak aan genoegzame kennis en daarop steunenden moed om kapitaal in eene zaak
te steken, de stoomploegen zich hier te lande zeer zouden vermenigvuldigen'. Het
enige commentaar, dat op een dergelijke uitspraak gegeven kan worden, is dat zij
nietgetuigt van werkelijkheidszin.
Het gebruik van stoomkracht isinde Nederlandse landbouw, behalve bij het dorsen,zeer beperkt gebleven. In 1871nam men in de Bath-polder in Zeeland een proef
met een kabelbaan, diedoor een stoommachine werd aangedreven. Nadat de kinderziekten overwonnen waren, kon in het Landbouwverslag van 1872 worden meegedeeld, dat het stoomwerktuig 'met uitnemend goeden uitslag' was 'aangewend om
suikerbiet langs een aan palen hangend of over schragen gespannen spoorkabel, van
den akker, over den zeedijk henen, te vervoeren tot in 't schip'. Navolging heeft dit
transportsysteem niet gevonden.

DE D O R S M A C H I N E , W A N M O L E N EN T R I E U R
Een nieuw werktuig, dat spoedig door de Nederlandse boer geaccepteerd werd,
was de dorsmachine. Afgezien van enige premature introducties, zoals de Engelse
dorsmachine van Leith in de Wilhelminapolder (1817) en de reeds besproken dorsmachine van de Nederlander Van Rijnberk, kan de eerste invoering van de dorsmachinegesteldwordenophetjaar 1846, toen het Genootschap ter Bevordering van
Nijverheid te Onderdendam (Gron.) een Amerikaanse dorsmachine bij Joseph Hall
and Pitt bestelde.Het duurde nu slechtsenkelejaren oferwerden meer dorsmachines
in het buitenland besteld. De grondeigenaar E. C. Schröder te Bunnik (Utr.) importeerde in 1849 een Engelse dorsmachine. Een door Jenken nagemaakte Ransomes-dorsmachine werd in 1851 in de Waard- en Groetpolder (N.-H.) geïntroduceerd; in 1852 kwam een dorsmachine van Ransomes and May in de Wilhelmina- 148

Afb. 63. Hekeldorsmachine met stroschudder
gemaakt door een Gronings ambachtsman, ca 1865.
De poelies zijn recent. Eigendom N.O.M.

polder in gebruik, in 1853een Amerikaanse machine te Ulrum (Gron.), in 1854een
onbekend aantal dorswerktuigen in de Kop van Noord-Holland en sindsdien steeg
het aantal dorsmachines in een steeds sneller tempo. Een tientaljaren later waren er
enige honderden dorsmachines verspreid door het gehele land (Afb. 63). Stout te
Tiel had in 1863 reeds 300 'Amerikaanse' dorswerktuigen afgeleverd. Niet alleen
Amerikaanse, maar ook Engelse dorsmachines (Ransomes, Garrett enz.) werden in
grote aantallen door Nederlandse ambachtslieden nagemaakt. De meeste van deze
werktuigen werden aangedreven door middel van rosmolens en karnmolens. Stout
leverde zijn machines dikwijls met een treemolen af, maar deze werd door de boeren
meestalvervangen dooréénvanbeidezojuistgenoemdewijzenvanaandrijving 'omaan
de openbare meening te voldoen, waarbij deze wijze van werken afkeuring ondervond'. Voor de paarden was de ratelende treemolen, een ronddraaiende lopende
band van houten balkjes, die onder hun hoeven weggleed, inderdaad een angstaanjagend martelwerktuig (Afb. 59). Deeerste treemolens waren bovendien nogniet van
een rem-installatie voorzien en wanneer de paarden in hun angst op hol sloegen, was
ergeen houden meer aan envloogdemachine in brand. Inde Haarlemmermeer heeft
de treemolen zich echter inenkele gevallen nog tot indejaren 20van onzeeeuw kunnen handhaven.
In 1860 hield het Hoofdbestuur van de Maatschappij van Landbouw in de provincie Groningen een enquête over het gebruik van de dorsmachine. Hierop werden
slechts 17antwoorden ontvangen, maar erwaren toen waarschijnlijk reedstweemaal
zoveel dorsmachines in Groningen in gebruik. In het Landbouwverslag van 1861
wordt tenminste vermeld, dat in Hunsingo alleen al 30dorsmachines de graanoogst
afdorsten. In de Waard- en Groetpolder waren in 1862 meer dan 30 dorsmachines
149 van Barrett in gebruiken inhetzelfde jaar wordt uit de polder Eijerland op Texel ge-

meld, dat daar 12twee-en driepaards-dorsmachines en 2 handdorsmachines waren.
Blijkens een mededeling in deLandbouwcourant van 1863 (nr. 10) was het gebruik
van dedorsmachine van Stout inde Hoekse Waard 'bijna algemeen'geworden. Deze
uitspraak moge misschien wat boud zijn, zij tekent de situatie toch wel. Naast de
grote paardendorswerktuigen verwierf de handdorsmachine op de kleine bedrijven
tot verinde 19eeeuweengrote populariteit. Hoezeer de dorsmachine de vlegelweldra verdrong, blijkt ook uit de mededeling, dat Massée en Zoon te Goes in November 1870 hun 500ste paardendorsmachine in Zeeland hadden afgeleverd, waarbij
dan voor Zeeland ook nog rekening moet worden gehouden met enige honderden
machines, die door Stout teTielaanZeeuwseboerenwaren geleverd. Uit een advertentie in de Landbouwcourant van 28januari 1875 blijkt, dat laatstgenoemde sinds
hij zijn produktie in dejaren 50begon, 1000dorsmachines had afgeleverd en hij wil
onsdoen geloven dat zijn oudste dorsmachinesvanzogoede kwaliteit geweest waren,
dat zij25jaren later nogdagelijks ingebruik waren.
Merkwaardig is de stijging van het aantal handdorsmachines in dejaren 80, niet
alleen op de zandgronden van Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant, maar ook in
Limburg, op Texel en Wieringen, in de Anna Paulownapolder en de Haarlemmermeer. Wellicht houdt dezetoeneming van de handdorsmachine in de kleistreken verband met de landbouwcrisis. De aanschaffingskosten waren veel lager dan die van
de paardendorsmachines en de arbeiders konden langer aan het werk blijven in de
wintermaanden. Dit laatste wordt in het Landbouwverslag van 1881ook opgegeven
als oorzaak van het nog veelvuldige gebruik van de dorsblokken in het oostelijk gedeelte van Groningen. TeWedde waren indatjaar nog 65dorsblokken ingebruik en
te Beerta zelfs 213, 'maar deze worden hier in het voorjaar, bij slecht weder, gebezigd, om den arbeiders en knechten aan het werk te kunnen houden'. De dorsmachine werd in de loop derjaren aanzienlijk verbeterd. Men construeerde steeds lichter
lopende machines met grotere capaciteit. Stroschudders kwamen vanaf 1858 steeds
meeringebruikenomstreeks 1880werdendedorsmachines met een zelfvoeder afgeleverd. Voordegroei van hetaantaldorsmachines zijverwezen naar deTabellen 3en4.
Het marktschoon maken van het graan was aanvankelijk nog een probleem, omdat vele machines dit werk niet zorgvuldig genoeg konden verrichten. Dit probleem
werd echter spoedig opgelost, nadat de Groningers C. Borgman en Sypkens in 1853
een Amerikaanse wan- of kafmolen geïmporteerd hadden. Dit werktuig, dat met zeven was uitgerust, leverde het graan marktschoon af en werkte bovendien de helft of 150

TABEL 3. Aantal stoomdorsmachines.
1870

1878

1885

1895

1900

1
1
1
11
8
10
1
33

31
1
1
3
3
47
16
21
4
1
128

?
?

119
3
3
64
11
12
212

1511
2
4
3
67
10
14
9
6
266

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland
1
2

9

?
?
7
?
7
7
7
7
1702

Stoomstropersen inbegrepen
Alleen het totaal bekend.

TABEL 4. Landbouwwerktuigen inNederland in1885.
Provincie
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Rijen- Schoffelzaaimachines ploegen

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

918
107
6
14
94
28
293
189
393
99
88
2229

1355
101
35
53
236
36
127
58
118
26
180
2325

Graanmaaiers

5
6
1
5
20
2
96
16
28
15
45
239

GrasHooiHooimaaiers schudders harken

53
76
2
55
129
61
298
210
57
24
7
972

72
88
3
43
50
71
1096
406
19
7
2
1857

293
107
5
205
142
441
1355
914
31
6
26
3525

Paardendorsmachines
1621
306
66
153
1044
151
722
219
340
458
720
5802

Handdorsmachines
52
32
108
22
96
126
161
40
81
62
121
901

Afb. 64. Trieurvan Pcrnollct.Lb.Crt. 188J.

I vlugger dan de grote trapeziumvormige zeven, die men noodgedwongen tot die
jaren was blijven gebruiken. G.P. Kuiper teWarfTumenanderen maakten deAmerikaanse wanmolen onmiddellijk na. In 1856werden reeds meer dan 50kafmolens uit
zijn werkplaats verkocht aan verschillende opdrachtgevers in Groningen, Friesland,
Overijssel, Utrecht, Holland enZeeland. Het Landbouwverslag van 1865constateert,
dat in Groningen de oude inheemse kafmolens langzamerhand geheel door deAmerikaanse vervangen waren. Dit was ook in vele andere akkerbouwstreken hetgeval.
Voor het verwijderen van onkruidzaden en te kleine korrels uit zaaizaad was de
uitvinding van de trieur van groot belang (Afb. 64). Dit werktuig was in 1876 voor
heteerstinonslandverkrijgbaar enwerdopenkelegrotebedrijven terstond ingebruik
genomen. In het begin van de jaren 90 bezaten omstreeks 300 boeren een trieur.

DE S T O O M D O R S M A C H I N E
Heeft de toepassing van stoomkracht bij degrondbewerking in Nederland nooit een
groteomvanggekregen,veelgroter wasdezebijdeaandrijving van dorsmachines.
Deinvoering van de stoomdorsmachine gingaan dievan de stoomploeg vooraf en
dateert uit hetjaar 1856. In datjaar schaften zowel Mr. Amersfoordt, als de Wilhelminapolder een stoomdorsmachine aan. Hetjaar daarop kocht een tweede landeigenaar in de Haarlemmermeer, baron van Verschuer, de derde stoomdorsmachine van
Nederland.
In hetjaar van zijn ingebruikstelling leverde de Hornsby-machine van de Wilhelminapolder eenbesparing van f 1000in vergelijking met het dorsen met de vlegel.
Deaankoopprijs vandedorsmachine (f 1284)wasdaarmee inéén seizoen reeds bijna
terugverdiend. Het werktuig was nog lang niet in alle opzichten volmaakt; voor rogge en paardebonen voldeed het in het geheel niet. De stoomdorsmachine, die de
Wilhelminapolder in 1858aankocht, was echter reeds zo veel verbeterd, dat hij aan
alle eisen beantwoordde. De locomobiel van 8pk (f3060), die de dorsmachine aandreef, heeft ongetwijfeld ook zijn geld opgebracht. De kwaliteit van deze stoommachine waszogoed, dat hij eerst in 1895vervangen moest worden wegensouderdomsverschijnselen.
Indejaren 60kwamen er steeds meer stoomdorsmachinesbij.De landbouwverslagen geven hiervan een indruk, al wordt het niet altijd duidelijk of de werktuigen het
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Afb. 65. 'P. K. Dederick's
gepatenteerde voortdurend- en
doorwerkende hooi- en stroopers'.
Lb. Crt. 1880.

eigendom waren van boeren dan welvan loonbedrijven, die indezeperiode ontstonden. In 1862werd bijvoorbeeld door Harmens en Penning te Harlingen een stoomdorsmachine uit de Engelse fabriek van Clayton, Shuttleworth and Co. aangekocht
met de bedoeling dit werktuig te verhuren. H. D. Landeweer te Hoogezand liet een
door hemzelf geconstrueerde locomobiel van4pk proefdraaien met een dorsmachine
injanuari 1863. Blijkbaar wegens gebrek aan kopers werden de demonstraties niet
herhaald en in de zomer van hetzelfde jaar werd de locomobiel gebruikt bij het graven van de kanalen bij Veendam en Wildervank. In 1864en volgendejaren trok een
Belgische loondorser, Demollein uit Visé, in Limburg rond met zijn stoomdorsmachine,terwijl in hetzelfdejaar ook inde omgeving van Zegwaard (Z.-H.) met stoomkracht gedorst werd. Het volgendejaar schafte Mevrouw Houben te Ulestraten (L.)
een stoomdorsmachine aan en in Zuid-Holland werkten indatjaar twee stoomdorswerktuigen. Zes Zeeuwse landbouwers kochten in 1867stoomwerktuigenvoor dorsmachines. Uit het landbouwverslag valt niet op te maken of hier sprake wasvan een
combinatie van boeren, die 1 machine aanschaften voor gemeenschappelijk gebruik,
dan wel of er 6 verschillende stoomwerktuigen werden gekocht. De eerste eigenaar
van een stoomdorsmachine in de provincie Groningen was C. Reinders te Warffum,
die evenals C.J. Hasselman te Zoelen (Gld.) in 1869 tot aankoop overging. In dat
jaar wordt melding gemaakt van 5 stoomdorsmachines in Zuid-Holland, 2 onder
Waddinxveen en 1in Zevenhuizen, Charlois en Barendrecht. Hoe onvolledig en onbetrouwbaar de landbouwverslagen in dezejaren ook zijn, er mag toch wel uit worden geconcludeerd, dat aan het einde van dejaren 60tenminste 30 stoomdorsmachinesinonsland ingebruik waren.
Uit Tabel 3(p. 151),waarvan de gegevens ontleend zijn aan de landbouwverslagen, kan degroeivan het aantal stoomdorsmachines in de laatste decennia van de
vorigeeeuwworden afgelezen.
Deeerste stoomstropers, aanvankelijk nog niet aan dedorsmachine verbonden maar
afzonderlijk in beweging gebracht, werd in 1880in bedrijf gesteld door een loondorserteWinschoten (Afb. 65).
Het gebruik van de stoommachine gaf aanleiding tot een categorie bedrijfsongevallen,dietot dusver onbekend wasindeNederlandse landbouw. Op 5juli 1860ontstond er een hevige brand op de Badhoeve van Amersfoordt, die veroorzaakt werd
'door het nederslaan der vlam op het dak uit de schoorsteen, tijdens het in werking
153 zijn van het stoomwerktuig'. In dit geval was er slechts sprake van materiële schade,

al was die dan ook groot: het gebouw waarin de locomobiel stond, brandde geheel
uit en van de locomobiel bleef niets over dan een verwrongen hoop schroot. Tengevolge van onvoorzichtigheid deden zich echter in dezejaren ook enige persoonlijke
ongelukken voor,dieblijvende invaliditeit vandeslachtoffers veroorzaakten.

H A K S E L S N I J D E R S e.d.
Deeerste hakselsnijder kwam door een toevallige omstandigheid in onsland, nl. tengevolgevan een schipbreuk onder onzekust inde Bataafse tijd. DezeEngelsehakselsnijder sneed het stro met 2 messen, die aan een ronddraaiend wiel waren gemonteerd. Invergelijking metdealoude hakselbak of snijbak, waarmee menhet stro hakseldedoor met de hand een mes op en neer te bewegen, gaf de Engelse hakselsnijder
een zeer grote arbeidsbesparing. Aanvankelijk bleefhet nieuwewerktuig echter vrijwel onopgemerkt en eerst in de jaren 40 werden hier Engelse hakselsnijders nagemaakt. Maar toenginghet ook snel.
In 1852bezaten 150boeren tussen Rijn en Waal een hakselsnijder en dit werktuig
bracht in deze streek gevolgen voor het gehele bedrijf met zich mee. Men begon nu
's winters gehakseld stro met bonenmeel aan het rundvee te voederen. De hooibouw
kon daardoor worden ingekrompen en men hieldderhalveaanmerkelijkmeerweiland
over voor de vetweiderij. Voorheen verkocht men het teveel aan stro, maar volgens
het Landbouwverslag van 1852washet stroal spoedigin dezestreekgeen handelsartikelmeeromdat deboeren alhunstro verhakseiden.
Niet alleen in Gelderland, maar ook in Groningen, Noord- en Zuid-Holland en
Limburg nam het aantal hakselsnijders snel toe. De grote producenten waren o.a.
Oolman, Stout, Luinge en Jenken, die ze bij honderden perjaar afleverden. Weldra
wasde hakselsnijder een gewoon onderdeel van de bedrijfsinventaris geworden. Met
wortelsnijders en bonenbrekers ging het evenzo. Zeeland bleef naar het schijnt in dit
opzicht enigszinsachter. Eerst inhet Landbouwverslag over 1865wordt vermeld, dat
het aantal haksel-enwortelsnijders indezeprovincie sterk istoegenomen tengevolge
van de slechte hooioogst van de beide laatstejaren. Men kan stellen, dat het gebruik
van deze werktuigen sindsdien algemeen was,waarbij wellicht een voorbehoud moet
worden gemaakt voor de bedrijven in de provincies Utrecht, Drenthe en Overijssel,
dieoverdegehelelinieachterlagen bijhetoverigedeelvanhetland.
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Afb. 66. Zaaimachinevan Smyth,ca1880.

DE R I J E N Z A A I M A C H I N E EN W I E D M A C H I N E
Van grote betekenis voor de Nederlandse landbouw isde invoering van derijenzaaimachine geweest (Afb. 46en 66). De voordelen van het machinaal zaaien boven de
aloude methode van het zaaien uitdehand warenvele.Grote besparing van zaaizaad
en arbeidsloon was het eerste winstpunt. Een ander voordeel van het zaaien met de
machinewaseenveelgelijker stand van hetgewas,omdat hetzaad opdezelfde diepte
in de grond gebracht werd. Door het op rijen zaaien kon men ook het onkruid doelmatig bestrijden en bovendien stoelden de gewassen beter uit. De zaaimachine was
dus niet alleen een arbeidsbesparend, maar ook eenproduktie-verhogend werktuig.
De 18e eeuwse propagandisten van de nieuwe wijze van landbouwen en vele landhuishoudkundigen in het begin van de 19e eeuw hadden deze voordelen wel onderkend, maar de rijenteelt kon eerst met succes in het groot worden toegepast, nadat
dezaaimachinesinhet beginvandejaren 50bruikbaar geworden waren.
Wanneer de eerste rijenzaaimachine voor paardentractie in ons land in werking
gesteld werd, kan niet op hetjaar nauwkeurig worden achterhaald. Mr. J. P.Amersfoordt, het Genootschap voor Landbouw en Nijverheid te Onderdendam en de Wil155 helminapolder hebben waarschijnlijk de beste papieren, als het op het bewijzen van

een prioriteit aankomt. De Badhoeve van Amersfoordt isvanaf de aanvang volledig
naar het voorbeeld van de modelbedrijven van de Engelse gentlemen-farmers opgezet en het isdus zeer waarschijnlijk, dat de rijenzaaimachine vanaf het eerste bouwjaar op dit bedrijf is gebruikt. Dat moet dan in 1854 of 1855 zijn geweest. Uit het
Landbouwverslag van 1856blijkt, dat Amersfoordt in iedergevalindatjaar overeen
zaaimachine beschikte. Het Genootschap te Onderdendam voerde in 1855het zaaiwerktuig van de Belg Claes te Lembecq in. Dit schijnt wel voldaan te hebben, al
moest ervolgenszeggen nogweleen enanderaan verbeterd worden. De Engelsezaaimachine van Garrett, die in 1858 door de Commissie van Landbouw in Groningen
werdaangekocht,maakte iniedergevalveelmeeropgang enwerdweldraingroteaantallen besteld, terwijl demachinevan Claeseven spoedig invergetelheid geraakte. In
de Wilhelminapolder werd in 1837een Duitsezaaimachinevoor het zaaien van koolzaad en anderefijnezaden aangeschaft, maar ik heb de indruk, dat dit werktuig nog
zeer eenvoudig van constructie wasen slechts alsvoorloper van de moderne zaaimachine beschouwd mag worden. Vaststaat dat eendergelijkemoderneEngelsezaaimachine in het voorjaar van 1856voor het eerst in de Wilhelminapolder in bedrijf werd
gesteld. Dit werktuig- een Hornsby - overtrof dehooggespannen verwachtingen van
dedirecteur zowel 'wat deovergroote nauwkeurigheid derwerking, benevensdeeenvoudigheid enhet gemak van besturen aangaat'. Dat degunstigeervaringen van blijvende aard waren, blijkt uit het feit, dat in 1861 reeds 5zaaimachines in de Wilhelminapolder gebruikt werden en dat sindsdien vrijwel het gehele graan-areaal op dit
bedrijf machinaal oprijen werd gezaaid.
Het is trouwens opvallend, hoe snel de zaaimachine overal terrein won en bleef
behouden, zodra dit werktuig ineen bepaalde streek wasgeïntroduceerd. Reindersin
Warffum en Borgman in Kloosterburen kochten in 1860een Engelse rijenzaaimachine en vanaf datjaar steeg het aantal rijenzaaimachines in Groningen met sprongen.
In Hunsingo waren in 18639zaaimachines in gebruik, in 1864was dit aantal tot 20,
in 1867 tot ruim 40 gestegen, terwijl in de gehele provincie Groningen in 1869 niet
minder dan 122zaaimachines ingebruik waren. Nietweinighebben daartoe de Gebr.
Muntingh te Vierhuizen bijgedragen, die opvoortreffelijke wijze de Garrett-zaaimachine namaakten enal spoedig een grote afzet verwierven. Vanaf 1858ontstond erin
Friesland een grote vraag naar het namaakprodukt van A.J. Brouwer te Sexbierum,
dateenevengoedenaam had alsdezaaimachine van Muntingh.
Ook eldersvond dezaaimachine spoedig ingang. In de Haarlemmermeer wasdit te 156

danken aan Amersfoordt, diezijn zaaimachine reedsin 1858aan anderen verhuurde.
Ook op andere wijze toonde hij zich een propagandist van de zaaimachine. Toen hij
bij een bezoek aan de Landhuishoudkundige School te Haren in 1861bemerkte, dat
de school nog geen zaaimachine bezat, voorzag Amersfoordt in deze lacune door
schenkingvaneen Hornsby-zaaimachine (Afb. 46).
N. Geertsema en K. Breebaart in de Waard- en Groetpolder kochten ieder een
rijenzaaier in 1860; de eerste een originele Hornsby, de tweede een bastaardje van
Enklaar en Riphagen teHattem.In 1867washetzaaien metdemachineinde WaardenGroetpolder reedszoalgemeen, 'dat hetzaaien uitdehand aldaar tot dezeldzaamheden' behoorde en in de Landbouwcourant van 1877 wordt vermeld, 'dat de veldarbeid van kinderen aldaar... reeds sinds eenigejaren feitelijk afgeschaft is'. 'Het gebruik der zaaimachines heeft dan ook dit werk voor grooterejongens en mannen gemakkelijk gemaakt, daar zij zonder moeite met schoffels tusschen de regels door
kunnen komen'.
Bosker op Wieringen kocht in 1862een 10-rijige Hornsby. Ook op Goeree-Overflakkee, Rozenburg, onder Waddinxveen en elders in Zuid-Holland begon jn diejarendezegetocht vandezaaimachine.
Op Noord-Beveland leerden de boeren de zaaimachine waarderen dankzij een
smid te Kortgene, die in 1864voor het eerst 2 Garrett-zaaimachines verhuurde. Het
volgendjaar waren er reeds 8zaaimachines op dit kleine Zeeuwse eiland in gebruik,
terwijl het machinalezaaien indatjaar ook opTholen (2machines) was doorgedrongen. Blijkbaar innavolgingvan het Kortgeensevoorbeeld werd in 1866ook te's Heer
Arendskerke speciaalvoor deverhuur een machine aangekocht. Dezaaimachine had
in Zeeland zo'n succes,dat men in het laatstgenoemdejaar reeds durfde te voorspellen,dat het ogenblik tevoorzien was'dat het zaaien uitdehand geheel inonbruik zal
geraken'. En dat dit geen overdreven optimisme was, blijkt reeds uit het Landbouwverslagvan 1871, waarin wordt meegedeeld, dat in Zeeland het gebruik van de zaaimachine bij zomervruchten al regel genoemd kon worden. Bij het zaaien van
wintergranen was dat nog steeds niet het geval, omdat de machine in natte herfsten
nietgoed functioneerde.
Deze voorbeelden kunnen nog met vele andere worden aangevuld. In het Landbouwverslag over 1875worden de volgende cijfers genoemd, die niet volledig en betrouwbaar zijn, maar die een indruk kunnen geven van de snelle toeneming van het
157 gebruik van dezaaimachine: Friesland 78;Drenthe 1 ;Gelderland 55;Zeeland 203;

Afb. 67. Wiedmachine vanGarrett.Lb.Crt. 1852.

Noord-Brabant (vermoedelijk alleen de Westhoek) 28. Groningen, Noord- en ZuidHollandzijn indezeopsommingniet genoemd;in 1878waren indeze provinciesresp.
376, 140en 137zaaimachines aanwezig(zieverderTabellen 4en6).
Het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht (U.L.G.) maakte het
haar leden vanaf 1872mogelijk op rijen tezaaien door hetverhuren vaneen Hornsbymachine. Vooral de boekweittelers in de omgeving van Leersum, Driebergen en
Doorn schijnen hiervan veelgebruik gemaakt tehebben.Ook in Limburgontstond in
het begin van dejaren 70een toenemende vraag naar zaaimachines. Meer dan elders
inhet land liepen hierdearbeidslonen op tengevolge van de industrialisatie in België
en Duitsland. Bovendien deed zich hier in diejaren ook de gunstige invloed gelden,
die uitging van de voordrachten die de 'omgaande wandelleraar' - landbouwconsulent zouden wij tegenwoordig zeggen - F. R. Corten in vele plaatsen voor de boeren
hield.
Overal waar de rijenzaaimachine zijn intree deed, verschenen ook gelijktijdig, of
vrijwel gelijktijdig, deextirpator (cultivator) endewiedmachines (Afb. 67).Het voordeel,dat hetzaaien op rijen bood voor deonkruidbestrijding werd volledig uitgebuit.
Alleen in de provincie Zeeland bleven deze werktuigen tot de uitzonderingen behoren. Reedslangvoor de invoering van dezaaimachine gingmen indezeprovincie het
onkruid te lijf met het kleine handschrepeltje en daaraan was het te danken dat de
Zeeuwse akkers algemeen bekend stonden als de schoonste, d.w.z. meest onkruidvrije, akkers van het gehele land. Met de schrepel iseen onkruidbestrijding mogelijk,
die veel intensiever is dan met de machine. Betekende de invoering van de schoffelmachineindemeeste delen van hetland een grotevooruitgang op het gebied van de
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onkruidbestrijding, in Zeeland zou dit waarschijnlijk een stap terug hebben betekend
en wellicht is 't daaraan toe te schrijven, dat de schoffelwerktuigen in Zeeland aanvankelijk nieteenevengroteverspreiding kregenalsdezaaimachine.
Zonder in nadere details te treden wijs ik hier ook nog even op het in gebruik komen van nieuwe typen eggen. Zo vermeldt het Verslag van den Toestand der Provincie Groningen over 1868,dat kettingeggen, beiteleggen en lepeleggen in gebruik
gekomen zijn en in andere provincies kan men in die jaren hetzelfde verschijnsel
waarnemen.

DE M A A I M A C H I N E
De maaimachine kon aanvankelijk niet op Nederlandse bodem aarden. Het waste
zeer eenwerktuig van het grote extensieve Amerikaanse bedrijf en slechtsenkele'verlichte landbouwers', d.w.z. de rijke grootgrondbezitters, die over grote gedraineerde
percelen beschikten, konden er iets mee aanvangen. Ik druk mij opzettelijk voorzichtig uit, want ondanks het feit, dat de gebruikers zich over het algemeen - en de
landbouwpers uiteraard weer in overtreffende trap - lovend over de maaimachine
uitlieten, ishet zeer devraag of en in hoeverre het gebruik van dit werktuig aanvankelijk te verkiezen was boven het maaien met de zeis, sikkel en zicht.
Tot het einde van de 19e eeuw hoort men steeds weer dezelfde klachten over de
maaimachines.Indeeersteplaatswasdebedrijfszekerheid nogniet groot;de smeden
ophetplatteland waren nietinstaat deeventueelnoodzakelijke herstellingen vakkundig te verrichten, zodat het werktuig voor vrijwel ieder mankement moest worden
opgezonden naar de importeur. Veleakkers waren te klein of te ongelijk om machinaal gemaaid te worden en in sommige streken had men aanhoudend klachten over
het snel bot worden of vastlopen van de messen, een gevolg van de vele molshopen.
Zware gewassen konden niet met de machine gemaaid worden; gelegerde gewassen
evenmin. Nog velejaren bleef de werking van de maaimachine, gemeten naar deeisenvandepraktijk inNederland,verrevanvolmaakt.Eénvan develeoorzaken daarvan was,dat deeerstemaaimachines veelal zowelvoor het graan- als het grasmaaien
waren bestemd. Hoe aantrekkelijk het ook leek om beide werkzaamheden met één
werktuig te kunnen verrichten, de praktijk leerde al spoedig, dat aan ten grasmaai159 machine andere eisen moesten worden gesteld dan aan een graanmaaier. Dezeeerste

maaimachines sneden het gras te hoog af; als graanmaaier voldeden zij evenmin,
want in onsland waren degewassen in die tijd al vrij zwaar. Ook aan de werktuigen,
diealleen voor graan- of voor grasmaaien waren geconstrueerd, blevenjarenlang vele fouten kleven, die ze voor algemene toepassing in Nederland onbruikbaar maakten.
De eerste maaimachine - een Hussey - werd in januari 1853 ingevoerd door de
Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam. Een beproeving van de machine vond
plaats te Zierikzee en dit werktuig werd nog in hetzelfde jaar aangekocht door de
Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland (Z.L.M.). Het
werd echter niet geschikt bevonden voor algemeen gebruik, omdat de akkers in Zeeland teklein waren enalspoedigverneemt men nietsmeervandezeeersteling.
Tussen 1854en 1856voerdeAmersfoordt een Bell-Croskill-maaimachinein,weldra
gevolgd door Jhr. Mr. H. Hoeufft van Velsen, die in 1856een Mc Cormick uit Amerikahadingevoerden dezeopzijn bedrijf indeWaard- enGroetpolder liet gebruiken.
Met het laatstgenoemde werktuig haalde men een dagproduktie van 4 bunder wintertarweofwintergerst, terwijl er5bunder klaver in 1\ dagmeegemaaid kon worden.
De in 1857 uit Amerika ingevoerde Seymour and Morgan's gras- en graanmaaier
vandelandeigenaar E. C. Schroderte Bunnik (U.)waswaarschijnlijk deeerstemaaimachine in Nederland, die voorzien was van Atkins zelfwerkende hark, die het gesneden graan in schoven terzijde legde.In hetzelfdejaar schafte ook dedirecteur van
de Wilhelminapolder een maaimachine aan, maar deze- een verbeterde Hussey voldeed niet aan zijn verwachtingen. Een maximale dagproduktie van 6 gemeten
(ruim 2 | ha) zware tarwe op gedraineerde grond werd slechts met horten en stoten
bereikt.
Met deze4werktuigen ishet overzicht van de maaimachines, dievóór 1860in ons
land in gebruik kwamen, waarschijnlijk compleet. Tot datjaar was de maaimachine
uitsluitend een status-apparaat vande 'heren'.
Het jaar 1860 is echter wel een mijlpaal geweest voor het bekend worden van de
maaimachine. In datjaar werden ni.deeerstewedstrijden voor maaimachines in ons
land gehouden, dieallerwegegrote belangstelling trokken en ook welenige aankopen
totgevolg hadden.
Op 29 juni vond onder auspiciën van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Loosduinen een wedstrijd plaats voor grasmaaiwerktuigen op het landgoed
de Rusthoek van Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot, secretaris der Maatschappij. De 160

Organisatoren hebben ereengrootse manifestatie van gemaakt, diein het gehele land
weerklank vond. Vijf machines reden het met vlaggen en groen versierde strijdperk
binnen. Demaaimachine vandeAmerikaan Mannyendemachinevande Engelsman
Wood behoorden nog tot het gecombineerde type, dat zowel voor gras- als graanmaaien bestemd was,de drie andere waren echte grasmaaiers. De Engelse grasmaaimachine van Burgessand Key,die in 50minuten bijna \ ha grasmaaide, werd uitgeroepen als 'het zegevierende systema'. Een dagproduktie van 5 ha achtte men op
grond van de demonstratie gemakkelijk haalbaar. Het grote voordeel van deze machine boven deandere was,dat bij demaaier van Burgessand Keyhet drijfwerk vrijwel geheel vrij gehouden werd van het vallende gras, zodat verstopping niet
voorkwam. Ofschoon het werktuig het gras volgenszeggen bijna even kort afmaaide
(5cmof korter)alseenarbeider metdezeis,ondervond hetook geenhindervanmolshopen. Amersfoordt, die natuurlijk ook bij de wedstrijd aanwezig was, liet zich echter ontvallen, dat hij de machine niet zou kopen, omdat zijn land te hobbelig en ongelijk lag. Bij deze beproeving heeft de importeur blijkbaar veel veine gehad, want
het gebruik in de praktijk bevestigde de tijdens dedemonstratie verkregen resultaten
inhetgeheelniet.Tot hetbeginvande20eeeuwzouhet klachtenvanboeren regenen,
dat degrasmaaimachines eentelangestoppel ophetveld achterlieten.
De meest voorkomende euvels van de vroege grasmaaiers waren verstopping, hetzijdoor het vallende gras,hetzij door zand en molshopen, en het laten staan van een
te lange stoppel. Delandbouwer J. Bouman uit de Beemster, die naar aanleiding van
de wedstrijd op de Rusthoek inde Landbouwcourant van 1860enige beschouwingen
ten beste gaf 'aangaande het Werktuigelijk grasmaayen', stond dan ook enigszins
sceptisch tegenover de optimistische verwachtingen van degenen, diemeenden dat de
grasmaaier weldra algemeen ingebruik zou komen. Maar hij laat opdeze opmerking
volgen: 'Er is in deze negentiende eeuw alreeds zoo veel tot stand gebragt, dat aanvankelijk schier tot de onmogelijkheden gerekend moest worden. Wie zal, zoo nu
de zaken staan, het wagen, over eeneaanstaande omwenteling indewijze vangrasmaaijen eenbeslissend vonnisuittespreken?'
Grote belangstelling trok ook de wedstrijd voor graanmaaimachines, die op 10
augustus van hetzelfde jaar in de Wilhelminapolder bij Goes werd gehouden onder
auspiciënvandeAlgemeeneKoninklijke LandbouwVereeniging.Ookhierveroverden
Burgess and Key, met een gewijzigde Mc Cormick, de erepalm. Tijdens de beproe161 ving bleek, dat deze machine een dagcapaciteit van ongeveer 5 ha had, indien het

graan nietgelegerd was.Het werktuig legdehet graan inzwaden op het land, dievervolgensdoor arbeiderstot schoven moesten worden gebonden.
Door deze beide wedstrijden kwamen de maaimachines in de publieke belangstelling te staan. De landbouwpers en de dagbladen schreven uitvoerige verslagen over
dezewedstrijden, waarin devoor- en nadelen van dedeelnemende werktuigen uit de
doeken werden gedaan, zodat ieder diezichvoor deze materie interesseerde, zichgemakkelijk kon oriënteren. De stimulans, die van deze wedstrijden uitging, werd nog
vergroot door de politieke spanningen van 1859, die de komst van buitenlandse arbeiders in de oogstperiode beletten en een grote stijging van het arbeidsloon veroorzaakten.
Inde nuvolgendejaren werdenopgrotebedrijvengraanmaaimachines aangeschaft,
waartoe de krappere arbeidsmarkt een sterke prikkel vormde. Demaaimachine heeft
echter in deze tijd lang niet de grote verspreiding gekregen, die de rijenzaaimachine
zich verwierf. De studeerkamer-landbouwers weten dit natuurlijk weer aan de achterlijkheid van de boeren. Zo staat er in het Landbouwverslag van 1867:'Een graanmaaier iste Ulrum ingevoerd - maar niet bevallen - ietsdat aan den beproever moet
liggen, terwijl het toch thans niet meer uitgemaakt behoeft te worden of deze werktuigen aan te raden zijn'. Dewerkelijke oorzaak wasechter gelegen inde ongeschiktheid van deNederlandse akkers en vooral ook in de geringe bedrijfszekerheid, waardoor het werk telkens moest worden onderbroken en meestal door handenarbeid
moest worden afgemaakt, omdat inverre omtrek geen service-bedrijf aanwezigwas.
Een andere reden, die het gebruik van maaiwerktuigen sterk belemmerde, wasgelegen inhet feit, dat de maaimachines hier telande niet werden nagemaakt, zoalsmet
ieder ander buitenlands werktuig gebeurde. Was het deskundig repareren van een
maaimachine al een krachttoer voor de Nederlandse ambachtsman, het namaken
van debuitenlandse maaimachinesmethuningewikkeldemechanismen gingzijn kunnen geheel te boven! De boeren waren dus aangewezen op het dure buitenlandse
produkt, dat tèduurwasvoor Nederlandse begrippen. Omstreeks 1871 gaven Boeke
en Huidekoper talrijke demonstraties met maaiwerktuigen, maar deze leverden niet
deverwachtevergroting-van hun omzet op.
De grasmaaier vond een grotere verspreiding dan de graanmaaimachine, maar
bleef toch duidelijk achter bij bijvoorbeeld derijenzaaier. Tengevolge van de industrialisatie in Duitsland in de jaren 70 en door de Frans-Duitse oorlog (1870-71)
kwamen hier steeds minder hannekemaaiers tijdens de hooioogst. In dit beeld past 162

ook de opkomst van het loonbedrijf in diejaren. Zo maakte Jb. Hart, 'loonploeger
engrasmaaijer', teGrootebroek, indeEnkhuizerCourant van 3juni 1874'aan heeren
Iandgebruikers bekend, dat hij evenals in het vorige jaar weder met zijne maaimachine rondgaat'. Het gebrek aan arbeiders in de weidestreken tengevolge van het
wegblijven van de hannekemaaiers is waarschijnlijk de oorzaak van het sneller toenemen van de grasmaaier ten opzichte van de graanmaaier geweest. Een andere verklaring isvoor ditverschijnsel niettegeven.Het is nl. in strijd met de algemene opvatting van die dagen, dat de graanmaaimachines meer voldeden dan de grasmaaimachines.
Het voorlopige hoogtepunt werd bereikt in hetjaar 1882. Volgens de landbouwstatistiek waren er toen in het gehele land slechts274graanmaaimachines, terwijl het
aantal grasmaaiers 1153bedroeg. Demeeste grasmaaimachinesvindt men inde provincies metveelweidebouw, waar tevorendemeestehannekemaaiers kwamen (Friesland: 94,Noord-Holland : 442enZuid-Holland: 240).
Dejaren 80,waarin delandbouwcrisis begon door tewerken,geveneen verrassend
beeld te zien. Terwijl het gebruik vanalleanderecategorieën werktuigenblijft toenemen, is er een duidelijke daling van het aantal maaimachines waarneembaar. Deze
daling geschiedde aanvankelijk zó langzaam en incidenteel, dat de redacteur van het
landbouwverslag dit meende te moeten wijten aan onnauwkeurigheden in de opgaven, die hem in vroegerejaren waren verstrekt. Al spoedig echter nam deze daling
een dergelijke omvang aan, dat aan foutieve opgaven niet meer gedacht kon worden.
De grasmaaimachines verminderden van 1153 in 1882 tot 747 in 1893, terwijl de
graanmaaiers een dieptepunt van 218 stuks bereikten in 1887. Bij navraag bij de
gemeente-besturen bleek nu, dat overal in het land de maaimachines minder gebruikt werden, omdat ze eigenlijk nooit goed voldaan hadden. Men had ze destijds
aangeschaft onder de dwang van de schaarse arbeidsmarkt, maar men had in decrisisjaren geen behoefte meer aan demachines, daar er overal op het platteland werkloosheid heerste en de lonen gedaald waren. Onder die omstandigheden werden de
slecht werkende maaimachines, die steeds weer om reparatie vroegen, vooral nu zij
doorjarenlang gebruik ook versleten waren, als brandhout en oud ijzer van de hand
gedaan. De crisis maakte een zo rationeel mogelijk beheer noodzakelijk en derhalve
kon men geen werktuigen gebruiken, die niet voldeden en veel onkosten vergden.
Door de crisiswas het maaien met handenarbeid in velegevallen voordeliger gewor163 dendan metdemachine.

Afb. 68. IJzerdraad-zelfbinder van Wood.Lb.Crt. 1878.

Losse schovenbinders, die achter de maaimachine reden en elders in Europa wel
gebruikt werden, zijn hier vermoedelijk nooit ingevoerd. De eerste (ijzerdraad-)
zelfbinders waren vóór de landbouwcrisis reeds in ons land in gebruik gekomen, al
zullenhetslechtsenkeleexemplarengeweestzijn.PeignâtenCo.teAmsterdam zonden
tijdens een graanmaaiwedstrijd, die begin augustus 1877 te Winkel gehouden werd
onder auspiciën van de Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in HollandsNoorderkwartierde'WalterA.Woodszelfschovenbindende graanmaaimachine'
in en zij hadden daarmee eenprimeurvoorNederland(Afb. 68). Uiteraard trok deze
machine ieders aandacht. Bij een wedstrijd, die de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij het volgendejaar te Grijpskerke organiseerde, waren reeds 3zelfbinders te
zien (Wood, Mc Cormick en D. M. Osborne and Co.).Al deze machines bonden de
schoven nog met ijzerdraad. Mc Cormick jr. woonde de demonstratie bij. Bij de
landbouwers bestond welenige vrees, dat stukjes ijzerdraad in het stro achterbleven
en zoin het veevoer konden geraken. Boekewashiervoor niet zo bevreesd, maar wel
meendehij 'dat dezebindersvoor onzenederlandsche oogsten envoor dekorte stoppelwaarmedewijwenschentemaaijen, allen nognietvolkomen passen'.
De eerste touwbinder was tijdens een internationale wedstrijd van graanmaaiwerktuigen en zelfbinders tezien, die op 8augustus 1883in de Houtrakpolder onder
Haarlemmerliede werd gehouden. De zelfbinder van Johnston trad tot grote teleurstelling van de aanwezigen niet in het strijdperk. Aller ogen waren nu gericht op de
zelfbinder van Wood, 'degrooteaantrekkingvandewedstrijd'. Ofschoon er aanvankelijk te veel aren in het ondereinde van de schoven terecht kwamen, was men zeer
over het werktuig te spreken. Het touw zat zeer strak om de 85cm dikke schoven,
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Afb. 69. Paardenhooihark vanAshby.Lb.Crt. 1863.

'veel sterker aangehaald dan de strooband om het daarneven uit de hand gemaaide
graan'. De stoppel was kort en er bleef geen enkele halm op het gemaaide land achter. De benodigde trekkracht was voor twee sterke paarden bijna te veel. Het officiële jury-rapport was echter minder enthousiast dan de toeschouwers. Het maaien
van tarwe was 'vrij goed geslaagd', maar het maaien van gerst liep op een volkomen
mislukking uit, omdat het bindwerktuig voortdurend verstopte. Een groot bezwaar
vond dejury, dat debesparing ophetarbeidsloon, diedoor gebruik vandezelfbinder
verkregen werd,grotendeelsverloren gingdoor deonkostenvanhettouw.

HOOIBOUWWERKTUIGEN
Met de behandeling van de maaiwerktuigen hebben wij reeds kennis genomen van
de veranderingen, die zich ook op het gebied van deweidebouw aan het voltrekken
waren. Dezeveranderingen beperkten zichnietalleentot het maaien.
Eenanderbelangrijk werktuigvoordehooioogst, deijzeren paardenhooihark (Afb.
69) werd in 1850 (andere bronnen spreken van 1852 alsjaar van introductie) door
Jhr.O.R.AndringadeKempenaerbijHeerenveenendoor Jhr.D.R.GeversDeynoot
te Loosduinen ingevoerd. Deze hooiharken waren, evenals de hooischudders, die zij
tegelijkertijd aanschaften, van Engels fabrikaat (Afb. 70). De hooischudder schijnt
in 1816in Engeland uitgevonden te zijn door een zekere Robert Salmon. Bij zijn introductie in ons land werd het laatste werktuig 'paardenhooyer' genoemd, maar
165 sinds de tentoonstelling van de Commissie van Landbouw in Groningen in 1852

Afb. 70. PaardcnhooischuddervanAshby.Lb,Crt. 1863.

- waar het met een gouden medaille bekroondwerd - werdhetwerktuigmetdenaam
hooischudder aangeduid '... een niet ongepaste naam, daar het de eigenaardige werking dezer Machine, het opschudden van het Hooi, ter bespoediging van het droogen, genoegzaam uitdrukt'. De hoge prijs - f 180voor de hooischudder en f80voor
depaardenhark - vormde aanvankelijk een belemmeringvoor deverspreiding.Weliswaar maakte Jenken op last van Koning Willem III 3exemplaren na met het doel
ze algemeen bekend te maken, maar vóór 1860 kwamen zij alleen voor op modelbedrijven als die van Amersfoordt. Na 1865 kwamen de inmiddels verbeterde paardenharken enhooischudders,vooral deeerstgenoemde werktuigen, ook bijde boeren
meer en meer in gebruik. In 1883 waren er reeds 3379 paardenhooiharken en 1640
hooischudders opNederlandse bedrijven.
Behalve de ijzeren Engelse hooihark kwam in dezelfdejaren ook de houten Amerikaanse hooihark de hooioogst vergemakkelijken (Afb. 71). Het eerste exemplaar
werd in 1850of 1851rechtstreeks uit Noord-Amerika ingevoerd door de landbouwer
G. Reinders te WarfTum, terwijl de importeur Bruno Tideman te Apeldoorn deze
hark inhetlaatstgenoemdejaar opdeNederlandse markt bracht.
De houten Amerikaanse paardenhooihark zou volgens Van Wagenen in 1824
uitgevonden zijn door Mozes Pennock in Pennsylvania. InAmerika noemde men het
werktuig fioprake offlop-over,een naam diezeerduidelijk dewerkingvandeze paardenhark tot uitdrukking brengt.Zodra een paard dehark aan het houten raam voorttrok, werden de houten tanden van de hark tegen de grond gedrukt en namen dan
het hooi op, dat zich verzamelde in de ruimtetussende tanden en het houten raam-
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Afb. 71.Amerikaansehooihark.Lb.Crt. 1853.

werk. Wanneer dezeruimte volwas,lichttedearbeider dehandvaten omhoog. Dientengevolge zetten de tanden zich vast in de grond, waardoor een pal lossprong, het
bijeengeharkte hooi opdegrond terechtkwam en hettweede steltanden van de hark,
dat tot dat ogenblik achterwaarts gericht was, nu vóór kwam. Een druk op de
handvaten was voldoende om de tanden weer vast te zetten en het werk zonder onderbreking te vervolgen. Bij molshopen en andere oneffenheden in het hooiland was
het voldoende een zachte druk op de handvaten uit te oefenen om de tanden op te
lichten.
Dit werktuig, dat noguitdeambachtelijke sfeer stamde,vond hier telandeeen vrij
groteverspreiding in Groningen, de Kopvan Noord-Holland en op het eiland Texel.
Het werktuig van Reinders werd in Groningen al spoedig nagemaakt voor f25. Het
had een werkbreedte van ongeveer 3 meter en het hooi van 1ha kon men er in een
uur tijds mee bijeenharken, terwijl er veel minder hooi op het land bleef liggen dan
bijhettotdusvergebruikelijke tiemenhetgevalwas.
Hoezeer dit eenvoudige werktuig voldeed moge blijken uit het feit, dat ik de houten hooihark nog in 1960 op Texel zag gebruiken, ofschoon ook de Engelse ijzeren
hooiharken daar in dejaren 60van de vorige eeuw eveneens in gebruik kwamen. De
enigebelangrijke verandering, diedeAmerikaanse hooihark op Texel indeloop van
een eeuwhad doorgemaakt, wasdat dehouten tanden aan devoorzijde met staal bekleed waren om slijtage tegen te gaan. In het rapport van de Staatscommissie van
1886wordt vermeld, dat vooral de kleine boeren op Texelde Amerikaanse hooihark
gebruikten. Op grotere bedrijven had men dikwijls zowel de Engelse hooihark, die
dan gebruikt werd om het hooi op 'waaien' tebrengen, alsdeAmerikaanse hooihark
om het hooi bij elkaar te brengen vóór het met de hooivork op hopen of 'rooken'
werd gezet.
Een zeer grote verlichting van de arbeid in het weidebedrijf was ook het gebruik
van de Amerikaanse stalen vorken. In het begin van de jaren 50 werden de eerste
stalen hooi-en graanvorken ingevoerd en omstreeks 1870washet stalen gereedschap
zoalgemeen geworden, dat zowel op deakkerbouw- alsopdeweidebedrijven vrijwel
nergensmeerhetzwarehandgesmede ijzerengereedschapwerd gebruikt.
Een novum uit dezejaren wasook Foust's patent hay loader (Afb. 72),die in 1876
door BoekeenHuidekoper werd ingevoerd. Hetwerktuig - eenjacobsladder dieachter de hooiwagen bevestigd werd - nam het hooi van het land op en laadde het al rijdende
op de hooiwagen. In 5 minuten kon men er 1000 kg hooi mee op de wagen
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Afb. 72. Foust'spatenthayloader.Lb.Crt. 1876.

brengen. De bekende Beemster boer Wouter Sluis nam deze hooilader onmiddellijk
ingebruik, maarveelaftrek heeft ditwerktuig hier verder nietgevonden.
Een hooipers, waarmee twee arbeiders het hooi d.m.v. een paar hefbomen ineen
drukten, werd in 1860 te Kampen in gebruik genomen. Na 1870 nam dit werktuig
in aantal toe. Men perste er ook stro mee(Afb. 73).Op Wieringen gebruikte men dit
houten gevaarte tot de afsluiting van de Zuiderzee voor het persen van zeewier. Het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen bezit nog een dergelijke 'wier'-pers. De hooi- of
stropers werd inAmerika omstreeks 1860uitgevonden door Simon Ingersoll. Op het
landbouwbedrijf bleef het in ons land tot in het begin van de 20ste eeuw in gebruik,
ofschoon de eerste stoomstropers (Afb. 65) reeds in 1880 door een loondorser te
Winschoten inwerkingwasgesteld.
Het afrastéren van weilanden metijzerdraad wasinhet beginvandejaren 50inopkomst, maar pasna 1881,hetjaar waarin voor het eerst inNederland 'staaldraad met
doornen' verkrijgbaar was, begonnen de draadafrasteringen op grotere schaal het
landschap te ontsieren. De heggen verdwenen meer en meer, een grotere produktie
waserhetgevolgvan.
Of in deze jaren misschien reeds eenenkelestalmeststrooier (Afb. 74) in gebruik
kwam,hebiknietkunnen vaststellen.
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Afb. 73. Handstropers. Minderhoud,Landbouwbedrijf Gron. klei.

Afb. 74. Stalmeststrooier. Lb. Crt. 1880.
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ZUIVELGEREEDSCHAP
De ontwikkeling van de melkmachine, die echter voorlopig in haar aanvang zou
blijven steken, begon met de introductie van de Amerikaanse handmelkmachine van
Kershaw en Colvin op de Wereldtentoonstelling van 1862. The Illustrated London
News voorzag door de komst van dezemachine heteindevande romantische periode
van de landbouw. Na de vervanging van de sikkel en de zeis door de maaimachine,
van dedorsvlegel door dedorsmachine envan depaardenploeg door de stoomploeg,
die tengevolge had dat 'the whistle of the ploughboy is gradually dying in the distance'zou nuook 'the ruddy milkmaid'van hetagrarische toneel verdwijnen!
Zo verwas hetechternog lang niet, ofschoon de faam van deze handmelkmachine,
die de melk via 4 'elastieke' tepelhouders uitde uier pompte, zich in enkele maanden
tijds als een vuurtje over de gehele wereld verspreidde. De verhalen, die weldra ook
in deNederlandse vakpers de ronde deden, waren dan ook onwaarschijnlijk optimistisch. 'Zoolang men het niet heeft gezien, ismen niet ligt genegen veelgeloof te hechten aan de verhalen, die omtrent dit werktuig worden verspreid'. De capaciteit van
hetwerktuigzou 'bij ieder trek' niet minder dan 0,57 literzijn en 'Wanneer de melker
zoowel als de koe aan het werktuig gewoon zullen zijn, dan zal de koe behagen krijgen in de snelheid van deze wijze van melken...'. De praktijk in Nederland leerde
anders. Reeds in december 1862 werd het wonder te Wenaldum (Fr.) en in januari
1863 te Kimswerd beproefd: 'Bij de minste beweging, die öf de koe ôf de melker
maakt met zijne knieën, laten de spenen los en heeft men oponthoud'. In dezelfde
maanden nam ook Mr. J. D. Viruly op zijn grote boerderij 'Leeuwenberg' bij Voorburg een aantal proeven met verschillende koeien. Zijn conclusie luidde, dat het
werktuig niet in staat waseen koe, ook wanneer zij goed vierkant was,behoorlijk uit
temelken endat men indezelfde tijd, die nodigwasoméénkoemachinaal te melken,
drie koeien met de hand kon melken. Nadat de voorzitter van de afd. Westland van
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot, tijdens de ledenvergadering van 7februari 1863het werktuig op grond van eigen ervaringen eveneens veroordeeld had, verdween het in ons land uit de publieke belangstelling.
Ophetgebiedvandezuivelbereidingwonnendeijzeren Engelsekaaspersen vanaf het
midden van dejaren 50 terrein. In 1855 waren zij reeds 'bijna algemeen' in het gebied waar de Goudse Derby-kaas gemaakt werd; ook in de Haarlemmermeer en in 170

Afb. 75. Stoomkarnmachincvan Vanderauwera.Lb. Crt.1865

de Zaanstreek kwamen zij veel voor. Het bleek niet mogelijk de vervanging van de
inheemse houten kaaspersen op de voet te volgen, omdat cijfers hieromtrent, evenals
bijalle kleinere werktuigen engereedschappen, niet worden opgegeven.
Dewrongelsnijder, door Amersfoordt uit Engeland geïmporteerd, maakte blijkens
het Landbouwverslag over 1863grote opgang dank zij het namaakprodukt van de
smid Lambrecht teSloten.
Op bedrijven alsde Badhoeve werd de karn omstreeks 1860- het spreekt welhaast
vanzelf- aangedreven door een stoommachine. Hier was dit een nevenwerkzaamheid van de locomobiel van de dorsmachine.
Minder vanzelfsprekend isechter, dat op verschillende gewone boerenbedrijven in
deze tijd eveneens stoommachientjes voor aandrijving van de karn in gebruik kwamen. Op boerderijen, waar veel veegehoudenwerd, bestond hiervoor grote belangstelling, vooral in het zuid-westen van onsland. In 1865waren er opde Zuidhollandse eilanden, in Zeeland (voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen) en in Noord-Brabant
(vermoedelijk weerdeWesthoek) intotaal 6van dezemachientjes aanwezig (Afb.75).
In 1869 was dit aantal opgeklommen tot 16, en in 1871 tot 21. Daarna worden de
verschillende stoomwerktuigen, die op de boerderijen gebruikt werden in de landbouwverslagen niet meer gespecificeerd opgegeven, zodat niet meer kan worden
nagegaan of het gebruik van deze machientjes zich nogverder heeft uitgebreid. Deze
kleine stoommachines van l pk. werden gefabriceerd door Vanderauwera en Co. te
Brussel, maar weldra ook door een bedrijf te Zierikzee en de firma Voorbeytel te
Bergen opZoom. Tijdens het karnen kon men tegelijkertijd met deafgewerkte stoom
inongeveer 2uur tijds 10à 12 emmerswater en een mud graanafval (voor veevoeder)
171 koken. De gebruikers waren er enthousiast over, maar anderen die er geen praktijk-

Afb. 76. Melkaden. V.I.n.r.: Koper, hout, aardewerk en Swartz-vaten.

ervaring meehadden, meendendatdeze'stoomkarnmachine' nooit rendabel kon zijn.
Voor het weidebedrijf kondigden zich echter veranderingen aan, die van veel verdergaande betekenis zouden blijken en voor het overgrote deel van dezuivelbedrijven zelfs een volledige omschakeling ten gevolge zouden hebben.
In 1863werd door de Zweed G. Swartz een nieuwe wijze van boterbereiding ontwikkeld. Volgens deze methode werd de melk gekoeld in ovale cylindrische koelvaten van vertind ijzer, die 40 à 50 1 melk konden bevatten (Afb.76). Deze koelvaten
waren ca 50cm hoog en werden tot ca 40 cm met melk gevuld. Vervolgens plaatste
men de koelvaten ingrote gemetselde koelbakken met ijsen liet devaten daarin 12 à
24 uur staan. Na het afromen werd van dezoet gebleven room direct boter gemaakt.
In Sleeswijk-Holstein begon men ongeveer terzelfder tijd weer een geheel ander
type koelvaten te gebruiken. Dit waren grote, langwerpige, platte, van binnen geëmailleerde ijzeren bakken van 6à 8cmdiepte meteen inhoud van 10à 121 (Afb.77).
Met een rol streek men de room van de melk af. Het wassen van de boter met water,
zoals in ons land gebruikelijk was, bleef achterwege. Men werkte alle karnemelk uit
de boter met een houten kneder zonder debotermetde handen aan teraken(Afb.78).
Deze methode kon alleen op zeer grote bedrijven worden toegepast, omdat zij hoge
investeringen vergde. Met beide methoden verkreeg men boter met een betere smaak
engrotere houdbaarheid.
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Afb. 77. Holsteinsevaten, £/ƒ/>/. ZA C/7.1866.

In Denemarken maakten de nieuwe methoden grote opgang op de vele grote bedrijven en landgoederen. Het wasdeboter, dieopdézebedrijven geproduceerd werd,
die in toenemende mate onze boter concurrentie begon aan te doen op de Londense
markt. De geheel andere wijze van voederen van het rundvee, die vooral steunde op
akkerbouwprodukten, gaf de Denen een directe voorsprong op onze zuivelboeren.
Deconsistentievandeboterwerddoor dezevoederwijze bijzonder gunstig beïnvloed.
Het Nederlandse zuivelbedrijf berustte op een geheel andere grondslag, omdat het
overwegend gevestigd was in de zuivere weidegebieden. De grote zuivelproduktie
viel hier altijd samen met de periode van grasgroei in de zomermaanden. De aanvoer te Londen uit Nederland wasdientengevolge inde zomer het grootst, zodat de
prijzen indezomer steedslagerwaren. De Denen kondendaarentegen ook 'swinters,
wanneer deprijzen weerstegen,met grote aanvoeren opdemarkt komen, omdat hun
voedermiddelen van hetbouwland afkomstig waren.
Op de kleinere Deense bedrijven bleef de boterbereiding vooreerst op hetzelfde
peil. Deze boter werd echter niet geëxporteerd en kwam alleen opde binnenlandse
markt. In Denemarken heeft men vroeger leiding gegeven aan het landbouwbedrijf
dan bij ons.Opde grote bedrijven werden al spoedigjonge mensen inde gelegenheid
gesteld zich de moderne boterbereidingsmethoden eigen te maken. Een zuivelconsu173 lent werd reeds in dejaren 60aangesteld. Na 1870werkten in Denemarken verschei-

dene zuivelfabrieken en vanaf 1882, het jaar waarin de eerste Deense coöperatieve
zuivelfabriek in het leven werd geroepen, kon ook de kleine boer de vruchten van de
export plukken. Het was vooral in deze jaren, dat de Deense boter van uniforme
kwaliteit de Nederlandse van de Londense markt ging verdringen. Vóór die tijd nam
de boterexport van Denemarken naar Engeland slechts zeer langzaam toe. De Ne,derlandse export groeideeveneensen had aanvankelijk weinigteduchten van dievan
Denemarken.
Algemeen bestaat nog steeds de indruk, dat in ons land pas na de Internationale
Landbouwtentoonstelling teAmsterdam in 1884het inzichtontstond,datonzeboterbereiding verbeterd kon worden. Dat isbeslist nietjuist. In het voorafgaande decennium stond dit probleem reeds in het middelpunt van de belangstelling. Het begon
met discussies tussen voor- en tegenstanders van kwaliteitscontrole door de overheid
en het inwinnen van informaties over de bereidingswijze in Holstein door het Landhuishoudkundig Congres (1866). In het begin van dejaren 70waren er al een aantal
boter- en kaasfabriekjes, waarvan het merendeel echter spoedig weer gesloten werd,
omdat men de problemen onderschat had of een goede bedrijfsleiding ontbrak. In
dezejaren maakte Wouter Sluiszichverdienstelijk met het houden van voordrachten
en demonstraties over de zuivelbereiding, waarbij hij de door hem zelf aangebrachte
verbeteringen in het maken van kaas en boter algemeen bekend maakte. Ofschoon
hij - vooral in zijn naaste omgeving - niet altijd waardering ondervond en veelaleen
roepende indewoestijn bleef,heeft hijtochdegeesten rijp gemaakt voor de komende
vernieuwingen. Overal in het land trad hij als spreker op inde vergaderingen van
plaatselijke afdelingen van de landbouwmaatschappijen en het aantal spreekbeurten
dat hij in dejaren 70vervuld heeft, moet in de honderden lopen. Waar in dezejaren
bijdezuivelbereiding dethermometer gebruikt werd- reedsin 1800aanbevolen door
Geert Reinders! - was dit in de meeste gevallen een direct gevolg van het bijwonen
van een voordracht van Sluis.De later zo bekend geworden Boekel-methode voor de
Edammer kaasbereiding is rechtstreeks ontwikkeld uit zijn ideeën. Sluis heeft dit
werk steeds belangeloos gedaan en stierf vergeten en in armoede, terwijl Boekei zijn
methode geheim hield entenslotte voorgoed geld verkocht.
Twee gebeurtenissen in hetjaar 1878maakten groteindruk in het gehele land. De
eerste was een reis van een commissie, die door de FriescheMaatschappij van Landbouw benoemd wasom in Denemarken dezuivelbereiding te bestuderen.
Croesen heeft met alle waardering voor het rapportvandeFriesecommissieaan- 174

nemelijk gemaakt, dat men het belang van dit rapport later welwat overschat heeft.
Decommissie heeft eropaangedrongen - enmet succes- dat deboterbereiding op
de boerderij met meerzorgen met beteregereedschappen zou plaats vinden, maar zij
stond afwijzend tegenover de oprichting van zuivelfabrieken. Geheel in overeenstemming metdegedachten vandecommissie reisdeD.Gabel,oud-directeur vaneen
Molkereischule bij Flensburg, in dejaren 1881en 1882gedurende enige maanden in
opdracht van de Friesche Maatschappij van Landbouw door de Friese weidestreek
om de boerinnen, die dat wensten de nieuwe bereidingsmethoden te leren. Zijn
werkzaamheid wasechtertekort van duur omgroteinvloedte hebben.
De tweede belangrijke gebeurtenis in 1878, waarop ik hierboven doelde, was de
tentoonstelling teApeldoorn. 'Van eenedorpstentoonstelling', aldus begint het nogal
hooghartige commentaar in de Arnhemsche Courant van 7juni, 'koestert men gewoonlijk geen hooge verwachting. Vooral in een tijd waarin het van reuzententoonstellingen wemelt, haalt de stedeling met minachting de schouders op voor zulk een
Lilliputters-onderneming als een dorpstentoonstelling. De Apeldoornsche Tentoonstelling kenmerkt zich evenwel door eenige eigenaardigheden, die regt geven op onderscheiding en waardeering'. Deze waardering blijkt dan te zijn weggelegd voor de
zuivelafdeling, waar Boeke en Huidekoper de methode-Swartz demonstreerden met
werktuigen van deDuitsefabrikant Eduard Ahlborn. Men had nietsnagelaten omde
zaak zo spectaculair mogelijk te maken. De aandrijving van de karn geschiedde zelfs
met een stoommachine. Uit het beschikbaar stellen van een belangrijke overheidssubsidie om deze zuiveldemonstraties mogelijk te maken, blijkt, dat ook de regering
begon te beseffen, dat de naam van onze boter in diejaren op het spel stond. De
zuivelafdeling was 'de grootste, zoo al niet de éénige trekpleister', die vooral de
Friese boeren naar de tentoonstelling lokte. De toeloop was zo groot, dat slechts
weinigen zo gelukkig waren de demonstraties goed te kunnen volgen. Het werd een
geweldige reclame-stunt voor Boeke en Huidekoper. De Arnhemse importeur Louis
Nagel had eveneens een stand met gereedschappen voor het Swartz-systeem op de
tentoonstelling ingericht, maar daar vonden blijkbaar geen demonstraties plaats,
want destand vanNagel trok veelminder aandacht.
Jb. Boeke had zich reeds voor verbetering van de zuivelbereiding geïnteresseerd,
toen hii nogonderdirecteur van de Landhuishoudkundige School teHaren wasenin
1866 schreef hij in het Bijblad van de Landbouwcourant een geïllustreerd artikeltje
175 over de Holsteinse methode. Zijn zoon Jan (1864-1937) werd op achttienjarige leef-

Afb. 78. Boterkneder,cal880.

Afb.79.Laval-separator. Mndbl.Ned.Landb., 1881.

tijd naar Eduard Ahlborn te Hildesheim gezonden om daar gedurende enige jaren
hetvak telerenindiensgrotefabriek van zuivelwerktuigen.
Het was dus beslist geen loze kreet toen Boeke en Huidekoper in 1878 adverteerden, dat zij 'eene bijzondere studie van de invoer van de bestewerktuigen en gereedschappen voor de zuivelbereiding' maakten. En de conjunctuur op de voet volgend
adverteerden zij in 1884:'De tijd isnu daar, om den graanbouw door veehoudingen
weideaanleg tevervangen',eenadviesdat onder dedruk vandegraancrisis volkomen
verantwoord was en waarin de landbouwvoorlichter Boeke weer even om de hoek
kwam kijken. Op het Landhuishoudkundig Congres van 1878 had het congresbestuur Boeke uitgenodigd preadvies uit te brengen o.m. over de vraag 'Wordt de oprigting in onsland van fabrieken ter bereidingvan boter wenschelijk geacht?' Boeke
beantwoordde dezevraagbevestigendengafalszijnmeningtekennen,dat wanneer dit
nu niet geschiedde, men later toch daartoe gedwongen zou worden door de internationale concurrentiestrijd. Niet alleen om geldelijk voordeel was de oprichting van
fabrieken volgens hem gewenst, maar ook 'uit een philantropisch oogpunt'. Nu was
de situatie in ons land nog 'Dat devrouw, in plaats van zichaan deopvoeding harer
somszootalrijkejeugdige kinderen tekunnen toewijden, dieaan zichzelvenof onder
het opzigt van het oudste moet overlaten, om zelve aan den karn te kunnen staan.
Dit isde roeping der vrouw niet'.
Typerend voor het gebrek aan inzicht, dat de landbouwkundige bovenlaag in die
dagen had ten aanzien van deweg,diedezuivelbereiding moest inslaan, ishet artikel
van niemand minder dan F.B. Löhnis, de latere inspecteur van het landbóuwonder-

176

wijs. Het geldelijk voordeel van de boterfabrieken achtte hij niet bewezen en hij betwijfelde of de eventueel hogere prijs van de boter welopwoog tegen het verlies, 'dat
de boerin zich grootendeels uit de melkerij terugtrekt, om zich hoofdzakelijk aan
haar gezin te wijden'. 'Ik vrees, dat het karakter van onzen boerenstand daardoor
groote veranderingen zal ondergaan, en dat reeds meer dan nu het geval is,het streven op den voorgrond zaltreden om dames te worden'.
Detijd zou Boekeweldra inhet gelijk stellen.
De toepassing van de Swartz-methode en de Holsteinse methode of combinaties
hiervan, bleef intussen betrekkelijk gering. Weliswaar werden in Friesland, en ook
hier endaar elders in het land, eenaantal boerderijen reedsvóór dekomst van Gabel
voor deze methoden ingericht (met Swartz-vaten (Afb.76),Holsteinse karn, boterkneders(Afb.78)enijskelders), maar de investeringen vormden toch, naast de terughoudendheid van de boerin, een groot beletsel. Daar kwam nog bij, dat het ijs - zowel het Noorse natuurijs als het binnenlandse fabrieksijs - dat menvoor deze bereidingswijze nodig had, hier slechts tegen hoge prijzen te verkrijgen was en de bewaring van het ijs op de boerderijen 's zomers haast onoverkomelijke moeilijkheden
gaf. In plaats van ijs gebruikte men daarom meestal koud water voor de koeling,
maar dat was voor vele streken in ons land niets nieuws. Eén van de belangrijkste
uitgangspunten van het Swartz-systeem was hier dus niet te verwezenlijken endaarmee verviel ook de oplossing van een revolutionaire verbetering van de boterbe- reiding op de boerderij. Wel hebben een vrij groot aantal boeren, ook onder invloed
van de wandelleraren, in die tijd meer aandacht besteed aan kwaliteitsverhogende
factoren bij de boter- en kaasbereiding. Maar dewerkelijke oplossing van de zuivelproblemen werd eerst mogelijk door de uitvinding van de verbeterde centrifuge van
de Zweed G. de Laval in 1879. De Duitser Lefeldt had reeds driejaren tevoren een
centrifuge uitgevonden, maar bij deze centrifuge moest het werk steeds worden onderbroken om het apparaat teledigen. De centrifuge van Laval was ontworpen voor
continu-gebruik en was daarom ook geschikt voor de fabrieken (Afb.79). De grote
betekenis voor de zuivelbereiding van de uitvinding van Laval, die de grootste noviteit was op de Royal Show te Kilburn bij Londen in 1879,werd onmiddellijk begrepen. Boeke, die deze tentoonstelling bezocht had, knoopte direct relaties met Laval
aan en importeerde als eerste diens centrifuge, weldra gevolgd door Louis Nagel en
anderen.
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fabrieken in 1882, die het voorbeeld en de stimulans voor de oprichting van andere
'fabrieken is geweest, werd een nieuw tijdperk voor de Nederlandse zuivelbereiding
ingeluid. De vervaardiging van een hoogwaardig, uniform kwaliteitsprodukt kwam
nuspoediginzicht.
De zuivelbereiding verplaatste zich meer en meer van de boerderij naar de fabriek
en de importeurs van landbouwwerktuigen verloren onder de boeren steeds meer
klanten, maar kregen een nieuwekringvanafnemers inde zuivelfabrieken.
Het melktransport van de boerderij naar dezuivelfabrieken gaf aanleiding tot het
ontstaan van de moderne melkbus. De oude buikige koperen kannen waren voor dit
doel niet geschikt; wel bleven zij- voorzien van een aftapkraan - nog tot omstreeks
de Tweede Wereldoorlog een fleurige noot geven aan de wagens en karren van de
melkslijters in de steden.
De oudste melkbussen die hier te lande gemaakt werden, in het begin van dejaren
80, waren vierkant en konden ca 401 melk bevatten. Zij waren gemaakt van vertind
koper, maar al spoedig werd dit materiaal vervangen door vertind plaatijzer en de
vierkant vorm maakte plaats voor het cylindervormige model. Deze 'melktransportkannen' waren wat slanker en hadden een nauwere hals dan de tegenwoordige. De
inhoud van deze bussen was in de weidestreken 30à 40 1,terwijl men voor de zandbedrijven kleinere bussen van ca 201 maakte. De eerste bussen werden in handwerk
geflenst en gesoldeerd, vanaf ca 1910gingdeNederlandse fabrikant van melkbussen
overtot autogeen lassenenpastetoen ookmachinale produktie-methoden toe.Naadloze bussen bracht hij voor het eerst in de herfst van 1914 op de markt, nadat deze
vanaf 1907uit Duitsland geïmporteerd waren. Deproduktie in onsland vande roestvrij stalen bus dateert van 1934.Na de Tweede Wereldoorlog werd voor de vervaardigingvan melkbussen ook gebruik gemaakt van aluminium.

DE O P K O M S T VAN HET L O O N B E D R I J F
Een rechtstreeks gevolgvan de mechanisatie, dat op zijn beurt de mechanisatie weer
stimuleerde, was het ontstaan van het loonbedrijf. Was het voor bepaalde boeren
niet rendabel een kostbaar werktuig aan te schaffen, omdat hun bedrijf te klein was,
na 1862konden zij in verschillende streken van het land door middel van de diensten
van een loonbedrijf toch profiteren van de voordelen van de grote machines. In het 178

loonbedrijf konden deze machines welwinstgevend worden geëxploiteerd, omdat zij
gedurende veel langere perioden werkten dan op een enkele boerderij het geval kon
zijn.
Anderzijds zullen verschillende boeren, wanneer zij aanschaffingsplannen hadden,
ook gebruik gemaakt hebben van een loonbedrijf om na te gaan of een bepaald
werktuig in de praktijk aan de verwachtingen voldeed. Het loonbedrijf stelde hen
daartoe instaatzonder dat deboerenzelfgroterisico'sliepen.
Op zichzelf was het verhuren van landbouwwerktuigen geen nieuw verschijnsel.
Het was reeds eeuwen gebruikelijk, dat men in perioden, waarin men het ploegwerk
met eigen mensen en materieel niet aankon, ploegen metpaarden huurde. Het oudstemij bekende voorbeeld daarvan dateert uit 1609in de omgeving van Zevenbergen
(N.-B.), maar waarschijnlijk was het reeds usance in de middeleeuwen. In het begin
van de 19e eeuw maakte de Wilhelminapolder velejaren gebruik van 'ploegers en
vraghtenaars' om het ploegwerk te verrichten, dat niet in eigen beheer kon worden
uitgevoerd.
Reeds in het eerste begin-stadium van de landbouwmechanisatie verhuurden verschillende landeigenaren hun werktuigen aan omwonende boeren. Het is bijvoorbeeld bekend, dat Amersfoordt zijn in 1856 aangeschafte stoomdorsmachine verhuurde en in 1858 verhuurde hij ook zijn zaaimachines aan boeren in de Haarlemmermeer. Hij deed dit in deeerste plaats om hen te overtuigen van het voordeel, dat
de nieuwe werktuigen opleverden. Ondanks alle hoon diehem ten deel viel, heeft hij
hiermee wellicht meer dan met zijn propaganda in woord en geschrift, bereikt dat de
Haarlemmermeer op het gebied van de landbouwmechanisatie al vroeg een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. Want vele boeren werden door het gebruik van
zijn machines overtuigde voorstanders en kochten zelf de werktuigen, waarvan zij
tevoren het nut niet inzagen.
In dejaren 60wasonder deboeren in Groningen hethuren van eikaars zaaimachinese.d. gebruik, terwijl eveneens sommige fabrikanten en importeurs werktuigen te
huur aanboden. Zo maakten de fabrikanten De Waal en Co. te Utrecht reeds in de
Landbouwcourant van 12augustus 1858bekend, dat zij 'het gebruik van Locomobiles of vervoerbare stoomwerktuigen, tot het in beweging brengen van Landbouwwerktuigen ophetveld,zooveel mogelijk willendebevorderen, bereid zijn, dusdanige
Locomobiles teverhuren, endat zijhiervoor perdag,van 10uurwerkens,voorloopig
179 in rekening brengen f 10,50onder welken prijs begrepen zijn de kolen, dagloon, ma-

chinist, olie en vet'. Maar dit soort verhuur was slechts een incidenteel nevenbedrijf
terstimuleringvandeverkoop.
Het eerste echte loonbedrijf ontstond met de aankoop van een stoomdorsmachine
door Harmens en Penning te Harlingen in 1862. Hun initiatief is een rechtstreekse
navolgingvanenigeondernemende Engelsen inLincolnshire,diemet hetvan boerderij tot boerderij trekken met dorsmachines een nieuw beroep hadden gevonden. De
eerste klant van Harmens enPenningwasJ. Huidekoper te Midlum(Fr.),vermoedelijk de schoonvader van Jb. Boeke.Zij werkten niet alleen in het noorden van Friesland, maar vanaf 1863ook geregeld in Groningen. Volgens een bericht inde Provinciale Groninger Courant van 28november 1863zouden zij toen reeds met 4van dergelijke machines in Holland werkzaam zijn geweest. Maar dat klinkt bijna ongeloofwaardig,indienmenbedenkt, dat deeerstestoomdorsmachine diezijgekocht hadden
f5000 kostte. Het isechter niet onmogelijk, dat de stoomdorsmachine van Clayton,
Shuttleworth enCo.,dievanaf 1863door deHaarlemmermeer 'circuleerde'heteigendom van Harmens en Penning was. Want Harmens vestigde zich al spoedig in Amsterdam, waar hijzichbehalve op het verhuren van dorsmachines ook toelegde opde
invoer van landbouwwerktuigen. In het noorden van het land had hij namelijk nogal
wat tegenslag ondervonden en daar was de animo van de boeren niet groot geweest.
Door aanhoudende regenbuien in hetjaar 1865bijvoorbeeld waren de kleiwegen in
het oosten van Groningen bijna onbegaanbaar geworden voor paard en wagen, laat
staan dus voor de zware dorsmachine en locomobiel. Ook tijdens het werk zakte de
machine telkens wegindeweke klei.In het geheelwerkten zij indit winterseizoen bij
9 boeren. Dit geringe aantal zou vermoedelijk wel hoger geweest zijn, indien in dat
jaar de graanprijzen en lonen niet laag waren geweest. De locomobiel vertoonde
bovendien allerleimankementen; nu eensraakte de stoomketel lek, dan weer braken
dedrijfriemen. Het herstelvergdedan heelwat tijd engedurende dit oponthoud hadden de arbeiders alle gelegenheid om hun verwensingen over de 'vuurmachine' te
luchten. Vooral de arbeiders uit Oost-Friesland, die iedere winter enige tijd in Groningen kwamen dorsen, zagen in de stoomdorsmachine een gevaarlijke concurrent.
Nietzelden gebeurde het,dat zijstenen ofijzeren voorwerpen indemachine wierpen.
Alsallesvlot verliep,kon ineenwerkdagvan 10uren gemakkelijk 200mudden graan
gedorst worden. De locomobiel verbrandde hiervoor 14 zakken kolen en behalve
deze onkosten kwam daar voor Harmens en Penning nog het loon bij voor een opzichter, eenmachinist eneenvoeder.Deboerzorgdedaarenboven voor 2strodragers, 180

1 korendrager, 1kaf- en waterdrager, 1opsteker en 5 vrouwen en jongens, die de
schoven aansleepten. Door de vele defecten in het seizoen 1865waren er wel dagen,
waarop men slechts 50mudden graan dorste,terwijl demachine25zakken steenkool
verslond. Dit hoge verbruik van kolen was in beginsel terug te brengen op het veelvuldig lek worden van de vlampijpen. Het water stroomde dan in de vuurhaard en
om te voorkomen, dat het vuur doofde, wist de machinist niets beters te doen dan
steeds harder te stoken. Dat dejonge onderneming op deze wijze verlies leed, isduidelijk.
In de Haarlemmermeer veroverde het loondorsbedrijf zich echter vanaf 1863een
vasteplaatsenhetaantal loondorsers breiddezichdaar alspoedig uit.
Deeerste loondorser diein Limburgwerkte in 1864,ishierboven reeds vermeld.
Ook in Zeeland vond het loonbedrijf spoedig ingang. In het jaarverslag van de
Zeeuwsche Landbouw Maatschappij over 1863 werd devolgendewens uitgesproken:
'Van groot belang zou het zijn, dat men in de verschillende deelen van ons gewest
lieden vond, die zich de meer kostbare werktuigen (zaai- en maaiwerktuigen, dorsmachines, hooischudders, paardeharken enz.) aanschaften, ten eindedaarmee bij die
landbouwers rond te gaan, wier bedrijven te klein zijn om de kosten van die werktuigen te kunnen dragen'. Coöperatief aankopen van landbouwwerktuigen werd nog
niet wenselijk geacht. Misschien is de reeds genoemde smid onder Kortgene, die in
1864een Garrett's rijenzaaimachine kocht, door ditjaarverslag op het idee gebracht
machinesteverhuren. Met inbegripvaneenarbeider voordebedieningvanhetwerktuigvroeghij f2,50 per ha. Devraagvan de kant van deboeren waszogroot, dat hij
in hetzelfde jaar 1864 nog een tweede zaaimachine kocht. Gemiddeld kon hij 3 | ha
per dag met deze machine zaaien en gezien het feit, dat hij in datjaar 75ha zomergraan en in de herfst nog eens 112ha wintergraan aan de Noord-Bevelandse grond
toevertrouwde, kon hij niet van een onvoordelige zaak spreken. De aankoopprijs
van de beide werktuigen, in totaal f 658, had hij immers bijna in één seizoen terugverdiend. In hetvolgendejaar washetaantal zaaimachines opNoord-Beveland reeds
verviervoudigd, omdat verschillende boeren nahun eerste kennismaking metdezaaimachine zelf tot aankoop overgingen.
Ik wil het bij deze voorbeelden laten. Het hoeft geen nader betoog, dat het opkomende loonbedrijf van invloed is geweest op de modernisering van de Nederlandse
landbouw in de tweede helft van de 19eeeuw. Bijzonder sprekend isdit ten aanzien
181 van het dorsen. Tegen 1900 waren in ons land meer dan 250 stoomdorsmachines,

9000 paardendorsmachines en 1000 handdorsmachines. Men mag uit deze aantallen
niet alleen de conclusie trekken, dat de dorsvlegel en dorsstok omstreeks de eeuwwisseling van hun plaats waren verdrongen, maar ook dat het loondorsbedrijf was
uitgegroeid tot een omvang, waarvan Harmens en Penning niet hadden kunnen dromen. Het lijkt immers niet gewaagd om te veronderstellen, dat het merendeel van de
toen in gebruik zijnde stoomdorsmachines het eigendom geweest zullen zijn van
loonbedrijven.
Een terugblik aan het einde van dit hoofdstuk is niet overbodig, want door deveelheid van gegevens dreigt een overzicht van het geheel verloren te gaan. Enjuist dit
overzicht van het geheel isbelangrijk, omdat ereen nieuw beeld van het begin van de
landbouwmechanisatie in Nederland door gevormd wordt.
Hierboven werd in de eerste plaats nagegaan in welk jaar verschillende nieuwe
landbouwmachines voor het eerst in ons land in gebruik kwamen. Het was bij de
veelheid van nieuwe landbouwwerktuigen niet mogelijk een volledige opsomming
van allenieuwe machines tegeven,maar devoornaamste zijn welgenoemd.
Nu is de introductie van één enkel exemplaar van een bepaald werktuig bepaald
niet belangrijk. Zeker niet, wanneer deze uitvoering geschiedde door één van de
'heren', zoals meestal het geval was. Slechts het begin van een potentiële ontwikkeling wordt er door gemarkeerd. Veel belangrijker is de vraag of een werktuig, wanneer het voldeed aan de Nederlandse bedrijfsomstandigheden, een meer algemene
verspreiding vond, met andere woorden of ook deboeren het werktuig accepteerden.
Tenslotteiserdan nogdevraag hoegroot het tijdsverloop wastussen eerste introductie en meer algemene verspreiding. Ofschoon de statistiek ons in de steek laat,
kunnen aan de hand van meegedeelde gegevens toch wel enige conclusies worden
getrokken. In de eerste plaats mag uit deze gegevens worden afgeleid, dat de landbouwmechanisatie niet, zoals algemeen werd aangenomen, eerst omstreeks 1900,dus
nadegrotelandbouwcrisis, begon.
• Dejaren 50van devorige eeuw vormen alshetwaredepreludevandeNederlandse
landbouwmechanisatie. De toepassing van fabriekswerktuigen was nog vrijwel het
monopolie vande'heren', waaraan terstond moet worden toegevoegd, dat de introductievan dearendploeg boerenwerk was. Kleinere werktuigen en paardendorsmachineskwamenookindezejaren op sommigegewoneboerderijen voor. In hoofdzaak
bleven de nieuwe fabriekswerktuigen echter in handen van degrootgrondbezitters. 182

Dit beeld begon zich in dejaren 60 in toenemende mate te wijzigen. Steeds meer
boeren overwonnen hun aarzeling, steeds meer wedstrijden en tentoonstellingen
maakten een beoordeling van de werktuigen mogelijk en de aankoop werd nu ook
financieel realiseerbaar doordehogeinkomstenvanhetlandbouwbedrijf. Dedruk op
de arbeidsmarkt onder invloed van publieke werken en politieke spanningen vergrootten debereidheid vandeboeromte mechaniseren.
Vanaf het begin van dejaren 70werd de mechanisatie een vrijwel algemeen verschijnsel, dat sindsdien niet meer uit de Nederlandse landbouw weg te denken is.
Jaarlijks steeg nu het aantal landbouwwerktuigen, zelfs in de crisisjaren, die nu weldra aanbraken.
Meer en meer gingen de boeren er nu ook toe over om de originele produkten van
debuitenlandse fabrieken te kopen.
De stijgende aankopen werden niet onbelangrijk beïnvloed door deoprichting van
importeursondernemingen enloonbedrijven indejaren 60.Ophun beurt namendeze
in aantal toe onder invloed van devergrote vraag.Zo kwamen er inhet begin van de
jaren 70talrijke nieuweagenten van buitenlandse fabrieken naast dereedsbestaande
importeurs, zoals M.M. Duintjer Ezn. teVeendam (dorsmachines van Moritz Weil,
Frankfurt am Main), Louis Nagel te Arnhem (zaaimachines en Duitse handdorsmachines, later vooral ook zuivelwerktuigen), W. C. en K. de Wit te Amsterdam
(stoomdorsmachines) en vele anderen. Ook kwamen in dezejaren nieuwe fabriekjes
op, die ten dele nog buitenlandse werktuigen namaakten, ten dele werktuigen van
eigenvinding produceerden, zoalsValk enCo.te Lochern(vanaf 1874teWoerden en
Utrecht) en Veth en Co. te Dordrecht. Uit een mededeling van de voorzitter van de
Geldersche Maatschappij van Landbouw tijdens een hoofdbestuursvergadering in
1882blijkt, dat er op 30november 1881zelfs eenverenigingvan fabrikanten en handelaren in landbouwwerktuigen was opgericht.
Het tijdsverloop tussen deeerste introductie en het meer algemeen gebruik van de
werktuigen varieert sterk. Werktuigen, die bij introductie hier telande gemakkelijk
nagemaakt konden worden,werden naeen 5à 15jaren invoor dietijd vrij grote aantallen op de boerderijen gebruikt. Dit was bijvoorbeeld het geval met dearendploeg,
depaardendorsmachine, dewiedmachine, de rijenzaaimachine ende hooihark.
Werktuigen, die nog lang in het experimentele stadium bleven steken, hadden een
veellangereperiode nodigomalgemeen ingebruik tekomen.Eenvoorbeeld daarvan
183 isdegraanmaaimachine, dieeerst in dejaren 20van de20steeeuwmeer algemeen in

zwang kwam. Een ander voorbeeld, dat wellicht nog sterker spreekt, is de aardappelrooimachine. Reeds in de jaren 60 van de vorige eeuw werden verschillende
typen aardappelrooimachines beproefd, en ofschoon de Veenkoloniale Boerenbond
vanaf dejaren 70constructeursvanaardappelrooimachines stimuleerdedoorpremies,
demonstraties en wedstrijden, is er bijna een eeuw verlopen voor deze pogingen resulteerden ineen betrouwbare aardappelrooimachine.
Nahet ontstaan vandeimportfirma's vanlandbouwwerktuigen werd ook deperiode tussen de uitvinding van een bepaald werktuig in het buitenland en de toepassing
in onsland steeds korter. De maaimachine geeft daarvan een goed voorbeeld. Nadat
de maaimachine bruikbaar geworden wasvoor de praktijk leverden de Amerikaanse
fabrieken in dejaren 40 reeds enige duizenden machines af, terwijl de eerste Amerikaanse maaimachine in ons land eerst in 1856 werd ingevoerd. De zelfbinder (met
touw)kwamvanaf 1878inAmerika inproduktieenwerdhierreedsin 1883gedemonstreerd.
Natuurlijk zijn de aantallen van de 'algemeen in gebruik zijnde werktuigen' van
toen klein in verhouding tot wat tegenwoordig wordt Verstaan onder algemeen gebruik, maar de omstandigheden waren dan ook wel heel verschillend van de tegenwoordige (Tabel4). Bovendien dient men bijdebeoordeling van decijfers niet tevergeten,dat velewerktuigen niet alleen door loonbedrijven, maar ook door boeren aan
anderen werden verhuurd, zodat het gebruik van de werktuigen veel groter was dan
decijfers uitdiejaren doen vermoeden. Het isniet overdreven omteconcluderen, dat
in de jaren 70 het uiterlijk van de Nederlandse landbouw, vooral in de provincies
Groningen, Noord-Holland en Zeeland, zich grondig aan het wijzigen was. Zoals
welhaast vanzelf spreekt, waren de boeren met de grootste bedrijven de eersten, die
hetvoorbeeld vande'heren' navolgden. Zijwareninstaatdeaankopen tefinancieren
enzijhadden demeestebehoefte aandewerktuigen.Voordekleinere gezinsbedrijven
gaf de machine in die tijd nog geen financieel voordeel, maar ook hier waren verschillende verbeteringen ingevoerd.
De mechanisatie van de Nederlandse landbouw iszeker 35jaar eerder begonnen,
dan men tot nu toegemeend heeft.
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6
SLAPENDE RIJK?
Delandbouwgeschiedenis van hetmidden vande 19eeeuwtot aan de landbouwcrisis
van dejaren 80wordt in de meeste handboeken met één pennestreek afgedaan. De
boeren werden in deze periodeschatrijk endientengevolge,aldus degangbare opvatting, misten zijiedereprikkel tot verbetering van hun produkten en produktiemethoden. Zelfs waren zij door de steeds groter wordende buitenlandse vraag naar zuivelentuinbouwprodukten maar altezeergeneigdtot knoeierij opgroteschaal.
Volgens deze visie werd de Nederlandse boer 'slapende rijk' en de Nederlandse
landbouw een enclave van achterlijkheid en bedrog temidden van een wereld van
vooruitstrevendheid. Met deze generalisaties wordt het beeld in sterk contrasterende
kleuren geschilderd en slechtseen enkeling heeft het gewaagd te veronderstellen, dat
voor dezeschildering meer kleuren nodigwaren dan alleen zwartenwit.
Het definitieve antwoord op devraag of de boeren in deze periode inderdaad 'slapende rijk' werden of niet, kan slechts gegeven worden op grond van een zeer breed
opgezet onderzoek, waarin alle facetten van het boerenbedrijf in het gehele land
grondig worden geanalyseerd; maar dat daarbij de mate, waarin de boeren in deze
periode op verantwoorde wijze mechaniseerden, een zeer belangrijke index kan zijn,
behoeft geen betoog. Endat isweereenvraag,die ineen studie overde mechanisatie
van delandbouw niet ontweken kan worden.
In de vorige hoofdstukken kwam reeds herhaaldelijk naar voren, dat de omstandigheden voor de mechanisatie na 1850 steeds gunstiger werden. Er waren echter
even zovelebelemmerende factoren.
Mechanisatie is voor een belangrijk deel een financieel probleem. Naarmate de
kosten van investering hoger liggen, is de adspirant-gebruiker minder geneigd tot
aankoop van nieuwewerktuigen overtegaan.Deprijzenvan buitenlandse landbouwwerktuigen uit de beginperiode van de landbouwmechanisatie waren volgens Nederlandse begrippen buitensporig hoog. Voor demeeste boeren, diezichjuist begonnen
te herstellen van de financiële slagen hen toegebracht door graancrisis, aardappelziekte en longziekte onder het rundvee, waren deze prijzen zelfs onoverkomelijk
hoog. Slechts de 'heren' en enkele zeer rijke boeren konden de aanschaffing van de
nieuwe werktuigen financieren. In dit verband dient ook bedacht te worden, dat het
opnemen van niet-hypothecair crediet voor de landbouwer bijzonder moeilijk was,
zo langer noggeencoöperatieve boerenleenbanken waren.
De opzichzelfaldure landbouwwerktuigen ondergingen bijaankomst hierte lande
185 nog een prijsverhoging tengevolge van transportkosten en van een invoerrecht. De

slepende graancrisis had in de eerste helft van de 19eeeuw het aanzien gegeven aan
een stelsel van beschermende graanrechten op de invoer van buitenlandse granen.
Eenzelfde protectionistische geest openbaarde zich ook in het invoerrecht, dat gehevenwerd op buitenlandse landbouwwerktuigen, dat diende omdeinlandse nijverheid
te beschermen tegen de buitenlandse concurrentie. Een wetsvoorstel om dit invoerrecht tot 1% teverminderen werd nogin 1853door deTweede Kamer verworpen. De
regering zocht toen een uitweg via een Koninklijk Besluit, waarbij de invoerrechten
onder zekere voorwaarden tot 1% beperkt werden; maar volgens Hanedoes, een
oud-leerling van de Landhuishoudkundige School te Groningen, was de boer daarmee niet gebaat: de bijkomende onkosten langs de bureaucratische weg,die bij toepassing van dit K.B.bewandeld moest worden, waren volgens hem zohoogdat zijin
totaal 14% van de waarde van de ingevoerde werktuigen beliepen. Het invoerrecht
werd eerst werkelijk tot 1% teruggebracht bij de Wetvan 15augustus 1862(Uitvoeringsbesluit in Stsbl.nr. 179).Deboeren, dieindeeerste beginperiode van demechanisatie nieuwewerktuigen aanschaften, kochten dan ook indemeestegevallen nietde
originele produkten van de buitenlandse fabrieken, maar de veel goedkopere nagemaakte werktuigen van binnenlandse ambachtslieden.
Deaanschaffingskosten van dewerktuigen waren echter niet deenigeuitgaven, die
een boer,diemechaniseren wilde,zichmoest getroosten. Debedrijfsinrichting vande
meeste Nederlandse boerderijen stemde niet overeen metde bedrijfsomstandigheden,
waarvan de oorspronkelijke fabrikanten bij de constructie van de werktuigen waren
uitgegaan. Met andere woorden, de machines waren afgestemd op de Amerikaanse
en Engelse grootbedrijven en zij waren dientengevolge in vele opzichten niet zonder
meergeschikt om inhet Nederlandse landbouwbedrijf teworden gebruikt. IndeprovincieGroningen bijvoorbeeld waren deakkerssmalenzijwaren zógeploegd,dat zij
in het midden het hoogst waren en naar weerszijden afliepen om deafwatering tebevorderen. Opdezeronde akkers kon men weinigaanvangen met zaai-enmaaimachines. In andere delen des lands deed zichdezelfde situatie voor of waren de akkers zo
dicht begreppeld, dat zij evenmin met brede machines te bewerken waren. Mr. J.P.
Amersfoordt, die zijn bedrijf in de Haarlemmermeer persoonlijk leidde en derhalve
een open ooggekregen had voor de problemen, die de mechanisatie opwierp, formuleerde het aldus: 'Indien gij hebt hobbelig land, vol hoogtens en laagtens, met vele
greppen,schuineslootkanten, met dammen, waarop vele steenen liggen, of gemest
met stratendrek waarin velesteenen zijn, met wilgen of ander hout aan dewaterkant, 186

of liggende op kleine korte akkertjes, houd dan uw geld in uwen zak en koop de
werktuigen niet'.
Vlakke,aaneengesloten, langeen brede percelen wareneeneerste voorwaarde voor
het rationeel gebruik van velewerktuigen. Maar dat betekende, dat de boer, vóór hij
tot aanschaffing van bepaalde machines kon overgaan, eerst zijn akkers moest egaliseren en opnieuw verkavelen, en tevens moest draineren om het aantal greppels
drastisch tebeperken.
Het probleem, waarvoor de boer zich gesteld zag, was dus niet alleen of hij zou
mechaniseren of niet, maar of zijn bedrijf zich leende voor het gebruik van nieuwe
werktuigen. In die gevallen, waarin de mechanisatie voorafgegaan moest worden
door de bovengenoemde cultuurtechnische werken, moest vrijwel steeds van de aankoop van zaai- en maaiwerktuigen worden afgezien. De machines zelf waren in vele
gevallen reeds niet te financieren en wanneer dan bovendien nog kostbare cultuurtechnische werken, die destijds nog niet gesubsidieerd werden, moesten worden uitgevoerd,wasmechanisatie vrijwel onmogelijk.
De buizendrainage werd reeds enigejaren na de uitvinding van dit nieuwe afwateringssysteem ook hier en daar in ons land toegepast. Dit geschiedde echter uitsluitend op de grote bedrijven van kapitaalkrachtige eigenaren en ook dan nog werd het
draineren overeenperiodevanvelejaren getemporiseerd. IndeWilhelminapolder bij
Goes,één van de meest gemechaniseerde bedrijven van ons land, begon men in 1852
de eerste percelen te draineren; deze drainage was eerst ruim 30jaren later vrijwel
voltooid. Men had in deze periode 1022ha gedraineerd en de gemiddelde kosten per
ha bedroegen ca f 145.Geenwonder dus dat het aantal gedraineerde hectaren bouwland in ons land slechts langzaam groeide.
Waren de omstandigheden voor boeren, dieeigenaar van hun grond waren, al niet
bevorderlijk voor een snellevoortgang vandedrainage endedaarmee gepaard gaande mechanisatie, voor pachters lag de situatie nog ongunstiger. De pachtcontracten
liepen over betrekkelijk korte termijnen, hetgeen op zichzelf reeds de pachters weerhield om de grond te draineren. Daar kwam nog bij, dat de verpachters niet bereid
waren eengedeeltevan dedrainagekosten voor hun rekeningtenemen.
Mechanisatie heeft ook invloed op de inrichting van de bedrijfsgebouwen. Reeds
in 1862 klaagde een spreker uit Texel op het Landhuishoudkundig Congres, dat de
bestaande schuren teweinigruimte boden voor het bergen van grote machines, waar187 bij hij speciaal doelde op de maaiwerktuigen. In verschillende andere streken van

het land kon men in diejaren ook algemeen de opmerking horen, dat dedamhekken
niet breed genoegwaren om maai-en zaaimachines door telaten. Voorzieningen om
het gebruik van dezewerktuigen mogelijk te maken en om doelmatige opslagruimten .
inte richten, vergden weer nieuwe investeringen.
De opsomming van factoren, die de mechanisatie belemmerden, is hiermee echter
' nogniet ten einde. Velegronden waren tiendplichtig engarfpacht endeelbouw waren
in het midden van de 19eeeuw in het oosten van het land nog algemeen; in een deel
van Overijssel en indeGelderse Achterhoek wasditzelfs deenigevorm van verpachting. In aldeze gevallen profiteerden de tiendheffer en deverpachter rechtstreeks van
de verhoogde opbrengsten, die een gevolg waren van de investeringen van de tiendplichtige en de pachter. Deze laatsten hadden dus weinig belang bij vergroting van
hun oogst en dit weerhield hen van de aankoop van produktieverhogende werktuigen als de zaaimachine.
Ook de marken met hun gemeenschappelijke exploitatie van de woeste gronden
vormden een ernstige belemmering voor een rationele bedrijfsvoering. De Markenwet van 1886 maakte aan deze vorm van grondgebruik een einde op een tijdstip,
waarop het gebruik van kunstmest meer algemeen werd, zodat men de heideplaggen
van de gemene grond kon missen als basis voor de bereiding van een grote hoeveelheid stalmest. Maar zo lang de onrationele verspreiding van de aan verschillende
eigenaren toebehorende akkers niet was gesaneerd d.m.v. ruilverkaveling, droeg de
Markenwet nietveel bij tot debevorderingvandemechanisatie.Ook waar geenessen
waren, lagen deakkers opdezandgronden dikwijls zoversnipperd, dat depercelen te*
verspreid entesmalgeworden waren om metdenieuwemachines bewerkt teworden.
Vrijwillige ruilverkavelingen kwamen metgrotemoeitetot stand, omdat één eigenaar,
die weigerde met de gemaakte plannen in te stemmen, een ruilverkavelingsproject
onmogelijk kon maken. Vóór de wettelijke regeling van de ruilverkaveling (1924 en
1928)zijn dan ook slechtsenkele ruilverkavelingen gerealiseerd.
De deelbouw en de garfpacht waren omstreeks 1875een anachronistische uitzondering aan het worden, maar de tienden bleven nog langvoortbestaan. De Tiendwet
van 1872,waarbij de tienden op basis van vrijwilligheid afkoopbaar werden gesteld,
had te weinig effect. Eerst de nieuwe Tiendwet van 1907,die een dwingend karakter
had, bracht het werkelijk begin van de zo nodige liquidatie van dit middeleeuwse
instituut, dat pas in de Tweede Wereldoorlog geheel uit de Nederlandse agrarische
samenleving verdween.
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Dedrang tot mechanisatie ontstaat dikwijlsonderinvloed van dearbeidsmarkt. In
Engeland trokken reeds in het begin van de 19eeeuw velelandarbeiders naar de steden, waar bij de snel uitbreidende industrieën hogere lonen te verdienen waren. In
ons land was hiervan in het midden van de 19eeeuw nog nauwelijks of geen sprake.
Delandarbeidersionen blevenopeenlaagniveauenmenkon steedsgenoeg arbeiders
aanwerven. Gedurende de hooioogst overstroomden honderden hannekemaaiers uit
Duitsland deNederlandse weidestreken omhun diensten aantebiedenbijhet maaien
en binnenhalen. Eerst in dejaren 60en in toenemende mate in dejaren 70werd dit
anders. Onder invloed van de internationale politieke spanningen kwamen de buitenlandse seizoenarbeiders inveelgeringere aantallen ons land binnen. Aanvankelijk
was dit een incidenteel verschijnsel; na de mobilisaties kwamen de hannekemaaiers
weer terug. Maar naarmate de 19eeeuw voortschreed, maakte de industrialisatie in
Duitsland dejaarlijkse trek naar Nederland voor velen overbodig en was er sprake
van een structurele wijziging van de arbeidsmarkt. Er ontstond zelfs aan het einde
van de vorige eeuw een grensverkeer in tegenovergestelde richting: Nederlandse arbeiders gingen werken bij deindustrieën in Duitsland enBelgië.
Het isopvallend hoe snel de boeren reeds in dejaren 60en 70op deze wijzigingen
van de arbeidsmarkt, zowel de incidentele als de structurele, hebben gereageerd. Bij
oplopende lonen en een dreigend arbeiderstekort - ook plaatselijk tengevolge van
aanleg van spoorwegen of kanalen - is onmiddellijk een stijging in de verkoop van
landbouwwerktuigen teconstateren. Van een werkelijk ernstigarbeiderstekort ophet
platteland isechter inde 19eeeuwgeen sprake geweest.
Welwasereenander probleem inverband met dearbeidersvoorziening en mechanisatie waarover velen zich zorgen maakten. De landarbeider stond aanvankelijk
dikwijls afwijzend tegenover denieuwewerktuigen enzagdaarin eengevaarlijke concurrent, een verschijnsel dat in iedere periode van mechanisatie en automatisering
kan worden waargenomen. Zo beklaagde zich een schrijver in de Landbouwcourant
van 1872:'Dikwijls hoorden wij,enwij ondervonden het zelf ook wel,dat het werkvolk met een nieuw werktuig allesbehalve ingenomen was. Dat landbouwmachines
vaak tengevolge van onwil in een desolate toestand geraken, weet ieder smid in een
streek, waar wat nieuwe landbouwwerktuigen gebruikt worden, wel te zeggen'. Als
remedie adviseerde de schrijver, die dit probleem aan de orde stelde, een premie-en
boetestelsel toe tepassen. Om alle schuld voor develemankementen, diezich tijdens
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natuurlijk een te eenzijdige redenering. Hierboven werd reeds opgemerkt, dat op de
bedrijfszekerheid vandeeerste machines veelwasaan temerken. Bovendien stond de
landarbeider uiteraard volkomen vreemd tegenover de techniek. Landarbeiders, die
thans volgens de omschrijving in decollectievearbeidsovereenkomsten tot de ongeschoolden moeten worden gerekend, moesten in die tijd de machines bedienen. Toestanden als in de Verenigde Staten, waar volgens Boeke en Huidekoper de Sulkyplow(Afb. 80)wasgeconstrueerd (1884), omdat 'de Amerikaansche arbeider begint
te weigeren om achter den ploeg of egge te loopen en als voorwaarde stelt, dat de
landbouwer den ploeg en de egge voorziet van zitbanken', bestonden hier nog lang
niet. Men vond dit in onsland ronduit belachelijk en H.M. Hartog leverde opditbericht ('als het waar is')dan ook een raillerend commentaar inAgricultura, het officiële orgaan van de Internationale Landbouwtentoonstelling van 1884. Hij zou zich er
niet over verbazen, zo schreef hij, indien hij op deze tentoonstelling een ploeg of ander werktuig zou vinden 'met een draaiorgel of orchestrion onder de zitbank, in beweging gebracht door een riemschijf op de as, die tevens eene courant afrolt over
een leeslessenaar vóór den ploeger geplaatst, omdat het zoo geestdoodend werk is
voor denarbeider, omden geheeledagopeenzelfden akker heenenwederte rijden'.
Inderdaad lag het arbeidersprobleem bij ons wel geheel anders. De voorkeur van
de Nederlandse landarbeider voor het oude handwerk, ingegeven door angst voor
werkloosheid, en zijn technische ongeschooldheid waren factoren die tot ver in de
20steeeuw de bereidheid van zijn werkgever om te mechaniseren afremden.
Aan een objectieve voorlichting van de boeren ontbrak het ook nogvrijwel geheel.
De landbouwschrijvers, diede nieuwe werktuigen propageerden, hebben het gebruik
eerder tegengehouden dan bevorderd. Hun methode om de boeren, die 'den ouden
slender' bleven volgen, in de landbouwpers te honen en hun 'voorvaderlijken ploeg'
belachelijk te maken, was psychologisch nu niet bepaald geschikt om bij de boeren
goodwill te kweken voor de nieuwe werktuigen. Omdat zij geen onderscheid konden
maken tussen goed en slecht, wantrouwden de boeren hun adviezen ook wanneer zij
werkelijk goede werktuigen aanbevalen.
Het mageigenlijk een wonder heten, dat de boeren ondanks aldeze remmende invloeden in de tweede helft van de 19eeeuw reeds betrekkelijk veel machines hebben
gekocht. De gegevens in het vorige hoofdstuk geven hiervan wel enige indrukken,
maar noggeenexact beeld. In iedergevalvragen zijom nadere uitwerking, om kwantitatieve data.
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Afb. 80. Sulky-plow.Lb. Crt. 1884.
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Nu blijkt hetbijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk, omaan dezevraagtevoldoen.
Tabellarische overzichten van het aantal in ons land gebruikte landbouwwerktuigen
ontbreken tot hetjaar 1875en eerst 10jaren later krijgen zij een redelijke mate van
betrouwbaarheid. Van de Bataafse tijd tot in dejaren 70was de landbouwstatistiek
eigenlijk niet meer dan hetjaarlijks beschrijven van de toestand op landbouwgebied
in de landbouwverslagen, waarbij men een en ander hier en daar met cijfers verduidelijkte. Aan groepering van cijfers vanuit een bepaalde gezichtshoek dacht men nog
niet. Het onvolledige cijfermateriaal isniet het enige gebrek van de landbouwverslagen. Veel erger is, dat aan de meegedeelde cijfers bovendien nog een zeer geringe
waarde moet worden toegekend. De oorzaak daarvan isgelegen in de wijze waarop
het grondmateriaal verzameld werd. Dit was in eerste instantie de taak van de gemeentebesturen. De onmacht en het gebrek aan interesse, waarmee vele gemeenten
deze taak vervulden, blijkt o.a. uit het verslagvanhet Landhuishoudkundig Congres
van 1862. Eén van de leden merkte op, dat het voor burgemeesters ten plattenlande
onmogelijk was om op de gestelde vragen een exact antwoord te geven, omdat de
boeren weigerden gegevens teverstrekken. Hem was een gemeente bekend, waar telkenjare decijfers over deomvangvan deveestapel opdevolgendewijzewerden verkregen:deburgemeester enwethouders schreven ieder hun schattingen opeen stukje
papier, waarna men deze cijfers optelde en door drie deelde!Dit voorbeeld kan met
talloze andere worden aangevuld. In sommige plaatsen kwamen de cijfers tot stand
op grond van de taxaties van de veldwachter, die geacht werd tijdens zijn dagelijkse
rondgang door de gemeente een gedetailleerd inzicht te hebben in de opbrengsten
van alle verbouwde veldvruchten in mudden per ha, in de omvang van het aantal
paarden en runderen, verdeeld in verschillende leeftijdsklassen, over het aantal
schapen, varkens enz. enz. De terughoudendheid van de boeren bij het verstrekken

van gegevens had als oorzaak een beduchtheid voor fiscale consequenties, die
ook toen reeds diep in het Nederlandse volkskarakter verankerd was. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om, zoals hun tijdgenoten deden, de staf te breken,over
dehoofden vandeondeskundige burgemeesters,maar inwezen laghet onbevredigende van de situatie niet aan hen, maar aan het systeem dat bij afwezigheid van een
deskundig apparaat voor het verkrijgen van statistische gegevens,organen inschakeldewier taak opeengeheelander terrein lag.
Eén van de grote verdiensten van Dr. W.C. H. Staring isgeweest, dat hij met succes een poging heeft ondernomen de landbouwverslagen te verbeteren, toen hij tot
redacteur van de landbouwverslagen werd benoemd. Vanaf die tijd (1861) kwam er
meer cijfermateriaal in de verslagen en de gemeentebesturen kregen aanwijzingen op
welke wijze zij het materiaal moesten verzamelen. In het Landbouwverslag van 1870
kon Staring, wiens grootste deugd niet bescheidenheid was, meedelen dat de Nederlandse landbouwstatistiek beter was dan iedere buitenlandse landbouwstatistiek.
Men vraagt zich bij het lezen van deze juichkreet af, hoe 't in die dagen dan welin
het buitenland gesteld was, want de Nederlandse landbouwstatistiek was ondanks
vele verbeteringen nog volkomen onbetrouwbaar. De directeur van de Rijkslandbouwschool te Wageningen, C.J.M. Jongkindt Coninck, die Staring als redacteur
van de landbouwverslagen in 1876opvolgde, stak zijn kritiek in het eerste door hem
bewerkte verslag niet onder stoelen of banken. Door een kritische toetsing van de
hem verstrekte cijfers verhoogde hij de betrouwbaarheid van de landbouwstatistiek
op vrij korte termijn. Een grote stapin degoede richting was ook, dat landbouwdeskundigen vanaf 1879 de burgemeesters in een steeds groeiend aantal gemeenten ter
zijde stonden bijhet verzamelen van het grondmateriaal.
Vanaf 1875verschenen voor het eerst tabellarische overzichten, waarin provinciegewijs het aantal verschillende landbouwwerktuigen werd opgesomd. Deze eerste
tabellen zijn vrijwel waardeloos. Voor het verslag over 1876 waren geen opgaven
ontvangen uit de provincies Groningen, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Dientengevolge waren de totalen voor alle werktuigen in 1877tenminste verdubbeld en in enkele gevallen zelfs verdrievoudigd ten opzichte van de totalen van
het voorafgaande jaar. Van alle provincies waren nu cijfers binnengekomen, maar,
verzuchtte de redacteur 'Het blijft niettemin eene waarheid, dat van vele gemeenten
deopgaven verrebezijden dewaarheid zijn'. Onvolledigwaren zijook. De gemeentebesturen van Leek, Appingedam en Oostvoorne hadden meegedeeld dat in deze 192

plaatsen de dorsmachine algemeen in gebruik was, zonder echter het aantal op te
geven. In Zuid-Holland had men over het geheel zo weinig cijfers verstrekt, dat zij
'den indruk zouden teweegbrengen, dat landbouw enveeteelt aldaar opeenzeer laag
standpunt staan, ofschoon in waarheid het tegenovergestelde het geval is'. In 1878
zond Friesland zo weinig betrouwbare gegevens in, dat het leek dat het aantal werktuigen overal behalvein Friesland toegenomen was.Door aanhoudend rappeleren en
door telkens te informeren naar de oorzaken van deverschillen in de opeenvolgende
opgaven van degemeentebesturen trachtte deredacteur het statistische overzicht van
de landbouwwerktuigen in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Even
consciëntieuswaarschuwde hij de lezers van zijn verslag voorlopig nog geen conclusies uit de overzichten te trekken. Uit de steedsnauwkeurigerwordendeopgavenzou
men immers kunnen afleiden, dat de groei van het aantal landbouwwerktuigen in
dezejaren met grote sprongen verliep, terwijl in feite van een voortgezette geleidelijke toeneming sprake was, die tengevolge van de onjuiste gegevens in de voorafgaandejaren niet tot uiting kwam.
Dat de gemeentebesturen in diejaren nog geen enkel begrip hadden waar het om
ging, blijkt bijvoorbeeld uit de mededeling (1879), dat in de gemeente Zuilen (prov.
Utrecht) 6rolmolens( = dorsblokken) werden opgegeven onder de rubriek 'Dorschwerktuigen door paarden gedreven'. Nog in 1885 rubriceerden de vroede vaderen
van Oostdongeradeel (prov. Friesland) 63dorsblokken onder paardendorsmachines.
Eengemeentebestuur in Utrecht spandeechter dekroon door in 1882 100dorsvlegels
als handdorsmachines te kwalificeren! En dit zijn dan nog maar enkele fouten, die
dankzij de waakzaamheid van de redacteur niet in de verslagen werden opgenomen.
Dat decijfers door al deze oorzaken aanvankelijk dikwijls sterk naar boven of beneden afweken in vergelijking met voorgaande jaren is nu wel duidelijk. Een maatstaf vormen zijniet;deenigeconclusie,diemen uit deverschillen magtrekken, isdat
het grondmateriaal nog niet betrouwbaar was. Tengevolge van de medewerking van
de reeds genoemde landbouwdeskundigen en door de nauwgezette wijze, waarop de
redacteur de verschillende cijfers bestudeerde en corrigeerde, kon de laatste in het
Landbouwverslag over 1881opmerken, 'dat de thans ontvangen opgaven veel vollediger waren, dan ooit tevoren het gevalisgeweest... terwijl wij alle reden hebben om
te gelooven, dat in een volgend Verslag andermaal op eene uitbreiding - als uitsluitend gevolg van nauwkeuriger opgaven - gewezen zal kunnen worden'. De verschil193 len in de opgaven werden vanaf datjaar dan ook steeds geringer en men kon er vol-

gensderedacteur nuook metenigvoorbehoud toch weleenzekeregroeivan het aantal werktuigen uit afleiden.
Het blijkt dus niet mogelijk de voortgang van de landbouwmechanisatie vanaf
1860en zelfs niet vanaf 1875 met cijfers aan te tonen. Uitgaande van de gedachte,
dat de redacteur van de landbouwverslagen vanaf 1885 een redelijke mate van betrouwbaarheid aanzijn tabellarisch overzicht van de landbouwwerktuigen toekende,
moet detabel van 1885het beginvormen (Tabel4).
Ook indien wij ervan uit gaan, dat de cijfers van deze tabel niet volledig in overeenstemmingmetdewerkelijkheid waren,kan men toch uit dit overzichteenaantalalgemenegevolgtrekkingen maken.
Hierboven werd reeds vastgesteld, dat invelegevallenlandbouwmechanisatie niet
mogelijk was, indien deze niet gepaard ging met drainage. Uit het onderstaand overzicht (Tabel 5)van het totaleaantal hectaren, dat in 1885gedraineerd was,blijkt deze
samenhang duidelijk.
TABEL 5. Aantal gedraineerde hainNederland in J885.
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

33111
1508
3
43
12
1813
366
5684
1181
291
44012

De provincies Groningen, Noord-Holland en Zeeland, waar de drainage in de akkerbouwstreken het verst gevorderd was, stonden op het gebied van de mechanisatie
in 1885eveneensvooraan.Vermoedelijk hebben degegevensvanNoord-Brabant, zowel van de drainage als van het aantal gebruikte werktuigen, in de eerste plaats betrekking opdekleigronden van Brabant's Westhoek, zodat ook dezestreek gerekend
kan worden tot degebieden,waar deboeren op mechanisatiegebied vooraan gingen. 194

De invloed van de veelal rationele verkaveling van het grasland in de droogmakerijen van Noord- enZuid-Holland blijkt uit het hogeaantal grasmaaimachines, hooischuddersen hooiharken indezeprovincies.
Werktuigen, diegeen voorafgaande cultuurtechnische werken vereisten, werden in
veelgrotere aantallen gebruikt. Uit dewerktuigentabel kan worden afgelezen, dat de
dorsmachine in vrijwel alle provincies een belangrijke rol was gaan spelen. Daarbij
dient men te bedenken, dat er in 1885,behalve de in de tabel genoemde paarden- en
handdorsmachines, ook nog 170stoomdorsmachinesinbedrijf waren (zieTabel 3).
Opvallend is het grote aantal dorsmachines in Gelderland. Waarschijnlijk is dit
een gevolg van het feit, dat de aankoop van dorsmachines in deze provincies weinig
moeilijkheden leverde door de aanwezigheid van de constructiewerkplaatsen van
Stout te Tiel en Oolman te Voorst, die zich vooral op het maken van dorsmachines
toelegden.
De hoge cijfers in vrijwel alle categorieën werktuigen in de provincie Groningen,
Noord-Holland en Zeeland, mogen behalve aan de reeds genoemde oorzaken, mede
toegeschreven worden aan de aldaar bestaande vestigingen van belangrijke importfirma's alsBoekeenHuidekoper (Groningen), Keijser en Swertz, Landréen Glinderman (Amsterdam) en MasséeenZn. (Goes), die de aankoop van buitenlandse werktuigen vergemakkelijkten.
Indien men de cijfers van 1965naast die van 1885legt, vallen de laatste daarbij
natuurlijk in het niet. Maar men kan nu eenmaal geen onvergelijkbare grootheden
met elkaar vergelijken. Het huidige peil van de Nederlandse landbouw is de resultante van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, coöperatie en voorlichting, die in
1885nogniet ofnauwelijks bestonden. Dewerktuigen hebben sindsdien een 80-jarige
ontwikkeling doorgemaakt en een perfectie bereikt, die men in 1885 niet kon voorzien. De landbouwer van 1965is een ondernemer in de moderne zin van het woord
geworden, die rationeel denkt en handelt en door een brede en gedegen opleiding in
staat is verantwoorde beslissingen te nemen, terwijl zijn voorvader in 1885 vrijwel
uitsluitend moest steunen op intuïtie of het gezonde boerenverstand, zoals dat heet.
Delandarbeider, diethans de machines bedient, isniet meer deanalfabeet van 1885,
maar benadert of evenaart in kennis en vakbekwaamheid de monteur in de metaalindustrie, terwijl hij bovendien nog in vele gevallen een of andere vorm van landbouwonderwijs heeft genoten. De landbouw zelf tenslotte is welhaast revolutionair
195 gewijzigd; de perceelsverkaveling isover het algemeen rationeel en wordt nog steeds

verbeterd; door algemenetoepassing van kunstmest worden thansprodukten geteeld
op gronden, die in 1885woest lagen; bekwame kwekers schiepen rassen, die hogere
opbrengsten geven en die zich speciaal lenen voor machinale verzorging te velde en
voor machinaal oogsten. Na deTweede Wereldoorlog ishet tekort aan arbeiders één
van de grootste stimulansen geweest voor de mechanisatie, terwijl in de jaren 80
veelal werkloosheid heerste op het platteland.
Wanneer men zich realiseert, dat in 1860van de in Tabel 4 genoemde werktuigen
geen of slechts enkele exemplaren in gebruik waren en dat in 1885de werktuigen in
allecategorieën in honderdtallen en in demeeste gevallen zelfs in duizendtallen kunnen worden uitgedrukt, dan isdit toch weleen aanwijzing, dat deNederlandse landbouw binnen een tijdvak van 25jaren een geheel ander gezicht had gekregen. Het is
in ieder geval in strijd met de bewering, dat de boeren 'slapende rijk' werden, want
uit de cijfers van deze tabel kan direct worden afgeleid, dat de moderne landbouwwerktuigen in 1885grotendeels in handen waren van de boeren en niet uitsluitend in
die van de grootgrondbezitters. Frappant isindit verband ook, dat het aantal werktuigen gedurende de landbouwcrisis van dejaren 80 geregeld blijft stijgen, met uitzondering van demaaiwerktuigen, dieniet voldeden. Opdewerktuigen werd nietbezuinigd, omdat men overtuigd wasvan hetvoordeel,dat demechanisatie bood. Vóór
de crisis uitbrak, was de landbouwmechanisatie in Nederland reeds in volle gang.
Het sinds 1860steeds toenemende gebruik van landbouwmachines, ondanks de vele
belemmerende factoren, isvolledig in strijd met de uitspraken van de geschiedschrijvers.Hoe isdan detheorie over deachterlijkheid van deNederlandse boeren in deze
periode indewereld gekomen?
De kwalificatie 'slapende rijk' werd het eerst gebruikt door Sickesz en Löhnis in
het gedenkboek Een halve eeuw, dat in 1898verscheen: '... men werd slapende, althans zonder noemenswaardige inspanning, rijk en onder die omstandigheden bestond er dan ook geenszins drang om het bedrijf teverbeteren'. Opde grote Internationale Landbouwtentoonstelling van 1884te Amsterdam werd volgens hen 'Nederland over de geheele linie door het buitenland geslagen ...'. De uitspraken van latere
schrijvers berusten alle op deze twee citaten en na verloop van tijd werden deze uitspraken steedsminder genuanceerd. Blink en Koenen (1913)begonnenhun beschrijving van de landbouw in de periode 1850 tot aan de landbouwcrisis met de vrij
voorzichtige opmerking 'dat velen te zeer slapende rijk werden, door een samenloop
van omstandigheden buiten hen om'. Maar al spoedig lieten zij zich door hun eigen 196

betoog meeslepen en beweerden zij, dat de boeren niet voldoende aandacht gewijd
hadden 'aanverbeteringen vandenlandbouw ineconomisch enintechnisch opzicht'.
Endan eindigen zijhun beschouwingen meteenabsoluteveroordeling: 'Terecht isde
toestand der boeren indit tijdperk later wel gekarakteriseerd alseentijd van materieelebloei,maar van intellectueele malaise'. Over de tentoonstelling van 1884schreef
Koenen (1924):'Onzeachterstand kwam duidelijk aan het licht', terwijl Diepenhorst
(1933) het nog erger maakte door te schrijven: 'Gerust kan worden getuigd, dat die
Landbouw Tentoonstelling in 1884een keerpunt vormt in degeschiedenisvan onzen
landbouw. Zijwasdekrachtigsteimpulstot moderniseering vandenlandbouw'. Aan
Bordewijk ontleen ikhetvolgendecitaat: 'DeStaatscommissie-Sickesz van 1886werd
ingesteld, nadat de Landbouw Tentoonstelling van 1884, te Amsterdam gehouden,
het scherm had doen opgaan overonzeeigen,vooraltechnische achterlijkheid'.
Alslaatste voorbeeld haal ik eenpassage aan, die Sneller in zijn Geschiedenis van
de Nederlandse Landbouw schreef: 'Op de internationale landbouwtentoonstelling,
die in 1884teAmsterdam werd gehouden, bleek dezelfde achterlijkheid. Zijwerd onwillig en in halfbedekte woorden toegegeven in het ambtelijk verslag betreffende de
landbouw in Nederland: 'Er moet erkend worden, dat door ons, Nederlanders, aldaar veelvan den vreemdelingisgeleerd kunnen worden''.
Op het eerste gezicht lijkt dit betoog van Sneller logisch en onaanvechtbaar, het
steunt immers op een authentieke verklaring van een ambtenaar. Wanneer men echter de passage van het landbouwverslag naast het citaat van Sneller legt, blijkt dat
dezedeorigineletekst- ongetwijfeld onbewust, maar duidelijk onder invloed van de
'slapende rijk'-theorie - verminkt heeft weergegeven. In het landbouwverslag staat
namelijk: lAl moet erkend worden, dat door ons Nederlanders aldaar veel van den
vreemdeling is geleerd kunnen worden, elk eenheeft tochmoeten erkennen, dat het
Nederlandsche rundvee hetglanspuntvan het terreinwas\ Om de verschillen met het
citaat van Sneller beter te doen uitkomen, heb ik deze gecursiveerd. Door verandering van het eerste woord maakte Sneller van de bijzin een hoofdzin en de hoofdzin
liet hij geheel achterwege. Maar dientengevolge werd ook de bijgedachte een hoofdgedachte en werd aan de woorden van de redacteur van het landbouwverslag een
strekking gegeven,diehet omgekeerdevanzijn bedoelingen weergaf.Erisgeen sprake van dat de redacteur 'onwillig en in half bedekte woorden' onze achterlijkheid
toegaf; integendeel, hij vermeldde met een zekere trots hoe goed ons land op de ten197 toonstelling voor den dag gekomen was, maar hij poogde tevens objectief te blijven

en relativeerde daarom zijn constatering door er op te wijzen, dat de Nederlandse
landbouw nietopiedergebied indeeersterij stond.
Prof.dr. P.J. Bouman istot dusverdeenigegeweest,dieaan dezeopvattingen twijfelde. In het gedenkboek van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij en in zijn bijdrage aan het handboek van Sneller merkt hij terloops op, dat de situatie in dezeekleigebieden en in de droogmakerijen toch wel anders isgeweest. Maar een onjuiste
theorie heeft dikwijls een lang leven en in dit geval scheen alles- ten gevolge van de
verwaarlozing van de landbouwgeschiedenis over deze periode - er op te wijzen, dat
deboeren inderdaad gemakzuchtigenwarsvanvernieuwingen waren geweest.
Klaagden de mechanisatiepioniers en de landbouwschrijvers uit die periode niet
eenstemmig over het alom heersende conservatisme? De landbouwpers stond vol
verwijten aan het adres van de eigenwijze boeren, die niets begrepen van de nieuwe
tijd. Men mag echter niet afgaan op de letterlijke uitspraken van deze schrijvers;
men dient zeeerst tetoetsen op hunjuistheid en dat istot nu toeverzuimd. Een later
geslacht zou uit delandbouwpers van onzedagen weleensdeonjuiste indruk kunnen
krijgen, dat de boeren in onze huidige welvaartsstaat zonder enige uitzondering een
kommervol bestaan opderand van dearmoede hebben geleid!
Vele historici achtten het bewijs van de achterlijkheid van de Nederlandse boer
geleverd door zich te beroepen op de autoriteit van Staring, die men te pas en te onpasciteerde,maar ook Staringisinditopzichteenslechteleidsman.
Nieuwegedachten hebben tijd nodig omalgemeen ingangtevinden;de landbouwschrijversuitdevorigeeeuwmeendenallesechterbijtoverslagtekunnenveranderen.De
boeren waren wijzer. Zijstorttenzich niet in een mechanisatie-avontuur; zij wilden
zekerheid, dat een bepaalde machine goed was. Zij hadden bij de 'heren' gezien, dat
vele nieuwe werktuigen nog niet voldeden of nog niet bedrijfszeker waren. Zij keken
eerst dekat uitdeboom;zij praatten erover, lazen er somszelfs overenwoonden de
steeds talrijker wordende wedstrijden en demonstraties bij. Bleek een bepaald werktuig indepraktijk tebevallen, dan kochten ook deboeren, na lang wikken en wegen
enwanneer zijde aanschaf konden financieren, zulkeen nieuwe machine aan. Wanneer een werktuig hen niet rationeel voorkwam of handenarbeid goedkoper was,
mechaniseerdenzijniet.Enderisico'svan hetexperiment lieten zijaande'heren' over.
Zonder deinitiatieven,diede 'heren'indejaren 50opditgebied hebben ontplooid,
zou de landbouwmechanisatie in ons land ongetwijfeld langer op zich hebben laten
wachten. Zij hebben, dikwijls ten koste van hun eigen vermogen, de mechanisatie 198

voorbereid en op ganggebracht. Maar velen hebben deverleiding niet kunnen weerstaan om het gebruik van een bepaald werktuig kritiekloos aan anderen aan tebevelen, ook indien het in de praktijk tegenviel of betere typen van een andere fabriek
verkrijgbaar waren. In dit opzicht gedroegen zij zich als de tegenwoordige autobezitter, die over het algemeen en dikwijls tegen beter weten in geen kwaad kan horen
vanzijn eigenauto,tot het ogenblik, waarop hij hemheeft ingeruild tegeneenwagen
van een ander merk.
Wat hier zo juist is opgemerkt over de 'heren', geldt in versterkte mate van de
landbouwschrijvers, die zonder praktijkervaring van achter hun schrijftafel de lof
van de nieuwe machines bezongen en de achterlijkheid van de boeren hoonden. Het
lijkt welof devoorzichtige houding van de boeren delandbouwschrijvers geïrriteerd
heeft. Zij negeerden het feit - ofwistenhet misschien nieteens- dat deoude inheemse ploegen reeds in de jaren 50 plaats maakten voor de arendploeg, dat zeer vele
boeren ook overgingen tot aankoop van kleine werktuigen, die grote arbeidsbesparing gaven, zoals hakselsnijders, en dat in die jaren zelfs dorsmachines in gebruik
kwamen. De hinderpalen, die een algemene mechanisatie in de weg stonden, zagen
zijniet. Staringwerd indejaren 60steedsfeller inzijn uitlatingen enkon weldrageen
artikel of landbouwverslag meer schrijven zonder te fulmineren tegen de onwillige
boeren. Bij delandbouwkundigen enhistorici van onzedagen geniet Staring in sommige opzichten een groter gezag op landbouwgebied dan hem toekomt en in ieder
gevalheeft men zijn uitspraken niet in het licht van zijn eigen tijd bekeken. Ten aanzien van de landbouwmechanisatie is Staring verstrikt geraakt in een aantal denkfouten en verkeerde waarnemingen, die hem blind gemaakt hebben voor de werkelijkheid. In deeersteplaatsmeendehijdat degeheleEngelselandbouw indiejaren in
een stadium van snelvooruitgaande mechanisatie verkeerde.Wanneer mendeEngelselandbouwhistorische litteratuur hierop naslaat, blijkt dat deEngelse landbouw als
geheelhier en daar naar verhouding wellicht meer gebruik maakte van stoomkracht,
tengevolge van een groter aantal loonbedrijven ;ook het aantal maaiwerktuigen lag
in sommige graafschappen hoger dan bij ons. Maar voor het overige zijn de meegedeelde gegevensoverdeEngelsemechanisatie indiejaren evenvaagalsin Nederland
en in velegraafschappen was weinig verandering te bespeuren ondanks de vele goed
geoutilleerde fabrieken, die hun werktuigen tegen lagere prijzen afleverden dan hier
het geval was. De noodzaak tot mechanisatie, die in Engeland tengevolge van de in199 dustrialisatieontstaanwas,ontbrak bovendienbijons.

Staring heeft zich verkeken op de grote Engelse model-boerderijen, die o.a. door
industriëlenzoalsdefabrikant van scheermessen envan de 'Magic Razor Strop' J.J.
Mechi (1802-1880),waren gesticht. Deze bedrijven waren beslist geen maatstaf voor
de Engelse landbouw in zijn geheel. Evenzeer gaat een vergelijking met de grote bedrijven in het oosten van Duitsland mank. Het spreekt welhaast vanzelf, dat op bedrijven van honderden hectaren grootte eerder en in ruimer mate van machines gebruik gemaakt werd. Toch maakte men deze vergelijking. Nog in 1881 stelde 'een
liefhebber van statistiek' het aantal in Manitoba (Canada) gebruikte landbouwwerktuigen aan de Nederlandse boer ten voorbeeld!
Staring en zijn medestanders waren echter als het ware gebiologeerd door de machine en het getal. Hoe meer machines in een bepaald land gebruikt werden, hoe
vooruitstrevender de boeren, aldus hun redenering. Of dat land veel groter was dan
het onze en of de bedrijfsomstandigheden daar geheel anders waren, vroegen zijzich
niet af. En van de aantallen werktuigen, die in ons land gebruikt werden, hadden zij
geen flauw idee;dat dit slechtsenkele tientallen waren,wasvoor hen een axioma.
Heeft de indrukwekkende verhoging van de produktiviteit en de grote besparing
van kosten, die in de fabrieken door de snel toenemende toepassing van de machine
en de stoomkracht tot stand kwam, hen misschien misleid?Alsdeze veronderstelling
juist is, dan blijkt daar uit, dat men toen nog geen inzicht had in de fundamentele
verschillen tussendearbeid indeindustrie ende landbouw.
De machines in de industrie kunnen het gehelejaar door gebruikt worden, als 't
moet ook in continu-bedrijf. Met onwerkbaar weer door regen, vorst of sneeuw behoeft menindeoverdekte fabriekshallen geenrekeningtehouden. Demachinesinde
landbouw daarentegen kunnen tengevolge van deelkaar opvolgendezeer gevarieerde
seizoenwerkzaamheden veelal slechtsgedurende zeerkorte periode worden gebruikt;
een zaai- of maaimachine bijvoorbeeld werkt slechts enkele weken perjaar. De kosten voor rente, afschrijving en onderhoud moeten daarom in zeer korte tijd worden
verdiend. Bovendien verrichten demeestelandbouwwerktuigen hunwerkal rijdende.
Niet alleen is het rendement van rijdende machines meestal geringer dan van stationaire werktuigen, die men in de industrie kan toepassen, maar bovendien is de slijtagegroter enzijn de onderhoudskosten hoger bij de rijdende machines. En tenslotte
in de industrie produceert men met dood materiaal,terwijl delandbouw overwegend
met levende planten en dieren te maken heeft. Produktie-verhoging is daarom in de
industrie gemakkelijker te bereiken dan in de landbouw. De machine kan het groei- 200

proces in plant en dier niet versnellen. Tarwe heeft in ons klimaat nu eenmaal een
periode van ongeveer 5maanden nodig om tot rijping te komen en deze periode kan
men indevrije natuur niet bekorten door machinaal tezaaien ofte maaien.
Het schijnt, dat de landbouwpublicisten in het derde kwartaal van de vorige eeuw
gemeend hebben, dat de toepassing van werktuigen onder vrijwel alle omstandigheden rationeel wasen dat derhalve de handenarbeid overal door de machine moest
worden overgenomen. Met andere woorden, men dacht in alleernst dat werktuigen,
die op bepaalde grote bedrijven soms kostenbesparend werkten, dezelfde resultaten
gaven op het gemiddelde boerenbedrijf. Wat echter op een groot bedrijf rationeel is,
behoeft dat lang niet altijd op een kleiner bedrijf tezijn endezewaarheid ontgingvele zelf-exploiterende grootgrondbezitters en de landbouwschrijvers in de aanvangsperiodevandemechanisatie.
Het is voor ons volslagen onbegrijpelijk hoe Staring bijvoorbeeld in het Landbouwverslag van 1867 kon schrijven, dat vele honderden 'stoompaarden' in ons
land op den duur de rosmolen endorsvlegelszouden vervangen, 'want hoe langzaam
dan ook, zullen onze landbouwers toch meer algemeen leeren becijferen, dat een
stoompaard nog niet de helft kost van een levend paard...'! Gelukkig cijferden de
boeren toen reedsbeter dan Staring,zodat dezeonjuiste voorlichting geen desastreuzegevolgen had. Tot zijn laatste levensjaren isStaring(f 1875)zichopde landbouwmachines blijven verkijken. In de Landbouwverslagen over 1869-1871 vaart hij
woedend uit tegen het snel toenemend gebruik van de handdorsmachine in de provincie Limburg. 'Dit werktuig wordt verdedigd, evenalszulksvoor vijfentwintig jaar
geschiedde, toen er op elke landbouwtentoonstelling een te vinden was'. Afgezien
van het feit, dat de termijn van 25jaren schromelijk overdreven is, en ondanks het
feit, dat dehanddorsmachine velenadelen had enzwarearbeid vergde,wasdit werktuig op de kleine bedrijven een grote vooruitgang. Boeren, die zich geen paardendorsmachine konden permitteren, werden door de goedkopere handdorsmachine in
staat gesteld hun graanoogst eerder op de markt te brengen en dientengevolge konden ook zij meeprofiteren van de hogere prijzen, die het graan in de vroege herfst
opbracht. HetistrouwensdevraagofStaringwelvoldoendeopdehoogtewasvande
ontwikkeling, diedehanddorsmachine inmiddels had doorgemaakt. Het heeft er alle
schijn van, dat hijzelf - wat hij anderen verweet - niet meer met zijn tijd meeging.
Een veel verkochte handdorsmachine in Limburg was het zeerveel verbeterde werk201 tuig van de fabrikant Heinrich Lanz te Mannheim (Afb. 81).Dewandelleraar F. R.

Corten, die deze handdorsmachine in Limburg sterk gepropageerd had, merkte in
zijn repliek in de Landbouwcourant van 1872 dan ook droogjes op: 'Ik kan dus
slechts veronderstellen, dat Dr. Staring een vroeger, mij onbekend façon, daarmee
bedoeld moet hebben'.
Staring bleef echter bij zijn mening, dat dehanddorsmachine een stap terugwasin
vergelijking met de paardendorsmachine. Hij zag over het hoofd, dat de paardendorsmachine op vele kleine bedrijven nogniet rationeel was.Maar zelfs de paardendorsmachine beschouwde hijalspoedigalsverouderd enwiegeen stoomdorsmachine
bezat, lieptoen inzijn ogen eigenlijk opdeontwikkeling ten achter.
Intellectuelen, die dichter bij de landbouwpraktijk stonden dan Staring, zoals
Amersfoordt, hadden reeds in het begin van de jaren 60 waarschuwende woorden
tegen al te optimistische verwachtingen van de nieuwe werktuigen laten horen. Loman deelde tijdens het Landhuishoudkundig Congres van 1862mee,dat graanmaaimachines in de polder Eijerland op Texel te weinig zuivere winst gaven op boerderijen van 40-60 ha.
Na een tientaljaren ervaring begon men meer begrip te krijgen voor de vele problemen, die metdelandbouwmechanisatie ende verbetering van delandbouw in zijn
geheel samenhingen. Zelfs de landbouwpers werd voorzichtiger in haar uitlatingen.
Maar hetzaad wasuitgestrooid endegedachten overdeachterlijkheid van de boeren
had een nieuwe voedingsbodem gevonden in stedelijke kringen, die altijd al geneigd
waren geweest neer te zien op de boeren. Allerlei carrière-makers, die hoegenaamd
niets van de landbouw afwisten, hamerden op bijeenkomsten op het aambeeld van
de achterlijkheid van de landbouw om op deze wijze zichzelf met een waas van deskundigheid en vooruitstrevendheid te omgeven. Van Iterson, oud-directeur van de
Landhuishoudkundige School te Groningen, stelde in 1885 deze heilloze stemmingmakerij zo duidelijk en scherp aan de orde, dat ik de verleiding niet kan weerstaan hem uitvoerig aan te halen. 'Er is iets in de wijze, waarop belangrijke landbouwzaken veelalbehandeld worden ingeschrift eninvergaderingen dientengevolge
ook in het dagelijksch gesprek, dat bij mij en velen met mij den lust om meêtespreken of te schrijven zeer dikwijls doet bekoelen. Gewoonlijk worden de zaken
slechts van ééne zijde bekeken; alles wat de eenmaal en vooraf gekozen rigting niet
dient, wordt doodgezwegen als nietig bagatel behandeld en met sterke overdrijving
en bombarie wordt die partij gespeeld, waarbij de turksche trom het luidst kan
bonzen. 'Beste stuurlui aan den wal' plaatsen zich op verbazend hooge voetstukken, 202
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Afb. 81. Handdorsmachine van Lanz,ca 1875.

die opgebouwd zijn uit overdrevene of ook welvalsche grieven, om zeer uit dehoogteover onzen landbouw endiensbeoefenaren tejammeren enalsin't laatste oordeel,
vonnis tevellen. In zeer velegevallen wordt daardoor het doel,dat men moest trachten te bereiken nl. duidelijk te maken van datgene, wat verbetering behoeft en het
opwekken tot lustvoor hettoepassen vanverbeteringen, teneenenmalegemist. Door
overdrijving en door scheve voorstelling van bestaande toestanden geraakt de ware
staat van zaken in een valsch licht, dat schrijvers in de dagbladpers,jonge advokaatjes en adspirant tweede-kamer-candidaten en andere vaak volkomen onkundige
liefhebberen inlandbouwvergaderingen, waar zijden voet inden stijgbeugel trachten
te krijgen, noopt totjeremiaden en boetpredikatiën, die, omdat ze onjuist of althans
tot in het uiterste gedreven zijn, tegenzin en zelfs walging opwekken, menig willig
oor Oost-Indisch doof bazuinen, en menig degelijk man van zaken, die voor flinke
bijeenkomsten onmisbaar is, daaruit voor goed verbannen of ten minste schouderophalend doen zwijgen'.
Maar ook de meer serieuze criticivan deboeren heeft het dikwijls ontbroken aan
voldoende praktijkervaring eninzicht. Zij zagen geen belemmerende factoren, zij zagen alleen dat de boeren minder snel mechaniseerden dan naar hun oordeel moest
enkongeschieden. Duswaren deboeren achterlijk. Dit oordeelberustteechter alleen
op indrukken en napraterij, niet op statistische gegevens, want die verschenen eerst
na 1875.
Het isin dit verband ook typerend, dat dejongere generatie van landbouwkundigen zich niet honend uitliet over het mechanisatie-tempo van de Nederlandse landbouw. Terwijl Staring geen gelegenheid liet voorbijgaan om in de door hem geredigeerdelandbouwverslagen tewijzen op het volgenshem tegeringegebruik van werktuigen, leest men daarover in de door Jongkindt Coninck verzorgde verslagen geen
woord. Degeneraliserendeverwijten warendan ook nietgerechtvaardigd geweest.
Zelfs op het gebied van de zuivelbereiding, waarover men vooral in dejaren 80
nietsdan klachten hoort, wasreeds indejaren 70bij de boeren een streven naar vernieuwing te bespeuren. Het is zo langzamerhand wel een uitgemaakte zaak, dat de
hoofdschuldigen
aan de boterknoeierij gezocht moeten worden onder de handelaren
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in boter. Velen van hen kochten inferieure boter opin Munsterland enverzonden die
al dan niet vermengd met goede binnenlandse boter in Friesevaten naar Engeland.
Ook werd met vet, talk, meel, gom en water de hoeveelheid vergroot en als zuivere
Nederlandse boter in het buitenland verkocht. In de jaren 80 werd Nederland eeni
van de grootste producenten van margarine en deze 'ossenboter', zoals de boeren
haar noemden, bood een nieuwe mogelijkheid tot ongekende botervervalsingen.,
Croesen heeft dit allesvoortreffelijk en uitvoerig beschreven, zodat ik mijvan nadere
detaillering ontslagen acht. Opvallend is,dat ook hij,ofschoon hij nogonder invloed
stond van de 'slapende rijk'-theorie, toch wel heel duidelijk heeft aangetoond, dat
de algemene verwijten jegens deNederlandse zuivelbereiders onjuist waren.
Maar is dit alles dan te rijmen met de pijnlijke ervaringen op de Internationale
Landbouwtentoonstelling van 1884 te Amsterdam, waar toch bleek dat Nederland
'over de geheele linie door het buitenland geslagen' werd? Ik heb de juryverslagen
van deze tentoonstelling er op nageslagen om er achter te komen waarom de Nederlandse landbouw op deze tentoonstelling zo'n droevig figuur sloeg. Het verbazingwekkende resultaat hiervan was, dat dezejuryverslagen de sombere visie op de Nederlandse landbouw geenszins bevestigen! En evenmin blijkt uit de reportages over
detentoonstelling in delandbouwbladen, datmendetoestandsomberinzag.Integendeel!
'Ongetwijfeld', schrijft het Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer van
1884, 'zal de afzet van onze producten inhet buitenlanddoor deze Tentoonstelling
bevorderd zijn; misschien helpt zij een handje om den goeden naam van onze boter
opdebuitenlandsche markten tehandhaven ofte herstellen...'.
Over de stamboekstieren liet dejury zich in superlatieven uit, maar dat wasgeen
ontdekking van déze tentoonstelling. Reedsjarenlang werd veel Nederlands rundveetegen hogeprijzen uitgevoerd. Ook opde Londensetentoonstelling van 1880had
de Nederlandse inzending een groot succes geboekt. Daar was immers 'na Chattam
in een paar honderd jaar zeker nog nimmer in Engeland door Nederland eene overwinning behaald, grooter dan op28October 11',zowelmet het rundvee,alsmet boter
en kaas. Vrijwel de gehele ingezonden collectie rundvee was op deze laatste tentoonstelling tegen fabuleuze prijzen verkocht, wat natuurlijk onmiddellijk aanleidinghad
gegeventoteenopgewondengeschrijf in de landbouwpers. Het koor van schrijvende
onheilsprofeten voorspelde nu een spoedige ondergang van de Nederlandse rundveestapel,wantwaren nunietalonzebesterunderen naar hetbuitenland verkocht?
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Behalvedekwaliteit vanhet rundveewerd ook dehoedanigheid vandeNederlandseakkerbouwgewassen op deInternationale Tentoonstelling van 1884geprezen. Een
Duits landbouwdeskundige schreef naar aanleiding van de Nederlandse inzending:
'Hier vermochte man zu erkennen, welche Aufmerksamkeit die niederländischen
Landwirthe der Auswahl der für die verschiedenen Anbauverhältnisse geeignetsten
Pflanzenvarietäten widmen, dass siewie in der Rindviehzucht, so auch in der Pflanzenzucht eine hohe Stufe erklommen haben'.
Er waren natuurlijk ook weldegelijk schaduwzijden. DeNederlandse varkens waren zonder meer slecht, op verschillende paarderassen viel veel aan te merken en de
jonge kaas, vooral de Edammer, was van inferieure kwaliteit. Dit laatste was misschien een incidenteel verschijnsel. De oude kazen op de tentoonstelling waren nl.
van uitmuntende kwaliteit geweest. Gedurende het gehelejaar 1884 werd kaas gemaakt van mindere kwaliteit dan gewoonlijk. Dit kwaliteitsverschil met anderejaren
was zo opvallend, dat het Landhuishoudkundig Congres in 1885 aan zijn leden de
vraag voorlegde, wat daarvan de oorzaak was geweest. Geen van de leden was in
staat een afdoend antwoord op deze vraag te geven. Maar één van de leden van de
jury, die de kaas op de tentoonstelling in Amsterdam gekeurd had, J. Rijp Kzn.,
bracht ophetcongresenigevermeldenswaardige feiten overdekeuringte Amsterdam
ter tafel. De keuring was slecht geschied. Over 't algemeen was de kaas tejong geweest en tenslotte 'Ten nadeele der Tentoonstelling kome de mishandeling der kaas
bij het keuren'.
Dat uit de resultaten van de tentoonstelling van 1884geconcludeerd kon worden
en geconcludeerd werd, dat de Nederlandse boer achter lag bij zijn buitenlandse
collegae, is een verzinsel van latere datum. Ik ben het volkomen met alle schrijvers
eens, dat de tentoonstelling een keerpunt is geworden in de geschiedenis van de Nederlandse landbouw.Zijwerd ditechter nietomdat deboeren uiteenlangeslaap ontwaakten, maar omdat de overheid zich haar taak bewust werd en omdat de regering
op deze tentoonstelling zag, dat in andere landen onderwijs en voorlichting tot de
natuurlijke bemoeiingssfeer van de overheid werden gerekend.
Dietentoonstelling teAmsterdam, zo suggereert Koenen, was opgezet om te laten
zien hoeveronzeboeren wel achterlagen ten opzichte van het buitenland. 'Die tentoonstelling stelde tot vergelijking in staat en kon gelegenheid geven tot het verkrijgen van zelfkennis! Zij heeft haar doel niet gemist, onze achterstand kwam duidelijk
205 aan het licht'. Inderdaad, onzeachterstand op het gebied van landbouwonderwijs en

voorlichting, maar meer ook niet. De latere schrijvers hebben niet kunnen geloven en het isdan ook ongelofelijk! - dat een groot deel van de Nederlandse boeren zonderlandbouwonderwijs envoorlichting hun bedrijf opzo'n hoog peilhebben kunnen
brengen.
Wiedevoorgeschiedenis van de Internationale Landbouwtentoonstelling van 1884
nagaat, bemerkt al spoedig, dat detentoonstelling een heel ander doel had, dan men
er naderhand aan toe heeft geschreven. Sickesz, de voorzitter van de Geldersche
Maatschappij van Landbouw, liep aan het einde van dejaren 70 rond met plannen
om de landbouwmaatschappijen te bundelen tot één grote vereniging omdat hij gezien had 'de kracht welke in het buitenland van zulke groote vereeniging uitging'.
Het bleek echter al spoedig, dat het Nederlandse individualisme een dergelijke samenbundeling onmogelijk maakte. Toen stelde hij in 1882voor om althans éénmaal
de aanwezige krachten te verenigenengezamenlijk een grote nationale, zo mogelijk
een internationale, tentoonstelling te organiseren. Hij hoopte, dat daarmee een basis
zou worden gelegd voor een latere samenwerking. Ook dit minder ver gaande plan
wasbijna mislukt, omdat enkelemaatschappijen zelfsdezetijdelijke vorm van samenwerking ongewenst achtten. Maar tenslotte werd het doel bereikt, mede dankzij een
grote rijkssubsidie en zo 4kwam de Internationale Landbouwtentoonstelling van
1884 tot stand. Samenwerking van de landbouwmaatschappijen, niet het aantonen van een achterstand van de boeren was het doel dat Sickesz voor ogen stond.
Want hijwildedoor dezesamenbundelingdestem vandelandbouw luider doen klinken bij de overheid. En dat gelukte. 'Van dien tijd af', schreef Sickesz in 1898,'dateert degroote verandering inde denkbeelden in ons land aangaande de beteekenis
van Staatszorg voor den Landbouw' en dat is ook de reden waarom de tentoonstellingeen keerpunt isgeworden in onze landbouwgeschiedenis.
De Staatscommissie van 1886, onder voorzitterschap van Sickesz, werd ingesteld
omeenlandbouwpolitiek uittestippelen voordeoverheid,dieopditgebied niet over
deskundige ambtenaren beschikte. Reeds vóór het uitbrengen van haar eindrapport
in 1890verzond de commissie aan de regering een aantal tussentijdse adviezen en de
regering haastte zich het werktempo van de commissie bij te houden. In 1889kwam
er een Boterwet en 3 nieuwe proefstations, in 1890 verscheen op de begroting voor
het eerst een post voor een rijkslandbouwleraar (landbouwconsulent), in 1896waren
in alle provincies reeds rijkslandbouwleraren aangesteld, terwijl in 6 provincies tevens zuivelconsulenten werden benoemd, die bezoldigd werden door de landbouw- 206

maatschappijen, deprovincies en het rijk. In 1892werd voor het eerst een afzonderlijke inspecteur voor het landbouwonderwijs aangesteld enin 1898waren er reeds72
landbouwwintercursussen voorboeren.Wasdestaatszorgvoor de landbouw aanvankelijk nog over verschillende departementen verdeeld - de uitvoering van de Boterwet viel onder de bemoeiingen van het Departement van Waterstaat! - in 1897 of
1898 werden alle landbouwaangelegenheden in handen gelegd van een aparte landbouw-afdeling op het Departement van Binnenlandse Zaken met een directeur-generaalaan het hoofd. Ik deed slechtseengreepuitdelawinevan maatregelen, dieindie
jaren genomen werden enwaarmeedeoverheid haar schuld inloste.
De achterlijkheid van deNederlandse boer iseen legende,maar Sickesz heeft haar
- wellicht onbewust- inhetlevengeroepen doorzijn artikel,dat in 1898gepubliceerd
werd. Delandbouwcrisiswasaan hetverdwijnen endetalrijke overheidsmaatregelen,
die elkaar in diejaren snel opvolgden, wekten optimistische gedachten voor de toekomst van de landbouw. In dat toekomst-optimisme heeft Sickesz - heel menselijk
overigens - het zeer nabije verleden te zwart afgeschilderd en in dat beeld past ook
zijn opmerking dat 'Nederland over de geheele linie door het buitenland geslagen'
werd. Alleen de schaduwzijden van de tentoonstelling waren in zijn herinnering achtergebleven. In het heden ging alles immers zo veel beter,en in de toekomst zou het
nog beter gaan.
Latere schrijvers hebben aan zijn artikel slechtshet 'slapende rijk' motief ontleend.
Dat erweldegelijk belangrijke vooruitgang wasgeweest sindshet midden van de 19e
eeuw is hen ontgaan. Maar J. van der Breggen Az. uit Waddinxveen kon in het jaar
volgend op dat van de historie-makende tentoonstelling, in zijn openingsrede van
het Landhuishoudkundig Congres het thema van de vooruitgang behandelen. De
tijd waarin het Congres werd opgericht (1846) was lang vervlogen. 'Toch zullen er
met mij zijn, die bij aanschouwing of bij overlevering zichherinneren inhoe treurige
toestand toen delandbouw verkeerde'. Het Congres en de landbouwmaatschappijen
diein dietijd werden opgericht, vormden een keerpunt. 'Uit den slaapwasmen ontwaakt!' en van af die jaren volgden de verbeteringen elkaar snel op. Voldaanheid
over de vooruitgang, ook op het gebied van de mechanisatie, is de leidraad van zijn
gehele betoog, dat eindigt metdewens,dat deoverheid nu eindelijk haar zorgen ook
over de landbouw gaat uitstrekken.
Slapende rijk...?
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7
HET B E G I N VAN DE M O T O R I S A T I E (cai89o-i945)
De positieve houding, diedeoverheid na de Internationale Landbouwtentoonstellingvan 1884tenaanzien vandelandbouw had ingenomen,vond alspoedigeenweerspiegeling in de uitkomsten van het Nederlandse landbouwbedrijf. In de jaren 90
werden met bekwame spoed talrijke maatregelen genomen ter bevordering van onderwijs en voorlichting, zodat reeds in deeerstejarenvande 20e eeuw overal in het
land een goed functionerend voorlichtingsapparaat aanwezig was. Een groot aantal
boeren maakte van de diensten van ditvoorlichtingsapparaat gebruik en de talrijke
lezingen en cursussen, die de landbouwleraren organiseerden, trokken jaarlijks honderden boeren aan. Voor opleiding van dejongere generatie werden landbouwwinterscholen opgericht. Omaandebehoefte aan wetenschappelijk gevormde landbouwdeskundigen, diehiervoor nodig waren, te voldoen werd de Rijkslandbouwschöol te
Wageningen in 1904gereorganiseerd totRijks Hoogere Land-, Tuin-en Boschbouwschool, waar het onderwijs zich boven het vroegere middelbare niveau begon uit te
werken.
Ook in de landbouwpers weerspiegelt zich in dezejaren een grote verandering. De
inhoud werd zakelijker en meer exact, terwijl de redacties meer en meer bestonden
uit landbouwonderwijzers en landbouwleraren, diewisten op welke wijze zij moesten schrijven om de boer te overtuigen. Ook nu waren er uiteraard nog velen, die
afwijzend stonden tegenover al dat nieuwe gedoe en die niet begrijpen konden, dat
een schoolmeester beter dan een boer wisthoehijzijn bedrijf moest uitoefenen, maar
een groeiend percentage boeren was bereid deadviezen inpraktijk te brengen. En de
resultaten diezijverkregen, openden weerdeogenvanvelesceptici.
Een bijzonder gunstige omstandigheid, die de veranderingen op zo korte termijn
bevorderde, wasdat de opbouw van het voorlichtingsapparaat in dejaren 90samenviel met het verdwijnen van de landbouwcrisis. Niet alleen had dit een gunstige psychologische uitwerking op delandbouwers, maar zijwaren daardoor ook in staat de
verbeteringen, diegrote investeringen vergden, te financieren.
De snelle ommekeer, die zich in het eerste decennium van de 20e eeuw voltrok,
versterkte de gedachte, dat de Nederlandse landbouw vóór de landbouwcrisis niet
met zijn tijd was meegegaan en dat deze crisis de aanleiding voor de ommekeer was
geweest. Daarin iswellicht ook deoorzaak gelegen van dehardnekkigheid, waarmee
de 'slapende rijk' -theorie zichgehandhaafd heeft. Men sloegnu door naar het andere uiterste en beroemde zich met meer dan gepaste trots op het hoge peil van de Nederlandse landbouw.
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Maar de oorzaak voor de snelle ommekeer lagelders. De Staatscommissie, die bij
K.B. van 20juni 1906werd ingesteld om de regering een inzicht te verschaffen in de
veranderingen, die zich sinds 1886 in de landbouw hadden voltrokken, heeft hierop
bij het uitbrengen van haar rapport in 1912 reeds duidelijk gewezen. De hoofdoorzaak van degrote verbeteringen in het landbouwbedrijf moet niet gezocht worden in
een plotseling ontwaken van de Nederlandse boerenstand, maar in de ontwikkeling
en popularisering van de landbouwwetenschap. Ongetwijfeld heeft de crisis bevorderd, dat de landbouwers ontvankelijker werdenvoor de nieuwe denkbeelden, maar
een streven naar verbetering van het bedrijf was vóór de crisis reeds in brede lagen
van de boerenbevolking aanwezig. Wasdat niet het gevalgeweest,dan zou er sprake
zijn geweest van een plotselinge mentaliteits-verandering van de Nederlandse boer,
die als 't ware van de ene dag op de andere had plaats gevonden. Een ondenkbare
situatie.
Het landbouwkundig onderzoek te Wageningen kwam pas op gang in het beginstadium van de landbouwcrisis. Voordien wasde landbouw een empirisch bedrijf en
dat kon ook nietanders,want eerst indejaren 80werdenenigeontdekkingen gedaan,
die de grondslag zouden vormen van een toen nog niet bestaande landbouwwetenschap. Het werk van Liebig in dejaren 40was indit verband niet meer dan een aanloop.
De belangrijkste ontdekkingen aan het eindevan de 19eeeuwhadden betrekking
op de leer van de plantevoeding. Aanvankelijk meenden de beoefenaren van de natuurwetenschappen, dat alleen de humus het plantevoedend bestanddeel van de
grond was. De vorderingen op het gebied van de scheikunde ten aanzien van de samenstelling van de plant leidden vervolgens tot het inzicht, dat het plantelichaam
verschillende minerale bestanddelen bevatte, die aan de bodem ontleend werden,
maar dat de koolstof- het belangrijkste bestanddeel van de humus - door de plant
uit de lucht werd opgenomen. Daarna ontdekte men, dat de meeste planten behalve
mineralen ook stikstof uit degrond moesten halen voor hun voeding entoen tenslotte in dejaren 80kwam vast te staan, dat deleguminosen alleen in symbiose met bepaalde bacteriesoorten de luchtstikstof dienstbaar konden maken aan haar voeding,
was de kennis van de plantevoeding voldoende geworden om een bruikbare bemestingsleer te ontwerpen, zodat eerst toen de verschillende soorten kunstmest op doel•matige wijze konden worden toegepast. Hadden echter inmiddels deindustrie en het
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bereikt hadden, dan had deze nieuw verworven kennis de boer geen baat gebracht,
want dan zouden dekunstmestprijzen tehoogzijn geweestvoor eenrendabel gebruik
in de praktijk. Nu dat wel het geval was, konden weldra grote hoeveelheden kunstmest overal tegen lageprijzen worden geleverd. Het meest hebben daarvan die gronden geprofiteerd, dievan nature arm aan plantevoedsel waren.
Uit delaatstejaren van de 19eeeuwdateren ook devorderingen op het gebied van
de kennis omtrent de bacteriën, omtrent de bestrijding van vee-en planteziekten en
omtrent de veevoeding en planteveredeling. Dejonge landbouwschool in Wageningen kwamjuist op tijd om al deze nieuwe ontwikkelingen mee te maken en door te
geven aan anderen, dieop hun beurt de nieuwe kennis ingepopulariseerde vorm aan
de boeren moesten overdragen. De nieuwe ontdekkingen én de snelle wijze, waarop
zijbijdeboeren werden gebracht endoor hen aanvaard, hebben de grote produktieverhoging na 1895bewerkstelligd. In feite is in dezejaren door de opbouw van onderwijs en voorlichting de grondslag gelegd voor de voortbrenging van veredelde
kwaliteitsprodukten op alle gebieden van land- en tuinbouw, waarvoor de naamvan
de Nederlandse boer en tuinder tot op heden borg staat en waarop onze concurrentiepositie in de E.E.G. berust.
Door denieuweontdekkingen konden snelgroteresultaten verkregen worden. Onderzoek, onderwijs en voorlichting wierpen zich dan ook geheel op de bestudering
vandefysiologische processen inplant endierenopdetoepassingvande uitkomsten
vanhetonderzoek indepraktijk. In 1911 warenerruim 1000proefvelden inonsland.
De officiële voorlichting had een totaal ander karakter dan dievan de particuliere
landbouwvoorlichters uit de 19e eeuw. Overheerste bij de laatsten de propaganda
voor de landbouwmachine, waarvan alle heil verwacht werd, bij de rijkslandbouwleraren concentreerde de voorlichting zich op het geven van een beter inzicht in de
fysiologische verschijnselen enwat daarmee samenhangt. Reedsaan het eindevan de
19eeeuw is deze gewijzigde opvatting ook in de landbouwpers merkbaar. Gegevens
over werktuigen treft men daarin zelden meer aan en hetlijkt welofdaarvoor geen
belangstelling meer bestond of het moest zijn voor kunstmeststrooiers en veertandcultivatoren. Zo er al over geschreven werd, dan geschiedde dit nu op een zakelijke
wijze; de auteurs onthielden zich van geëxalteerde aanbevelingen. Het mechanisme
endewerking van demachine werd aan dehand vanduidelijke detailtekeningen verklaard, verbeteringen ten opzichte van voorgaande modellen werden uiteengezet en
de afmetingen en capaciteit van de werktuigen werden exact vermeld. Voorheen 210

moest men decapaciteit van eenmachinezelfmaar zien uit te breiden in de praktijk.
Over het geheel genomen waren de publikaties over landbouwwerktuigen echter
een zeldzaamheid. Ook inde landbouwbibliotheken van de uitgeversmaatschappijen
treft men aanvankelijk geen afzonderlijke boekjes over machines aan. Evenmin heb
ik in dezejaren in de lesroosters van de landbouwwinterscholen de landbouwwerktuigkunde als afzonderlijk vak vermeld gezien. De officiële landbouwverslagen verlegden eveneens het accent en repten slechts in het voorbijgaan over mechanisatieproblemen. De tabel over het aantal in Nederland gebruikte landbouwwerktuigen
werd in 1904voor het laatst in het landbouwverslag gepubliceerd, daarna werd dezelfde tabel over 1904 nog enigejaren achtereen in de volgende verslagen herhaald
om tenslotte geheel teverdwijnen tot nadeTweede Wereldoorlog.
Waren de rijkslandbouwleraren dan van mening,dat de landbouwmechanisatie in
ons land in het allereerste begin van de20eeeuw reedsvoltooid mocht heten? Dat is
nietaan tenemen,maarwelwarenzijervanovertuigd,datlangsanderewegspoediger
grote verbeteringen waren te bereiken. In het rapport van de Staatscommissie van
1906wordt gesteld,dat deinvloed vandemechanisatie ver moet 'achterstaan bijden
invloed, uitgeoefend door beter inzicht in de physiologische verschijnselen'. Het
aanwezige kapitaal kon daarom beter aan kunstmest, drainage,en beter_zaaizaad
worden besteed dan aanwerktuigen.Verschillende landbouwleraren waren trouwens
de mening toegedaan, dat het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf te klein was
voor machines. Landbouwwerktuigen waren slechts op hun plaats op grote bedrijven, zoals in Groningen, Noord-Holland en op verschillende Zeeuwse boerderijen.
Dit standpunt wasin diejaren over het algemeen misschien weljuist, maar het heeft
in laterjaren de mechanisatie weleensonnodig afgeremd.
De boeren hadden echter weinig aanmoediging nodig om machines aan te schaffen. Gedurendedelandbouwcrisis van dejaren 80was de mechanisatie rustig doorgegaan en na decrisiswerd zij in versterkte mate voortgezet, zoals blijkt uit Tabel 6.
Verreweg de regelmatigste vooruitgang boekten de rijenzaaimachine en de wiedmachine.Het gebruik van dehooihark vertoont na 1900een scherp stijgende lijn, evenals die van de hooischudder. Zeer opvallend is de toeneming van het aantal grasmaaimachines, dat zich van 1900-1904 meer dan verdubbelde en opklom tot ongeveer 3000 exemplaren. Verschillende verbeteringen maakten, dat deze machine nu
lichter liep en beter werk leverde dan voorheen, maar nog steeds bleef deachterblij211 vendestoppel telangnaardezinvandeNederlandse boer.

Afb. 82. Aardappelsproeimachine met verstelbare spoorbreedte.PrijscourantBoekeenHuidekoper, 1913.
TABEL 6. Landbouwwerktuigen inNederland van 1885-1904.

Rijenzaaimachines
Paardendorsmachines
Handdorsmachines
Stoomdorsmachines
Hooiharken
Hooischudders
Graanmaaimachines
Grasmaaimachines
Schoffelploegen/
wiedmachines

1885

1886

1887

1888

2229
5802
901
070
3525
1857
239
972

2356
5829
910
170
3612
1896
219
961

2388
5902
874
?
3461
1899
218
893

2434
6034
917
7
3843
1932
226
896

2325

2589

2650

2823

1889

1890

1895

1900

1904

2518
6133
935
?
3941
1967
221
879

2908
6465
955
?
4516
1838
218
845

3377
6834
989
; 212
4916
1686
227
747

4235
9719
1013
266
5605
1811
318
1036

4863
7570
1214
380
7570
2755
616
2997

2893

3040

3744

4912

?

De paardendorsmachine ging na 1900achteruit onder invloed van de stoomdorsmachine,waaraanna 1899inGroningen vrij algemeen een stoomstropers wasgekoppeld. Dehanddorsmachine kon zichechter nogzeergoed handhaven.
Ofschoon delijn vandegraanmaaimachinevanaf 1900eveneens steilopklom, isde
kwantitatieve toeneming nog weinig indrukwekkend met een totaal van 616in 1904.
In hoeverre dezelfbinder voor deze stijging aansprakelijk is, kan bij het ontbreken
van gegevens niet worden vastgesteld. SlechtsvondikindeVeldbodevan27augustus
1892vermeld, dat dezelfbinder van Wood in deWestpolder (Gron.) metgoedsucces
beproefd was en in 1899 wordt het gebruik van eenzelfbinder genoemd in hetjaarverslagvan de afd. Winterswijk van de Geldersch-Overijselsche Mij van Landbouw.
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Afb. 83. Stalmeststrooier.
PrijscourantBoeke enHuidekoper, 1907.

De invloed van delandbouwwetenschap op de praktijk blijkt uit de snelle groei
vanhetaantalsproeimachinesvoor Bordeause pap (Afb. 82)envan het aantal kunstmeststrooiers (Tabel 7), dieomstreeks 1900 begon enzich in steeds hoger tempo
voortzette. In 1907 kwamen in Friesland ook enkele stalmeststrooiers ingebruik
(Afb. 83).
TABEL 7. Sproeimachines (1893-1904) enkunstmeststrooiers (1895-1900) in Nederland.
Sproeimachines

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

Kunstmeststrooiers

1893

1894

1895

1900

1904

1895

1900

28
5
1
6
8
1
3
3
7
62

40
6
2
12
12
2
2
3
8
87

46
9
3
14
11
2
2
4
9
100

76
1
24
16
40
18
8
14
4
13
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151
38
63
57
95
9
39
34
29
42
49
606

12
261
1
5
7
3
15
8
42
6
1
361

55
388
10
5
14
4
33
20
55
25
5
614

Overhetalgemeen kan worden gezegd,dat het gebruik van landbouwwerktuigenvan
1904tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog zich in stijgende lijn bleef bewegen. De provincie Utrecht en de rivierenstreek schijnen echter in deze tijd achterte
zijn gebleven bij het landelijk niveau. Tekenend isbijvoorbeeld, dat het Utrechtsch
Landbouw Genootschap nogin 1915door het verlenen van een subsidievoor hetbeschikbaar stellen van een zaaimachine eneen schoffelploeg propaganda voor deze
werktuigen moest maken. Vrijwel overal elderswasmen dit 19eeeuwse stadium ontgroeid.
Meer dan inde 19e eeuw het geval was geweest, begon nu de krapper wordende
arbeidsmarkt een rol te spelen bij delandbouwmechanisatie. Vanaf 1904wordt inde
213 landbouwverslagen intoenemende mate aandacht besteed aan het wegtrekken van

arbeiders uit de landbouw en de daarmee gepaard gaande stijging van de landarbeidersionen. De groei van de industrie in het binnenland en in Duitsland deed hierop
zijn invloed gelden. In Limburgwasditdeopkomstvande mijnindustrie, in Twenthe
oefende detextielindustrie een toenemende zuigkracht opdelandarbeiders uit. Daarenboven werden in Twenthe nog vele landarbeiders door de Duitse industrie aangetrokken, terwijl zelfs helegezinnen van kleine boeren inhet oosten van Twenthe over
de grens in loondienst gingen werken. Tot in Friesland werkte de Duitse vraag naar
arbeiders door. In Friesland kwam daar nog een andere factor bij,die een direct gevolg was van de veranderingen op landbouwgebied. Verschillende landarbeiders
werkten zich in diejaren nl. op tot kleine boeren, zodat zij een groot deel van hun
dagwerk voor het eigen bedrijfje nodig hadden en minder inloondienst werkten. Deze ontwikkeling was het directe gevolg van de oprichting van de zuivelfabrieken die
hen in staat stelde,zonder kennis van zuivelbereiding enzonder aanschaffing van een
daartoe benodigde bedrijfsinventaris, redelijke inkomsten uit hetweidebedrijfteverkrijgen.
•In Zuid-Holland begon de tuinbouw steeds meer arbeiders aan de landbouw te
onttrekken en in Zeeuws-Vlaanderen werdgeklaagd over de omvang van de emigratievanlandarbeidersnaar Amerika. Zowaren invrijwel alleprovincies oorzaken aan
te wijzen voor het afnemen van het aantal landarbeiders en nieuwe verhoudingen op
arbeidsgebied begonnen nu langzaam vorm te krijgen. Aangezien het meestal de
jongere arbeiders waren, die in andere bedrijfstakken hun geluk beproefden, lag de
voorspelling voor de hand, dat het arbeidersprobleem in delandbouw metdejaren
groter zou worden. Dezejongere arbeiders waren immersgrotendeels voorgoed voor
de landbouw verloren.
Ondanks de loonstijging, die met deze vlucht uit de landbouw gepaard ging, bleven de inkomsten van de landarbeiders dikwijls beneden het niveau van wat tegenwoordig als verantwoord sociaal minimum zou worden aanvaard. De loonstijging
had,ondanks de tevens gestegen prijzen van levensmiddelen, hier en daar delevensstandaard van de landarbeider op een hoger plan gebracht, maar evenmin als vroeger stelde het loon hem in staat om voldoende geld op zij teleggen voor de oude dag
en voor perioden van ziekte of werkloosheid. In de gezinnen van de losse arbeiders
werd 's winters in vele gevallen nog bittere armoede geleden, die slechts verzacht
werd door liefdadigheid. Voor deze armoede had men in die dagen ook nogweinig
begrip,want landarbeider en pauper waren sinds mensenheugenis synoniemen.
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Vóór de algemene invoering van de dorsmachine konden losse arbeiders nog wel
eensgedurende dewinter een karig loon verdienen bij het vlegeldorsen, ofschoon dit
werk meestal in hoofdzaak door de vaste arbeiders werd gedaan, maar nu waren zij
na deaardappel- en bietenoogst werkloos. In deVeenkoloniën konden 'swinterseen
aantal losse arbeiders werken in de opkomende strokartonfabrieken - in deaardappelmeelfabrieken was dat reeds na 1860 het geval - envooralin het zuidwesten des
lands in de suikerfabrieken. Ofschoon deze fabrieken in het begin van de 20e eeuw
veelarbeidsintensiever waren dan tegenwoordig, wasde opname-capaciteit toch niet
zogroot dat zijdearbeidsgelegenheid merkbaar beïnvloedden.
Niet alleen de dorsmachine bracht grote verschuivingen in de arbeidsbehoefte teweeg, ook de verdere mechanisatie en modernisering van de landbouw brachten
vanaf heteindevan de 19eeeuwintoenemende mateveranderingen ophetgehelegebied van de landarbeid. Deze veranderingen worden helder beschreven in het meergenoemde rapport van deStaatscommissie van 1906.Voorzover zijinverband staan
metdelandbouwmechanisatie worden zijhiermetenkelegrotelijnen aangegeven.
Over het algemeen gesproken bood het 19eeeuwse landbouwbedrijf de landarbeider een werkkring, waarin deverschillende seizoenwerkzaamheden elkaar het gehele
jaar door zonder grote onderbrekingen opvolgden. Weliswaar waren er toen ook
arbeidstoppen,zoalsindeoogsttijd,afgewisseldmetperiodenvanmindergrotedrukte,
maar overhet geheel genomen was de arbeidsbehoefte op de boerderij relatief constant en kon het werk voor een belangrijk gedeelte door devastearbeiders worden
verricht. In deze situatie bracht de landbouwmechanisatie een groteverandering, die
vooral na de landbouwcrisis merkbaar werd. Van streek tot streek verschilden deze
• veranderingen van elkaar, hetgeen samenhing met het verschilinbedrijfstype, maar
vrijwel overal hadden zij tot gevolg, dat dewerkzaamheden minder gespreid waren,
dat tussen deverschillende seizoenwerkzaamheden grotereperiodenvanverminderde
arbeidsbehoefte ontstonden endat dearbeidstoppen toenamen in aantal en hoogte.
Dit resulteerde in een verschuivingindeverhoudingtussendevasteenlossearbeiders.
De eerste groep werd kleiner, de tweede groter. InGroningen wasditverschijnsel al
heel evident, maar het deed zich ook voor inandereprovincies waarveel vaste arbeiders waren.
Door vergrote toepassing van drainage kon de grondbewerking in het voorjaar
worden vervroegd. De grondbewerking zelf werd versneld door het gebruik van
215 meerscharige ploegen en brede cultivatoren. De inzaai kon nu eerder plaats vinden

en werd bovendien bespoedigd door de rijenzaaimachine. Het schoonhouden van
aardappels en bieten geschiedde nu grotendeels machinaal en dit gaf een halvering
van de handenarbeid, ondanks de uitbreiding van deze teelten. Tengevolge van de
sterkere en meer doelmatige bemesting groeide het aardappelloof sneller. Door al
deze factoren werd het wieden gemiddeld een week eerder beëindigd dan in de 19e
eeuw. De periode van arbeidsslapte tussen de wiedtijd en de graanoogst was daardoor langer geworden.
Voor het snijden ofzichten van degranen wasbij dezwaarder wordende gewassen
weer meer menselijke arbeid nodig, zodat de arbeidstop in de oogsttijd hoger kwam
te liggen. De graanmaaimachine bleef tot de Eerste Wereldoorlog nog steeds van te
verwaarlozen betekenis. Voor de bewerking van de stoppellanden werd algemeengebruik gemaakt van cultivatoren, waardoor het werk met minder handen vlugger gedaan werd.
Door de dorsmachine was ook de werkgelegenheid tussen de graanoogst en het
rooien van aardappelen en bieten verkleind. Daar stond tegenover, dat er ondanks
een halve eeuw experimenteren, nog steeds geen betrouwbare rooimachines waren,
zodat het rooien van deze gewassen bij de sterk vergrote opbrengsten meer handenarbeid vergde dan tevoren.
De totale hoeveelheid arbeid was, ook tengevolge van de teelt van vele meer arbeidsintensieve gewassen, over het algemeen weinig verminderd, maar de arbeidsvraag was onregelmatig geworden. Voor de boeren kwam het daarom dikwijls voordeliger uit om zoveel mogelijk met losseen zo weinig mogelijk met vaste arbeiders te
werken.
Daarnaast manifesteerde zich een mentaliteitsverandering bij de werknemers, die
door de boeren werd toegeschreven aan 'de tijdgeest'. Een groeiende drang naar zelfstandigheid strookte niet meer met deafhankelijke positie van de inwonende werknemers, die van het ogenblik van opstaan tot het slapen gaan gehouden waren de
gegeven opdrachten uit te voeren. Van werkgeverszijde begon men het houden van
dienstboden min of meer een kruis te vinden, 'wanneer deze zich niet meer kunnen
schikken indeweinigzelfstandige plaats,diehun indehuishouding kan worden afgestaan'. Demodernisering van het bedrijf versnelde het procesvan afvloeiing aanzienlijk. De meiden konden ten dele gemist worden, nu de zuivelbereiding zich grotendeels verplaatste of verplaatst had naar de fabriek en aan inwonende knechten bestond eveneens minder behoefte. Het dorsen eiste met demachine minder mankracht 216

enwas in korte tijd voltooid. Ook de uitwonende vaste knecht, meestal gehuisvest in
een eenzaam huisje van en onder het oogvan de boer, verlangde naar de grotere onafhankelijkheid en de grotere gezelligheid van het dorp en naar een losser dienstverband, want als los arbeider kon hij dikwijls een hoger jaarinkomen krijgen, zij het
tegen verminderde zekerheid. Hoewel de uitgangspunten diametraal tegenover elkaar stonden, werkten ook hier de gedachten van boer en arbeider in dezelfde richting, want de boer streefde naar vermindering van het aantal vaste arbeiders, omdat
hij niet meer een groot aantal arbeiders het helejaar door aan het werk kon houden.
Zowel boer als landarbeider kwamen daardoor in een afhankelijker positie teverkeren. De boer, omdat hij in perioden van groter drukte er niet met zekerheid op kon
rekenen, dat hij over voldoende arbeiders kon beschikken en derhalve moest toegeven aan hogere looneisen. Delandarbeider, omdat de perioden van werkloosheid in
de winter langer waren geworden en bovendien het aantal perioden, waarin werkloosheid dreigde, vermeerderd was.
Een verscherping van de verhouding tussen boer en landarbeider kon onder die
omstandigheden niet uitblijven. Het wederzijdse gevoel van verantwoordelijkheid
voor elkaar maakte, waar het aanwezig was geweest, plaats voor uiterste zakelijkheid. In streken, waar de boeren door middel van gewassenkeuze streefden naar
een betere spreiding van delandarbeid, waren deverhoudingen minder scherp; maar
ook hier was van een zekere verkoeling sprake, omdat de stijging van de welvaart
van de boer niet parallel liep met die van de landarbeider. De afstand tussen beide
partijen werd in diejaren nog vergroot indien de boeren landbouwonderwijs volgden. De ontwikkeling van de landarbeider bleef voorshands op hetzelfde niveau. De
Leerplichtwet van 1900 had echter tot gevolg dat zijn kinderen meer elementair onderwijs kregen dan hij zelf had gehad en beperkte tevens de kinderarbeid van de allerjongsten.
De verscherpte verhoudingen manifesteerden zich ook in toenemende arbeidsonrust in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De landarbeidersorganisaties hadden nog nietste betekenen en zoeralvakverenigingen waren, dan hadden zij
een plaatselijk karakter. Werkstakingen kwamen echter omstreeks 1910 meer en
meer voor en daar deze meestal in de oogsttijd ontstonden, vergrootten zij vooral de
vraag naar maaimachines.
De krapper wordende arbeidsmarkt verhoogde trouwens ook de belangstelling
217 van de boeren voor andere machines. Zij stonden daarbij echter voor de grote moei-

lijkheid een keus te maken in de doolhof van merken en fabrikaten. Het aantal importeurs van alle soorten werktuigen groeide in de eerstejaren van de 20e eeuw nog
aanzienlijk en allen prezen uiteraard om het hardst hun eigen produkten, waarbij zij
zich zelfs niet ontzagen de machines van hun concurrenten met naam en toenaam in
advertenties af te kammen. Verschillende importeurs bezaten in diejaren ook reeds
nevenvestigingen in verschillende delen des lands en hadden bovendien dikwijls vertegenwoordigers in belangrijke landbouwgebieden, die met veel ijver de boeren in
hun rayon tot aankoop van werktuigen trachtten over tehalen. Deconcurrentie was
bijzonder groot. Omstreeks 1905 verkochten vele importeurs dan ook kunstmest,
veevoeder en wasmachines, wringers en mangels voor huishoudelijk gebruik om een
wat bredere basis aan hun onderneming te geven. Inruil van oude landbouwwerktuigen (envan paarden!) bijaankoopvannieuwewerktuigenwastoen reedsinzwang.
Zelfs na de Tweede Wereldoorlog is het trouwens nog wel voorgekomen, dat een
boer alleen een trekker wilde kopen, indien de importeur een paard als gedeeltelijke
betaling wilde accepteren!
In het begin van deze eeuw hadden de boeren uiteraard nog niet die technische
kennis, die zij thans bezitten en het is zeer de vraag of hun keus dikwijls niet meer
bepaald werd op grond van een voordelige prijs of een voordelige ruiltransactie dan
op grond van de overweging, welke machine het meest doelmatig was voor hun bedrijf. Het was voor hen bovendien vrijwel onmogelijk een gefundeerd inzicht te verkrijgen in de essentiële verschillen tussen de talloze fabrikaten. Op de talrijke tentoonstellingenwerdenzoveelwerktuigen ingezonden, dat men onmogelijk alle werktuigen op één dag kon bekijken. Daar kwam nog bij, dat de enige voorlichting, die
op de tentoonstellingen gegeven werd, afkomstig was van de standhouders en dat
vergelijkbare demonstraties zelden ofnietplaats vonden.
Steeds groter werd de behoefte aan een objectieve instantie, die, daartoe geoutilleerd met het nodige materieel, een deskundig en onafhankelijk oordeel over de verschillende werktuigen kon uitbrengen. Bij verschillende landbouwmaatschappijen
kwam dan ook in de eerstejaren van de 20e eeuw steeds sterker het verlangen naar
voren om een instituut in het leven te roepen, dat zich ten doel moest stellen onpartijdige voorlichting te geven op landbouwwerktuigengebied. Dit onderwerp kwam
ook ter sprake tijdens de algemene vergadering van het Nederlandsch Landbouw
Comité van 1904,maar de behandeling van dit agenda-punt werd op schriftelijk verzoek van de Directeur-Generaal van den Landbouw aangehouden. De regering had 218

ni. reeds besloten aan de bestaande verlangens tegemoet te komen door aanstelling
van een adspirant-landbouwingenieur.
Op 1 mei 1905werd nuaan de RijksHoogere Land-, Tuin-en Boschbouwschool te
Wageningen een Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen verbonden,
dat onder directie werd geplaatst van de leraar in de landbouwwerktuigkunde S.
Lako, aan wiebovenbedoelde ingenieur werd toegevoegd. Aanvragen om advies, dat
kosteloos werd verstrekt, konden worden ingediend door landbouwers en landbouworganisaties. Ook op initiatief van het Instituut zelf of op aanvraag van de regering,
alsmede van Nederlandse fabrikanten of ambachtslieden konden onderzoekingen
worden ingesteld. Van de faciliteiten, die het nieuwe Instituut bood, is terstond op
ruime schaal gebruik gemaakt. De reeks publikaties van het Instituut werd in 1906
geopend met een uitvoerig Verslag over het onderzoek van veertandcultivatoren,
een onderzoek dat hetjaar daarvoor in samenwerking metde Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid was georganiseerd. Bij vrijwel alle wedstrijden en
demonstraties van landbouwwerktuigen, wààr ook in het land gehouden, was Lako
voortaan alsjury-lid aanwezig en in korte tijd wist hij het vertrouwen van de boeren
te winnen. Het Instituut kwam op het juiste ogenblik tot stand, want in die jaren
kondigden zichopnieuw veranderingen aan op het gebied van de landbouwmechanisatie.
De verschijning van de petroleummotor - voor het eerst in Nederland gedemonstreerd bij een karn op de tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw te Leiden in 1892- en van de benzinemotor had in de eerstejaren weinig
te betekenen voor de landbouw of het moest zijn voor zuivelfabrieken, zoalsdie van
G. Jager teVledder (Dr.),die in 1893een4pk benzinemotor van Daimler in gebruik
stelde. Een proef in 1903in Groningen genomen met een spiritusmotor, die ten doel
had dezware locomobiel te vervangen bij het dorsen, liep op niets uit. Welbegon in
1904de toepassing van elektromotoren vooi aandrijving van kleinedorsmachines in
Veendam en Wildervank, toen deze plaatsen op een elektrische centrale waren aangesloten.
Omstreeks 1910 kwamen er meer motoren, meestal petroleummotoren, bij het
dorsen in gebruik. Dit was vooral in Noord-Holland en Zeeland het geval, maar de
stoommachine gaf haar positie nog niet prijs. In Groningen werden in 1908 200
stoomdorsmachines geteld. In het Landbouwverslag van 1912 wordt vermeld, dat
219 ook in sommige gedeelten van Noord-Holland en Limburg nieuwe stoommachines

Afb. 84. Zaaiviool van Eertman.

aangekocht waren. Na de Eerste Wereldoorlog verloor de stoommachine echter hoe
langer hoe meer terrein op deverbrandingsmotor en de elektromotor.
Bijde grondbewerking deed omstreeks 1900de veertandcultivator zijn intrede. De
voorzichtige veronderstelling van het Landbouwverslag van 1903, dat dit nieuwe
werktuig 'ook eene toekomst schijnt te hebben' werd weldra bevestigd. De beitel-en
oshoorneggen maakten binnen enkelejaren plaats voor de veertandcultivator.
Nadeingrijpende wijzigingen, diezich reedsindevorigeeeuwophetgebied vande
ploeg voltrokken hadden, zijn op dit punt weinig opzienbarende veranderingen te
constateren. Er ishier sprake van een met zijn tijd meegaan, dat zich uitte in het vrijwel algemeen gebruik van de nieuwste typen fabrieksploegen, waaronder de wentelploeg vanaf omstreeks 1915 in Groningen en Zeeland gaandeweg terrein won. De
arendploeg bleef in Groningen naast de meerscharige Duitse fabrieksploegen nog
zeer algemeen, maar werd nu geheel van ijzer gemaakt. In de landbouwgebieden in
het zuidwesten van het land bleef de door de smid vervaardigde voetploeg een belangrijke plaats innemen, maar de werkende delen werden nu meestal bij de fabriek
besteld. Daarnaast kregen geheel ijzeren karploegen van de fabrieken van Sack,
Melotte en Flöther een steeds grotere verbreiding. In de akkerbouwstreken van
Noord-Holland gaven de boeren de voorkeur aan de ploegen van Eckert en Sack.
Zaaiviolen en kunstmeststrooiers waren in het eerste begin van de 20eeeuw overal
in het land ingebruik, al werd waarschijnlijk de kunstmest voor het grootste gedeelte
met de hand gezaaid. Zaaiviolen voor kunstmest waren vooral in Groningen in gebruik, waar zij in grote aantallen werden gemaakt door K. Dijkveld Stol te Eenrum
en J.R. Eertman te Usquert (Afb. 84). In 1913brachten Boeke en Huidekoper een 220

Afb. 85. Gecombineerde wiedmachineen chilistrooier. PrijscourantBocke en Huiclekopcr, 1913.

'opzienbarende nieuwheid' uit, die bestond uit een gecombineerde wiedmachine en
chilistrooier (Afb. 85).
Degraanmaaimachinewasin deeerstejaren van de 20eeeuw nog altijd vangeringebetekenis bij degraanoogst. In 1904werden in het gehele land slechts 616 graanmaaimachines geteld, waarvan meer dandehelft (320stuks!)indeprovincie Limburg
ingebruik was. Vooral de gecombineerde machinesvoorgraan-engrasmaaien waren
in dezeprovincie in trek.
Dezelfbinder nam onder de maaimachines voorlopignogeenbescheiden plaatsin.
Herhaaldelijkwerdenmetzelfbindersproevengenomen,'vooralinhetOldambt tijdens
het stakingsjaar 1907en ook elders telkensentelkensweer',aldusdeStaatscommissie
van 1906.Onzegranen schenen telangentezwaar tezijn en tegauwtelegerenommet
de niet daarop berekende zelfbinder tewordengemaaid.AlleeninNoord-Hollandgeschiedde het oogsten van karwij, blauwmaanzaad, paarde- en duivebonen, kanariezaad en niet-gelegerd graan met de machine. Dit waren echtergeenzelfbinders, maar
zwadmaaiers, graanmaaimachines met een aflegapparaat, die slechts ongebonden
schoven maakten (Afb. 86). Omstreeks 1910werd echter bij de oogst van de nieuwe
rassen als Wilhelminatarwe, Witte Monarch-tarwe en de stijfhalmige haverrassen
Mansholt II en Zegehaver in Noord-Holland met succes van de zelfbinder gebruik
gemaakt.
Het Landbouwverslag van 1913vermeldde, dat men in Limburg 'stellig reeds 50à)
60zelfbinders' had en uit deredactie van deze mededeling valt op te maken, dat men
dit al heel veel vond. Dit cijfer is echter aan de lage kant. Uit de prijscourant van.
221 1913van Boeke en Huidekoper blijkt, dat in dat jaar door deze firma alleen al 52

Afb. 86. Zwadmaaier,ca1900.

zelfbinders in Limburg waren afgezet. Maar groot waren deze aantallen toch
niet. Uit de prijscourant van Boeke en Huidekoper, die in augustus 1913 uitkwam,
kan men eveneens afleiden, dat de zelfbinder tot dusver over het algemeen slechts
weinig ingang gevonden had. 'Tot voor kort waren wij van meening, dat de zelfbinderszich in Nederland in de eerstejaren nog niet het burgerrecht zouden verwerven.
De afgeloopen zomer heeft ons doen zien, dat zulks wel het geval is. Zoodra de arbeidstoestanden in een bepaalde streek tot grooter moeilijkheden aanleiding geven,
zijn de landbouwers gedwongen de zelfbinders te gebruiken'. Boeke en Huidekoper
hadden vanaf 1899 Mc Cormick vertegenwoordigd en uit bovenstaande ontboezeming kan men opmaken, dat de afzet niet bepaald groot wasgeweest. In 1913kwam
daarin plotseling verandering, want in dat jaar werden niet minder dan 200 Mc
Cormick-zelfbinders verkocht. De vraag naar zelfbinders steeg nu snel. In april1915
lag het totaal aantal verkochte Mc Cormick-binders reeds boven de 800(Afb. 87).
Minderhoud deelt mee, dat de zelfbinder in Groningen later algemeen is geworden
dan inNoord-Holland enZeeland. Na 1912zijn erechter eengroot aantal ingebruik
genomen, vooral de Mc Cormick, de Deering en de Plano. Omstreeks 1913had men
bij aankoop van een zelfbinder de keus tussen een links-en een rechtsmaaiende zelfbinder. Deze mogelijkheid had de fabrikant geschapen om bij het legeren van het
graan toch nog van de machine gebruik te kunnen maken. De heersende wind in
Nederland iswest en zuid-west en dus ligt het graan gewoonlijk naar het noordoos-
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Afb. 87. Zelfbinder. PrijscourantBoekeen Huidekoper, 1915.

ten. Van de ligging van de percelen hing het dan af of men beter uit was met een
rechtswerkende, dan welmet een linkswerkende binder.
Een nieuwe toepassing vond de verbrandingsmotor bijdezelfbinder. Aan Minderhoud ontleen ikook,dat indezomer van 1916-de zomers van 1913-1916waren bijzonder nat - een paar zelfbinders in Groningen in werking werden gesteld, waarop
een benzinemotor wasaangebracht. Depaarden behoefden nu slechts het werktuig te
trekken en de motor nam de aandrijving vandemaaimachine voor hetsnijden, transporteren en binden over. Dit systeem heeft in Groningen in latere jaren steeds meer
toepassing gevonden. De zelfbinder heeft in Groningen zijn verbreiding vooral te
danken aan stakingen. In stakingsjaren (1919, 1929)steeghet aantal zelfbinders snel.
In de Groningse en Drentse Veenkoloniën is het gebruik van de aardappelrooimachines eveneens door de arbeidsonrust gestimuleerd. Gebruik van kunstmest had
de opbrengsten van de aardappelteelt in deeerstejaren van de 20eeeuw zo hoogopgevoerd, dat het tijdig binnenhalen van de aardappeloogst in dezejaren het grootste
probleem van de Veenkoloniale boer was geworden, vooral in regenachtige herfsten.
Bij het toenemende aantal stakingen groeide dit uit tot wat men 'het aardappelrooimachinevraagstuk' noemde. Reeds in het laatste kwart van de 19eeeuw had deVeenkoloniale Boerenbond constructeurs van rooimachines gestimuleerd door het verlenen van premies, maar de moeilijkheden die overwonnen moesten worden, waren
223 zo vele,dat men er ondanks de voortgaande premie-uitlovingen van de Veenkoloni-

Afb. 88. Aardappelrooimachine, systeem Baas, 1910.

ale Boerenbond nog steeds niet ingeslaagd was- en er voorlopig ook nogniet inzou
slagen - om een betrouwbare aardappelrooimachine teconstrueren (Afb. 88). In de
jaren 60van de vorigeeeuw waren reeds ploegen op de markt gekomen, diede aardappels opploegden endiesomsreedsvaneeneenvoudigeinrichtingwaren voorzien om
degerooide aardappels in rijen op het veld teleggen. Enkele van dezewerktuigen zijn
in diejaren ook op Nederlandse bedrijven gebruikt.
Omstreeks 1903werden voorraadrooiers, zoals de Ransomes en de Simplex (Afb.
89), in ons land geïmporteerd en het zijn vermoedelijk deze werktuigen die in het
Landbouwverslag van 1907worden aangeduid als aardappelrooiers. Zij werden o.a.
inde Haarlemmermeer gebruikt, maar indeVeenkoloniën waren vóór 1912noggeen
5 aardappelrooiers in bedrijf. Men wachtte op een machine, die de aardappelen
'schoon in den korf' zou kunnen leveren. Zover wasde ontwikkeling echter nog lang
niet, maar gewone 'rooimachines, die de aardappels wel uit den grond werken, maar
ze daarop laten liggen', aldus het Landbouwverslag over 1912, 'konden den Veenkolonialen landbouwer niet bekoren'. In de herfst van 1912werden echter onder de
druk van de omstandigheden plotseling tientallen, vooral Duitse, rooiers verkocht.
Een importeur in Winschoten voerde in 1912 meer dan 100 aardappelrooimachines
(vermoedelijk: ploegen) in, ofschoon deze rooiers ook naar de opvatting van die dagen nogverrevan volmaakt waren. Er bleven meer aardappels indegrond zitten dan
bij het opspitten met de aardappelriek het geval was en het meest arbeidsintensieve
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Afb. 89. Aardappelrooier.
Prijscourant Boeke enHuidekoper, 1903.

onderdeel van de aardappeloogst, het 'zoeken', ook wel het 'krabben' genoemd,
werddoor hetopploegen niet bespoedigd.
Het werktuig, dat in het Landbouwverslag van 1912met deweidse naamvanaardappelzoekmachine werd getooid, was het resultaat van een poging om het verzamelen van aardappels te velde sneller te doen verlopen. Een machine in de moderne zin
van hetwoord washetallerminst endehuiselijke term 'prikrol', diede Veenkoloniale
boereneraan gaven, beeldt beter dan de officiële ambtelijke taal van het Landbouwverslaguit,dat heteen simpelgevaluit deambachtelijke sfeerwas.
De prikrol werd in 1912geboren te Annerveensche Kanaal uit de inspiratie en het
zweetvan een boer,een smideneenwagenmaker. Het werktuigbestond uiteen grote
houten cylinder (O 130cm),die aan de buitenzijde van duizenden spijkers was voorzien. De spijkers prikten tijdens het voortrollen van het werktuig de door een aardappelrooier of ploeg opgewerkte aardappels van het veld op,waarna zijdoor middel
van een over de lengte van de cylinder gemonteerde rij pennen en bezems werden afgestreken en in manden werden opgevangen, die op een platform aan de achterzijde
van het werktuig waren opgesteld. Het was een hulpmiddel, meer niet. De prikrol
was alleen te gebruiken voor fabrieksaardappelen; voor eet-aardappelen waren de
beschadigingen te groot.
Enkele éénrijige aardappelpootmachines, o.a. van Ransomes, waren in 1904 al
hier en daar in gebruik; na 1920breidde hun aantal zich in het zuidwesten des lands
uit.
De bietenrooier, waarmee sinds de jaren 90 al meer dan eens geëxperimenteerd
werd, bleef in deze periode nog een wensdroom. In 1913werd zelfs een bietenrooimachine met kop-apparaat gedemonstreerd, maar ook dezevoldeed niet.
Het transportprobleem was met de vergroting van de opbrengsten natuurlijk ook
gestegen. Dit leidde in verschillende akkerbouwstrekentot de bouw van boerenwagens met grotere laadcapaciteit en daarmee samenhangend tot een vergrote vraag
naar sterkere paarden.
Ter vergemakkelijking van het inde schuur brengen van de oogst waren erin 1913
in de noordelijke bouwstreek van Groningen op 3boerderijen graanaflaadinrichtingen,op2boerderijen eenelevatorenop 1 boerderij eengrijpinrichting aanwezig.
Op het gebied van het weidebedrijf voltrokken zich in de periode voor de Eerste
Wereldoorlog misschien nog grotere veranderingen dan bij deakkerbouw. De ver225 plaatsing van de zuivelbereiding van de boerderij naar defabriek verlichtte de taak

van de boerin in grote delen van het weidegebied op zodanige wijze, dat van een totaal ander levenspatroon gesproken kan worden. Vele vrouwen van veehouders
moeten aanvankelijk wel het gevoel gehad hebben, dat hun al het werk uit handen
genomen was,nuhet maken van boter en kaasniet meertot haar dagtaak behoorde.
Maar ook in de verzorging van het grasland en van het vee waren grote veranderingen gekomen. Ook hier waren kunstmest en drainage weer belangrijke factoren
van dealgemene vooruitgang.
Ophetgebiedvan dewerktuigen tekenden zichindezeperiode bijhet weidebedrijf
veelbelangrijkere ontwikkelingen afdan bijdeakkerbouw. Hoeveelverbeteringen de
akkerbouwwerktuigen ook ondergingen, vele werktuigen en met name de oogstmachines, waaraan de meeste behoefte bestond, waren nog niet in een ontwikkelingsstadium gekomen, dat voldeed aan deeisen van het Nederlandse landbouwbedrijf.
Bij het weidebedrijf kwam voor de Eerste Wereldoorlog een verbetering van de
maaimachinetot stand, die tengevolge had dat de oogst geheel mechanisch kon worden geborgen. De paardenhooihark en -hooischudder hadden het stadium van algemeen gebruik reedsin de 19eeeuwbereikt. Omstreeks 1905kwamen daar als nieuwe
machines bij de zwadkeerder en 'zwadleggende hooihark', die door hun arbeidsbesparing vooral in Friesland en op het Kampereiland spoedig in trek waren. In 1913
kwam er zelfs een 'gecombineerde, hark, schudder en keerder', een harkkeerderschudder zouden we tegenwoordig zeggen, in de handel (Afb. 90). Het gebruik van
klaverruiters begon indiejaren eveneens toetenemen.
Was het probleem van het hooien door de machine overwonnen, het maaien met
de machine geschiedde nog niet naar dezin van deNederlandse boer. Er bleef nogte
veelgras staan en de maaimachines stopten voortdurend tengevolge van molshopen
ofvan eenzwaar gewas.In het begin vande20eeeuwkwam erechter een verbetering
van degrasmaaimachine, diedebezwaren grotendeels wegnam. Dit wasdeconstructie van dedunne vingerbalk, later dedunne of ook welde Deense balk genoemd. Mc
Cormick-machines met dit nieuwe systeem uitgerust werden voor het eerst in 1905in
ons land geïntroduceerd. Zij maaiden het gras korter dan met de zeis het gevalwas.
Onder gunstige omstandigheden werkten deze machines uitstekend, maar bij nat
weer hadden zij nog dikwijls last van stoppen.
De importeur van de McCormick-machine, BoekeenHuidekoper, zon opmiddelen om ook dit teverhelpen. Indien ditlaatste euvelimmersgeëlimineerd konworden
zou niets meer de algemene toepassing van de grasmaaim^. Vne in ons land in de 226
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Afb. 90. Harkkeerderschudder. PrijscourantBoeke enHuidekoper, 1913.

wegstaan. Devraag naar maaimachineswerdalsteedsgroter,maar het gedurig stoppen van demachine bij slechtweerweerhield nogveleboeren van deaankoop. Wanneer er dus een maaimachine op de markt zou komen, die ook onder ongunstige
omstandigheden kon werken, zou de afzet ongetwijfeld met sprongen omhoog gaan.
Aan een initiatief van de importeur is het te danken, dat het euvel binnen enkele
maanden overwonnen werd. Nog in hetzelfdejaar, waarin dedunne vingerbalk werd
geïntroduceerd, lieten Boekeen Huidekoper een tweetal ingenieursvan Mc Cormick
uit Amerika overkomen om de oorzaak van het stoppen op te sporen. Voor de fabrikantwasditeenzaakvanevenveelbelangalsvoordeimporteur, omdat nietalleen in
ons land gelet werd op kort maaien, maar ook in andere West-Europese landen als
Denemarken, Duitsland en Ierland. In de Verenigde Staten stelden de boeren bij de
extensieve cultuur die daar bedreven werd, veel minder hoge eisen aan de maaimachines.
De Amerikaanse ingenieurs beproefden de machines op zware klei in Groningen,
op het Kampereiland, in blauw gras bij Meppel en op los mossig land bij Staphorst
en in Mastenbroek. De oorzaak van het stoppen werd nu spoedig gevonden en reeds
in hetzelfdejaar 1905werd een grasmaaimachine op de markt gebracht, die onder
alle omstandigheden volmaakt werkte. De dunne vingerbalk werd nu zo geconstrueerd, dat men 'geen pluimpjes op het land' kreeg en er zich geen vuil onder het mes
kon afzetten. Deze verbetering viel samen met een grote vraag naar grasmaaimachinesen kwam dus op een bijzonder gunstig ogenblik tot stand. Deverbetering stimu227 leerde zelf uiteraard ook de vraag. Injuli 1906waren in de provincie Friesland reeds

Afb. 91. Handmelkmachinevan Pijttersen.

meer dan 700 Mc Cormick-grasmaaimachines met dunne vingerbalk verkocht. De
grasmaaier was nu een onmisbaar werktuig in het weidebedrijf geworden en de aankoop van deze machine steegjaarlijks. Totaalcijfers ontbreken helaas weer,maarhet
stijgend gebruik is onder meer af te leiden uit een advertentie in het Friesch Weekblad van 25 april 1914, waarin de N.V. Nederlandsche IJzerhandel te Leeuwarden
meedeelt, dat zij in 3jaren tijds meer dan 1000 Deering-grasmaaimachines had verkocht.
Nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kondigde zich ook een ontwikkeling op het gebied van de melkwinning aan, dieeerst na deTweede Wereldoorlog tot volle ontplooiing zou komen, nl. de toepassing van de melkmachine. In de
tweede helft van de 19eeeuw hebben tallozeconstructeurs zichop het uitdenken van
melkmachines toegelegd, zodat er tientallen soorten in dehandel kwamen. In vrijwel
allegrotelandbouwmusea kan men hiervan nogbewaard gebleven specimina vinden.
De Nederlandse bijdrage op dit gebied was een handmelkmachine, die door F.H.
Pijttersen enCarstens teSneek (thans Pijttersen's Machinehandel N.V.)in 1895 Werd
geconstrueerd (Afb. 91).De'machine'bestond uiteenvertind ijzeren emmer, waarop
een statief wasgeplaatst dat hoger en lager gesteld kon worden. Het eigenlijke melkapparaat, dat ingebouwd wasin dit statief, bestond uit 2met rubber beklede houten
walsen, waartussen een verende, eveneens met rubber beklede, staalplaat wasaangebracht. De walsen werden door een kruk en kamwielen in beweging gebracht enwel
zo dat de ene wals horizontaal stond, terwijl de andere een verticale stand had. De
tussen dewalsen endeverende staalplaat hangende spenen (2aan weerszijden van de
staalplaat) werden dusbeurtelingspaarsgewijze uitgeknepen. ' 't Komt danook nooit
voor dat een koe met deze machine de melk niet laat schieten'. Het melken metdeze
machine zou sneller kunnen geschieden dan handmelken, maar dat was niet het 228

hoofddoel geweest,waarnaar de uitvinders hadden gestreefd. Zij hadden dit werktuig nl. niet ontworpen om het melkentebespoedigen,'maar om iedereen in staat te
stellengoedXe melken. Zevindt haar werkkringdââr,waar gebrek aangoedemelkers
is'. Hoeveel arbeiders er nodig waren om de koe tijdens deze niet bepaald zachtzinnige melkmethode vast te houden, vermeldt de historie niet. Ofschoon de uitvinders
meerdan 10binnen-enbuitenlandse octrooien voorditapparaat wisten teverwerven
bracht hun geesteskind geen oplossing voor het melkersvraagstuk. In 1908, toen de
belangstelling voor het machinaal melken in ons land begon toe te nemen door het
groeiend gebrek aan goede melkers, schreef de rijksveearts H.M. Kroon over het
werktuig van Pijttersen en Carstens, dat hij het destijds beproefd had 'en ik moet
eerlijk zeggen,dat zijevengoed - oflaat iklieverzeggen- evenmin voldeed alsandere
bekende melkmachines'.
In de landbouwpers van de vorige eeuw leest men ook steeds weer optimistische
verhalen over het gebruik van melkbuisjes. Dit waren benen of metalen buisjes, die
men in het tepelkanaal schoof door de kringspieren heen, zodat demelk van zelf afvloeide. De koeien reageerden minder enthousiast en kregen tepel- en uierontstekingen.
Gedurende delaatste decennia vande 19eeeuwwaseenpraktisch bruikbare melkmachine een wensdroom van vele veehouders en landbouwkundigen geworden. Jb.
Boeke waséén van hen. Reeds in 1875verzuchtte hij in aanwezigheid van zijn zoon,
dat een goed functionerende melkmachine het leven van de veehouder heelwat aangenamer zou maken. Boeke had in het begin van zijn landbouwcarrière dagelijks 6
koeien moeten melken en bewaarde daaraan kennelijk geen prettige herinneringen.
Een bruikbare melkmachine zou veel rendabeler zijn, aldus Boeke, dan de andere
landbouwmachines. Dit waren immers uitsluitend machines voor seizoenwerkzaamheden en een melkmachine kon 2 maal daags gedurende 365 dagen dienst doen.
Boekezoudeinvoeringvandemelkmachine inonsland echter nietmeermeemaken.
Hij overleed in 1908. Een ander bewijs voor de vroege belangstelling voor de melkmachine is een lezing over dit onderwerp, die een Fries deskundige in 1893voor de
Noorderafdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw hield. Deze lezing
kan echter uitsluitend betrekking hebben gehad op handmelkmachines, want het
prototype voor de moderne melkmachine werd eerst enigejaren later uitgevonden.
De uitvinding van de pulsator in combinatie met het gebruik van elektrische stroom
229 wasdaarvan degrondslag.

Afb. 92. Melkmachine van Bergner Revalo, 1910.

De pulsator, die gepatenteerd werd door Dr. Alexander Shield te Glasgow, werd
voor het eerst in het openbaar getoond op de Royal Show in 1895 bij de Thistle
Mechanical Milking Machine. De voorgeschiedenis van het gebruik van de elektrische melkmachine in ons land speelde zich nog voor de Eerste Wereldoorlog af.
Reeds in 1908nam de Zuivelboerderij teHoorn een proefneming met een handmelkmachine, die zeer ongunstig uitviel, ook, nadat het door Dr. Baumer te Amsterdam
uitgevonden werktuig was omgebouwd voor elektrische aandrijving. Het apparaat
was uiterst kwetsbaar. 'Eischt het handmelken een geoefend melker, deze melkmachineeischt feitelijk een meerdan halven mechanicus'. Bovendien molk het werktuig
langzamer dan een melkknecht. Even negatief vielde beproevingvan een melkmachinevoor handkracht uit,die opdemodelboerderij 'Huister Aa' te Doorwerth in 1909
gehouden werd onder leidingvan Dr. C.J. Rab,rijksveeartsteOosterbeek.Naar aanleiding van deze laatste proefneming hield Dr. Rab in 1909 een lezing voor het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde, waarin hij een historisch overzicht gaf
van de ontwikkeling van de melkmachine, en eindigde met de conclusie dat de melkmachines nog niet in het stadium waren gekomen, dat zij voor algemeen gebruik
waren aan te bevelen.
Het doet ons momenteel wat vreemd aan, dat dierenartsen zich bezighielden met
het geven van voorlichting op het gebied van de zuivelbereiding ca., maar dat was
indiedagen nogheelgewoonenzowel op hetgebied vandezuivelbereiding alsophet
gebied van de stalinrichting hebben talrijke dierenartsen in die dagen voortreffelijk
werk verricht. Zo heeft de lezing van Dr. Rab de stoot gegeven tot de aanschaffing 230

Afb. 93. Demonstratie van Boekeen Huidekoper te Schagen in 1912met de Wallace-melkmachine.
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van de eerste elektrische melkmachine op een Nederlands bedrijf. A. G. Mörzer
Bruyns, directeur van de Maatschappij 'Rollecate' te Dedemsvaart, die deze lezing
had bijgewoond, schafte zich één van de door Dr. Rab genoemde elektrische melkmachines, de Bergner Revalo (Afb. 92), aan en op 4januari 1910werden de koeien
op 'Rollecate' voor het eerst elektrisch gemolken in een speciaalvoor de melkmachine gebouwde 'fabriek'. Mörzer Bruyns was zeer te spreken over de resultaten. De
koeien gaven bij het namelken niet meer dan 100à 300gram melk, de arbeidsbesparing op dit grote bedrijf zou 40% bedragen hebben ende 'machinale melk' bevatte
minder bacteriën dan de met de hand gewonnen melk. Op bedrijven, waar hygiënische melkwinning voorop stond, bood de melkmachine nu reeds voordelen, was zijn
conclusie. De Engelse landbouwjournalist Robertson Scott maakte bij de beschrijving van zijn bezoek in 1911 aan de eigenaar van 'Rollecate', Mr. W. J. Baron van
Dedem,meldingvandezemachine.
De aandacht was nu op de melkmachine gevestigd en het ene artikel over het machinaal melken na het andere verscheen in de zuivelbladen. Boeke en Huidekoper
behoorden tot de eerste importeurs, diehetwaagdeneen melkmachineteimporteren.
In maart 1912demonstreerden zij de Deense Wallace-melkmachine o.a. op de landbouwtentoonstelling te Schagen (Afb. 93)en stelden daarna het apparaat op verzoek
van de Proefzuivelboerderij te Hoorn beschikbaar voor een onderzoek. Na deze
proef werd nog enige dagen in de boerderij van H.J. Avis te Midwoud (N.-H.) met
deze machine gemolken om na te gaan of de machine onder normale bedrijfsomstandigheden beviel. Uit getuigschriften in de prijscourant van augustus 1913 blijkt,

dat Boeke en Huidekoper op dat ogenblik in ieder geval 2 installaties tot tevredenheid van degebruikers (H.van Mourik te Linschoten endeN.V.Ontginning-, Landbouw- en Zuivelmaatschappij 'Lactaria' te Sambeek, bij Boxmeer) hadden verkocht.
Inaugustus 1912demonstreerdedeFa. B.Hartelust te Leeuwarden deAustralische
L(ouwrens) K(enny) G(illy)-melkmachine op de landbouwtentoonstelling aldaar.
Dezedemonstratie heeft erwellicht toegeleiddat deveehouder W.Algera teJorwerd
alseerstein Friesland in het begin van november 1912een L.K.G.-melkmachineaanschafte. Het wasvoor deeerste gebruikers blijkbaar telkens weereen openbaring hoe
dekoeien opdemachine reageerden. Ook Algera verklaarde metveelnadruk,dat 'de
machinale methode blijkbaar de koeien zeer welgevalligis'.
Hoeveel, of liever hoe weinig, melkmachines in deze tijd in ons land in gebruik
kwamen, is blijkbaar nergens vastgelegd. Het Landbouwverslag over 1913 vermeldt
slechts, dat in de provincie Limburg 'sinds eenige tijd' een melkmachine gebruikt
werd op een groot bedrijf en goed voldeed. Over de andere melkmachines, die ingebruik waren, wordt met geen woord gerept.
Op de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling waren de beide reeds
genoemde importeurs de enigen, die een melkmachine in hun stand hadden opgesteld. De N.V. Nederlandsche IJzerhandel (v/h D. J. van Enthoven en Zn. en B.
Hartelust) demonstreerde 2 maal daags, met 16 koeien van de 's-Gravenhaagsche
Melkinrichting 'de Sierkan', de L.K.G.-melkmachine, 'waarvan zoowel in Nederland als in Duitschland gedurende 1913 onderscheidene installaties zijn geplaatst'.
Uitdit cryptische citaat valt niet op temaken ofdezeN.V.hiertelande meerdan één
machine had verkocht.
De melkmachine was en bleef hier in ieder geval nog een hoge uitzondering; de
Proefzuivelboerderij te Hoorn ging ondertussen door met het testen van de verschillende machines, o.a. de Wallace,de Sharpies ende Heureka.
Naast deze wetenschappelijk-zakelijke benadering van het melkmachine-vraagstuk,geraakte hetdebat overhetvoorentegenvandemelkmachine ook alspoedigin
de emotionele sfeer. Met veel pathos en sentimentaliteit verdedigden sommigen de
stelling, dat machinaal melken onnatuurlijk was - handmelken was dat in hun ogen
kennelijk niet - en in iedere minder goede uitslag van proefnemingen zagen zij een
nieuw bewijs voor deze stelling. 'De tot heden vervaardigde melkmachines hebben
ons in het gelijk gesteld, de nog te construeren machines zullen onze meening niet
wijzigen', schreef in 1910 nogalonvoorzichtigde hoofdredacteur van de Veldbode 232

A.A. ter Haar, die tot de felste tegenstanders van de melkmachine behoorde. Ook
nadat deeerste machines in onsland met goede resultaten opverschillende bedrijven
dienst deden, gaf hij zijn verzet niet op. De kerngedachte van al zijn betogen vinden
wein de Veldbode van 1914: 'Wij voor ons beweren, dat een 'stomme', hersenlooze
en hartelooze machine nooit een goed melker zal kunnen vervangen. Van een automaat maakt men nu eenmaal geen virtuoos!' De melkmachine kon de koe nu eenmaal niet een gevoel van 'moederweelde' geven, zoals een goede melkknecht volgens
ter Haar wel vermocht. Tot in dejaren 20 bleef hij doorgaan met fulmineren, maar
in 1928moest hij tenslotte - waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing - erkennen: 'De
melkmachine iser!' Voor de Eerste Wereldoorlog waren ervermoedelijk hooguit een
tiental melkmachines in ons land in gebruik gekomen en tijdens de oorlogsjaren zullen het er nog minder geweest zijn, gezien de invoerbelemmeringen. De uitbreiding
van het aantal melkmachines vielindeloop vandejaren 20, nadat verschillende verbeteringenwarenaangebracht. Aanvankelijk werddetoepassingvandemelkmachine
hier te lande sterk tegengehouden, omdat de machines naar men meende niet te vervoeren waren, hetgeen het gebruiktijdens deweideperiodeonmogelijk zoumaken. In
het Officieel Orgaan van de F.N.Z. van 1 februari 1922werd dit bezwaar breed uitgemeten: 'Men zou dan genoodzaakt zijn op een of andere wijze met de melkmachine
het veld in te trekken' en dit beschouwde men toen blijkbaar nog als iets onoverkomelijks. Maar ook in andere opzichten was men nog niet op de nieuwe machine ingespeeld. De grootste moeilijkheden ondervonden de melkmachine-pioniers bij het
schoonhouden vanhun installatiesenbijhetgoed uitmelken van hun koeien.
Een groot propagandist vond demelkmachine in depersoon vanK.N.Kuperus te
Engelum (Fr.),diealseerste in Nederland op 6maart 1924deinmiddels sterk verbeterde Alfa-Laval-machine in gebruik nam. Vanaf datjaar dateert de opkomst van de
melkmachine in het Nederlandse veehouderijbedrijf. In dezelfde tijd maakte deveehouder SikkesteAssendelft (N.-H.) zijn melkmachine mobiel door montage op een
wagen. Naar zijn weiland liethij een elektrische leidingleggen,zodat hij de melkmachine opverschillende plaatsen inhet weiland kon aansluiten op het elektrische net.
Alweer bijna vergeten is,dat ook in Nederland in dezeperiode melkmachines zijn
gemaakt door Hermes Landbouwmachinefabriek te Leeuwarden. Deze fabriek heeft
vanaf 1925tot inhet middenvan dejaren 30melkmachinesinproduktie gehad.
In Gelderland werd in 1928 een Commissie ingesteld voor de bestudering van de
233 verschillende melkmachines en in december van hetzelfde jaar bracht de Commissie

voor Landbouwcoöperatie van de Noord-Hollandsche Zuivelbond een lovend rapport uit over het machinaal melken. Dit rapport berustte op gegevens van 163gebruikers van melkmachines. Daaronder bevonden zich niet alleen veehouders met
grote stallen, maar ook boeren, die minder dan 10 koeien molken. Eén van hen
schreef, zijn ervaringen samenvattend, aan de rapporteurs: 'Ik heb alle benodigde
landbouwmachines, maar de beste en grootste vriendismijn Alfa Laval melkmachine'. Demeningen van de 163geënquêteerden warenvrijwel onverdeeld gunstig.Hoeveel melkmachines in 1928in gebruik waren, is niet bekend, maar volgens de schatting van Terpstra waren in het begin van dejaren 30 in onsland in totaal ongeveer
1000 melkmachines. Daarmee was echter het vooroorlogse hoogtepunt bereikt.
Eerst nadeTweedeWereldoorlogzoudemelkmachine eenfactor van betekenis worden voor het Nederlandse weidebedrijfin zijn geheel.
In de eerste decennia van de 20e eeuw valt ook het prille begin van de motorcultuur, zoals men de toepassing van de landbouwtrekker aanvankelijk noemde. De
verbrandingsmotor werd inNederland, zoals hierboven reedsismeegedeeld, reedsin
dejaren 90toegepast inzuivelfabrieken en weldra ook voor deaandrijving van dorsmachines, maar 'landbouw-automobiles' of 'motorploegen', zoals men ze ook wel
noemde,waren tot 1913wonderen, diemenhier slechtsvanhoren zeggen kende.
Bij de eerste landbouwtrekkers, die in de Verenigde Staten gebouwd werden, was
devormgeving afgekeken van dezware stoomlocomobielen. Dit rudimentair voortbestaan van oudevormen iseenzeergewoon overgangsverschijnsel; ikbehoef hierbij
alleen maar te herinneren aan de eerste spoorwegwagons, die uiterlijk geheel op het
rijtuig waren geïnspireerd, voor zij een meer aangepaste vorm kregen. In het geval
van de landbouwtrekker was de rechtstreekse imitatie van zijn voorganger wel heel
ongelukkig, want de meeste trekkers, die vóór 1912 gebouwd werden, wogen dientengevolge 10.000à20.000kg!Eerst nadatjaar werddebouwvandetrekker meerin
overeenstemminggebracht metdemogelijkheden vande verbrandingsmotor.
De eerste landbouwtrekkers verschenen in de Verenigde Staten in 1892en werden
geconstrueerd door Charles Duryea, John Froehlich en de J. I. Case Company. AlleendeHart Parr-trekker, diein 1901opdeAmerikaanse markt kwam enindejaren
20 ook in Nederland gebruikt werd, kon het tot redelijke verkoopcijfers brengen.
In 1907 vormden de 200 trekkers, die tot dat jaar door deze fabriek geproduceerd
waren, tezamen j van het totale aantal trekkers, dat in Amerika in de landbouw
toepassing vond. Omstreeks 1917waren reeds 51.000trekkers op Amerikaanse boer- 234

derijen in gebruik, die gemaakt waren door een 200verschillende fabrieken, die hun
trekkers schilderachtige namen gaven als The Happy Farmer, The Kansas Prairie
DogenThe BatesSteel Mule.
Het isinditverband vermeldenswaard, dat Henry Ford, vóór hij met de produktie
van zijn beroemd geworden auto's begon, zich had willen toeleggen op de bouw van
landbouwtrekkers. Reeds in 1883 ontwierp hij een stoomlocomobiel voor het trekken van een ploeg. Dit werktuig bleek onbruikbaar en aangezien er meer belangstelling was voor auto's, legde hij zich weldra toe op de vervaardiging van dit vervoermiddel. Pas velejaren later, in 1908, hervatte hij zijn pogingen om een landbouwtrekker te maken. Het eerste experiment - een Model BFord, waaraan als voorwielen2gewonewagenwielen enalsachterwielen wielenvaneengraanbinder waren aangebracht - werd een volkomen mislukking. Nadat hij in 1915een speciale trekkerafdeling in zijn fabriek onder leiding van Charles E. Sorenson had gesticht, werd de
eerste Fordsontrekker in 1917verkocht naar Engeland en in 1925had hij een totaalomzet van ca 500.000 trekkers bereikt. In 1927werd de produktie van de Fordson in
de Verenigde Staten gestaakt. De concurrentie van de McCormick-Deering-trekker,
inhet beginvan dejaren 20,de komst van de Farmall-trekker (1924)met verstelbare
wielen w>orrijenteelt en het succes van de Case-Deere-trekker waren hiervan de oorzaak. Welwerden de bedrijven in Cork (Ierland) en Dagenham (Engeland) voortgezet, maar de fabricage van de Fordson-trekker werd in de Verenigde Staten eerst
weerhervat aan heteindevandejaren 30.
De eerste belangstelling voor de landbouwtrekker dateert in Nederland van 1909,
toen de directeur van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen, S.
Lako, het trekker-congres en de daaraan verbonden tentoonstelling te Amiens bezocht. 'De mogelijkheid bestaat', zo schreef hij in zijn opwekking in de landbouwbladen om aan dit congres deel te nemen, 'dat daardoor een geheele omwenteling in
het bedrijf wordt teweeggebracht'. Wat hijteAmienszagen hoorde,wasechter blijkbaar niet om over naar huiste schrijven, want indelandbouwpers hebik nergenseen
reisverslagvan hem kunnen vinden. Ervolgen dan ook enigejaren, waarin de Nederlandse landbouwpers geen aandacht aan de trekker besteedde.
De invoer van deeerste landbouwtrekker inNederland vond waarschijnlijk plaats
ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling van
1913, waar door de Deutsche International Harvester Company een petroleumtrek235 ker van 45 pk werd geïntroduceerd. De aangekondigde demonstraties, die met deze

trekker en een achtscharige ploeg en een dubbele schijveneg zouden worden gegeven
zijn echter niet doorgegaan. 'Deze tractor', aldus de tentoonstellingscatalogus, 'doet
dienst als krachtwerktuig, 1° om te ploegen, te eggen, te zaaien enz., 2° om zware
lasten te vervoeren, zelfs over wegen met tamelijk sterke helling en 3° om groote
dorschgarnituren maar de verschillende boerderijen te vervoeren en deze tevens te
drijven'. De wedstrijd met trekkers, die tegenjuni 1913door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw was uitgeschreven, had evenmin doorgang kunnen vinden,
omdat er geen enkele aanmelding voor dewedstrijd binnengekomen was.
In 1913 werden twee I.H.C.-trekkers, vermoedelijk van het type 'Mogul', in Nederland verkocht, waarschijnlijk naar aanleiding van detentoonstelling. Deenetrekker werd het eigendom van deNederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, de andere van F. Vos,directeur van 'Oud-Bussem', te Naarden, die de trekker in Overijssel gebruikte, waarschijnlijk bij ontginningswerkzaamheden. Dit zijn de enige vermeldingen van trekkers uit de vooroorlogsejaren,dieik heb kunnen vinden. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog zullener welgeen trekkers zijningevoerdtengevolge van het
gebrek aan scheepsruimte; bovendien hadden de Amerikaanse, Engelse en Duitse
fabrieken hun handen vol aan de vraag van de boeren en legers van hun eigen land.
De EersteWereldoorlog heeft degroteimpulsgegeventot verbeteringvande trekker.
Reeds vóór de oorlog waren in de Verenigde Staten in landbouwkringen stemmen
opgegaan, die de bouw van lichtere trekkers bepleitten,maar nu werd dit verlangen
een dringende eis, vooral toen de Verenigde Staten zelf ook in de oorlog betrokken
werden. Demobilisatie onttrok velemanlijke arbeidskrachten aandelandbouw ende
produktie van landbouwgewassen moest op tenminste hetzelfde peil gehandhaafd
blijven. Door vrouwen konden dezware trekkers niet bestuurd worden endus moest
er een lichtere en gemakkelijk te bedienen trekker komen. En die kwamen dan ook
aan het einde van de oorlog op de markt onder begeleidingvan slagzinnen als 'Buy
tractors and win the war' en 'A girl on a tractor is worth twomen behind the plow
and twohorses infront ofit'. Wellicht isdeopkomst van delichtetrekker echter nog
meer toe te schrijven aan degrote behoefte aan trekkracht van de strijdende legersin
de frontlinie voor vervoer van artillerie en munitie.
Als gevolg van de ontwikkeling gedurende de oorlog werd hetjaar 1919,toen de
vredeseconomie langzaam weer op gang kwam en, zij 't met mondjesmaat, ook
scheepsruimte voor handelsdoeleinden werd vrijgegeven, het eigenlijke beginjaar van
de motorisatie van de Nederlandse landbouw.
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„Austiri-Tractors".
De Austin-tractor is de meest eenvoudige en logischetractor
welke aan de markt is. 'lij is gebouwd van Engelsen staal en
duurt langer dan cenige andere.
Voor iedere tractor kunnen 6-S paarden worden algesclialt.
dat beteekent: méér ruimte, minder werk. minder aantalploegers, dus in hoofdzaak met eigen krachten werken; en meer
land beschikbaar voor producten, daar geen paardenvoer behoeft te worden geteeld, hel is waard dit vraagstuk te bestudecren.
In Amerika. Engeland,frankrijk en Duitschland deden tienduizenden zulks vóór U en kochten tractors.
Austin-tractors f 4100.—. De beste aun de markt.

Riemer's Auto-Maatsch1' en agenten.
Bezoekt de tractor-demonstraties op de Heerlijkheid Sterksel
bii Eindhovenop 10 en 11Febr. as. (10deelnemende machines)

Afb.94. AdvertentieuitdeVeldbodevan 1920.

De motorploeg, nu ook als tractor aangeduid, was in 1919 één van de meest behandelde onderwerpen in de landbouwpers. Dit is des te meer opvallend, omdat de
landbouwbladen tot datjaar vrij weinig aandacht aan landbouwwerktuigen hadden
besteed. Deboeren zelftoonden onmiddellijk grote belangstelling. In 1919werden de
eerstetrekkers 'in vrijgrooten getale'- dekwalificatie isvan Prof.Ir. M.F.Visser,de
opvolger van Lako- over onsland verspreid.
De belangstelling is alleszins verklaarbaar. De landarbeidersionen waren in de
oorlogsjaren met 100% en meer verhoogd en de koopkracht van de boeren wasgestegen. Gedurende 4jaren had Nederland vrijwel geen landbouwwerktuigen kunnen
invoeren, zodat het machinepark op de boerderij eerder achteruit dan vooruit was
gegaan. Zowastijdens delaatsteoorlogsjaren doordistributievan motorbrandstoffen
ook het gebruik van motoren voor aandrijving van dorsmachines beperkt. Veelzeggendinditverband isdeintensievereclame-campagne vandeN.V.TielscheMachinefabriek v/h G. Stout, die in de laatste oorlogsjaren zijn treemolens 'Ter vervanging
van motoren' aanbeval.
Niet alleen voor trekkers bestond grote belangstelling, maar ook voor alle andere
landbouwwerktuigen. Was reeds voor de oorlog een verminderende belangstelling
voor Engelse landbouwwerktuigen ten gunste van de Duitse in ons land waarneembaar, na de oorlog zette deze tendentie zich voort, mede onder invloed van de snel
dalende koers van de Duitse Mark. Tengevolge van deze koersdaling nam ook de
vraag naar Amerikaanse machines af, zij het in veel mindere mate dan die naar de
Engelse werktuigen.
Reedsin 1920waren trekkers van talloze fabrikaten in ons land ingebruik alsdie
van Deutz, Hanse Lloyd, Lanz, Ziten, Stoewer, Monarch, Heider, Stock, Moline,
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Het eerste dodelijk ongeval met een landbouwtrekker, door steigeren, had toen
ook reedsplaats gevonden. Voordien was het aantal ongelukken in delandbouw onder invloed van de machine van ondergeschikte betekenis geweest. Uit een statistisch
overzicht, dat loopt van 1 augustus 1908tot 1 augustus 1909weten wij bijvoorbeeld,
dat van de 52 ongelukken met dodelijke afloop in het landbouwbedrijf slechts 2 in
verband stonden met het gebruik van een machine (beide stoomdorsmachines); de
overigen waren gevolg van overrijden, trappen of op hol slaan van paarden en val
van wagens, zolders en hooibergen. Na de invoering van de trekker nam het risico
voor bedrijfsongevallen in de landbouw echter toe. Het is de grote verdienste van
Prof. Visser geweest, dat hij ook dit aspect van de motorisatie direct in zijn onderzoekingen èn in zijn voorlichting betrok. Na een onderzoek ter plaatse publiceerde
hij infebruari 1920inallegrotelandbouwbladen eenartikeltje, waarin hijde oorzaak
van het ongeluk uiteenzette enaangaf hoedergelijke ongelukken voorkomen konden
worden. Enigemaanden later waarschuwde hij om degrootste voorzichtigheid tebetrachten bij het gebruik van de motortrekker voor het aandrijven van verschillende
werktuigen. Voor dit doel waren de trekkers voorzien van een riemschijf, die óf
rechtstreeks op de krukas van de motor óf op een hulpas aangedreven werd. In dit
prille motorisatie-stadium waren een aantal trekkers in de handel, die wel voorzien
waren van een riemschijf voor aandrijving van dorsmachines e.d., maar die geen
'régulateur'bezaten.Dekansopongelukken wasdientengevolge natuurlijk bijzonder
groot, temeer daar verschillende gebruikers onkundigwaren van degevaren, diehen
bedreigden. Het krachtverbruik van werktuigen als dorsmachines, hakselsnijders,
bietensnijders enz. isimmers wisselend. Uit proefnemingen van Prof. Visser wasgebleken, dat een trekkermotor, dieberekend wasom bij 1000toeren per minuut 26pk
teontwikkelen,naopheffing vandebelastingonmiddellijk opholsloegen 1800à2000
omwentelingen per minuut maakte. Bij tijdelijke leegloop zou het aantal omwentelingen van de wals van een dorsmachine derhalve stijgen tot ongeveer 2000 met het
gevolg, dat bij veledorsmachines de slaglijsten van de wals af zouden vliegen. Bijde
aandrijving van haksel-en bietensnijders, dievoorzien waren van grote lichtgebouwde vliegwielen, bestond onder die omstandigheden het gevaar, dat de vliegwielen de
verdubbeling van het toerental niet konden weerstaan, zodat ze in stukken zouden
breken. Bijmeelmolenszouden demaalstenen uit elkaar springen.
Typerend voor de onbekendheid met het nieuwe werktuig is, dat verschillende
trekkers, die Prof. Visser beproefd had en die volgens hem niet voorzien waren van 238

een régulateur, wel degelijk een régulateur bezaten. Tengevolge van de zeer uiteenlopende constructies ende kennelijk onvoldoende gebruiksaanwijzingen had hij deze
overhet hoofd gezien.Dat dekansopongelukken bijdetechnischgeheelongeschooldegebruikers onder dieomstandigheden bijzonder groot isgeweest, isduidelijk ende
tijdige waarschuwing van Prof.Visser heeft, alwasdiedan ook niet in alle opzichten
juist, ongetwijfeld veel leed voorkomen.
Tenaanzien vandenaamgeving vanhet nieuwewerktuigbestond bijzijn introductie degrootst mogelijke verwarring. Men sprak o.a. vanmotorploegen, ook wanneer
het werktuig andere landbouwmachines kon voorttrekken, en het woord tractor
dreigde al spoedig als een nieuw vreemd element in de Nederlandse taal te worden
opgenomen. DitwasProf.Vissereendoorn inhetoogenindevelevoordrachten, die
hij in de herfst van 1919inverschillendedelendeslandsover dit onderwerp hield, begon hij zijn uiteenzettingen steeds met het advies om i.p.v. de woorden tractor en
motorploeg het woord trekker te gebruiken. Dientengevolge was dit laatste woord
binnen enkele maanden in landbouwkringen geheel ingeburgerd. Bij het toenemend
gebruik vandetrekkerindejaren 20werdhetechterweergoeddeelsverdrongen door
tractor. De Directie van de Wieringermeer heeft vóór de Tweede Wereldoorlog - en
de Werkgroep Taalgebruik Landbouwtechniek nà de oorlog - het door Prof. Visser
aanbevolen woord overgenomen, zodat het woord trekker thans algemeen in de
Nederlandse landbouwtaal burgerrecht heeft verkregen.
In verschillende delen van het land vonden in de herfst van 1919beproevingen en
demonstraties van trekkers plaats. De meeste publiciteit kreeg wel de beproeving
van trekkers, die van 9-10 december 1919 onder auspiciën van de Vereeniging tot
OntwikkelingvandenLandbouw inHollandsNoorderkwartier werd gehoudenopde
boerderij 'Nieuw Zeewijk' te Winkel,diehet eigendom wasvan deWed.H. Waiboer
te Schagen. Op de eerste dag, toen men een entree van f2,50hief om te voorkomen,
dat werkelijk belangstellenden voor de voet gelopen zouden worden door lieden, die
alleen uit nieuwsgierigheid op de noviteit afkwamen, verschenen 100boeren. Op de
volgende dag, waarop de toegang tot de beproeving gratis was, bleek hoe verstandig
de organisatoren er aan gedaan hadden de eerste dag eenflinketoegangsprijs te vragen: niet minder dan 1000 bezoekers verdrongen zich op het demonstratieterrein!
Hetwasdan ook eengroot evenement. 'Het leek somsdoor hetgesnorvan aldiemotoren alsof men in een vliegkamp was', schreef de Veldpost in een poging tot het be239 drijven van briljante journalistiek.

De beoordelingscommissie werd gevormd door een drietal boeren, één landbouwleraar, twee tuinbouwleraren en Prof. Visser. Onder de inzenders bevond zich nog
geen enkele van de grote landbouwwerktuigen-importeurs, al hadden deze zich op
dat tijdstip wel reeds in verbinding gesteld met enige grote trekkerfabrieken in het
buitenland. De Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij en Van Berkel's Patent te
Rotterdam, misschien nog wat onwennig in deze agrarische omgeving, betraden wèl
het strijdperk en verschenen op 'Nieuw Zeewijk' met respectievelijk een Clevelandrupstrekker en met een Rumely-wieltrekker. Enige gegevens over de deelnemende
trekkers zijn in onderstaand overzicht verwerkt.
Met uitzondering van de Cleveland, die rupsbanden van 16cm breedte bezat, waren
alle deelnemende trekkers wieltrekkers. De velgen van de achterwielen waren voorTABEL 8.

Gegevensovertrekkers in1919 l.

Merk

Gewicht
in kg

Cleveland

1600

Int. Junior

2000

Int. Titan 2

2800

Austin

1470

Rumely

3000

Fordson

1310

1
2

Motor

Snelheid
km/u

benzine
4 cyl.
1200 t.
petroleum
4 cyl.
900 t.
petroleum
2 cyl.
500 t.
petroleum
4 cyl.
petroleum
2 cyl.
560 t.
petroleum
4 cyl.
1000 t.

5.5

20

12

6500

2.8, 4 en 6.4

16

8

5500

3 en 4

20

10

5280

4 en 7

25

15

4100

3.9 en 6

20

12

6750

3, 6 en 12

20

15

3100

Bron: Veldbode 18(1920),pp. 36-37.
Afb.95.

Aantal pk
dorsen trekken

Prijs
in guldens
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Afb. 95. International Harvester
Titan 10-20-trekker (1914-1924).

zien van 'kammen of pinnen', wielgrijperszouden wenuzeggen,diedoor het gewicht
van de trekkers in de grond drongen. 'Op geploegden grond heeft dit echter niet altijd het gewenschte effect, doordat de grond om den velg aanbalt en dus de uitsteeksels buiten werking stelt'. De rupsband van de Cleveland bleek niet opgewassen te
zijn tegen de kleigrond van 'Nieuw Zeewijk', die tengevolge van de regenen 'door de
voetstappen der vele toeschouwers' glibberig was geworden. De Cleveland was ook
de enige trekker, die er niet in slaagde met een 2-scharige ploeg een voor van 18cm
diepte te maken op het klaverland. De beoordelingscommissie kwam tot de slotsom,
dat voor het ploegen van 2voren van 25cm diepte op zware kleigrond een vermogen
van 25pk geen overbodige weeldewasen dat een vermogen van 30à 35pk nodigzou
zijn 'om teallen tijde zekerheid van voldoende kracht te hebben'. Dat een 4-cylinder
motor rustiger werkte dan een2-cylindervieldejury natuurlijk onmiddellijk op. 'Die
met twee cylinders staan voortdurend op den grond te beven en te trillen en deelen
die beweging zoo sterk aan den grond mede, dat het op eenigen afstand nog goed is
waar tenemen'. Uit het verslagvandebeproeving krijgt menoverigenswelde indruk
dat dejury nogwat onwennig tegenover haar taak stond en de resultaten slechts met
het blote oogen het gezonde verstand beoordeelde. Meetapparatuur stond haar, met
uitzondering van een trekkrachtmeter, niet ter beschikking. Het brandstofverbruik
kon niet worden gecontroleerd; de beproeving werd niet tot het dorsen uitgestrekt
'daar dit zeer moeilijk voor uitvoering vatbaar was en van alle deelnemende machines mocht worden aangenomen, dat zij in staat zijn een dorsmachine in beweging te
brengen'.
Verscheiden demonstraties werden in die maanden ook in de provincie Groningen
gehouden. Op 14oktober 1919 werkte b.v.een Cleveland-trekker te Hornhuizen en
enige dagen later te Beerta. Onder gunstige weersomstandigheden bereikte de trekker zeer behoorlijke resultaten. Naar aanleiding van deze demonstratie schreef de
secretaris van de Groninger Maatschappij van Landbouw, G. M(inderhoud), een
uitvoerig artikel over trekkers in het Groninger Landbouwblad. 'Laat mij aanstonds
verklaren', zoschreef hij na een aantal inleidende mededelingen 'dat de verrichtingen
van het werktuig mijn verwachtingen verre overtroffen hebben'. Na dit onder voorbehoud gegeven compliment liet hij vervolgens duidelijk blijken, dat er nog veel aan
detrekker teverbeteren viel,wilde hij een betrouwbaar hulpmiddel van de boer worden. DeAmsterdamsche Rijtuigmaatschappij interpreteerde deze uitspraak dan ook
241 welwat al teabsoluut, toen zij,kennelijk inhakend op het citaat, in devolgende afle-

vering van het Groninger Landbouwblad adverteerde: 'De Cleveland-tractor heeft
alleverwachtingen overtroffen'.
Ook op andere plaatsen en met andere merken dan de Cleveland vonden in Groningen trekkerdemonstraties plaats. Zo werden in december 1919de Fordson op het
bedrijf van J. E. Rooda te Middelstum en de Austin te Noordhorn gepresenteerd.
Boeke en Huidekoper, die pas in de eerste weken van 1920een Case-trekker met petroleum-motor uit de Verenigde Staten ontvingen (15 pk, voor dorsen 27 pk, gewicht 2750 kg) demonstreerden o.a.ophet bedrijf van de landbouwer L.F. Britzel te
Usquert, die zelfde trekker bestuurde, omdat hij 'zeer deskundig' was. Met een bijbehorende 3-scharige Grand-Detour-ploeg bewerkte hij 3 à 3 | ha klaverstoppel, ca
14 cm diep, per dag. De trekker reed daarbij 'een aardig gangetje van 3.6 à 5.6 km
per uur' engebruikte bijvollebelastingca1\ 1brandstof peruur. Prof.Visser meende
aanvankelijk, dat de trekker alleen geschikt was voor ontginningen, voor zeer grote
landbouwbedrijven van 400 à 500 ha en voor coöperatief gebruik. Deze opvatting
lijkt mij,gezien de ontwikkeling van detrekker in 1919,wel wat al te voorzichtig en
zij berust waarschijnlijk op inmiddels verouderde gegevens uit de Verenigde Staten.
Het Landbouwverslag over 1920deeltmee,datindatjaar reedsinGroningen, Noorden Zuid-Holland enZeeland trekkers in gebruik waren en dat zal bepaald niet alleen
opzulkegrote bedrijven hetgevalgeweestzijn. Ofschoon delonen indelandbouw in
datjaar over hun hoogtepunt heen waren en er hier endaar zelfs al weer sprake van
werkloosheid in de landbouw was, breidde het aantal trekkers zich trouwens uit. In
Zeeland was er in 1920reeds een loonploeger, die met een trekker ploegwerk verrichtte tegen f25à f 30 per gemet. In hetzelfde jaar organiseerde de Z.L.M, motorcursussen voor trekkerchauffeurs, waarvoor zeer veel belangstelling bestond. Ook
het volgendejaar nam het aantal trekkers toe, aldus de vage mededeling in het landbouwverslag.
De paardenfokkers voelden intuïtief, dat de trekker een zware concurrent zou
kunnen worden. Reeds in de Veldpost van 1919 trachtte A. de Feijter aan te tonen,
dat het paard onmisbaar was.Voorlopig zouden detrekkers depaarden nogniet verdringen, maar wanneer dat op den duur wel het geval zou zijn en de fokkerij zou
moeten worden ingekrompen, dan zouden de prijzen na verloop van tijd toch weer
gaan stijgen, want 'Voor vele industriële doeleinden kan men niet buiten paarden'.
Dat de vrachtauto in de industriële sector eerder een grote rol zou gaan spelen dan
in de landbouw, voorzag men blijkbaar nog niet. Maar het Landbouwverslag van 242

1928 constateerde reeds een 'overschot van levende paardekracht', dat grotendeels
veroorzaakt werd 'door de gestadige uitbreiding van de motorische krachten'. Deze
uitbreiding van het gemotoriseerde vervoer deed zich het eerst gevoelen bij de tuigpaardfokkerij, maar in diejaren werd zij ook reeds merkbaar door de verminderde
vraag naar koudbloedpaarden. De personenauto had het met paarden bespannen
rijtuig reedsverdrongen en de vrachtauto maakte het koudbloedpaard meer en meer
overbodig. Maar nogwas niet te voorzien,dat ook in delandbouw demotor het zou
winnen van het paard, want de redacteur van hetzelfde landbouwverslag meende,
dat 'Het einde van de concurrentie met de machinale krachten zal zijn, dat de paarden in hoofdzaak nogvoor landbouwdoeleinden worden gebezigd'.
Vermelding dient nog de invoering van een ander grondbewerkingswerktuig, de
frees, eveneens mogelijk geworden door toepassing van de motor. Dit werktuig, dat
vooral na de Tweede Wereldoorlog algemeen ingang vond, bewerkt de grond door
middel van een aantal roterende tanden, die de grond verkruimelen en in één bewerking zaaiklaar maken. In het voorjaar van 1920werden in ons land demonstraties met de Zwitserse Simar-frees gegeven,o.a.ophet landgoed ''t Eerde' van baron
van Pallandt bijOmmen. Inhetzelfdejaar werktede loonploegerij 'De Klaverkamp'
te Apeldoorn met een Lanz-frees bij de ontginning van heidegrond op de Veluwe.
Brinkmann en Niemeijer, die als eersten de Simar en de frees van de Hongaarse ingenieur Koszegü invoerden, hadden injuni 1923 in ons land al ruim 40 grote freesmachines voor ontginningsbedrijven en 5kleinevoor tuinbouwbedrijven verkocht.
De voortgang van de motorisatie en landbouwmechanisatie in de periode tussen
de beide wereldoorlogen kan wellicht het duidelijkst geïllustreerd worden met een
tabellarisch overzicht, dat door Ir. D.J. Malthawerdsamengesteld aan de hand van
de invoerstatistiek (Tabel9).
De invloed van de landbouwcrisisvandejaren 30isduidelijk uit dezetabel af telezen. Zodra de gevolgen van de crisis echter enigszins getemperd waren, nam de invoer van nieuwe werktuigen weer toe. Een overzicht van het totale aantal werktuigen ontbreekt helaas en bij een schatting van het aantal in ons land gebruikte landbouwwerktuigen, dient men er b.v. rekening mee te houden, dat degrote ijzerdraadstropersen vrijwel uitsluitend van eigen bodem kwamen. Ook dorsmachines, ploegeneneggenwarenindezeperiodevooreenbelangrijk deelvanNederlands fabrikaat.
Het zou te ver voeren om de talloze verbeteringen, die aan de landbouwwerktuigen
243 in de laatste 10jaren voor de Tweede Wereldoorlog werden aangebracht, hier te

TABEL 9.

Invoer vanlandbouwwerktuigen in Nederland over de periode 1925t/m 1939.Gemiddeldper jaar
inaantal stuks.
1925 t/m 1929 1930 t/m 1934

Ploegen eneggen voor paardenkracht
Ploegen eneggen voor mechanische kracht
Zaaimachines voor paarden en voor
mechanische kracht
Graanmaaiers-zelfbinders voor paarden en voor
mechanische kracht
Andere maaimachines voor paarden en voor
mechanische kracht
Hooischudders en -harken voor paarden en
mechanische kracht
Dorswerktuigen
Andere landbouwwerktuigen
Trekkers 1

1935 t/m 1939

9.932

6.583

12.784

228

101

385

496

340
399

1006

4.232

4.195

3.604

2.345

1.955

860

4.465

964

861

536

16.004

9.312

11.786

336

213

466

Voor deperiode 1925t/m 1929:straatlocomotieven, trekkers, stoomwalsen.

bespreken. Ik wil daarom slechts op enkele zeer belangrijke verbeteringen wijzen.
De trekker had oorspronkelijk ijzeren wielen, die om slippen en doordraaien te
voorkomen, waren voorzien van ijzeren wielgrijpers. Wanneer men met deze trekkers over de openbare wegen wilde rijden, legde men om de wielgrijpers ijzeren banden om beschadiging van de wegte voorkomen. Afdoende wasdit natuurlijk niet en
de trekkers op luchtbanden, die in 1933en 1934door Prof. Visser beproefd werden,
betekenden dan ook een ware uitkomst. Reeds in 1934en 1935zagmen inhet gehele
land trekkers op luchtbanden rijden, vooral in de provincies Groningen en Zeeland
(Afb. 96).Een ander voordeel vandeluchtbandentrekker wasdemogelijkheid om bij
vervoer overdeweg,dat voordien stapvoets had moeten geschieden,desnelheid opte
voeren. De bruikbaarheid van de trekker werd nog aanzienlijk verhoogd door de
toepassing van anti-slipwielen voor gebruik op het land, die in 1938voor het eerst in
Nederland naar Engelsvoorbeeld werden gemaakt.
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Afb. 96. Trekker met luchtbanden, ca 1934.
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Werd de trekker aanvankelijk uitsluitend gebruikt om te ploegen, te eggen en de
dorsmachine aan te drijven, weldra trok hij ook andere werktuigen, als de zaaimachine, de wiedmachine en de zelfbinder. Eén van de grootste verbeteringen die de trekker bracht t.o.v. het gebruik van paarden voor het laatstgenoemde werktuig was dat
de zelfbinder met de trekker gemakkelijk achteruit gereden kon worden, wanneer
verstoppingen optraden. Dit was met paarden altijd een probleem geweest.
De vele mogelijkheden van de trekker werden vooral duidelijk toen men er toe
overging landbouwwerktuigen te construeren, die speciaal waren ontworpen voor
het gebruik achter de trekker. Trekker en werktuig werden nu door de fabrikanten op
elkaar afgestemd en de bruikbaarheid van beide werd hierdoor vergroot, al moesten
aanvankelijk enige kinderziekten overwonnen worden. In het begin van de jaren 30
werden de trekkers voor het eerst uitgerust met een aftak-as, die het mogelijk maakte
de bewegende delen van getrokken maaiwerktuigen door de trekkermotor te laten
aandrijven. Tot dusver geschiedde deze aandrijving nog steeds door de loopwielen
van de zelfbinder of door een op de machine gebouwde motor. De aftak-as maakte
een veiligheidskoppeling noodzakelijk, die de aandrijving uitschakelde bij overbelasting. In de praktijk bleek al spoedig, dat met één veiligheidskoppeling niet kon
worden volstaan, omdat de assen van de bindapparaten toch nog verbogen. Een
tweede veiligheidskoppeling ter bescherming van het bindapparaat bracht hier uitkomst. Een andere belangrijke verbetering van dezelfbinder was de uitvinding van de
draaiende torpedo. De torpedo is een hulpapparaat, aangebracht aan de buitenzijde
van het platform van de maaimachine, dat dient om het te maaien gedeelte van het
gewas te scheiden van het nogvaststaande. Tot het begin van de jaren 30 bestond de

torpedo uiteenvastzittend, langgebogen stuk plaatijzer, dat bijdegrond ineen punt
uitliep.Door detorpedo eencontinu ronddraaiende bewegingtegeven werd het oogsten van gelegerdegewassen aanzienlijk vergemakkelijkt.
Aan heteindevandejaren 20kondigdezichook hetbegin vandemechanisatievan
de vlasoogst aan. In Groningen was toen al een enkele vlastrekmachine in gebruik,
waarvan het drijfwerk aan de poelie van de trekker was verbonden. Deze machines
waren echter te duur voor algemeen gebruik en werkten bovendien nog slecht. Aan
het einde van dejaren 30werden zij echter beter. In het Landbouwverslag van 1937,
waarin o.m. het gebruik van de vlastrekmachine in Zeeland en Groningen wordt gemeld, is daarvan een symptoom merkbaar: 'Het gerucht, als zoude er een afdoend
werkende vlastrekmachine zijn geconstrueerd, heeft weer eenige ongerustheid gewekt bij de arbeidende bevolking'. Ofschoon in diejaren ook elders in het land, o.a.
inde Haarlemmermeer, vlastrekmachines ingebruik kwamen, zou de vlastrekmachine, evenals zovele andere ingewikkelde werktuigen, als de aardappel- en bietenrooimachine, eerst na de bevrijding zo veel verbeterd worden, dat zij voor algemeen gebruik gereed was.
De crisis van dejaren 30 heeft de vraag naar landbouwwerktuigen over het algemeen gestimuleerd. Onder invloed van de regeringsmaatregelen nam het areaal wintertarwe op de zeeklei in 1932 met 75% toe, zodat in datjaar op meer dan de helft
van de grond tarwe verbouwd werd. Het gelijktijdig rijpen van het gewas op een zo
grootaantalhectaresmaaktehetonmogelijk deoogstzonderintensievetoepassingvan
maaimachines te bergen. Meer en meer maakte men nu ook gebruik van loonbedrijven, vooral bij het maaien en dorsen. Ook het coöperatief gebruik van werktuigen nam indiejaren toe.
Om de boeren te kunnen voorlichten bij de aanschaffing en het gebruik van de
machines werd in 1934het rijkslandbouwconsulentschap voor landbouwwerktuigen
in het leven geroepen. Ir. P.A. vandenBan werd alseerste landbouwwerktuigenconsulent benoemd.
Een heel merkwaardig produkt van decrisiswasdez.g. 'Wageningse' autotrekker,
zo genoemd omdat het een geesteskind van Prof. Visser was. De autotrekker werd
geboren uit de behoefte aan motorische trekkracht, die goedkoper was dan de trekker. Afgedankte auto's voldeden aan deze voorwaarde. De carosserie werd grotendeels gesloopt, op de achteras werd d.m.v. een kettingoverbrenging een vertraging
aangebracht en tenslotte werd er zelfs een aftak-as aan gefabriceerd in het verlengde 246

van de cardan-as. Daarmee was de autotrekker compleet (1937). Nog in zijn eerste
levensjaar werd de autotrekker zo zeer verbeterd, dat hij in de Wieringermeer een
8-voets Mc Cormick-trekkerbinder voortbewoog. Hoezeer de autotrekker onder de
gegeven omstandigheden in een behoefte voorzag, blijkt wel uit het feit dat in 1940,
naast de4452echtelandbouwtrekkers, 1266autotrekkers ingebruik waren.
Het veelvuldig gebruik van rupstrekkers bij het in cultuur brengen van de Wieringermeer heeft er toe geleid, dat ook de pachters in de Meer veel rupstrekkers gingen
gebruiken en dat op grote bedrijven elders in het land eveneens de voorkeur werd
gegeven aan deze trekkers, zodat er in 1940 ruim 500 rupstrekkers in ons land aanwezig waren. Op het gebied van de landbouwmechanisatie wasde Wieringermeer in
de vooroorlogse jaren trouwens over de hele linie het grote voorbeeld, waarnaar de
Nederlandse landbouw zichrichtte.
Het was ook de Directie van de Wieringermeer, die in augustus 1934 de eerste
maaidorser in Nederland in gebruik nam, een Caterpillar-Holtmachine met opgebouwde motor van 15 pk,diegetrokken werd door een Fordson op luchtbanden. 'Na
een sukkelperiode van enkele dagen wegens ongeschoold personeel en onbekendheid met de machine' verkreeg men vrij behoorlijke resultaten. De Widt deelt mee,
dat inNoord-Brabant en Limburg daarna nogenige tijd een Duitsemaaidorser heeft
gewerkt, maar vooralsnog kwam de maaidorser niet boven dit stadium van proefnemingen uit.
Een zeer belangrijke ontwikkeling in de vooroorlogse periode was daarentegen de
toepassingvandeluchtbanden bijdelandbouwwagen. Dezeontwikkelingbegoneven
vroegerdanbijdetrekker. Hermes Landbouwmachinefabriek te Leeuwarden maakte
in 1929zijn eerste luchtbandenwagen en isdaarmee waarschijnlijk de eerste bouwer
van luchtbandenwagens in ons land geweest. Het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen te Wageningen nam in 1932verschillende proeven met bandenwagens. De eerste wagens met luchtbanden zagen er meestal bespottelijk uit: oude
autowielen, en somszelfs oude auto-chassis inhun geheel, werden onder de verschillende traditioneel gebouwde landbouwwagens gemonteerd. Afgezien van de lelijke
vormgeving was dit geen goede oplossing, omdat het voordeel dat de luchtband kon
bieden slechts ten dele werd uitgebuit. Door het gebruik van de luchtband werd een
besparing van trekkracht van ca 50°ó bereikt; de wagen kon dus veel zwaarder geladen worden, maar de laadbak van de traditionele boerenwagen bood daartoe
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trekken, zou de laadbak verbreed moeten worden en dit was onmogelijk, omdat de
laadbak zich bij de traditionele boerenwagen tussen de wielen van dewagen bevond.
Deconstructie van een geheel nieuw type landbouwwagen met grote platte laadvlakken,waaronder dewielen waren aangebracht, bracht tenslotte de oplossing. De aangepastevormgeving had bovendien voordelen bij het laden, omdat denieuwewagens
lager waren dan de oude. De traditionele boerenwagen met zijn fleurige kleuren, en
dikwijls ook met fraai houtsnijwerk, was reeds voor de oorlog een bezienswaardigheid aan het worden. Het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en het Boerenwagenmuseum te Buren (Gld.) hebben gelukkig een belangrijk aantal oude wagens
uitverschillendedelenvan het land kunnen verwerven voor hettelaatwas.
Voor het eerst sinds 1904 kwamen in 1940 gegevens beschikbaar over het totaal
aantal landbouwwerktuigen, dat in ons land gebruikt werd. De grote veranderingen,
die in de tussenliggende jaren hadden plaats gevonden, blijken uit de onderstaande
tabel.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan de uitbreiding van de motorisatie en mechanisatie. Weliswaar werden in 1940 nog maaimachines, trekker-binders en trekkers aangeschaft, maar door gebrek aan brandstof
TABEL 10. Landbouwwerktuigen inNederland in1904en19401

Trekkers
Autotrekkers
Kunstmeststrooiers
Zaaimachines
Wied-en schoffelmachines
Spuitmachines

1904

1940

606
4863
4912

4452
1266
10.732
16.421
18.965
32.156

ca 650

1904

1940

Hooiharken
Hooischudders
Harkkeerders
Maaimachines
Zelfbinders2

7570
2755
2997
616

38.263
25.055
12.840
71.366
9766

Dorsmachines 3
Melkmachines

9164
-

36.033
981

1

De gegevens over 1904zijn ontleend aan het landbouwverslag; de gegevens over 1940aan De Widt, p.
153.
2
In het cijfer over 1904zijn ook opgenomen degraanmaaimachines zonder bindapparaat.
3
In hetcijfer over 1904zijn stoom-, paarden- en handdorsmachines begrepen.
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konden degrotere machinesalniet meervolledigworden benut. De uitwijkmogelijkheid naar paardekracht werd beperkt door de paardenvordering. In 1941 was er
reeds zo weinig brandstof voor landbouwtrekkers beschikbaar, dat de boeren voor
aandrijving van hun trekkers hun toevlucht moesten zoeken bij gasgeneratoren, een
noodmaatregel, die uiteraard ten koste van het motorrendement ging en bovendien
aanleiding gaf tot allerlei oponthoud tengevolge van het slechte functioneren van de
generatoren. Tenslotte werd de brandstofvoorziening voor trekkers geheel gestaakt.
Ofschoon de paardenfokkerij werd uitgebreid, was dit niet voldoende om de buiten
gebruik gestelde trekkers te vervangen. Bovendien vorderde de bezetter geregeld
landbouwpaarden. Het tekort aan trekkracht werd steeds nijpender, o.a. door vergrotingvan hetbouwland ten kostevan weidegrond.
Na 1943werd ook het tekort aan maaiwerktuigen e.d. sterker voelbaar. Versleten
machines en onderdelen konden niet meer worden vervangen en invoer van nieuwe
werktuigen was ten enenmale onmogelijk. Verschillende Nederlandse industrieën
trachtten de produktie van landbouwwerktuigen gaande te houden, maar door gebrek aan grondstoffen had dit weinig te betekenen in verhouding tot de vraag. De
landbouwwerktuigen, die nog beschikbaar kwamen, werden van overheidswege gedistribueerd.
Aan het einde van de oorlog bleek van de bedrijfsinventaris geheel of gedeeltelijk
verloren te zijn gegaan het materieel voor de bewerking van ca 140.000 ha bedrijfsoppervlakte. Behalve 15.000à 20.000 wagens en karren en 31.000 à 36.000 paardetuigen bevonden zich hieronder ook enige honderden trekkers en 49.000 à 55.000
landbouwwerktuigen. Van een gemechaniseerde landbouw kon bij de bevrijding
nauwelijks meer gesproken worden en het machinepark van het Nederlandse landbouwbedrijf moestweervanafdegrond worden opgebouwd.
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'HET ISNIET MEER BIJ TE HOUDEN'
Wanneer mendelandbouwbladen vandelaatstejaren leest en metdejongste generatie van landbouwers en landbouwkundigen spreekt, zou men de indruk kunnen krijgen, dat de mechanisatie van de Nederlandse landbouw een verschijnsel van na de
Tweede Wereldoorlogis.
Geïmponeerd door de omvang, die de landbouwmechanisatie in deze periode
heeft aangenomen, zien velen het verleden in zo verkleind perspectief, dat het van te
verwaarlozen betekenis lijkt. Dit is enerzijds een gevolg van gebrek aan historische
kennis en anderzijds van een overwaardering van de ontwikkelingen in het heden.
Aaneen dergelijke zelfoverschatting lijdt vrijwel iederegeneratie; Sickeszwasindeze
waarlijk geen uitzondering!
Zoals de generatie van 1914 met een medelijdende glimlach neerzag op die van
1884,zo ziet de huidige generatie neer op die van 1914en 1934en beiden miskennen
wat vorige geslachten onder geheel andere omstandigheden hebben bereikt. In de
vorige hoofdstukken heb ik hiervan reeds enkele voorbeelden gegeven. Ik wil er in
dit verband nog één voorbeeld aan toevoegen, omdat het zo typerend is.Het redactionele hoofdartikel van het Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt opent de
jaargang 1914metde uitspraak: 'De Nederlandsche landbouw van 1884slaat zich op
de borst en zegt: 'wees mij arme zondaar genadig' en die in 1913 kijkt fier om zich
heen en vraagt: 'wat ontbreekt mij nog?' ' Dergelijke uitsprakenzienover het hoofd,
dat iedere ontwikkelingsfase aan een aantal premissen gebonden is. Zo heeft ook
iedere ontwikkelingsfase van de landbouw zijn eigen mechanisatie-optimum. Dit
hoogtepunt kan pasweerworden doorbroken, indieneen bepaalde remmende faktor,
hetzij van sociale, economische, natuurwetenschappelijke of technische aard, wordt
opgeheven.
De levende generatie trekt zijn conclusies dikwijls op grond van een vergelijking
met een onmiddellijk aan de eigen tijd voorafgaande periode. Indien deze conclusies
berusten op een breed opgezet onderzoek kan dat bijzonder verhelderend zijn. Aan
een dergelijk onderzoek ontbreekt het echter maar al te dikwijls. In de landbouwsfeer worden vele boeken en artikelen geschreven over ontwikkelingen in het heden,
die imponeren door de degelijke beschrijving. Vrijwel steeds gaat daaraan een
- blijkbaar obligate-'historische inleiding'voorafdie echter zelden omvangrijker is
dan 1 à 2 bladzijden. De inhoud van deze bladzijden berust meestal niet op exact
onderzoek, maar op verouderde handboeken en op wat men van horen zeggen weet.
Verbleekte herinneringen van oude zegslieden behoren echter meestal tot de minst 250

betrouwbare historische bronnen, hetgeen ieder die dergelijke herinneringen aan
concrete gegevensgetoetstheeft, uitervaringweet.
Gaat men dieper op dezaak in, dan blijkt dat ontwikkelingen, die men zeer recent
achtte, dikwijls reeds tientallen jaren tevoren begonnen zijn en dat vele landbouwwerktuigen veeleerder werden geïntroduceerd of meer algemeen in gebruik kwamen,
dan men tot nu toe vermoedde. Een grotere kennis van het verleden maant tot meer
respect voor wat het voorgeslacht onder minder gunstige omstandigheden wist te
bereiken en tot een meer bescheiden oordeel over de vooruitgang in de tijd, waarin
men leeft.
Dit voorbehoud niet loslatende mag echter worden geconcludeerd, dat de landbouwmechanisatie inNederland na de Tweede Wereldoorlog een ontwikkeling heeft
gekregen, die alle verwachtingen heeft overtroffen. Wat 20jaren geleden nog voor
onmogelijk werd gehouden, is nu een algemeen verschijnsel en de ontwikkeling gaat
nogsteedsdoor.
'Terecht', zo schreef de rijkslandbouwconsulent voor landbouwwerktuigen Ir.
P. W. Bakker Arkema in 1960, 'hoort men vaak de opmerking: Het is niet meer bij
te houden'. Na dit jaar schijnt de ontwikkeling echter nog sneller te verlopen.
Het isdan ook ondoenlijk om in het bestek van dit boek uitvoerig de na-oorlogse
ontwikkelingvan delandbouwmechanisatie inNederland tebehandelen. Ik moet mij
bepalen tot een aantal grotehoofdlijnen, zonder opdetechnische detailsende elkaar
snel opvolgende verbeteringen in te gaan. Als historicus kan ik ook niet anders. Het
werkterrein van de geschiedkundige is immers de voltooid verleden tijd. Daar voelt
hij zich thuis en daarin kan hij ontwikkelingslijnen aangeven, die belangrijk zijn
geweest. Wanneer hij echter een periode beschrijft, waarin ontwikkelingen aan de
gang zijn, die nog niet zijn afgesloten, voelt hij zich onzeker. Hij weet dat voorspellingen gevaarlijk zijn, omdat de ontwikkeling zich meestal anders voltrekt dan men
gist. Hij is geneigd in overtreffende trap te schrijven over de vooruitgang, waarvan
hij getuige isen hij wordt aan de andere kant geremd, omdat hij weet dat men over
enige tientallen jaren wellicht wat meewarig het hoofd zal schudden over wat hij nu
alshet toppunt van vooruitgang beschouwt. Hij vraagt zichaf hoeoverenigeeeuwen
de historicus, die dan geroepen zal zijn om de landbouwmechanisatie in de tweede
helft van de20steeeuw tebeschrijven, in staat zalzijn bij deoverweldigende hoeveelheid bronnenmateriaal', eenjuist beeld te geven van deze tijd en hij krijgt een gevoel
251 vanopluchting,alshijzichrealiseert, dat hijditalthans niet behoeft tedoen.

Na de bevrijding in 1945bleek eerst goed hoe zeer ook de landbouw onder de bezetting geleden had. Grote oppervlakten vruchtbaar land(218.000ha)warengeïnundeerd,jarenlang was er te weinig kunstmest beschikbaar geweest om de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden, door de herhaalde paardenvorderingen waser
op vrijwel iedere boerderij te weinig trekkracht aanwezig, de landbouwwerktuigen
waren verloren gegaan door oorlogsgeweld, door vordering of slijtage. Achteraf
gezien is het verbazingwekkend hoe snel 'herrijzend Nederland' de chaos te boven
kwam. Het alomheersende optimisme was feitelijk de enige basis, waarop de wederopbouw berustte. Ook de landbouw moest weer bij het begin beginnen, maar reeds
in 1950 had men vrijwel alle gevolgen van de oorlog overwonnen, al waren er ook
toen nog wel enkele streken, waar de bodemstructuur zich nog niet geheel hersteld
hadvande inundatie-schade.
Aanvankelijk was aan alles gebrek en vrijwel alle benodigdheden voor de landbouw konden slechts op beperkte schaal worden aangekocht. Nu vele landbouwers
niet meer over voldoende werktuigen en personeel konden beschikken, waren de
loonbedrijven voor hen van uitzonderlijk belang voor het tijdig gereedkomen van de
voorjaars- en oogstwerkzaamheden. Vele landarbeiders keerden na de bevrijding de
landbouw de rug toe, omdat zij het beroep van landarbeider minderwaardig vonden
enerde voorkeur aan gaven om tewerken inde industrie,waar dewerktijden korter
waren en het werk minder zwaar was.Het werken in de industrie werd bovendien op
grote schaal gestimuleerd door devervoersfaciliteitendie de fabrieken de arbeiders
ook buiten de naaste omgeving van de industriecentra boden. Daarnaast onttrokken
de militaire dienst, de D.u.w.-werken, het dijkherstel enz. grote aantallen arbeiders
aande landbouw.
Even leek het er op,dat de vlucht uit de landbouw slechts een tijdelijk verschijnsel
was- in 1948 ontstond er plotseling eenarbeidersoverschot -, maaral spoedig bleek
dat er meer en meer rekening gehouden moest wordenmet een voortgaande vermindering van het aantal landarbeiders. In 1947 waren in de agrarische bedrijven
209.000 manlijke arbeiders in loondienst werkzaam; in 1960 was dit aantal gedaald
tot 113.000. Ook in verhouding tot de totale beroepsbevolking daalde het aantal
landarbeiders sterk. Maakten de landarbeiders in 1947 nog ruim 7% uit van de
totale beroepsbevolking in Nederland, in 1960 was dit gedaald tot ongeveer 3J%.
Bij de naoorlogse landbouwmechanisatie stond de trekker centraal. De animo voor 252

het paard werd bij boer en landarbeider in toenemende mate geringer. Bij de landarbeider in de eerste plaats, omdat hij naast de gewone dagtaak nogvele uren moest
besteden aan deverzorging van de paarden, bij de boeromdat de naoorlogse trekker
met zijn luchtbanden, aftak-as en hydraulische hefinrichting voor aanbouwwerktuigen een meer efficiënte mogelijkheid tot mechanisatie bood-dan voorheen. Bij
boer enlandarbeider beide speelden ook prestige-overwegingen een rol. Het bezit of
het besturen van een trekker werd weldra gevoeld als een statussymbool. Reeds in
1948noemdederedacteur vanhetlandbouwverslag demechanisatie 'een kwestievan
mode, waaraan een landbouwer, die met zijn tijd wil meegaan, niet ontkomt'. Het
Landbouwverslag over 1953 onderstreepte dit nog eens met de constatering dat bij
aanschaf van een trekker 'de psychologische factor' maar al te vaak in het geding
was.
Kennelijk voorzagen de landbouwdeskundigen nog niet welke grote ontwikkeling
op handen wasenbezagen zij allesmetenigescepsis. Menzatnogtezeervast aan het
vooroorlogse gedachtenpatroon, waarin geen plaats was voor grote landbouwmachines. Achteraf gezien is het natuurlijk heel gemakkelijk de onjuiste prognoses uit
die jaren bespottelijk te maken, zoals dan ook wel gebeurd is, maar nakaarten is
goedkoop. In het begin van dejaren 50 kon niemand de ontwikkelingen voorzien,
die de motorisatie en mechanisatie zouden versnellen, zoals de steeds voortgaande
daling van het aantal landarbeiders,het goedkoper wordenvan de trekkerkosten ten
opzichte van die van de menselijke arbeid, de toeneming van de gebruiksmogelijkhedenvandetrekkerenz.
De vrees van de deskundigenvooreenzekerematevanovermechanisatie was zeker
niet ongegrond. Inderdaad werd er in verschillende gevallen te snel overgegaan tot
aanschaffing van een trekker. Wanneer dit niet leidde tot een evenredige afschaffing
van paarden, zoals op de kleine bedrijven vrijwel altijd het gevalwas,was het gevaar
datdeaankoop vaneentrekker uit rentabiliteitsoverwegingen onjuist was,inderdaad
bijzonder groot. Nu moet daaraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat voor de
oorlog de mogelijkheid tot vermindering van het aantal paarden vrijwel het enige
criterium voor het aanschaffen van een trekker wasgeweest en dat na de oorlog, o.a.
tengevolge van de steeds toenemende gebruiksmogelijkheden van de trekker, ook
anderecriteria eenrolgingen spelen.Toch bleek alspoedig,dat opbedrijven beneden
de 10ha de aankoop van een trekker alleen dan verantwoord was, indien men deze
253 trekker meer produktief maakte door er in loondienst mee tegaan werken.

WERKPAARDEN
3 JAAR EN OUDER
1930 31 32

61 62 63 64 65

Paardversustrekker: (Rijkslandbouwconsulentschap voorlandbouwwerktuigen).

Onder invloed van het aantal trekkers kromp de paardenstapel wel enigszins in,
maar dit geschiedde aanvankelijk in mindere mate dan op grond van het zich steeds
uitbreidende trekkerpark verwacht mocht worden (zie grafiek: Paard versus trekker). De nog steeds beperkte gebruiksmogelijkheid van de trekker bij ongunstige
weersomstandigheden heeft waarschijnlijk vele boeren ertoe gebracht meer paarden
aan te houden dan strikt noodzakelijk was. In de natte zomer van 1954was het land
voor trekkers vrijwel onbegaanbaar en bracht het paard in vele gevallen uitkomst.
Naarmate de trekker echter beter opgewassen werd tegen ongunstige grond- en
weersomstandigheden, nam ookdepaardenstapel intoenemende mate af.
Eenanderewijziging,diezichin de naoorlogse periode onder invloed van de motorisatie voltrok, was een verschuiving van het zware landbouwpaard naar lichtere
typen (Fjordenpaarden, Haflingers en Shetland pony's), die ten dele ook voor de
ruitersport gebruikt konden worden.
De naoorlogse ontwikkeling van het trekkerpark stond aanvankelijk sterk onder
invloed van deschaarste-economie, maar ook toen dedistributiebepalingen vervallen
waren, waser noggeenenkele aanwijzing dat detrekker het beeld van de Nederlandselandbouw totaalzou veranderen.
In het bevrijdingsjaar wasde invoer van trekkers nog uiterst gering. De produktie
van de buitenlandse fabrieken leed nog onder de gevolgen van de oorlog en de vraag
naar trekkers was overal groot. Eerst tegen de oogsttijd van 1947 werd de aanvoer
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Afb. 97. Wieltrekker,ca 1950.

wat ruimer, maar aan het einde van dat jaar waren sinds de bevrijding nog slechts
ca 4500 trekkers ingevoerd, een aantal dat in het licht van de latere ontwikkeling
klein is. Dezetrekkers dienden merendeels ter vervangingvan detrekkers, die tijdens
de oorlogsjaren waren verloren gegaan en men kan dus uit de invoer in deze jaren
nieteentoeneming van demechanisatie afleiden.
Per 1 juli 1948werd dedistributie van wieltrekkers opgeheven, terwijl tegelijkertijd
ook rupstrekkers tot eenvermogen van20pkvrij mochten worden verhandeld (Afb.
97).Voorzwaardere rupstrekkers gold dedistributieregeling nogeen halfjaar langer.
Intussen waren ook de distributiebepalingen t.a.v. brandstoffen (te beginnen met
trekkerpetroleum per 1 augustus 1947) ingetrokken en daarmee waséén van de laatstebelemmeringen voorverdere mechanisatie weggenomen.
Tengevolge van de Marshall-hulp steeg de invoer van trekkers in 1948 plotseling
tot 6232stuks. Dit hoge cijfer werd eerst 7jaren later overtroffen. Aanvankelijk was
erzelfs weereen dalingwaar te nemen, in dejaren 1949tot en met 1952werden resp.
slechts 4503,3536,3655en 3602trekkers ingevoerd. DeAmerikaanse trekkers waren
te duur geworden voor de Nederlandse boer door de devaluatie in 1949en de prijsTABEL 11. Trekkers inNederlandper ultimo 1953.
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Land- en Tuinbouwbedrijven

Combinaties

Coöperaties

Loonwerkers

Totaal

26.855

1272

577

4156

32.860

stijgingen tengevolge van de Koreaanse oorlog. In 1950lag het totaal van in Nederland gebruikte trekkers op ca 24.500. Daarnaast waren nog ruim 900 autotrekkers
in gebruik, terwijl dejeep - het manusje van alles uit de oorlogstijd - nu als vredesjeep ook in het landbouwbedrijf zijn veelzijdigheid bewees (in 1950ca 2300jeeps) en
o.a. als bron van trekkracht werd gebruikt. De genoemde cijfers kunnen geen aanspraak maken op volledige exactheid en dienen slechts om een globale aanduiding
vandeontwikkelingtegeven.
Uit de plotselinge daling van de invoer in 1950ten opzichte van hetjaar daarvoor
leidde het Landbouwverslag over 1950af, dat ten aanzien van de trekkers blijkbaar
'een punt van verzadiging' bereikt was. Nog steeds werd niet onderkend welke fundamentele ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van de motorisatie en mechanisatie ophanden waren. Al spoedig spraken de landbouwverslagen een andere
taal. In 1952 steeg het aantal trekkers tot 27.000 en in 1953tot bijna 33.000. In verschillende gevallen kochten landbouwers in combinaties (zoals in vorige eeuwen met
molborden e.d. het geval was) en in coöperatief verband een trekker aan, terwijl het
toenemende aantal loonbedrijven eenbelangrijke factor opdetrekkermarkt werd.
De meesteAmerikaanse en Engelse trekkers bezaten indietijd nogeenbenzinemotor. Aangezien de benzine hier te lande altijd een dankbaar object voor de fiscus is
geweest,waren dekosten vandebenzine zohoog,dat veleboeren deveel goedkopere
trekkerpetroleum als brandstof prefereerden. Veel benzinetrekkers werden daarom
geschikt gemaakt voor deze brandstof, ofschoon het pk-rendement bij gebruik van
petroleum tot 10%lagerligt.
Na 1949kwamen de Duitse fabrieken, diepraktisch alleen dieseltrekkers maakten,
weer met hun produkten op de Nederlandse markt. Hoewel dedieselmotor duurder
in aanschaf isdan eenbenzine-ofpetroleummotorwarende brandstofkosten, vooral
bij intensief gebruik vanzwaretrekkers,zoveellagerdat alspoedigdevoorkeur werd
TABEL 12. Samenstelling trekkerpark in Nederland.

Benzinetrekkers "
Petroleumtrekkers
Dieseltrekkers
Totaal

dec. 1950

mei 1953

6.945
14.990
2.546
24.481

7.527
19.242
6.091
32.860
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TABKL 13. Land-entuinbouwtrekkers inNederland (Bron: Landbouwverslagen).
1950

1953

1955

1957

1960

1961

1962

1963

24.481

32.860

45.149

60.542

82.066

88.916

95.884

104.090

1964

1965

111.701 ca 135.000

gegeven aan dieseltrekkers. Een bezwaar van de dieselmotor is, dat het normale
onderhoud en het verhelpen van storingen meer vakkennis vergt dan de benzinemotor. Kleine mankementen die zich bij de benzinemotor voordoen, kunnen door
een handige leek in vele gevallen worden verholpen; bij de dieselmotor is daarbij
meestal de hulp van een vakman vereist. Aanvankelijk was de service bij gebrek aan
geschoolde dieselmonteurs ten plattelande onvoldoende, maar gaandeweg kwam
ook daarin verbetering, waarmee een belangrijke belemmering voor de opmars van
dedieseltrekker wasweggenomen. Ook deAmerikaanse en Engelsefabrieken namen
nu de fabricage van dieseltrekkers ter hand en weldra tekenden zich, bij de onverwacht voortdurende groei van het Nederlandse trekkerpark, belangrijke verschillen
af in de verhouding tussen de verschillende soorten trekkers, die in ons land in gebruik waren (Tabel 12).
In devolgende jaren wijzigde dezeverhouding zich steeds meer ten gunste van de
dieseltrekkers; men sprak zelfs van het heersen van dieselitis onder de boeren. De
voorkeur van de boeren voor de dieseltrekker boven de petroleumtrekker was echter
weldegelijk op verstandelijke overwegingen gegrond. Een petroleummotor moet met
benzine gestart worden en gebruikt derhalve twee verschillende soorten brandstof,
terwijl dedieselmotor slechtséénbrandstof nodig heeft.
De rol van de trekker in het Nederlandse landbouwbedrijf werd nu steeds belangrijker en weldra was de wieltrekker het kernpunt geworden van een mechanisatiedrang, dieeen tot dusver voor onsland ongekende omvang aannam. De rupstrekker
wordt thans weinig meer in de landbouw gebruikt, de onderhoudskosten van de
rupsbanden liggen zeer hoog en voor transportwerkzaamheden isde snelheid van de
rupstrekker telaag.
Naast de arbeidsmarkt, die de boeren tot grotere mechanisatie noopte, waren het
vooral de veelzijdiger gebruiksmogelijkheden van demoderne trekker, die het toenemend gebruik vanwerktuigen envan trekkers stimuleerde (Tabel 13).
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Was de trekker in de vooroorlogsejaren feitelijk niet meer dan een gemotoriseerd

Afb. 98. Rondgaande 5-scharige aanbouwploeg.

«E»s

paard geweest, na de bevrijding werd de trekker in letterlijke en figuurlijke zin de
motor waarop het gehele landbouwbedrijf draaide. Na de Tweede Wereldoorlog
hebben de fabrikanten van trekkers zich nl. steeds meer toegelegd op het vervaardigen van z.g. aanbouwwerktuigen, die met enkele handgrepen aan de trekker konden
worden gemonteerd en vanaf de zitplaats van de bestuurder hydraulisch konden
worden bediend. Het gebruik van de trekker werd daardoor in toenemende mate
rendabel, omdat hij nu door zijn veelzijdigheid voor diverse werkzaamheden het
gehelejaar door gebruikt werd en minder dan voorheen onbenut in de schuur stond.
De eerstejaren na de bevrijding werkte men nog met aangehangen trekkerploegen,
maar omstreeks 1950 werden deze meer en meer vervangen door aanbouwploegen
(Afb. 98), die ten dele door deopkomendeNederlandse landbouwwerktuigenindustrie werden geleverd. Na 1955 werden weinig aangehangen trekkerploegen meer
verkocht.
Het doorslippen van de aandrijfwielen van de trekker werd door het gebruik van
aanbouwploegen sterk verminderd. Het slippen was vooral bij nat weer één van de
zwakke punten van de wieltrekker geweest, hetgeen men trachtte te beperken door
gebruikmaking vananti-slipkettingen. Een ander voordeel van de aanbouwploeg
boven de aangehangen ploeg was, dat er vlugger mee gewerkt kon worden. Het rister
van de trekkerploeg werd aangepast aan hogere rijsnelheden; bedroeg de rijsnelheid
na de bevrijding ongeveer 3 | km per uur, deze is thans opgevoerd tot 5 | à 6 km per
uur. In het begin van dejaren 60 wonnen de meerscharigewentelploegensteeds meer
terrein (Afb. 99).De korte bouw van de wentelploeg maakte het gebruik van deze
ploeg ook mogelijk op kleinere percelen en het gebruik van meerscharige ploegen
werd weer mogelijk door de steeds sterker wordende trekkers. Omstreeks 1963 bezaten de meest gevraagde trekkers een capaciteit van 30 à 35 pk (in 1954: 25 pk).
Door toepassing van z.g. kruipversnellingen, die voor het eerst in 1956 op de
markt kwamen, kon men de trekker zeer langzaam (1 à \\ km/u) laten rijden, wat
vooral bij pootwerkzaamheden, frezen en greppelfrezen een voordeel was. Steeds
meer werden de trekkers voorzien van z.g. voorladers (Afb. 100), waaraan men verschillende bakken, vorken e.d. kon monteren, zodat deze hydraulisch bediende
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Afb. 99. Wentelploeg. Foto: ILR.

Afb. 100. Trekker met voorlader.

voorladers voor zeer uiteenlopende produkten bruikbaar werden. Men kan er b.v.
los hooi, graanschoven, geperste balen, gras voor inkuilen, aardappelen, suikerbieten, losse grond, stalmest en kunstmest mee laden. Bij het opvoeren van het aantal
pk's van de trekkermotor werd ook de hefinrichting voor de hydraulische bediening
vandeaanbouwwerktuigen steeds krachtiger.
Debelangrijkste verbeteringen van de naoorlogse trekker gingen inderichting van
meer versnellingen en meer pk's bij minder gewicht, waardoor de trekker voor allerlei werkzaamheden gebruikt kon worden, waarvan men tevoren nooit gedroomd
had. Ondanks het groteaantalversnellingen (er zijn momenteel trekkers met 16 + 4
versnellingen) is het niet mogelijk gebleken het vermogen van de motor volledig te
gebruiken. De traploos regelbare overbrenging, waarmee sinds 1954 geëxperimenteerd wordt en die in 1963voor het eerst in de handel kwam, zal hiervoor mogelijk
eenoplossing brengen.
Ook aan het comfort van de bestuurder (o.a. betere bescherming tegen het weer
en beterezittingen) enaan devormgeving van detrekker wordt steedsmeer aandacht
besteed. Tekenend, hoe vol overdrijving ook, is in dit verband wat de directeur van
het Engelse landbouwmuseum enkele jaren geleden in een lezing vertelde. Op zijn
vraag aan een employé van een Engelse trekkerfabriek waarom hij naar de 35e
Salon de la Machine Agricole ging, antwoordde deze, dat 'he was going to Paris to
trytomakeatractor look sexy- for asalespromotion campaign'.
In 1963 passeerde het aantal land- en tuinbouwtrekkers in Nederland de 100.000
en sindsdien staat de groei nog niet stil. De invoer van gebruikte trekkers (in 1957:
592, in 1963 en volgende jaren ca 1000) maakte de aankoop van een trekker voor
kleine bedrijven aantrekkelijk, terwijl als tweede trekker op de grote bedrijven ook
dikwijls eengebruikte trekker wordt aangeschaft.
Hierboven werden reeds verschillende nieuwe gebruiksmogelijkheden van de naoorlogse trekker genoemd. Ook op de getrokken machines deed de trekker zijn invloed gelden: door de toeneming van het aantal pk's kon de capaciteit van deze
machinesworden vergroot.
Voor de verbetering van het transport - nog steeds één van de grootste knelpunten op de boerderij - was de trekker eveneens van betekenis. In 1951was het aantal
wagens met luchtbanden tot ca 128.000gegroeid tegenover 277.000wagensopwielen
metijzeren velgen.Ondanksdehogeprijs wondelagedrukband indezejaren terrein,
omdat deze op doorweekte grond een aanzienlijke trekkrachtbesparing gaf. Steeds 260

Afb. 101. Landbouwwagen-stalmeststrooier.

meer kwamen in de jaren 50 ook gecombineerde landbouwwagens-stalmeststrooiers
met aftak-as-aandrijving voor de trekker in gebruik (Afb. 101). De volgende fase,
die omstreeks 1960 inzette, was dat bij het transport 2-wielige zelflossende wagens
werden toegepast. Het gewicht van de lading van de 2-wielige wagens wordt ten dele
door de achterwielen van de trekker gedragen, waardoor de kans op slippen zeer
sterk vermindert. Onder moeilijke omstandigheden kan derhalve op de 2-wielige
wagen een aanzienlijk grotere last worden vervoerd dan op de 4-wielige wagen. De
overgang op de 2-wielige wagen voltrok zich zö snel, dat de 4-wielige luchtbandenwagen in het Landbouwverslag over 1963 reeds als 'traditioneel' werd gekwalificeerd,
waarbij men zich kan afvragen wat nu eigenlijk onder traditie moet worden verstaan!
De ontwikkeling is nog in volle gang. Twee typen van de 2-wielige wagen treden
momenteel op de voorgrond, de z.g. loswagen en de z.g. kipwagen. De eerste is afgeleid van de stalmestverspreider en kan zonder mestspreidapparaat dienst doen
voor vervoer van gras, aardappelen en bieten. Soms is aan de loswagen een dwarsafvoerband aangebracht om daarmee gemakkelijk op een transporteur te kunnen
lossen; soms is er aan de achterkant een los-inrichting met transporteur, b.v. voor
het storten van bieten op een grote hoop.
De kipwagen, die hydraulisch bediend wordt, stort zijn ladingzijdelings enaan de
achterzijde en is geschikt voor vervoer van los graan en wordt veel gebruikt in combinatie met de maaidorser. Met enige aanvullende voorzieningen is de kipwagen ook
geschikt voor transport van aardappelen en bieten. De eerste 2-wielige wagens met
aangedreven as kwamen vooral bij bietenvervoer, dat dikwijls onder slechte weersomstandigheden plaats vindt, in gebruik.
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De ontwikkeling van de naoorlogse landbouwmechanisatie beperkte zich niet tot de
trekker. Reeds bestaande werktuigen werden belangrijk verbeterd en tal van nieuwe
werktuigen werden uitgevonden. Ook voor deze werktuigen vormden de eerste jaren
na de bevrijding een aanloopperiode, die nauwelijks deed vermoeden welke ontwikkelingen in het verschiet lagen.

Afb. 102. Spitmachine, 1956.Foto: ILR.

De invoer van landbouwwerktuigen kwam vrij spoedig na de bevrijding weer op
gang. Daarenboven leverden de binnenlandse fabrieken ondanks de beperkende
distributiebepalingen een niet onaanzienlijk aantal werktuigen af.
De Nederlandse landbouwwerktuigenindustrie ontwikkelde zich na de oorlog zeer
voorspoedig en kreeg een omvang als nooit tevoren. Naast reeds langer bestaande
constructiewerkplaatsen en fabrieken van vrij geringe capaciteit kwamen er een aantal nieuwe bedrijven bij. Een enkele groeide zelfs uit tot een middelgrote industrie
met een personeelssterkte van 500à 600man. In 1964leverde onze eigen landbouwwerktuigenindustrie in waarde ongeveer de helft van hetgeen door de landbouwers
gekocht werd.
Deeerstejaren nadeoorlogkondeinvoerendebinnenlandse produktiede behoefte
aan landbouwwerktuigen nog niet dekken. Om het nut van de beschikbare werktuigenzogroot mogelijk tedoen zijn, geschiedde detoewijzing gedurende dedistributieperiode dikwijls aan combinaties van bedrijven en aan loonbedrijven. Ook na de
opheffing van de distributiemaatregelen - 18februari 1947- verenigden zich talrijke
kleine boeren in landbouwwerktuigenverenigingen, zodat ook zij konden profiteren
van degrotemachines,diegewoonlijk alleen opdegrote bedrijven metvoordeel konden worden gebruikt. Vele van de coöperatieve werktuigenverenigingen hebben het
echter op den duur niet kunnen bolwerken, mede door de concurrentie van de loonbedrijven. Gebrek aan ervaring en aan inzicht leidde in vele gevallen tot een mislukking. Men was maar al te gauw geneigd lage- te lage- tarieven in rekening te brengen, terwijl men de kosten voor afschrijving en reparatie te optimistisch calculeerde.
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Afb. 103. Spitmachine, 1868.Lb. Crt. 1868.

Vele werktuigencoöperaties werkten dan ook al spoedig met verlies en in het begin
van dejaren 50begon een saneringsproces, dat tot in dejaren 60doorzette. Onrendabele machines werden van de hand gedaan en verschillende coöperaties werden
opgeheven ofgingeneen fusie aan. Sommigecoöperaties groeiden echter uit tot grote
ondernemingen. In de loop der jaren werd het ook meer en meer gebruik, dat de
coöperatieve verenigingen hun werktuigen verhuurden met bedienend personeel. Dit
geschiedde omdat de huurders tengevolge van de arbeidersschaarste dikwijls niet
beschikten over voldoende geschoold personeel. Voor de coöperaties had dit systeem het grote voordeel dat de machines nu beter behandeld werden. Voordien
waren er nogal eens klachten geweest over het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers bij het gebruik van de machines van de coöperaties. De
vele coöperatieve dorsverenigingen, die zich beperkten tot het verhuren van dorsmachines, kregen het na de oorlog zwaar te verduren onder invloed van het toenemendgebruikvandemaaidorser enverdwenenvanhetagrarisch toneel.
Aan het einde van 1957waren er 680landbouwwerktuigencoöperaties. Bij de Federatie van Land- en Tuinbouwwerktuigen Exploiterende Coöperaties (FLEC)waren
toen 377verenigingenaangesloten; ditaantal verminderde in 1959tot354.
DeBondvan Agrarische Loonbedrijven in Nederland (BOVAL) telde bij haar dertigjarig bestaan in 1966ruim 1700aangesloten bedrijven. Het loonbedrijf heeft zich
na de oorlog vooral toegelegd op oogst-, transport-, spuit- en hooibouwwerkzaamheden,sloten reinigenenz.,inmindere mateopde grondbewerking.
Op dit laatste gebied zijn er in de laatstejaren, behalvedereedsgesignaleerde ont263

Afb. 104. Triltandcultivator.

wikkelingen, nog een aantal tendenties waarneembaar. Een aanzienlijke verbreiding
kreegdefrees, waarvan langzaam ensnel lopendetypen indehandel kwamen.
In 1956 werd het prototype van een nieuw grondbewerkingswerktuig gedemonstreerd, dat de ploeg zou moeten vervangen (Afb. 102). Deze z.g. spitmachine bestaat uit een roterende as met een aantal spaden, diedoor een trekker met een motor
van 12pk wordt aangedreven. Dat nieuw een betrekkelijk begrip is, moge hier nog
weereensworden onderstreept meteen verwijzing naar dehierboven reeds genoemde
stoomploeg van Usher (Afb. 48)en naar een aantal z.g. spadeploegen, die in 1868in
de omgeving van Tiel werden gebruikt (Afb. 103). Deze laatste werktuigen waren
door Stout uit Amerika ingevoerd en nagemaakt. De20eeeuwse spitmachine onderging inweinigejaren tijds tal van verbeteringen en in het voorjaar van 1959kon worden begonnen met de fabricage van een serie van 500exemplaren. Het voordeel van
de spitmachine iso.m.,dat detrekkerwielen niet door devoor rijden, zodat de grond
op werkdiepte wordt opgebroken en er geen harde ploegzool ontstaat, terwijl men
ook weinig hinder van slippen ondervindt. De verkruimeling ligt tussen die van een
ploeg en een frees in. De machine is echter verre van goedkoop en de spitmachine
kreeg noggeen grote verbreiding. Maar ook hierstaatdeontwikkelingnietstilenmen
experimenteert reeds met spitmachines, dieeen werkbreedte van ruim 6 m bezitten.
Nog in het experimentele stadium, maar misschien beloften voor de toekomst inhoudend, isde Agri-Robot, een volautomatische ploeg, die, gedreven door een dieselmotor, zonder bestuurder zijn werk doet.
Van de andere grondbewerkingswerktuigen dient de Cambridge-rol genoemd te
worden,dienadebevrijding een grotereverbreiding kreegdan indejaren 30.
Op het gebied van eggen en cultivatoren isvooral de komst van de schudeg en van
de triltandcultivatoren van belang (Afb. 104). De reeds tientallen jaren bestaande
onkruideggen, die samengesteld zijn uit een groot aantal schakels van draadijzer,
ondervonden eerst nadeTweede Wereldoorlog een grotere belangstelling.
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Afb. 105. Schotelstrooier.

De nieuwe ontwikkeling op het gebied van de stalmestverspreiding door het algemeen in gebruik komen van de zelflossende wagens-stalmeststrooiers (Afb. 101)
werd hierboven reeds aangestipt. Bij de kunstmeststrooiers maakte het schotelsysteem (Afb. 105),dat gemakkelijk tereinigen is,meer opgang dan inde vooroorlogse
periode. Weldra won ook decentrifugaalstrooier terrein (Afb. 106).Een bezwaar van
de laatste machine is, dat deze zeer windgevoelig is; aan de andere kant heeft deze
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Afb. 106.
Centrifugaalstrooier.

h

Afb. 107. Nokkenradzaaimachine.

machine het grote voordeel van een naar verhouding lage prijs bij een grote werkbreedte. Met de ongeveer gelijktijdig verschenen pendelstrooier is de centrifugaalstrooier momenteel hetmeest gebruikte werktuig voor hettoedienen van kunstmest.
Bij de zaaimachines kwam het nokkenradsysteem, waarmee men ook zeer kleine
zaden kan zaaien, meer en meer op de voorgrond (Afb. 107).De maximum-werkbreedte van de getrokken zaaimachines kon door de verhoogde trekkercapaciteit
worden vergroot van 2m tot 4m. In de loop van dejaren 50 werden steeds meer
zaaimachines voor aanbouw aan de trekker geconstrueerd. Naast het nokkenradsysteem maakten vooral deschuifradzaaimachine,eninminderematedecentrifugaalzaaimachine (Afb. 108),opgang. In 1964wasde werkbreedte van de aanbouwzaaimachinestoegenomen totca3m.
Een totale verandering veroorzaakte de mechanisatie ophet gebied vandeteeltvan
aardappelen en suikerbieten. Deze ontwikkeling begon bijdeaardappelteelt methet
gebruik van de pootlorrie achter de trekker en in dejaren 50nam ook de belangstelling voor de steeds beter wordende half- en volautomatische aardappelpootmachines toe;deze kwamen zowel in 1-rijige alsin meerrijige uitvoeringen inde handel
(Afb. 109).Aanvankelijk waserbijhetgebruik vandevolautomatische pootmachines
nogaleens sprake vankiembeschadiging,maar door hetkweken vankorte, afgehardekiemen wistmenditbezwaar omstreeks 1960meeren meerteelimineren.
Devraag naar aardappelrooimachinesnamnadebevrijding methetjaar toeende
verbetering vanderooimachines eveneens. Behalve voorraadrooiers kwamen steeds

266

Afb. 108. Centrifugaalzaaimachine.

meer verzamelrooiers in gebruik, waarbij de kettingrooier meer in trek was dan de
zeefradrooier. Bij het gebruik van de verzamelrooier werden de aardappelen aanvankelijk uit de machine in zakken gestort, terwijl men in de laatstejaren de aardappelen losverwerkt. Zij worden dan op een met de rooimachine meerijdende wagen
gestort of in een op de rooimachine gebouwde voorraadbak (Afb. 110). Met de
voorraadbak werd een idee verwezenlijkt, dat Dr. L. Mulder reeds in 1864lanceerde
inde Landbouwcourant bijzijn bespreking vandeaardappeldelver van Conover.
Devolautomatische aardappelrooimachine ontgroeide nu ook snel hetexperimen-
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Afb. 109. Volautomatische
aardappelpootmachine.
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Afb. 110. Aardappclrooimachinc.

tele stadium. In 1948waren in de Veenkoloniën 26volautomatische rooimachines in
gebruik en in 1951 constateerde het landbouwverslag, dat men het stadium van
proefnemingen te boven was gekomen. Het aardappelrooiprobleem was daarmee
eindelijk opgelost.
Aardappellooftrekkers kwamen in 1951 ineenbruikbaarstadium en in 1958waren
de machinale looftrekkers technisch zo ver ontwikkeld, dat men alleen nog naar een
grotere capaciteit van de machines verlangde. Bij het rooien van eetaardappelen
maakte men gebruik van de loofklapper, die het rooien met de machine bespoedigde.
Een ontwikkeling, die hand in hand ging met het toenemend gebruik van rooimachines was het zoeken naar een grondbewerkingsmethode vóór het poten, die tot
gevolg zou hebben dat er bij het rooien minder grond en vooral ook minder kluiten
in de machine kwamen. Om deze kluitvorming tegen te gaan kwamen bij de aardappelteelt steeds meer rijenfrezen en rijeneggen ingebruik. De methode-Ramondt ende
methode-Zinkweg, waarbij de aardappelruggen worden opgebouwd uit losse grond,
kwamen inhet middelpunt van debelangstelling testaan.
De naoorlogse mechanisatie van de suikerbietenteelt begon met het gebruik van
kop-apparaten en bietenlichters. In 1948 fabriceerde een fabriek in Limburg 500
bietenkoppers en 225 bietenlichters. Omstreeks 1956nam het gebruik van de bietenrooitang toe op bedrijven waar men nog over voldoende personeel kon beschikken,
omdat de bietenlichter bij slecht weer onvoldoende werkte. De bietenrooimachines
stonden in de eerstejaren na de bevrijding nog steeds in de kinderschoenen. Pas in
1954 verschenen enkele prototypen, die een toekomst schenen te hebben. Zij beantwoordden weldra aan de verwachtingen en binnen enkele jaren veroverde de volautomatische bietenrooimachine zich een plaats op het Nederlandse landbouwbedrijf. In 1957werd 20%van het bietenareaal (in 1956nog 12!%)mechanisch gerooid
met ca 630 grote machines, die in één werkgang de bieten kopten en rooiden. Vijf
jaren later werd reeds meerdan de helft van de inNederland verbouwde suikerbieten
mechanisch gerooid (Afb. 111). In 1963werden de eerste proeven genomen met een
6-rijgie machine,die uitgerust wasmet 5 zeer bredewielen op luchtbanden, waardoor
hetstructuurbederf vandegrond werd voorkomen.
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Afb. 111. Bietenrooimachine.

Behalve de oogst is ook de verzorging van de suikerbiet op het land zeer arbeidsintensief. Na het zaaien moet het opkomend gewas worden uitgedund, omdat het
zaad uit een vruchtkluwen bestaat. Dit dunnen en opéénzetten geschiedde vroeger
met de hand, de hak of de korte schrepel en vergde derhalve vele man-uren. In het
begin van de jaren 50 kwamen enige bietendunmachines in gebruik, waarmee nietongunstige ervaringen werden opgedaan, maar die toch niet in alle opzichten voldeden. Gaandeweg werden echter ook deze machines verbeterd en medio 1957 waren
in ons land ongeveer 200 bietendunmachines aan het werk (Afb. 112). De arbeidsbesparing, die met deze machine verkregen werd, bedroeg 25à 30%. Door toepassing van de bietendunmachine kon het opéénzetten over een langere periode worden
gespreid en bovendien werd nu een betere onkruidbestrijding in de rijen mogelijk.
Het volgende ontwikkelingsstadium was de toepassing van éénkiemig zaad. Natuurlijk bietenzaad bestaat, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, uit zaadkluwens, die
1tot 5kiemen kunnen bevatten. Door mechanische behandeling is het mogelijk geAfb. 112. Bietendunmachine. Foto: ILR.
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Afb. 113. Precisiezaaimachine. Foto: ILR.

bleken hieruit zaad te maken met een aanzienlijk hoger percentage éénkiemige zaadkluwens. Dit zaad wordt met speciale precisiezaaimachines gezaaid (Afb. 113);de
kosten van het dunnen en opéénzetten worden hierdoor sterk gedrukt. Om tot een
goed resultaat bij de uitzaai te komen is een nauwkeurige aanpassing tussen de afmetingen van het precisiezaad en de precisiezaaimachinevereist. Dit kan in verschillendejaren en bij verschillende zaadrassen tot grote moeilijkheden aanleiding geven.
Intussen zijn de kwekers er in geslaagd genetisch éénkiemige rassen te kweken. In
1964was het zaaien met éénkiemig zaad met de precisiezaaimachine reeds algemeen
geworden. Indien veel onkruid op het land aanwezig is, gaat het arbeidsbesparende
effect echter weer ten dele verloren, omdat er dan toch weer intensief gewied moet
worden. De nieuwste precisiezaaimachines zijn daarom in velegevallen uitgerust met
een rijenspuit en brengen in één werkgang zowel het zaad alseen chemisch onkruidbestrijdingsmiddel op het land. Aangezien deze machines alléén de rijen bespuiten,
dieongeveer \ van de oppervlakte van de akker innemen,wordt hiermee tevenseen
besparing verkregen op de dure onkruidbestrijdingsmiddelen. Tussen de rijen kan
men hetonkruid dan ineenlater stadium metdeschoffelmachine bestrijden.
Het gebruik van sproeimachines (Afb. 114)vond na de bevrijding een nieuwe impuls door de verplichte bestrijding van de Coloradokever (Coloradokeverwet 1947),
die in 1877voor het eerst in onsland gesignaleerd wasin een lading uien in de haven
van Rotterdam, maar pas in 1945 een werkelijk gevaar voor onze aardappelteelt
dreigde te worden. Naast de gewone sproeimachines werd weldra ook veel gebruik
gemaakt van vernevelaars, die met minder water werken. Met deze machines moet
echter zorgvuldiger gewerkt worden dan metdegewone sproeimachine.
Deeerste proefnemingen met bespuitingen vanuit eenvliegtuig,in 1952in deVeenkoloniën, boden geheel nieuwe perspectieven op het gebiedvan de planteziekten- en
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Afb. 114. Sproeimachine.

insektenbestrijding. De aanvankelijke scepsis tegenover het uitvoeren van de bespuitingen met vliegtuigen werd spoedig overwonnen. In korte tijd deden de landbouwvliegers grote ervaring op, zodat de kwaliteit van de bespuiting met vliegtuigen niet
onderdeed voor die van rijdende machines. Een groot voordeel van het gebruik van
het vliegtuigboven derijdende machine is,dat meteenvliegtuigbespuitingen kunnen
worden verricht als de grond nog te nat is voor een rijdende machine; bovendien
treedt ergeen structuurbederf vandegrond optengevolgevan wieldruk.
Voor de eerste bespuitingen vanuit de lucht maakte men gebruik van hefschroefvliegtuigen. De vliegeigenschappen maken deze toestellen bijzonder geschikt voor
het gebruik inde landbouw. Deaanschaffingskosten liggen echter 4à 5maal zohoog
als van een toestel met vaste vleugels,zoals de Piper Super Cub.Voorlopig bleek het
dan ook in ons land over hetalgemeen niet mogelijk de hefschroefvliegtuigen lonend
te maken, zodat men meer en meer toestellen met vaste vleugels ging gebruiken. Het
spuitseizoen is in ons land vrij kort en duurt ongeveer van april tot september. Enkele Nederlandse landbouwluchtvaartbedrijven opereren daarom ook in andere
west-Europese landen en zelfs in Afrika (Sudan), waar men met succes katoenvelden
bespoot. In 1959 waren er 5 landbouwluchtvaartondernemingen met in totaal 10
toestellen met vaste vleugels. In het geheel werden in dat jaar 20.000 ha gewassen,
voornamelijk erwten, bieten en aardappelen, bespoten vanuit de lucht. De Directie
van de Wieringermeer exploiteerde zelf eenKolibrie-hefschroefvliegtuig voor de onkruidbestrijding in Oostelijk Flevoland. De snelle uitbreiding van het landbouwluchtvaartbedrijf blijkt uit het feit, dat er in 1964 door 6 bedrijven met 13 Piper
Super Cubs en 3 gehuurde Zweedse vliegtuigen ca 43.500 ha werd bespoten.
Tenslotte moet nog enige aandacht worden besteed aan de mechanisatie van de
oogst vanenkeletot dusver nogniet behandelde gewassen.
Vlasplukmachines, hoe matig aanvankelijk ook functionerend vooral tengevolge
van de gebrekkige aanvoer bij het bindapparaat, kwamen na de oorlog steeds meer
in gebruik (Afb. 115). In Noord-Holland was het vlastrekken met de hand in 1949
reeds uitzondering geworden. In 1960 deden zelfrijdende vlastrekmachines hun intree,dievoorzien waren van 4vóór opdemachinegemonteerde trekelementen. Hiermeewerd het ook mogelijk de kanten van devlaspercelen mechanisch teplukken. Bij
gebruik van de door een trekker voortbewogen vlasplukmachine moesten de kanten
271 nogeerst metdehand worden getrokken.
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Afb. 115. Vlasplukmachine.Foto: ILR.

Bij het maaien van granen dient de opkomst van deeendoeksbinder (1954) te worden vermeld. Dit is een getrokken of als frontmaaier uitgevoerde graanmaaier-zelfbinder, dieweinigtrekkracht vereist.
Erwten werden omstreeks het midden van dejaren 50reedsvoor een groot gedeelte gemaaid met grasmaaimachines, waarop een erwtengarnituur was gebouwd. Speciale erwtenmaaimachines, vooral met constructies die vóór op de trekker konden
worden gemonteerd, ondervonden veelaftrek bijde loonbedrijven.
Volgens de vooroorlogse opvatting wasde maaidorser niet geschikt voor een algemeen gebruik in ons land. Dit werktuig liet te veel stro op het land achter en de klimatologischeomstandigheden maakten hetnadrogen vanhetgeoogste produkt noodzakelijk. Dezeopvatting weerspiegelt zich nog inde invoer van maaiwerktuigen inde
eerstejaren na de bevrijding. Tot het einde van 1947 werden 1000zelfbinders ingevoerd en slechts 32 maaidorsers. Het Landbouwverslag over 1948 profeteerde dan
ook, dat 'een grote verbreiding dezer machines niet waarschijnlijk is'. De feiten zouden dezevoorspelling echter weldra logenstraffen. In deeerste naoorlogsejaren werd
het gebruik van de maaidorser, waarmee men al spoedig goede ervaringen verkreeg,
nog geremd doordat de levering van opraappersen (Afb. 116),voor het bijeenbrengen van het stro, achterbleef bij die van de maaidorsers. Bij de toenemende invoer
van opraappersen steegook het aantal maaidorsers snel,zodat in 1950ca 1350maaidorsers in ons land gebruikt werden. Bij het werken met de maaidorser wordt hoger
gestoppeld, zodat de stro-opbrengst per ha lager is,dan bij het maaien met de zelfbinder. Speciaal voor de Groningse boeren wasdit schadelijk en dit verklaart, datin
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Afb. 116. Opraappers.

Groningen het aantal maaidorsers in 1955 iets terugliep, terwijl elders in het land
meer maaidorsers in gebruik kwamen. De verwerking van het stro bleef nog enige
tijd een probleem. Eerst werkte men met losse opraappersen achter de maaidorser,
diede stropakken dikwijls in speciaal voor dit doel geconstrueerde pakkenwagens of
pakkensleden losten. Vervolgens monteerde men de opraappers op de maaidorser.
Deze aanbouwpersen gavenechter ookgeen definitieve oplossing van de moeilijkheden; zij bonden het stro telosende maaidorser moest ookstilstaan, wanneer de pers
door eenmankement stagneerde.Later ismenhet strogaan hakselen.
De eerste maaidorsers werden door een trekker voortbewogen. Vanaf 1956 kwamen kleine zelfrijdende maaidorsers steeds meer in zwang (Afb. 117). In 1957 verwerkten reeds 2500 maaidorsers 20à 25% van de graanoogst. Behalve voor granen
wordt de maaidorser ook gebruikt voor de oogst van graszaad vanuit het zwad of
vanaf de ruiters, van koolzaad, bietenzaad en groene erwten. In het noorden en het
oosten van het land waren in 1961de meeste maaidorsers reeds van het zelfrijdende
type en op verscheiden boerderijen waren toen al eigen drooginstallaties aanwezig.
TABEL 14. Maaidorsers in Nederland (Bron: Landbouwverslagen).
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1947

1950

32

1204

1955
1906

1960
3025

1962
4275

1963

1965

ca 5000

ca 6000

Bij de oudere machines werd het graan in zakken opgevangen en vervolgens op
wagens naar dedrooginrichtingen vervoerd. In 1961waren op verscheiden bedrijven
maaidorsers in gebruik, die voorzien waren van een graantank. Hierinwerd het gedorste graan opgevangen en van tijd tot tijd overgestort in een wagen (Afb. 117).
Dientengevolge kon men het aantal trekkers, wagens en bestuurders aanzienlijk beperken. Nu kwamen ook zelfrijdende maaidorsers van grotere capaciteit met graantank in gebruik (snijbreedte 12tot 18voet). De grotere capaciteit van deze maaidor-

Afb. 117. Zelfrijdende maaidorser.

sers maakte het los verwerken van het graan beslist noodzakelijk, omdat zonder
snelle afvoer en zonder voldoende opslagruimte het voordeel van de vergrote capaciteit van de maaidorser te niet zou gaan. Vandaar dat in het begin van dejaren 60
graansilo's verrezen op middelgroteengrote akkerbouwbedrijven.
De naoorlogse mechanisatie van het weidebedrijf ging over het geheel genomen wat
minder snel van start en bleef inomvangwat achter bij demechanisatie in het akkerbouwbedrijf. Toch wasook hier hetverschil metdevooroorlogse situatievrij spoedig
zeergroot.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de trekker hierbij ook weer een belangrijke rol
speelde,al moet daaraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat het aantal trekkers in
het weidebedrijf minder snel groeide en een minder grote hoogte bereikte dan in de
akkerbouw. De veehouder heeft ook minder behoefte aan trekkers, omdat op zijn
bedrijf minder trekkracht nodig is,terwijl na de oorlog het loonbedrijf in de hooitijd
- waarin de vraag naar trekkracht het grootst is- in toenemende mate de boer het
werk uit handen nam. De trekkers die de veehouder koopt, zijn over het algemeen
ook lichter dan die van zijn collega in de akkerbouw; zware grondbewerking komt
inhetweidebedrijf nietvoor envrijwel allegewonewerktuigen kunnen worden voortbewogen door een trekkracht van mindere capaciteit. Het is in eerste instantie de
komst vandetrekkermaaibalk geweest,diedeaanschaffing vantrekkers inhet weidebedrijf na de oorlog gestimuleerd heeft (Afb. 118). De trekkermaaibalk kwam weliswaar reeds in 1911voor bij de Shirk-trekker, maar eerst na de Tweede Wereldoorlogwerd hetgebruik ervan inonsland algemeen.
In de laatste jaren zijn er enige grasmaaimachines van geheel nieuwe constructie
op de markt gekomen, die snel terrein winnen en die naar het oordeel van sommige
deskundigen weleenseen vermindering van hetaantal maaibalken tengevolge zouden
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Afb. 118. Trekker met maaibalk.

kunnen hebben. Het zwakke punt van de maaibalk is, ondanks alle verbeteringen,
die er in de loop van 135jaren aan zijn gemaakt, nog steeds dat verstoppingen niet
onder alleomstandigheden tevoorkomen zijn.
In 1958 kwam de maaikneuzer in ons land in gebruik, een machine, die in één bewerking het gras 'maait', kneust en in de wagen laadt. Het werktuig bestaat uit een
snel roterende as, die aan de omtrek is voorzien van een aantal scharnierend bevestigde klepels (gebogen messen). Deze klepels slaan het gewas af en kneuzen het. Het
gras komt vervolgens via een uitwerpkoker in de achter de machine meerijdende
Afb. 119. Maaikneuzer.

Afb. 120. Cyclomaaier met2trommels.

wagen (Afb. 119). In 1960 waren ongeveer 100 maaikneuzers in ons land, in 1964
wasdit aantal reedsopgelopen tot ca 1550. De maaikneuzer wordt o.m. toegepast bij
het inkuilen van gras. Deze wijze van groenvoederconservering werd in 1852 in ons
land reeds toegepastdoor J. Wttewaall,maar hijvond vrijwel geennavolgers.Eerst in
dejaren 80van devorigeeeuwwerd debelangstelling voor het ensileren groter. Deze
belangstelling nam in dejaren 30van onze eeuw toe, mede door overheidsvoorlichting, en na de Tweede Wereldoorlog is het inkuilen algemeen geworden. Het groenvoer wordt in een kuilhoop of een betonnen silo onder afsluiting van lucht in een zure omgeving bewaard, zodat schimmels en schadelijke bacteriën geen kans krijgen
zichteontwikkelen.
De meest revolutionaire ontwikkeling van de laatste tijd op het gebied van grasmaaien isvermoedelijk de uitvinding van de cyclomaaier. Dit Nederlandse werktuig
bestaat uit 4 verticaal naast elkaar staande trommels, ieder aan de onderzijde voorzien van gemakkelijk verwisselbare messen,die met een snelheid van 3000toeren per
minuut ronddraaien en het afgesneden gras in één werkgang in 2 zwaden leggen
(Afb. 121).De machine heeft een werkbreedte van 1,60 m en kan worden getrokken
door trekkers vanaf 35pk. Bijdecyclomaaier, diein 1965voor het eerst inde handel
kwam en die onmiddellijk grote aftrek vond, kunnen praktisch geen verstoppingen
voorkomen. De machine heeft een capaciteit van ongeveer 1 ha per uur, vraagt weinig onderhoud en is naar verhouding niet duur. Er is nu ook reeds een cyclomaaier
met 2trommels inde handel gekomen (werkbreedte 1,10 m),die geschikt isvoor het
kleine bedrijf omdat hij door lichtere trekkers van ca 25 pk kan worden voortbewogen(Afb. 120).
Bij de hooiwinning is in de laatste jaren een steeds algemener streven waarneem-
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Afb. 121. Cyclomaaier met4trommels.
Afb. 122. Cirkelhooier.
Afb. 123. Trommelschudder.

Afb. 124. Harkkeerder.

baar naar verkorting van develdperiode. Tot voor kort bedroeg de tijd tussen maaienen inschuren onder normale omstandigheden ongeveer 10dagen. Deze langeveldperiode ging uiteraard gepaard met verliezen aan kwaliteit en kwantiteit van het
hooi. Door direct na het maaien te schudden kon deze veldperiode ongeveer 40%
worden bekort. Deze ontwikkeling liep parallel met het streven naar vermindering
van de hoeveelheid arbeid d.m.v. meer-doeltreffende werktuigen. In de jaren 50
maakten de 100jarenoudesleepharkenenvorkjesschuddersmeerenmeerplaats voor
trommelschudders (Afb. 123),cirkelhooiers (Afb. 122), harkschudders (Afb. 125),
harkkeerders (Afb. 124) en harkkeerderschudders enz., enz. Het opladen werd
bespoedigd door gebruik te maken van een aande wagen hangende oplader, eensysteem dat hier in 1876 reeds door Boeke en Huidekoper was geïntroduceerd. Daarnaast deden ook andere methoden hun intree. In 1952werd in Friesland bij dehooioogstvoor het eerst gebruik gemaakt van deopraappers, waarmee het hooidirect op
het land al rijdende in gemakkelijk te transporteren balen werd geperst (Afb. 116).
Dit vond weldra in het gehele land navolging. Aanvankelijk besteedde men daarbij
wel eens te weinig aandacht aan de droging van het hooi, zodat dikwijls hooibroei
voorkwam. Het gebruik van hooiventilatoren, waarmee men niet geheel droog hooi
in de schuur met warme lucht kan droogblazen, nam nu sterk toe. Ronddraaiende
verdelers, die in de kap van de hooibergen worden aangebracht, zorgen voor een
regelmatigeverdelingvan hethooi indeberg.
De meest recente ontwikkeling is het los laden van het hooi met behulp van de
maaikneuzer in speciale wagens of met behulp van de opraapwagen. De opraapwagen iseen, meestal 2-wieligewagen die het hooi d.m.v. een aan deaftak-as van de
trekker aangedreven opraapmechanisme van de grond opneemt; de opraapwagen
kan ook dienst doen als stalmeststrooier (Afb. 126).Nadat in 1963 in ons land de
eerste demonstraties waren gegeven, kwam de opraapwagen in 1964 op de weidebedrijven in gebruik. Bij het inschuren van hooi gaat men er ook meer en meer toe
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Afb. 125. Harkschudder.

Afb. 126. Opraapwagen.
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over - naast het gebruik van hooitransporteurs en losinrichtingen - om het hooi de
schuur inteblazen,vooral inlage schuren.
Het hooien op ruiters, begonnen omstreeks 1900, is onder deze omstandigheden
vrijwel verleden tijd geworden.
Bij verzorging van het grasland werd de handenarbeid vervangen door greppelsnijders, greppelploegen, weidesiepen en slootreinigingsmachines. Deze werkzaamhedenworden nuvooraldoor loonbedrijven uitgevoerd.
Opvallend is de toeneming van de elektrische weide-afrastering, die in 1939 aarzelend begonnen wasen tijdens de oorlog uiteraard geen voortgang had kunnen maken. De uitbreiding van de rantsoenbeweiding, waarvoor gedurende de eerste naoorlogse jaren grote belangstelling bestond, bracht de aanschaffing van een groot
aantal schrikdraadinstallaties metzich mee,zodat eind-1947reeds2600schrikdraadinstallaties waren ingevoerd. Sindsdien won de schrikdraadafrastering steeds meer
veld,ookwanneer mengeenrantsoenbeweiding toepaste.
Voor hetdrenken vanhetveeindeweidezijn automatische weidepompen,diedoor
hetveezelfbediend worden,thans algemeen.
Onder invloed van dearbeidsmarkt kreegook de melkmachine een belangrijke rol.
Delangewerktijden inhetNederlandse weidebedrijf met hettweemaal perdagterugkerende melken werden als een zeer groot inconvenient beschouwd, vooral 's zaterdags en zondags. Jongeren wilden het handmelken niet meer leren en zochten elders
een werkkring. Overbetaling indevorm van zwarte lonen en meer emolumenten dan
bij de collectieve arbeidsovereenkomsten waren toegestaan, konden het wegtrekken
van de arbeiders uit het weidebedrijf niet verhinderen, zodat de zondag voor de boer
en boerin de zwaarste werkdag van de week werd. De proefnemingen, die de laatste
jaren worden genomen met het éénmaal melken op zondag, trekken dan ook grote
belangstellingvandeveehouders.
Dat de melkmachine ook in ons land algemeen gebruikt zou worden, was in de
eerstejaren nadeoorlog nogniettevoorzien. Weliswaar schaften verschillende grote
bedrijven melkmachines aan en exploiteerden verschillende kleinere boeren in combinatie melkmachines, die op een jeep gemonteerd werden, maar dit waren slechts
incidentele verschijnselen. In 1940 waren omstreeks 1000 melkmachines in gebruik
enin 1949wasdit aantal tot slechts 1527gestegen. In hetvolgendejaar wasdit aantal
plotseling meer dan verdubbeld (3835 machines) om daarna langzaam verder te stijgen. Van een spectaculaire toeneming was tot omstreeks 1955 echter geen sprake. 280

Afb. 127. Doorloopmelkstal. Foto: ILR.

Men bleef terughoudend ten aanzien van het aankopen van een melkmachine en de
aanschaffing beperkte zich vrijwel geheel tot de grote bedrijven. Het ismogelijk, dat
de slechteervaringen uit dejaren 30nogdoorwerkten. Verschillende melkinstallaties
werden in die jaren weer buiten gebruik gesteld, omdat zij niet voldeden. Dit was
echter in de meeste gevallen een gevolg van onvoldoende reiniging van de machines.
De reiniging bleef nog lang een zwak punt, maar onder invloed van de langdurige
voorlichting van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst kwam hierin na de oorlog
langzamerhand verbetering. Mede uit kwaliteitsoverwegingen heeft men echter in
Nederland langer aan handmelken vastgehouden dan elders. De uitbetaling door de
zuivelfabrieken van de melk naar kwaliteit is een belangrijke prikkel voor de veehouders geweest om meer aandacht aan de reiniging van de melkmachines te besteden. In 1954,toen in ons land ca 8100melkmachines op veehouderijbedrijven ingebruik waren, kon men op grond van een uitvoerig onderzoek vaststellen, dat op vele
bedrijven het machinaal melken nog voor verbetering vatbaar was. Bij het overschakelen van handmelken op machinaal melken konden de beste bedrijven het hoge
kwaliteitsniveau niet handhaven. De middengroep bleef ongeveer op hetzelfde peil,
terwijl de bedrijven waar de kwaliteit van de melk voorheen het minst was geweest,
nadeovergangopdemelkmachine eenbetere kwaliteit melk leverden.
Vanaf 1955,toen ruim 20% van het Nederlandse rundvee machinaal werd gemolken, iser sprake van eenversnelde invoeringvan demelkmachine(Tabel 15).In 1961
TABEL 15. Melkmachines inNederland (Bron: Landbouw verslagen).
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1940

1949

1950

1951

1955

1956

1958

1960

1961

1962

982

1527

3835

4104

9208

14.500 22.633 38.634 47.963 57.107

1964

1965

70.519 ca 80.000

werd reedsmeer dan dehelft van dekoeien machinaal gemolken. Ook opde kleinere
bedrijven ontstond nu meer belangstelling. De toepassing van de doorloopmelkstal
(Afb. 127), experimenteel begonnen in 1954, en van de doorloopmelkwagen, verhoogde in combinatie met de melkmachine de arbeidsbesparing. Weinig of geen arbeidsbesparing,wordtverkregenmetdemelkleidingdieechterdearbeidopdeboerderij
welaanzienlijklichtermaakt.Bijgebruikvaneenmelkleidingwordtdemelkdirectuitde
melkmachine naar demelkbussenofeen specialetank getransporteerd, waardoor het
heenenweerlopen met de zware melkmachine-emmers, om deze over te gieten in de
melkbussen,komttevervallen.Ookdemelkleidingiseenverschijnselvandeallerlaatste
jarenenbergtmisschienookvoor de arbeidsbesparing nog mogelijkheden in zich. Indien het nl.economisch verantwoordblijktomdemelkviaeenpijpleiding rechtstreeks
van deboerderij naardefabriek tetransporteren, wordt hetvervoer van demelkaanzienlijk eenvoudiger. Op een enkel bedrijf in ons land wordt met dit laatste systeem
momenteeleenproef genomen.
Bij de stalinrichting is de mechanische mestafvoer een opvallende verandering.
Deze begon ca 1950 met de motorisch getrokken mestbak, -plank en -schijf, waarmee men de groep kon schoonmaken. Daarna werden het z.g. schuifstangsysteem
ontwikkeld en een rondgaand systeem met een ketting zonder einde die de mest afvoert. Op bedrijven waar men een gemengde bewaarmethode van de mest met geen
of weinig strooisel toepast, komt thans het drijfmestsysteem in zwang (sinds 1963).
De breder dan normale groep is hierbij overdekt met metalen roosters, waar de gier
en de mest doorheen valt en na toevoeging van een weinig water via afvoergoten in
een grote bewaarkelder terechtkomt, waar de mest d.m.v. vleugelroerders gemengd
wordt. Deze mengmest wordt van tijd tot tijd over het land verspreid met speciale
tankwagens,dievoorzienzijn vaneen-meestalroterende-verdelervoor verspreiding
van de mest en van een mengmestpomp, die dient voor het opzuigen van de mest uit
dekelder.
Eentotaalbeeld van de naoorlogse landbouwmechanisatie indeperiode 1950-1960
geeft denevenstaande tabel.
De ontwikkeling van delandbouwmechanisatieschijntsteedsmeer tegaan inde richting van combineren van verschillende werkzaamheden in één werkgang (ploegen en
zaaien, zaaien en kunstmeststrooien, enz.) en van het vloeibaar (melk) of los verwerken (graan, aardappelen, hooi, enz.) van het geoogste produkt. De capaciteit van de 282

TABEL 16. Landbouwwerktiiigen in Nederland in 1950en 1960 (mei-inventarisatie).
TOTAAL

Werktuigen en machines in eigendom van:
Bedrijven

1960
Grondhewerking
Grondfreeswerktuigen (voor vierwielige trekkers)
Cultivators
Zaaien en planten

1960

1950

1960

2.246
—
44.354 59.279

Zaaimachines (geen handzaaimach.) 24.680 32.536
—
1.577
Plantmachines
4.576 7.768
Aardappelpootmachines
2.422
(w.o. vol-automatische)
—
Verzorging en ziektebestrijding
Kunstmeststrooiers
19.041 47.099
(w.o. centrifugaalstrooiers)
— 17.577
Stalmeststrooiers
2.316 9.404
Wied- en schoffelmachines
34.749. 36.202
Rugspuiten
51.979 66.372
—
7.806
(w.o. met motoraandrijving)
9.185 15.739
Spuit- en nevelmachines
8.547
—
(w.o. in hoofdzaak voor fruit)
Weidebouw en oogsten
Grasmaaimachines
97.247 78.260
Trekkermaaibalken
3.138 27.322
Hooiharken (sleepharken)
49.715 42.439
Hooischudders
30.424 39.032
Gecomb. hooibouwwerktuigen
— 53.743
Graanmaaiers-zelfbinders (incl.
zwadmaaiers)
18.149 23.550
Maaidorsers
1.204 3.033
(w.o. zelfrijdend)
338 1.731
Dorsmachines
27.554 11.065
225 3.173
Opraappersen voor hooi en stro
6.090 4.275
Stropersen en -binders
Aardappelrooiers
7.728 14.904
(w.o. voorraadrooiers
1.599
6.174
verzamelrooiers)
565 3.634
Bietenlichters
2.665
6.506
Bietenrooiers
267 1.446
Vlasplukmachines
772
872

19.772 26.994
—
1.254
3.853
6.079
1.692
—

3.852 4.705

15.886

41.793
15.385
6.938
1.788
31.530 33.553
47.447 62.754
—
7.237
6.772 13.017
7.760
—

2.442 4.092
— 1.584

89.298
2.275
47.023
28.930

7.013 4.185

Trekkers
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1950

3.240
63.787

Melkmachines

—

1960

Combinaties

47.851

24.534

81.733

3.835 38.658

—

—
14.315

555
124
23.790

129
3.304
5.751

73.665
23.610
40.042
36.819
49.888
18.702
1.654

667
8.694
1.148
2.564

—

142

2.572 2.964

—
224
495 1.132
455
—

292

831

2.503 2.108
3.432 3.072

—
477
993 1.271
453
—

130

993

2.363 2.111
1.345 1.985
— 3.181

1950

—
45
186 123

434
—
132
—

612
94
440
195

622 225
—
5
96 117
80
—
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—
110
342
640
—

1.026

1.144

1.269

—
731
641
231
105
—

2.864

1.150

293
135
561
206
280

454
166

34
621

1.878

58
1.829

561
343
222
109

207
95
56
31
12
119
3.675

1.364 2.156
450 1.121

2.351

201
454

839
531

119
224
44
181

19.109

70.411

1.243

3.074

3.770 38.259

52

354

1950 1960

807
421

169
35
1.541

1960

Coöperaties

—
739

2.433

11.049
4.134
2.409
6.015

768
336

Loonbedrijven

—

558
1.462

417
440
88
328
386
2.542

236
198
634
1.803
1.059

908
1.516
1.695
1.182
1.489

7.609

782
617
122
367
225
45

429
—
126
374
460
—
276
—

188
50
173
124
106
4
182
6

205 24
92 177
98 50
44 30
40
—
251
26
13
345
4
336
306
286
54
59
10
18
507
13

181
27
21
294
124
249
210
137
47
26
18
7
639
—

machines wordt nog steeds vergroot door verhoging van de rijsnelheid (bij het ploegen momenteel tot 6 km/u) en vergroting van dewerkbreedte (spuitmachine 25m).
Daarnaast doen tal van nieuwe werktuigen hun intree (cyclomaaier, maaikneuzer,
opraapwagen,enz.).
De toepassing van de electronica is bijlandbouwwerktuigen nog gering. Het elektrische oog, dat bij enkele bietendunmachines het uitdunnen regelt, ismisschien een
voorbode van een ontwikkeling van de landbouwwerktuigen in deze richting.
De naoorlogse ontwikkelingen hebben uiteraard debediening, dereparatie, de fabricageendeverkoopvanlandbouwwerktuigen nietonbeïnvloed gelaten.
De bediening van de moderne werktuigen vraagt steeds meer vakkennis. Het onderwijs en de voorlichting hebben zich snel aan deze situatie aangepast. De landbouwwerktuigkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen wordt sinds 1960
door twee hoogleraren gedoceerd, waarvan de een zich speciaal toelegt op de landbouwkundige endeanderopdewerktuigkundige aspecten.
Opdeverschillende landbouwscholenneemtdelandbouwwerktuigkunde thans een
belangrijke plaats in. Bij het toenemen van de mechanisatie ontstond behoefte aan
meergespecialiseerde opleidingen.Voor dit doelwerd in 1954de Praktijkschool voor
Landbouwmechanisatie te Slootdorp opgericht. Kleine groepen deelnemers krijgen
daar gedurende cursussen van een ofmeerweken theoretisch en praktisch onderricht
in de bouw van de werktuigen. Behalve aan instructie en demonstratie wordt veel
aandacht besteed aan de zelfwerkzaamheid en het oefenen van de deelnemers. Het
doel van het onderwijs is de gebruikers van de landbouwwerktuigen (boeren, loonwerkers en hun personeel) dejuiste wijze van onderhoud, bediening en afstelling van
dewerktuigenteleren endereparateursvanlandbouwwerktuigen deonmisbare praktische kennis van de bediening, afstelling en reparatie bij te brengen. Daarnaast zijn
er nog enige landbouwpraktijkscholen (Schoondijke, Emmeloord, en te Oenkerk
voor het weidebedrijf) waar het onderwijs zich vrijwel uitsluitend richt op het juiste
gebruik vandemachines,
De bediening van demodernelandbouwmachineseiste ookeen geheel nieuw type
landarbeider. De werknemer in het huidige landbouwbedrijf dient niet alleen kennis
te hebben van alle voorkomende landbouwwerkzaamheden, maar moet ook in staat
zijn de vele werktuigen te bedienen en routine-reparaties zelf te verrichten. Ter stimulering van de scholing van de landarbeider werden in de collectieve arbeidsover- 284

eenkomsten en in detoonregelingenvan het College van Rijksbemiddelaars speciale
beloningen opgenomen voorhetbezitvanbepaaldediploma's.Desteeds toenemende
behoefte aan hoger geschoolde arbeiders kan uit deze toonregelingen worden afgelezen. De ontwikkeling begon omstreeks 1947, toen voor het eerst een wekelijkse
toeslag werd toegekend voor het diploma trekker-chauffeur. Daarna kwamen in enkeleprovinciestoeslagen voor het bezitvandiploma's machinemelken en landbouwwerktuigkunde. Vanaf 1958 werden de tonen in de landbouw gebaseerd op werkclassificatie; voor diploma's verband houdend met de basisopleiding werden geen
toeslagen meer verstrekt. Een beloning voor het diploma trekker-chauffeur werd
toen niet meer toegekend, aangezien deze functie in de hoogste loonklasse werd gerangschikt. Na 1962 werden opnieuw diplomatoeslagen in de collectieve arbeidsovereenkomsten opgenomen, omdat een verdere scholing van de landarbeider steeds
noodzakelijker werd. Thans worden extra beloningen o.m. gegeven voor diploma's
van lagere en middelbare landbouwscholen, praktijkscholen, cursussen spuiten,
maaidorsen,machinemelken, motorengebruik enlassen.
Dehuidigelandbouwmachines stellen dewerkers indelandbouw in staat een aanzienlijk grotere prestatie per tijdseenheid te leveren, die tot stand komt onder omstandigheden, die dikwijls lichamelijk lichter zijn, maar die door het hoge tempo en
de vereiste oplettendheid en het benodigde inzicht geestelijk aanmerkelijk zwaarder
zijn dan voorheen; de totale belasting kan daarom zeker niet minder worden genoemd dan vroeger.
Behalve de bediening van de machines eist ook het voorkomen van ongevallen de
voortdurende aandacht van hen,diemet demachineswerken. De mechanisatie heeft
het ongevallenrisico sterk vergroot. Vooral gedurende deeerste mechanisatieperiode
na de Tweede Wereldoorlog bestond in de landbouw een te grote nonchalance bij
het omgaan met de machines en giftige bespuitingsmiddelen. Ernstige ongevallen,
dikwijls met dodelijke afloop, ontstonden door het kantelen van trekkers, door onvoldoende afscherming van aftak-assen en van andere draaiende onderdelen van de
machines. Onder invloedvanhet Landbouwveiligheidsbesluit 1950,waarvan hettoezicht op de naleving berust bij de Arbeidsinspectie, ishet aantal ongevallen in landen tuinbouw in verheugende mate gedaald. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit werd veelmeer aandacht aan deveiligheid besteed. Bewoog het aantal ongevallen in de agrarische bedrijven zichin 1950nog om de 35.000,omstreeks 1955daalde
285 dit cijfer tot ongeveer 23.000, om daarna nog verder te dalen tot omstreeks 8.500.

Bij de beoordeling van deze cijfers dient echter niet uit het oog te worden verloren,
dat ook het aantal landarbeiders sterk is verminderd.
Niet alleenten aanzienvan debediening, ook tenaanzien van het onderhoud ende
reparatie van dewerktuigen worden veelhogereeisengesteld dan voorheen. Deoude
smederijen op het platteland zijn, voor zover zij niet werden opgeheven, veranderd
in goed geoutilleerde landbouwmechanisatiebedrijven, waar dikwijls meer gesleuteld
dangesmeedwordt. Dezebedrijven tredendikwijls ookalsdealerop.
De landbouwwerktuigenmonteur kan niet meer volstaan met zijn vroegere ervaringskennis. Hij moet thans tot in definessesweten hoe geheel verschillende machines werken en hoe bepaalde onderdelen moeten worden gerepareerd. Deze ontwikkeling loopt parallel met die, welke in het garagebedrijf reeds eerder ontstond,
nl. steedsmeer inderichtingvan het opsporen enverhelpen van storingen enhet vervangen van defecte onderdelen. Degelijke vooropleidingen zijn dan ook voor ieder
die zich in dit vak wil bekwamen onontbeerlijk geworden. Deze opleidingen worden
verzorgd door de Stichting Vakopleiding SMECOMA, die in het leven werd geroepen
door het overkoepelend orgaan van smedenpatroons(SMECOMA)endoor de Stichting
VAM, diedoorde Bond van Automobiel-,Garage-enAanverwanteBedrijven (BOVAG)
werd opgericht. Het inzicht, dat voor een juiste reparatie en afstelling van dewerktuigen ook kennisvandelandbouwpraktijk nodigis,wasvoor de SMECOMAdeaanleidingtot het nemen vanhet initiatief voor de oprichting van dereedsgenoemde Praktijkschool voor Landbouwmechanisatie te Slootdorp.
De over de gehele wereld voortschrijdende landbouwmechanisatie had ook invloed op de fabricage en handel. Talrijke grote buitenlandse fabrieken hebben de
laatste tientallenjaren fusies aangegaan; in het binnenland ontstond in deze periode
voorheteersteenlandbouwwerktuigenindustrie vanbetekenis.
De structuur van de handel wijzigde zich eveneens sterk. In 1926 verenigden de
importeurs zich in de Vereeniging van Importeurs van Landbouwwerktuigen (VIMPOL, koninklijk goedgekeurd in 1927), die in 1957 werd omgedoopt in VIMPOLTU,
nadat een groep importeurs van tuinbouwwerktuigen in de vereniging was opgenomen. In de jaren 30 begon het Centraal Bureau (thans CEBECO) zich eveneens op
de handel inlandbouwwerktuigen toe teleggen en met de komst van detrekker was
ook deautomobielhandel zichvoor delandbouw gaan interesseren. Na de bevrijding
werd de situatie nog ingewikkelder door de opkomst van de binnenlandse werktui- 286

genindustrie. Deze werkte ten dele met een eigen verkooporganisatie, diezich rechtstreeks tot depotentiële kopers wendde,ten deleook via districtsvertegenwoordigers
alstussenhandel entendeleviadegroothandel, w.o.deimporteurs van buitenlandse
fabrieken.
Reeds in de vorige eeuw beklaagden de boeren zich, dat het onmogelijk was een
verantwoorde keuze te maken uit de velefabrikaten en typen, die op de markt kwamen. Met hoeveel te meer reden werd in dejaren na de bevrijding dezelfde klacht
vernomen! Omstreeks 1950waren hier b.v. reeds ca 75typen trekkers verkrijgbaar.
De laatste tijd is een neiging waar te nemen tot het terugbrengen van het aantal typen,hetgeendeonderdelenvoorziening endeservicetengoedekan komen.
Een onderzoekingsinstituut, dat op grote schaal proefnemingen kon verrichten,
werd indenaoorlogsejaren eenzaakvandegrootste urgentie.Omaan deze behoefte
tegemoet te komen werd in 1949de Stichting voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) te Wageningen in het leven geroepen. Deze stichting heeft ten doel het
bevorderen van het doelmatig gebruik en de verbetering van de technische hulpmiddelen en arbeidsmethoden in de landbouw. In het bestuur hebben o.a. vertegenwoordigers van het Landbouwschap, van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Landbouwwerktuigen (NVFL) en van de importeursverenigingen zitting. In
een indrukwekkende reeks publikaties geeft het instituut een gedegen voorlichting
over recente ontwikkelingen op het gebied van de landbouwwerktuigen en arbeidsmethoden, die op eigen proefbedrijven (voor akkerbouw te Slootdorp, voor weidebedrijven teDuiven)worden getoetstaande praktijk.
In dit kader mag ook de Stichting Mechanisatie-Centrum niet onvermeld blijven.
Dezestichtingistebeschouwen alseengesprekscentrum vanvertegenwoordigers van
deorganisaties vanimporteurs,handelaren enfabrikanten van landbouwwerktuigen,
het Landbouwschap, ILR en de landbouwvoorlichting. Het tijdschrift Landbouwmechanisatie, dat sinds 1949 maandelijks actuele voorlichting geeft over landbouwwerktuigen, iseen uitgave van het Mechanisatie-Centrum. Eén van de belangrijkste
resultaten, die uit dewerkzaamheden van deze stichtingzijnvoortgevloeid, isde opstelling van het z.g. Trekkerservice-reglement. Hierin wordt de verhouding en de
wederzijdse verplichtingen tussen leveranciers en gebruikers van landbouwtrekkers
vastgelegd. Bij eventuele geschillen geeft een arbitrage-commissie een bindende beslissing.
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Het tentoonstellingswezen heeft na de oorlog ingrijpende wijzigingen ondergaan.

Tot 1953 werden de landbouwwerktuigen op de Najaarsbeurs in Utrecht getoond.
In dat jaar kwam er in het voorjaar een landbouwbeurs, maar de exposanten prefereerden eenvroeger tijdstip (januari offebruari). DevolgendefasewasdeNationale
Landbouwexpositie injuni 1957te Utrecht, die op een mislukking voor de exposanten uitliep. Dit heeft er toe geleid, dat de Federatie Het Landbouwwerktuig, een
overkoepelend orgaan van alle landelijke organisaties op het gebied van de handel
en industrie van land- en tuinbouwmachines, landbouwtrekkers en melkmachines
(opgericht in 1952), het initiatief in eigen hand nam door het organiseren van de
tweejaarlijkse tentoonstelling Het Landbouwwerktuig te Amsterdam (sinds 1960).
Een bijzondere plaats heeft zich in enkelejaren tijds de Landbouwwerktuigendag
te Liempde weten te veroveren. Dit sinds 1948jaarlijks terugkerend evenement mag
zich o.m.door demonstraties met nieuwewerktuigen in een zeer grote belangstelling
vandeNederlandselandbouwers verheugen.
Een belangrijke tentoonstelling is ook de Zuidlaarder Landbouwbeurs, die ieder
jaar op dederde dinsdag in oktober wordt gehouden. Naast deze periodiek terugkerende tentoonstellingen worden van tijd tot tijd nog incidentele provinciale landbouwtentoonstellingen georganiseerd door de landbouwmaatschappijen.
Zo heeft de naoorlogse landbouwmechanisatie grote veranderingen teweeggebracht
niet alleen op het gebied van de landbouw, maar ook in veleandere sectoren van de
Nederlandse samenleving. De ontwikkelingsfase van de landbouwmechanisatie, die
nade cesuur van deTweedeWereldoorlog begon,isnoginvollegang.Wat momenteelrevolutionair lijkt, kan morgen algemeen toegepast worden ofalweer verouderd
zijn. Hoe lang deze ontwikkelingsfase nog zal duren, is niet te voorzien en het geeft
de historicus, die zijn stof bij voorkeur indeelt in afgesloten ontwikkelingsperioden,
een enigszinsonbevredigendgevoelomzijnstudie te beëindigen op een moment, dat
zichbevindttussendeonvoltooid verledenendeonvoltooidtoekomende tijd.
Maar speelt zichhet geheleleven niet af tussen dezebeidepolen? Enwasde eerste
prijscourant van 5kleine bladzijden, die Jb. Boeke in 1862uitgaf, niet evenzeer onvoltooid verleden èn onvoltooid toekomende tijd alsde omvangrijke prijscourant op
royaalformaat vanzijn opvolgersin 1967?

288

LITTERATUUR
H O O F D S T U K 1, T U S S E N P O O T EN S T A R I N G
Over de SOCIALE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS van de landbouw raadplege men: J. A. van Houtte,
Economische ensocialegeschiedenis vandeLage Landen, Zeist/Antwerpen, 1964; Landbouwgeschiedenis,
's-Gravenhage, 1960; B. H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850),
Utrecht, 1960,(Aula-reeks 32); Z. W. Sneller e.a., GeschiedenisvandeNederlandse landbouw 1795-1940,
Groningen, 19512.
J. M. G. van der Poel, Wegwijzer in de landbouwgeschiedenis, Zwolle, 1953; B.H.
Slicher van Bath, Systematische bibliografie (van publikaties verschenen in de jaren 1939-1959), 1960
(stencil);jaarlijks wordt in Historia agriculturae, Jaarboek van het Ned. Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen (1 (1953) - heden) een landbouw-historische bibliografie van recente litteratuur gepubliceerd; van internationale betekenis is de Bibliographia historiae rerum rusticarum internationalis
(Budapest, sinds 1964).
BIBLIOGRAFIEËN:

LANDELIJKE OF REGIONALE BESCHRIJVINGEN VAN LANDBOUWWERKTUIGEN zijn te vinden in: J. M. G. van

der Poel, De landbouw in het verste verleden, Berichten Rijksdienst voorhet Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11 (1960-61),pp. 125-194(prehistorische werktuigen); over de Zeeuwse werktuigen bestaat een
algemeen overzicht: J. van Hertum, Beschrijving van de voornaamste werktuigen en gereedschappen bij
den Zeeuwschen landbouw en de veeteelt ingebruik, De Vriend vanden Landman 11(1847),pp. 345-398;
verschillende Friese landbouwwerktuigen worden behandeld door K. J. van den Akker, Van de mond
der oude Middelzee, Leeuwarden, 19484; vele gegevens voor dit hoofdstuk werden voorts ontleend aan:
Catalogus der werktuigen en gereedschappen van 's Rijks Kabinet vanLandbouw te Utrecht, Den Haag,
1840; Vervolg vanden catalogus der werktuigen engereedschappen van's Rijks Kabinet vanLandbouw te
Utrecht, Den Haag, 1844;Tweede vervolgvandenCatalogusderwerktuigen engereedschappen van's Rijks
Kabinet vanLandbouw te Utrecht, Den Haag, 1846; Catalogus der werktuigen, gereedschappen, granen,
hout- en wolsoorteninhet Kabinet vanLandbouw van's Rijks Hoogeschool teLeiden voorhanden, Haarlem,
1851, als bijlage van het Tijdschrift ter Bevordering vanNijverheid 14(1851); Lijst der werktuigen en gereedschappen, wolsoorten, granen, houten enz. in de Verzameling voorden Landbouw te Groningen voorhanden, Groningen, 1839; talrijke gegevens zijn ook te vinden in de 19e eeuwse landbouwkundige beschrijvingen, waarvan een overzicht werd gegeven in: J. M. G. van der Poel, De landbouwkundige beschrijvingen uit het midden van de 19eeeuw, Neerlands Volksleven 15(1965),pp. 153-159.
Over PLOEGEN IN HET ALGEMEEN: P. V. Glob, Ard ogplov i Nordens oldtid, Aarhus, 1951 (prehistorie);
P. Leser, Entstehung und VerbreitungdesPfluges, Münster, 1931.

289

Verschillende NEDERLANDSE PLOEGTYPEN worden behandeld in: C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring
indeoudeLandschap,Termen engebruiken vanhetboerenbedrijfinDrente, Assen, 1940; dezelfde, De oude
ploegen in Drente, Bijdragen en Mededeelingen Ned. Openluchtmuseum 2e serie 3 (1941), pp. 41-61;J.

M.G.vanderPoel, DeRijnburgse ploeg, Volkskunde 59,N.R.17,1(1958), pp.1 - 1 0 ;dez., Noordhollandse
akkerbouwwerktuigen, anderhalve eeuwgeleden, West-Frieslands Ouden Nieuw 29 (1962), pp. 102-115;
dez., De Zeeuwse voetploeg in de late middeleeuwen, Volkskunde 65 N. R. 23,4 (1964), pp. 181-188; R.
Jirlow en J. M. G. van der Poel, De oude Nederlandse ploegen, Eeneerste terreinverkenning, (ter perse),
1967.
De NEDERLANDSE EGGEN zijn vrijwel nog niet bestudeerd: J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke historie
van Holland II (1771), pp. 329-330, Plaat V; J. M. G. van der Poel, Noordhollandse akkerbouwwerktuigen (Noordhollandse eg);de oudste vermelding van een egmet ijzerentanden staat in Gelre 18(1915),
p. 166.
Over het MOLBORD raadplege men: J. M. G. van der Poel en C. G. Reinders, Landbouwtechniek en rationalisatie inhet midden vande 19eeeuw, Warffum, bij C. G. Reinders, 1962,pp. 41-42.
De beschrijving van ZAAIGEREEDSCHAPPEN inGroningen werd ontleend aan:Sc.Trip, Manier van zaaijen
meestindeVeenkoloniën inhet Departement Groningen in Gebruik, Magazijn van VaderlandsehenLandbouw V (1810), pp. 222-231; A. Numan, Iets voorlandbouwers over zaayen op rijen,Groningen, 1827;
Landbouwcourant 12(1858), nrs. 17en 21;en 13(1859),nrs.6en 14.
Het MAAIGEREEDSCHAP wordt behandeld in: A. H. van Vessem, Oogstgerei-benamingen, Een taalgeografisch onderzoek, Assen, 1954; De Groot, De wetstrekel, Brabants Heem 18 (1966), p. 117; zie over
Starings Oogstlied: Jo Daan, Dichters en misverstanden, Neerlands Volksleven 5(1954-55),pp. 31-32 en
Tj. W. R. de Haan, Liederen van Hölty in Nederland, Denieuwetaalgids46(1953),pp.305-313.
De methoden van DORSENworden nader beschreven in: C. H. Edelman, Degeschriften vanHarm Tiesing
over den landbouwenhet volksleven vanoostelijk Drente, Assen, 1943,pp. 145-148(dorsstok); J. Weyns,
Dorsen in de Kempen, Wetenschappelijke Tijdingen 17,3(maart-april 1957); Korte beschrijving van de
Groninger of Vriesche dorschrolle, Magazijn van Vaderlandsehen Landbouw IV (1808), pp. 518-525;
W. van Peyma, Over het gebruik vandorschrollen, Haarlem, 1833; W. Hora Siccama, Beschrijving van
eendorschblok indeprov.Groningen gebruikelijk, De Vrienddes VaderlandsXI(1837),pp.379-389 ;Van
den Akker, VandemondderoudeMiddelzee, pp. 106-116(vlegelen dorsrol); J. M. G. van der Poel, Het
dorsen in het verleden, Utrecht, Bovalpers, 1955 (algemeen); J. Vader, Oogsttijd op Oud-Walcheren,
Neerlands Volksleven 13(1963),pp. 221-238; H. W. Heuvel, Oud-Achterhoeksch boerenleven, Deventer,
19474, pp. 8 - 1 1 ; J. Botke, De gritenij Dantumadiel, Dokkum, 1932. Het DORSEN VAN KOOLZAAD en de
daarmeegepaardgaandefeestelijkheden inverschillendedelendeslandswordt behandeld in:C.F.Fockens,
Iets over het dorschen van koolzaad, Bijblad Landbouwcourant 2 (1865), pp. 247-255; J. Nienhuis,
Fivelgoër eigenheimers, Assen, ca 1940; J. D. Bruining, Koolzaad en koolzaaddorschen, Het Noorderland,1941-42,pp. 111-116; Honderdjaarplattelandsleven inGroningen, Groningen, 1952,pp. 48-49, 65
en 167 (Groningen); Van den Akker, Vande mond der oude Middelzee, pp.41-56 (Friesland; de hierin
en elders genoemde dorswet van Achlum is echter een falsificatie, zie hierover: O. Postma, De 'Tesk- 2 9 0

Laow' fen 'Achelim', histoarysk biskôge, It Beaken I (1938-39), p p . 5 6 - 6 2 ) ; (O. G. Heldring?), Het
koolzaaddorschen, Geldersche Volksalmanak 1839,p p .3 0 - 4 0 (Gelderland); C. E. van Koetsveld, Brieven over den vaderlandschen akkerbouw geschreven aan een vriend in de Stadt (Westmaas, 1835), Historici agriculturae IV (1957), p p . 172-177 (Zuid-Holland); P.J. Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en vandeZeeuwsche Landbouw Maatschappij, Wageningen, 1946,p p . 62, 8 5 - 8 6 (litteratuur-opgave) (Zeeland).
De gegevens over WANNEN EN ZEVEN zijn grotendeels ontleend aan een niet gepubliceerde ingenieursscriptie (Landbouwhogeschool, afd. Agrarische Geschiedenis) van K. de Koning, De schoning van zaden
met wan enzeven (1960);voorts aanJ. de Kleyn, Pottenverkopers, kiepkerels en andere rondtrekkende lieden, Bijdragen en Mededelingen Ned. Openluchtmuseum 24(1961), p p . 3 8 - 4 3 ; Vader, Oogsttijd o pOudWalcheren en J. Vader, Een oud-Walcherse boerderij, Arnhem, Ned.Openl. Museum, 1964 2 ; J. Weyns,
Geschiedenis vandewanmolen, Noordgouw F(1965).
Over MEEKRAPWERKTUIGEN EN-GEREEDSCHAPPEN: J. M. G. vanderPoel, Deteelt vanmeekrap, Ceres en
Clio, Zeven variaties ophet thema landbouwgeschiedenis, Wageningen, 1964, p p . 129-165 (AgronomischHistorische Bijdragen VI).

H O O F D S T U K 2, R U N D V E E , BOTER E N K A A S
De beschrijving van de HORT is ontleend a a n :J. Bouman, Landbouwkundige beschrijving van eengedeelte vanNoord-Holland, Tijdschrift ter Bevordering vanNijverheid 5(1839), p p .6 9 6 - 6 9 7 .
De gegevens over de GIERWAGEN, de SCHURKPALEN, de MELKBOCHT en de STALLING in N o o r d - en Zuid-

Holland vindt menin:J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie vanhetrundvee inHollandVI (1811).
Over de walviskaak als SCHURKPAAL o o k :E . d e Laveleye, De landhouwkunst in de Nederlanden, NoordNederland, Gent, 1867, p . 14.
De FRIESE STALwordt onder meer besproken door : H . W.vanderKolk, Beschrijving van eene Vee-Boereplaats inVriesland, Magazijn van Vaderlandschen Landbouw III(1807), p p . 134-158.
De mededelingen uit de 16e EEUWSE BOEDELINVENTARISSEN zijn vermeld i n : A . Hallema, Inventarissen
van Franeker burgers en boeren omstreeks 1550, Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap 46
(1925), p p .5 3 - 8 9 en dez.,Nogmaals inventarissen van Franeker burgers en boeren kort na 1550, Bijdr.
en Meded. Hist. Gen.49(1928), p p . 2 7 0 - 3 4 0 .
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Het TIEMTUIG wordt uitvoerig behandeld in de Landbouw-enquête van 1800,Historia agriculturae III
(1956), pp. 144-145; het Hollands tiemtuig bij:LeFrancq vanBerkhey, Natuurlijke Historie vanhet rundveeVI(1811), p p .2 1 4 - 2 1 5 .

Over de HOOIBERG: Le Francq van Berkhey,Natuurlijke Historie vanhet rundvee VI(1811),pp. 217-234;
A. R. Hol, De hooiberg en zijn verspreiding, Volkskunde 47', N. R. 5(1946),pp.22-43; J.Wouters, Nog
de hooiberg, Volkskunde Al,N. R. 5(1946),pp. 132-133;S. J. van der Molen, Over de hooiberg en zijn
verspreiding in vroeger tijd, Volkskunde 49, N. R. 7(1948), pp.97-106 (hierin de bedoeldeafbeelding uit
de 15e eeuwse prentenbijbel) en R. C. Hekker, Het hooiberggebied, Volkskunde 51, N. R. 9 (1950), pp.
31-40.
De HUiSKiST wordt beschreven door: S. J. van der Molen, Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen,
Assen, 19432, pp.21-24. .
Het STROOIEN VAN ZOUT is het eerst toegepast door P. A. Bergsma, grietman van Dantumadeel te Damwoude (Fr.). Na een onderzoek van 6jaren maakte deze dit middel tegen hooibroei bekend in 1790,
Almanak voorLandbouwers en Veehoudersvoorhetjaar 1854,Leeuwarden, 1853,p.40.
Over de HOOIROEDE: Le Francq van Berkhey, t.a.p., pp. 238-239; L. H. Bruins, Leven en werken van
Geert Reinders, 1951 (diss. Gron.), pp.67-68; O. Postma, Defryske boerkerij en it boerelibben yn de
16een17eieu,Snits (1937), p. 21; H. J. Hulst, Hooiboor, Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer 1884,pp. 122-123.
Over ZUIVELBEREIDING IN HET ALGEMEEN leze men: P. N. Boekei, De zuivelexport vanNederland tot 1813,
Utrecht, 1929 (diss. Wageningen);V.R.IJ. Croesen, Geschiedenis vande ontwikkeling vande Nederlandsche zuivelbereiding in het laatst van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, 's-Gravenhage,
1932(diss.Wageningen); L. Burema, De voedinginNederland van demiddeleeuwen tot detwintigste eeuw,
Assen, 1953(diss. Groningen).
De bereiding van LEIDSE BOTER wordt beschreven door Le Francq van Berkhey, Nat. Historie van het
/•«m/veeVI(1811), pp.315-426. Voor de BOTERBEREIDING in andere delen des landswerd geraadpleegd
de Landbouw-enquêtevan 1800,Historiaagriculturae 1-111(1953-1956) enN. Ottema, Het oude zuivelbedrijfin hetFrieschmuseum, Leeuwarden, 1926;Th.Mol,Botervormen,BijdragenenMeded. Rijksmuseum
voor Volkskunde''Het Nederlands Openluchtmuseum1 21 (1956), pp. 16-18; A. M. M. van der Woude,
Boterschaapjes in de Krimpenerwaard, Zuid-Holland 13(1967),pp. 10-12.
Voor de beschrijving van de gereedschappen, diebij het maken van boter werden gebruikt, werden voorts
geraadpleegd:
Van der Poel, De landbouw in het verste verleden (karndruiven uit de terpen); Van der Molen, Het
Friesche boerenhuis,p.51 (boerderij te Lekkum);van Hertum, Beschrijving der voornaamste werktuigen
...in Zeeland. De oudste vermelding van een paardekarn komt voor bij:J. J. Spahr van der Hoek, Geschiedenis vande Friese landbouw I (1952), p. 163.Deorsmoelnete Middelkoop (Z.-H.) wordt genoemd
in: H. J. Smit, De rekeningen dergraven engravinnen uit het Henegouwsche Huis II (1929), p. 72, de molendinum ad equos in: Werken Ned. Mij v.Letterkunde 7(1856),p. 159.
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Ook voor de KAASBEREIDING en de daarbij gebruikte gereedschappen werd weer de Landbouw-enquête
van 1800geraadpleegd, alsmede de reeds genoemde publikaties van Le Francq van Berkhey, Ottema en
J. Bouman. Voorts werden vele gegevens ontleend aan: M. Spinhoven, Berigt wegens het maken van
Zuid-Hollandsche ofzoogenoemde Gouwsche zoetemelksche kaas, Magazijn van VaderlandschenLandbouw4(1808), pp.543- 550; Berigtwegens het maken van zoogenoemde Noord-Hollandsche kaas, opgemaakt bij de Commissie van Landbouw in Amstelland, Magazijn van VaderlandschenLandbouw 5(1810),
pp. 192-197;J.Herrewijn, Handleiding tot zuivelbereiding, Goudsche of Stolksche kaas en Leidsche of
komijnde kaas, Bijblad Landbouwcourant 11 (1874), kol. 1-16 en De nieuwe boerengoudmijn 11 (1874),
pp. 1-21 ;J. Bouman,De Noord-Hollandsche kaasmaker, BijbladLandbouwcourant 4 (1867), kol. 65-80
en De nieuwe boerengoudmijn 4 (1867); dezelfde, Lijst over litteratuur voor kaasbereiding, Landbouwcourant 32(1878),p.360.
Over SCHAPEKAAS: V. R. IJ. Croesen, Schapekaas, Tijdschrift v. Economische Geografie 26 (1935), pp.
106-119; E. J. Bats, Schapenfokkerij en -houderij in Nederland,Meppel, 1954,pp. 104-105; voorts Le
Francq van Berkhey, Nat. Historie vanhet rundveeVI (1811), p. 460en Chomel-de Chalmot, Huishoudelijk woordenboek III(1770),p .1378enJ. A.van derVlis, Texel, land en volk in de loop der eeuwen, Den
Burg, 1949, pp. 249-250.

HOOFDSTUK 3, DE OPKOMST VAN DE LANDBOUWWERKTUIGENINDUSTRIE IN HET
BUITENLAND
ENGELAND: G. E. Fussell, The oldEnglishfarming

booksfrom Fitzherbert to Tuil, 1523 to 1730, London
1947; dezelfde, More oldEnglishfarming booksfrom Tull to the Board of Agriculture, 1731to 1793, London, 1950; E. R. Wicker, A note on Jethro Tull: innovator or crank? Agricultural History 31(1957), pp.
46-48; T. H. Marshall, Jethro Tull and the 'New Husbandry' of the eighteenth century, Economic History Review II (1929), pp. 41-60; G. E. Fussell, Thefarmers tools, 1500-1900, The history of British
farm implements, tools and machinery before the tractor came, London, 1952; G. E. Fussell, The Suffolk
farm machinery, The Suffolk Review II (1964), pp. 217-231;J.A.Scott Watson and M. E. Hobs, Great
farmers, London, 1951(o.a.John Fowler);H. Bonnett, Saga of thesteamplough, London, 1965.
De GALLISCHEOOGSTMACHINEwordt beschreven door:
J. Mertens, Sculptures romaines de Buzenol, Le Pays Gaumais 19(1958),pp. 31-32; dezelfde, Römische
Skulpturen von Buzenol, Germania 36 (1958), S. 386-392; dezelfde, Eine antike Mähmaschine, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 1 (1959), S. 1-3; E. P. Fouss, Le 'vallus' ou la moissonneuse desTrévires,Le Pays Gaumais 19(1958),pp. 125-136.
FRANKRIJK.
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J. A. Granvoinnet, Le génie rural, 2T., Paris, 1858; R. Cercler, Mathieu deDombasle, 1777-1843, Paris,
1946.

DUITSLAND.

H. Haushofer, Die deutsche Landwirtschaftim technischenZeitalter, Stuttgart, 1963;G. Fischere.a., Die
Entwicklung des landwirtschaftlichen Maschinenwesens in Deutschland, 1910 (=Arbeiten der D. L. G.
Heft 177); A. Petersen, Albrecht Daniel Thaer, Leipzig, 1952; G. Franz, Johann Nepomuk Hubert
Schwerz, Stuttgart, 1960; O. Keune, Männer die Nahrung schufen, Hannover, 1954 (o.a. Eckert, Sack,
Lanz); Rudolf Sack, Sein Leben und sein Werk, Leipzig-Plagwitz, 1926; Die Chronik des Hauses Rud.
Sack Leipzig 1863-1938;zum 75jährigen Jubiläum, (Leipzig), 1938; P. Neubaur, Fünfzig Jahre des Wirkens in Landwirtschaft und Industrie 1859-1909, Berlin, ó.J.; Lanz und die Landwirtschaft, Ein Ausschnitt aus 100Jahren Landtechnik, hersg. von der John Deere-Lanz A. G., Mannheim, 1960; K. Götz,
Eberhardt 1854-1954, Aus Anlasz des 100jährigen Bestehens hrsg. von Gebr. Eberhardt KG., Ulm/Donau, 1954; F. Steinhardt, Heinrich Ferdinand Eckert, Ein Lebensbild des ersten deutschen Pflugkonstrukteurs, Aus Anlasz des75jährigen Bestehens der Eckertwerke am 1. Oktober 1921, Berlin, 1921 ;(H. Lambrecht), 100 Jahre Ahlborn, Eduard Ahlborn, Molkerei-maschinen, Hildesheim, 1856-1956, 1956; Männer, Stahl und Erntetechniek, (Festschrift Landmaschinenfabrik Josef Bautz, Saalgau/Württemberg,
1965).
Over HOHENHEIM: E. Klein, Die Hohenheimer Ackergerätefabrik (1819-1904), Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 22 (1963), S. 302-376; E.Klein, Die Entwicklung des Hohenheimer Pfluges,
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 10(1962), S. 45-56; G. Franz, Direktoren der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim von 1818-1922,Beiträge zurLandeskunde, Beilage zum Staatsanzeigerfür Baden-Württemberg 1965, nr. 1, S. 5 - 1 1 ; G. Franz, Die Hohenheimer Modellsammlung,
Landtechnische Forschung 16(1966), Heft 3; E. Bewer, Die geschichtliche Entwicklung des Instituts für
Landtechnik der landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohenheim, Landtechnische Forschung 16
(1966), S. 75-77; E. Klein (und W. Krepela), Die historischen Pflüge der Hohenheimer Sammlung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen, Ein kritischer Katalog, Stuttgart, 1967 (Quellen und Forschungenzur Agrargeschichte BdXVI).
NOORD-AMERIKA.

L. Rogin, The introduction offarm machinery in its relation to the productivity of labor in the agriculture of the United States during the nineteenth century, University of California Publications in Economics, vol. 9 (1931), 290 pp.; E. Sloane, A museum of early American tools, New York, 1964; J. van Wagenen, The golden age of homespun, New York, 19542; H. P. Schölte, Tweede stem uit Pella, 's-Hertogenbosch, 1848; Neil M. Clark, John Deere, Moline, 1937; E. C. Kendall, John Deere's steel plow,
Contributions from the Museum of History and Technology, Washington D. C, U.S. National Museum Bull.nr.218, 1959,pp. 15-25;W.T.Hutchinson, Cyrus Hall Mc Cormick,2vols,New York, 19311935; N. Lyons, The Mc Cormick reaper legend,The story of a great invention, New York, 1955; S. H.
Holbrook, Machines of plenty, Pioneering in American agriculture, New York, 1955 (Jerome I. Case);
M. Denison, Harvest triumphant, The story of Massey-Harris, London, 1949; R. W. Wik, Steam power
onthe Americanfarm, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Pr., 1953.
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HOOFDSTUK4,VANBRAKELL,JENKEN,BORGMANENBOEKE
Over de WAGENMAKERIJ schreven: J. Vader, De wagenmakerij op Walcheren, Arnhem, 1961 (gestencild);
H. Krosenbrink, Radmaker, een verdwijnend beroep, Archief De Graafschap 1962, pp. 28-32; E. Heupers, Jan van den Dijssel, de laatste 'roaymoaker' van Soest, Neerlands Volksleven 16 (sept. 1966), pp.
178-188; H. Braber e.a.,Achter de kromme dissel, Amsterdam, 1948; H. Braber e.a., Vanklep tot krat,
Amsterdam, 1950.
Gegevens over de middeleeuwse handel in ZEISBLADEN komen voor in: H. J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis vandenhandelmet Engeland,Schotlanden Ierland,I(R.G.P.65en 86).
De gegevens over IMPORT VAN PLOEGSCHAREN dank ik aan Ir. H. K. Roessingh te Wageningen.
DEVERNIEUWINGEN IN DE 18EEEUW worden beschreven door J. M. G. van der Poel, Heren en boeren, Een

studie overde Commissi'ènvanLandbouw, 1805-1851, diss. Groningen, Wageningen, 1949; aan de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam werden twee artikelen gewijd door P. van
Schaik, De Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw (1776-1847), Landbouwkundig Tijdschrift
74(jan. 1962),pp.24-31 en'm OnsAmsterdam 13(1961),pp.231-233.
De geschiedenis van het KABINET VAN LANDBOUW wordt beschreven in: R. C. Hekker en J. M. G. van
der Poel, De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw, Een documentatie-onderzoek van het
Kabinet vanLandbouw, Arnhem, 1967,pp. 1-23.
Over ENKLAAR en VAN BRAKELL: J. M. G. van der Poel, VanBrakell van denEng, Een Betuws hereboer
uithet begin van de 19e eeuw, Wageningen, 1959; de SCHOOL VAN DE STOPPELAAR wordt beschreven in:
Med. en Ber. Geld.Mij vanLandbouw 1857, pp. 262-267 en 1859, p. 207; Magazijn voorLandbouw en
Kruidkunde 1857-1858, pp. 244-245; Boerengoudmijn 1857, pp.82-86en Jb. Boeke, Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1872, Cultura 16(1904), p. 196,n.l. De mededelingen over de landbouwwerktuigenfabriek van JENKENzijn ontleendaan:Landbouwcourant A(1850), nr. 17; 5 (1851), nr. 42; 6(1852),
nr. 47; 7(1853), nr. 11 ;8 (1854),nr. 8; 17 (1863),nr. 50;ook de gegevens overooLMAN en STOUT zijn aan
verspreide mededelingen in AcLandbouwcourant ontleend.
De invoering van de ARENDPLOEG: C. Borgman, Bezoek in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in
hetjaar 1850,Groningen, 1854, pp. 107-109; Van der Poel en Reinders, Landbouwtechniek en rationalisatie, pp. U-14; Landbouwcourant 5(1851), nr. 19; 6 (1852), nrs. 1,20,78en 79; 7 (1853), nrs. 7en 38;
8 (1854), nr. 1 ; 22 (1868),nrs.39 en 41 (arendploeg van De Gruiter)' enz.; Jb. Boeke, Een blik op den
Frieschen landbouw, Vriendvan denLandman 25(1861),p.206.
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Over de eerste importeurs treft men talrijke mededelingen aan in de landbouwbladen van het midden
van de 19eeeuw; over LANDRÉENGLINDERMAN; (F.Langen)Honderd uit, Overdeeeuwdiegingen de tijd
diekomen gaat, (Amsterdam), (1963).Vele gegevens over JB. BOEKE zijn ontleend aan een brief van diens

zoon Jan Boeke dd. 31dec. 1933aan de heer N. G. Addens te Bellingwolde, voorts aan de verschillende
landbouwbladen en aan Huidekoper, Holland Family 1730-1924, compiled by Edgar Huidekoper, with
the assistance of Frederic Louis Huidekoper (ca 1925).

HOOFDSTUK 5,LANDBOUWMECHANISATIE IN STATU NASCENDI (ca 1850-1890)
Van der Poel en Reinders, Landbouwtechniek en rationalisatie, 1963; 100 Jaar Waard en
Groet 1844-1944, z.pl. (1945); J. M. G. van der Poel, De Wilhelminapolder 1809-1959, Wageningen,
1959; S. Bleekrode, De werktuigen voor land-, tuinbouw en veeteelt, Amsterdam, 1854; Verslag van de
Koninklijke Nederlandsche Tentoonstelling vanLandbouw te Arnhem uitgebragt aan Zijne Majesteit den
Koning door de Centrale Commissie, Zwolle, 1855; N. G. Addens, De 'Vraagpunten" der Groninger
Maatschappij van Landbouw, 1852-1941, Wageningen, 1950; landbouwperiodieken als de Landbouwcourant, het Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer enz. en de landbouwverslagen vormen
de belangrijkste bronnen voor de tekst van dit hoofdstuk.
ALGEMEEN:

DE STOOMPLOEG: G. J. van den Bosch, Verslagaan de Algemeene Koninklijke Landbouw

Vereenigingover
de stoomcultuur in Engeland en hare toepassing in Nederland, 1861 ; N. G. Addens, De Algemeene Koninklijke Landbouw Vereeniging, 1856-1863, in: Ceres en Clio, Zeven variaties ophet ThemaLandbouwgeschiedenis, Wageningen, 1964; C. Reinders, Over het gebruik van stoom voor landbouwwerktuigen,
1867; G. J. van den Bosch, Over de bewerking van den grond door stoomkracht en de toepassing daarvan in de provincie Zeeland, BijbladLandbouwcourant 10(1873),kol. 241-248 en 11 (1874),kol. 129-134;
de mededelingen over deSTOOMPLOEGVAN MR. J. P. AMERSFOORDTzijn grotendeels ontleend aan het Weekblad van Haarlemmermeer van 1862; J. P. Amersfoordt, Het ploegen door stoom, Bijblad Landbouwcourant A(1867), kol. 353-362; overde STOOMPLOEG VAN GRAVEMEIJER; De eerste stoomploeg in Groningen, de derde in onsland,Landbouwcourant 30(1876),pp. 110, 120,222en227;Bijvoegseltot deLandbouwcourant 7>\ 871(7),nr.43.
DE KABELBAAN VAN DE BATHPOLDER: Bijblad Landbouwcourant

9 (1873), nr. 3.

DE DORSMACHINE: Overzicht van gebruikers van de machine van G. Stout, Landbouwcourant 11 (1857),
p. 32; J. C. Ballot, Over dorschwerktuigen, Landbouwcourant 15 (1861), nr. 35; Wttewaall, Eenige opgaven van dorschwerktuigen in de provincie Groningen aanwezig, Landbouwcourant 15 (1861), nr. 4;
J. Huidekoper, Stoomdorschwerktuig uit de fabriek van de HH. Clayton Shuttleworth & Co. te
Lincoln, te Midlum in gebruik, Landbouwcourant 16 (1862), nr. 49; C. J. Geertsema, Stoomdorschwerktuig van H. D. Landeweer, Landbouwcourant 17 (1863), nrs. 5,8 en 30; Amerikaansch verbeterd
draagbaar dorschwerktuig met zeef van Stout te Tiel, Landbouwcourant 11 (1863), nr. 10; J.K. Boon,
Dorschmachine vervaardigd door Tulp, smid te Hoogezand, Landbouwcourant 17 (1863), nr. 11;
F. R. Corten, Dorschwerktuigen, BijbladLandbouwcourant II (1874),kol. 125-128.
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DE RIJENZAAIMACHINE: R. J. Dijkhuis, Zaai- en schoffelmachines van gebr. Muntingh te Vierhuizen,
Landbouwcourant 23 (1869),nr. 23en 24(1870),nr. 19.
DE MAAIMACHINE: Verslag van den internationalen Maai-wedstrijd, gehouden den 29Junij 1860, op den
huize Rusthoek, bij 's-Hage, Mededeelingen en Berigten der Hollandsche Maatschappij van Landbouw
1860, pp. 85-105;Internationale wedstrijd van graanmaaiwerktuigen in den Wilhelminapolder bij Goes,
Landbouwcourant 14(1860), nrs.33en35; J. Bouman, Eenige opmerkingen aangaande het werktuigelijk
grasmaayen, Landbouwcourant 14 (1860),nrs.47en 48, en 18 (1864), nrs. 28 en 35; H. Bosker, Graanmaaiwerktuig van Burgess & Key, Meded. enBer. Holl. Mij v. Landbouw 1861, pp. 55-60; J. M. G. van
der Poel, Honderd jaar Mc Cormick in Nederland, Landbouwmechanisatie 7 (1956),pp. 577-579; De
graanmaaiwedstijd in Holland's Noorderkwartier (te Winkel), Landbouwcourant 31 (1877), p. 174; Jb.
Boeke, Graanmaaijers, Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer 1878, pp. 137-140; H . M .
Hartog, Internationale wedstrijd van graanmaaiwerktuigen en zelfbinders, 8aug. 1883, Landbouwcourant 37(1883),pp.259-260.

HOOiHARKENENHooiscHUDDERs:Lan^0WM'cowrart/6(1852),nrs.3O, 31,41,56,en 7(1853), nrs. 31en 34;
D. R. Gevers Deijnoot, De ijzeren hooihark, Landbouwcourant 14 (1860), nrs.4 en 6; Wedstrijd van
hooiharken en -schudders,Landbouwcourant 15(1861),nr.30; J. van Wagenen, Thegolden age of homespun, 19542; D. C. Loman, GemeenteTexel,in: Uitkomsten vanhet onderzoek naar dentoestand vanden
landbouwinNederlandll, 's-Gravenhage, 1890,pp. 16-17.
DE HooiLADER VAN FOUST: BijbladLandbouwcourant 2(1865), p. 14;Landbouwcourant 30 (1876), p. 114,
31(1877),nr. 19en 34(1880),p.222.
DE HOOIPERS VAN INGERSOLL:Landbouwcourant 25(1871),p. 15.
WEIDE-AFRASTERING: Landbouwcourant 6(1852), p. 105;35(1881),pp. 76,90en 95.
DE HANDMELKMACHINE: Magazijn

voorLandbouw en Kruidkunde 1863, pp. 1-8en 12-19; Landbouwcou-

rant 17(1863),nrs. 1,4, 5,en 9.
DE STALMESTSTROOIER:Landbouwcourant 32(1878),p. 136en 34(1880),p.286.
DE STOOMKARN: J. J. van Arenthals, Karnen met eene stoommachine van eene halve paardenkracht,
Landbouwcourant 19 (1865), nr. 10; Karnen enz. met stoomwerktuigen van Vanderauwera & Co. te
Brussel,Landbouwcourant 19(1865),nr.26;StoomkarnmachineteZierikzee,Landbouwcourant 19(1865),
nr. 15; Karnen met stoom,Landbouwcourant 23(1869),nr. 40.

297

DE HOLSTEINSE METHODE EN DE METHODE-SWARTZ: V. R. IJ. Croesen, Geschiedenis van de ontwikkeling
vande Nederlandsche zuivelbereiding inhet laatst vande negentiende en het begin vande twintigste eeuw,

diss. Wageningen, 's-Gravenhage, 1932;J. J. Spahr van der Hoek, Geschiedenis vandeFriese Landbouw,
II, 1952;Jb. Boeke, De Holsteinsche melkerij, Bijblad Landbouwcourant 3 (1866), kol. 177-180; H. M.
Hartog, Zuivelbereiding volgens het stelsel van Swartz, Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer 1878, pp. 81-84, 233-260; E. C. E(nklaar), Deenscheboterbereiding (onder Kamperveen), MaandbladvoordenNed. Landbouwer 1880,pp. 1-3; F. B. Löhnis,Zuivelfabrieken, Landbouwcourant 32(1878),
p. 235; Boeke & Huidekoper, De Deensche botcrkneder, Maandbl. v.d.Ned. Landbouwer 1876,pp. 1-3.
D. Brander Tz., H. B. Hylkema en L. T. C. Schey, Gedenkschrift betreffende
Wouter Sluis in dejaren 1858-1887 bewoner vande boerderijhet ''Deutzenhoj"je' gelegen aan de Nekkerwegindenpolder 'De Beemster'. Een verdienstelijkpionier oplandbouwgebied, 1928.

OVER WOUTER SLUIS:

DE SEPARATOR VAN LAVAL is beschreven en afgebeeld in de Landbouwcourant 33 (1879),nr.77en 79; F. J.
v(an) P(esch), Proeven genomen met de melkcentrifuge 'Separator' van G. de Laval, Maandbl. v. d.
Ned. Landbouwer 1881, pp.49-51, 75-78; Aktiebolaget Separator Stockholm, 1883-1908, Stockholm,
1908.

Over de MELKBUS:S. J. vander Molen, Eeneeuwweerspiegeldinmetaal, Gedenkboek uitgegevenbijhet100jarig bestaan vanJ. I. de Jong Melkbussen- en Metaalwarenjabriek n.v. te Gorredijk z. pi. (1959).
HET LOONBEDRIJF: C. G. van den Hengel, Grondbezit in de Gelderse polder teZevenbergen

1574-1609,
Bijdragenen Mededelingen vanhet Historisch Genootschap te Utrecht 79(1965), p.371;Destoomdorschmachine van de HH. Harmens en Penning, Landbouwcourant 17 (1863), nr. 52; 18 (1864), nrs.2en 49;
19(1865), nr. 49; 20 (1866), nrs.2 en 8; J. F. W. Essenburg, Het loonbedrijf in Nederland, Wageningen,
Pudoc, 1961 ;J. M. G. van der Poel, Het dorseninhet verleden,Bovalpers, Utrecht, 1955.
DE AARDAPPELROOIER: Aardappeldelver van Conover, Landbouwcourant

14(1860), nrs.7,23en 18(1864)
p. 1 ;Aardappelrooijer van Nederlandsch Mettray, Landbouwcourant 31(1877),p. 157.

Verschillende in dit hoofdstuk besproken werktuigen zijn afgebeeld in F. Coolman en J. M. G. van der
Poel, Vangareel tot aftakas, Wageningen, 1964(I.L.R. Publ. 78) (Waleploeg, spadeploeg, aardappeldelvervan Conover en van Corbett, melkmachinevan Kershaw en Colvin).
HOOFDSTUK 6, SLAPENDE RIJK?
Over de BELASTING OP LANDBOUWWERKTUIGEN: H. A. Hanedoes, Vrije invoervan landbouwwerktuigen,
Vriendvan denlandman 17(1853),pp.611-617en 20(1856),pp. 624-625.
Het citaat van Amersfoordt over de voorwaarden waaraan de akkers in verband met de mechanisatie
moesten voldoen isontleend aan de Med. enBcr. Holl. Mij v.Landbouw 1860,p. 118.
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De SULKY-PLOW: Boeke & Huidekoper, Ploegen en eggen der toekomst, Landbouwcourant 38 (1884), p.
153.
Decitaten over'slapende rijk'zijn ontleend aan: C. J. SickeszenF. B. Löhnis, Landbouw en veeteelt, in:
Eenhalveeeuw,een gedenkboek, dat in 1898ter gelegenheid van deinhuldigingvan Koningin Wilhelmina
werd uitgegeven door Het Nieuws van den Dag (p. 252 en 259); H. Blink en S. Koenen, in: De Nederlandsche landbouw1813-1913,'s-Gravenhage, 1913,p. 18;S. Koenen, Inleidingtot de landhuishoudkunde,
Haarlem, 1924, pp. 159en 196; P. A. Diepenhorst, Onze landbouw, Kampen, 1933,p. 138; H. W. Bordewijk, Leerboek der landhuishoudkunde, II, Haarlem, 1938, p. 45; Z. W. Sneller, Geschiedenis van de
Nederlandse landbouw1795-1940, Groningen, 19512,p.86.
Over de LANDBOUWMECHANISATIE IN HET OOSTEN VAN DUITSLAND: Ulrich Bentzien, Landmaschinentechnik in Mecklenburg (1800bis 1959),Jahrbuchfür Wirtschaftsgeschichte III (1965),S.54-81;het artikeltje
van Een liefhebber van statistiek komt voorindeLandbouwcourant 35(1881),p.367.
De verschillen tussen landbouw en industrie zijn beschreven door G. Minderhoud, Inleiding tot delandhuishoudkunde, Haarlem, 19542,pp. 28-33.
Het uitvoerige citaat van W. J. D.van Iterson komt voor in diens artikel Waarheid geeft klaarheid, overdrijving-verstijving, Landbouwcourant 39(1885),pp. 105-106.
Over de Internationale tentoonstelling te Londen van 1880:Landbouwcourant 34(1880), p. 360,362 enz.
DE INTERNATIONALE LANDBOUWTENTOONSTELLING VAN 1884 TE AMSTERDAM: (F. J. )v(an) P(esch), Eenige

opmerkingen over en naar aanleiding van de Landbouw-tentoonstelling te Amsterdam, Maandbl. v. d.
Ned. Landbouwer 1884, pp. 145-149, 177-183; het Duitse citaat is overgenomen uit de Landbouwcourant 38 (1884), p. 401; Verzameling vanjuryverslagen enanderestukken vande Internationale Landbouwtentoonstelling Amsterdam 1884, Schiedam, 1885; Agricultura, Officieel orgaan van de Internationale
Landbouwtentoonstelling teAmsterdam, 1884.
Een uitstekend overzicht van de vooruitgang van de landbouw in de loop van de 19eeeuw geeft: G. W.
Bruinsma, De landbouw en de landbouwbevolking in Nederland, Vragen des tijds 1 (1895),pp. 326-352.

HOOFDSTUK 7, HET BEGIN VAN DE MOTORISATIE (ca 1890-1945)
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De belangrijkste bronnen voor de inhoud van dithoofdstuk worden gevormd door de Verslagen vanden
Landbouw, het NederlandschLandbouw Weekblad, de Veldbodeen de Nieuwe Veldbode, de Veldpost, het
Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt en het Officieel Orgaan van de Algemeene
Nederlandsche Zuivelbond (F.N.Z.), Weekblad voor Melkhygiene.

Over de MODERNISERING VAN DE LANDBOUW: Schetsen vanhet landbouwbedrijf in Nederland, 's-Gravenhage, 1912en Overzicht vanhet landbouwbedrijfinNederland, 's-Gravenhage, 1912.
Over de MECHANISATIE in het algemeen: D. J. Maltha, De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland, Haarlem, 1944; R. A. De Widt, Landbouwmechanisatie, Economische en sociale aspecten vande
mechanisatie vande landbouw in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Nederland, diss. A'dam,
Zwolle, 1955; J. A. Vollaers, Invoer van landbouwwerktuigen in 1919-1962, Landbouwmechanisatie 14
(1963), pp. 863-877.
Over de mechanisatie in Groningen :Addens, De 'Vraagpunten';G. Minderhoud, Het landbouwbedrijfop
de Groninger klei, Deventer, 1917; Noorderafdeling vande Groninger Maatschappij vanLandbouw 18521952,(Warffum, 1952).
De TREKKER: R. B.Gray, Development of the agricultural tractor in the UnitedStates I (up to 1919 inclusive), Beltsville, U.S. Dep. of Agr., Information series nr. 107, 1954; R. M. Wik, Henry Ford's tractors
and American agriculture, Agricultural History 38 (1964), pp. 79-86; P. Wright, Oldfarm tractors,
London, 1962; Groninger Landbouwblad 1919/20 (demonstraties in Groningen); Catalogus Nat. en Intern. Tentoonstelling 1913,p.568.
De MAAIMACHINE: Prijscouranten van Boekeen Huidekoper 1903/07, 1913en 1915.
De MELKMACHINE: Ned. Weekbl. voorZuivelbereiding en Veeteelt dd. 29 okt. 1895(Pijttersen); Catalogus
van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage 1913, p. 721 ; A. Terpstra,
Hand-enmachinaal melken, Zelhem, 1933;J. W. Robertson Scott, Afree farmer inafree state, London,
1912.
Hoofdstuk 8 , ' H E T IS N I E T M E E R BIJ T E H O U D E N '
Bij de samenstelling van dit hoofdstuk maakte ik dankbaar gebruik van adviezen en gegevens, die ik
ontving van Ir. P. W. Bakker Arkema (Rijkslandbouwconsulent voor Landbouwwerktuigen), Ir. F.
Coolman (Directeur ILR), Mejuffrouw N. Jol (College van Rijksbemiddelaars) en Ir. P. de Putter
(Landbouwkundige bij de Arbeidsinspectie).
De tekst werd grotendeels ontleend aan de Landbouwverslagen uit de naoorlogse periode en aan het tijdschrift Landbouwmechanisatie 1949-1965. Van de vele belangrijke artikelen van J. A. Vollaers, die ik in
dit tijdschrift raadpleegde noem ik slechts J. A. Vollaers, Invoer van landbouwwerktuigen in 1919-1962,
Landbouwmechanisatie 14 (1963), pp. 863-877.
Voor meer gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende landbouwwerktuigen zij verwezen naar:
G. Riemer, P.W. Bakker Arkema en L.H. Huisman, Handboek voer Landbouwwerktuigen en Trekkers,
2 dln, Zwolle, 1957-1961 en H. M. Elema e.a., Landbouwmachines, Baarn, Smecoma, 1965.
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Over de LANDBOUWTREKKER raadpleegde ik o.m. J. W. Y. Higgs, Display policy in museums, Museums
Journal 61 (1961/62),pp. 197-200; A.W.G. Koppejanen B.C.van der Weide,De motorisatie vande Nederlandse landbouw, Landbouwkundig Tijdschrift 77(1965),p.p885-898(zieook: Landbouwdocumcntatie
22(1966), pp. 435-442).
Gegevens over LANDBOUWLUCHTVAART vindt men in: J. Cobijn, M. C. Kerssen en H. R. van Noort,
Handboek voor landbouwvliegers, Den Haag, 1962; M. C. Kerssen, De landbouwluchtvaart in Nederland, Landbouwmechanisatie 16(1965), pp.447-453; De Kolibrie, Landbouwmechanisatie 9 (1958), pp.
211-213.
De mededelingen over ENSILAGE IN DE 19E EEUWzijn ontleend aan de Landbouwcourant 36 (1882), p. 305
en 37(1883), p. 67.
Over de COLORADOKEVER: H. K. Roessingh, De coloradokeverbestrijding in de 19e eeuw, Landbouwkundig Tijdschrift 71 (1959), pp. 709-714.
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hand-, 107, 150,201-202,212.
paarden-, 107, 121-122, 125, 149, 212.
stoom-, 132, 135, 152-154, 179-181, 212,220.
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Duwer, douwer, 69.

Eéndoeksbinder, 272.
Eergetouw, 8-9, 14, 17, 21
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beitel-, 159, 220.
inheemse, 22-24, 124.
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onkruid-, 264.
oshoorn-, 220.
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rijen-, 81,268.
schud-, 264.
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Valcourt-, 124.
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Erwtenmaaimachine, 272.
Extirpator, 82, 122, 158.
Floprake, 166-167.
Frees, 243, 264, 268.
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Gaffel, 40, 42, 109.
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Geselsteen, -paard, 37-38.
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Gierhoos, 50.
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Graanmaaimachine (zie ook
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maaidorser, maaimachine,
zelfbinder), 82-84, 98-106, 159-165, 202,217,221.
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cyclomaaier,maaikneuzer), 139,159-165,211,226228,274.
Greppelsnijder, 280.
Haargerei, -tuig, 32-33.
Haarmes, 64.
Hak, 22.
Hakselbak, snijba(n)k, 154.
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Harkkeerder, 278.
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Harkkeerderschudder, 226, 278.
Harkschudder, 278.
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Kaaszetter, 70.
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pomp-, 61.
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stoot-, 60.
tonne-, 60.
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wieg-,61.
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Karndruif, -pols, 57, 60-61.
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Holsteinse, 172.
Swartz-, 172, 177.
Koolzaadtrommels, 28-30.
Koolzaadvork, 37.
Kunstmestrooiers(zieook centrifugaal-,pendelstrooier, zaaiviool), 117,213,220-221, 265-266.
Landbouwvliegtuig, 270-271.
Landrol, 24-25,41.
Lebbelepel,71.
Loofklapper, 268.
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Luchtbanden, 244, 247, 260, 268.
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Maaidorser, 105-106, 247, 272-274.
Maaikneuzer, 275-276.
Maaimachine (zie ook cyclomaaier, ééndoeksbinder,
erwten-, front-, graan-, grasmaaimachine, maaidorser, maaikneuzer, oogstmachine, zelfbinder),
82-84,98-106,130,132,134,159-165.
Melkaad, -mouw, 58.
Melkblok, -stoeltje, 51.
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Melkbus, 178.
Melkkan, 58, 178.
Melkleiding, 282.
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hand-, 170, 228.
Melktank, 282.
Mestafvoer (mechanische), 282.
Mengmestpomp, 282.
Molbord, 25-26.
Motor,
benzine, 219.
elektro-, 219, 220.
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Oogstmachine,
Gallische, 82-84.
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Paardenmolen, rosmolen, 62, 107, 121-122, 149.
Pakkenwagen, -slede, 273.
Pendelstrooier, 266.
Pikhaak, 32.
Ploeg,
geraamte enz., 10, 14.
aanbouw-, 258.
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balans-, 95-96.
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Engelse, 140.
greppel-, 280.
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wentel-, 258.
Ploegspade, 12-14.
Prikrol, 225.
Porteltobbe, 72.
Pootlorrie, 266.

Schuifpaal, schurkpaal, 50-51.
Sikkel, 31,33-34, 83.
Sloothaak, 50.
Sloothark, 50.
Slootreinigingsmachine, 280.
Slootzeis, 50.
Spadeploeg, 264.
Spitmachine, 264.
Sproei-, spuitmachine, vernevelaar (zie ook landbouwvliegtuig), 213,270.
Stalmeststrooier, 168,213.
Stekelplukker, 50.
Strekel, 32.
Stremselkan, 74.
Stropers, hooipers (zie ook opraappers),
hand-, 168.
stoom-, 153, 168, 212.
ijzerdraad-, 243.
Stroschudder, 150.
Strosnijder, 130.
Sukerei-kroadtsje, 29-30.
Teems, 59.
Thermometer (bij zuivelbereiding), 57, 174.
Tiemtuig, 53-54.
Treemolen, 107, 121-122, 149.
Trekker (zie ook Agri-robot, autotrekker), 234-243,
244-245,252-261,274.
Trieur, 152.
Trommelschudder,278.

Risterpers, 20.
Rolmolen, 193.
Roomsta, 59-60.
Roomtest, 58-59.

Vatpers, 72.
Vlasplukmachine, 246,271.
Volger, 67-68,69.
Voorlader, 258-260.
Vorenjager, 28.
Vorentrekker, 117.
Vorken,
smeedijzeren, 52.
stalen, 167.
Vijzel, 54.

Scarificator, 82.
SchofTelwerktuigen, zie wiedmachine.
Schovenbinder, 164.
Schrepel, 22, 158.

Wagen,
inheemse, 225, 247-248, 260.
kip-, 261.
los-, 261.
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luchtbanden-, 247-248, 260-261.
opraap-, 278.
-stalmeststrooier, 261,265.
Wan, 42-43.
Wanmolen, 4 3 ^ 4 , 107, 111, 130, 150-152.
Weide-afrastering,
elektrische, 280.
puntdraad-, 168.
ijzerdraad-, 168.
Weidepomp (automatische), 280.
Weidesleep, 280.
Welhaak, 32.
Weiketel, 71.
Wetsteen, 32.
Wiedmachine, 82, 135, 158-159, 211, 221, 270.
Wortelsnijder, 130, 154.
Wring, 67.
Wringdoek, 71,72.
Wringtobbe, -kuip, 67,71.
Wringvloot, 71.
Wrongelsnijder, 171.
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Zaaihoorn, 27-28.
Zaaikorf, 26.
Zaaimachine, 27,77, 78,81, 82,86,106,155-158,211,
266.
precisie-, 270.
Zaaiviool, 220.
Zakpers, 72-73.
Zeef,
graan-, 44-48.
melk-, 59.
Zeis, 31-33, 52, 83, 110.
Zelfbinder,
touw-, 104, 164,212,221-223.
ijzerdraad-, 103, 164.
Zelfvoeder, 150.
Zicht, 32-33, 83.
Zichthaak, 32.
Zoutbank, -trog, 68, 73.
Zouter, 70.
Zwade, 32.
Zwadmaaier, 221.

