Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.
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et was een drukte van belang
op de Landbouwtentoonstelling
die eind augustus 1920 in Arnhem werd gehouden. Een van
de publiekstrekkers was een demonstratie
van maar liefst zeven verschillende tractors. De journalist had er maar even de
gewichten bijgezet van al deze moderne
machines. Dat liep uiteen van 240 kilo tot
7.500 kilo. Het was waarschijnlijk de eerste grote trekkerdemonstratie in ons land.
Eén van die tractoren werd ook aan de
bloembollensector geshowd. Het was
de Midwest Utilitor, die op 28 juli 1920
in Heemstede werd gedemonstreerd op
initiatief van het hoofdbestuur van de
Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (nu KAVB). De verslaggever in
het Weekblad voor Bloembollencultuur
stelt vast dat de tractor met ploeg nog niet
geschikt is voor de zandgronden. Tegelijkertijd is hij helder over de toekomst.
De machine werd beschouwd ‘als eene
voorlooper van de machinale grondbewerkingswerktuigen, waartoe ook ons
vak zal moeten komen’. De tractor is een
antwoord op de stijgende kosten voor ‘het
economisch dure paard en de kostbare
werkkrachten’.
De Midwest Utilitor is af komstig uit de
Verenigde Staten, waar de tractor begin
20e eeuw snel aan populariteit wint. De
Utilitor is een machine met twee grote
wielen en twee kleinere en oogt zoals de
tweewielers die nog tot in de jaren tachtig
van de 20e eeuw in gebruik waren in de
sector. De tractor verdringt de stoomlocomobiel, die vooral in Groot-Brittannië
opgang maakt. Zo schrijft het tijdschrift
Onze Strijd in 1914 dat de ‘farm tractor’ is
voortgekomen uit de auto-industrie. ‘De
tractor ploegt, zaait, plant, oogst, verricht
de werkzaamheden van het dorschen,
het opstapelen, het pompen van water, ja
wordt zelfs op verscheidene boerderijen
gebruikt tot het melken van koeien!- in
een woord een duivelstoejager.’

AFWACHTEN
De demonstratie in 1920 is niet de start
van een snelle introductie van de tractor
in de bloembollensector. Slechts af en
toe druppelen er berichten de kolommen
binnen van het Weekblad voor Bloembollencultuur. Zo is er in 1929 nog in
Voorhout een demonstratie van een frees
die door een tractor wordt voortgedreven.
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De duivelstoejager
Vaste prik op de Mechanisatietentoonstelling:
stoere tractoren die veel publiek trekken. Hoe meer
paardenkrachten, hoe beter. Ooit deden tractoren
ook in de bloembollensector hun intrede. Dat ging
echter niet zonder slag of stoot.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Midwest Utilitor

Het duurt nog bijna twintig jaar voordat
de tractor de harten van de bollenkwekers
wint. Pas na de Tweede Wereldoorlog
komt de omslag op gang, waarover de
redacteur in 1920 al over schreef. Dan
komen er via de Marshallhulp tractoren
naar Nederland. In 1947 adverteren in het
Weekblad voor Bloembollencultuur de
merken Ferguson en Trusty Tractor.
De Ferguson is de eerste vierwielige tractor met luchtbanden in de bollenwereld.
Op 20 augustus 1948 werd deze gedemonstreerd bij de firma P.M. Brouwer in
Breezand. ‘De Ferguson tractor toonde op
allerlei manieren haar uitstekend kunnen’, aldus de redacteur in het Weekblad
voor Bloembollencultuur. Ploegen ging de
trekker goed af en hij werd ook ingezet
voor het planten. Daarvoor was in 1948

nog geen machine en dus trok de machine vier voren, waarna met sleepblokjes
gootjes werden gemaakt waarin de bollen
werden geplant. Wel is er al een strodekmachine die achter de trekker kan. ‘De
tractor trekt de machine voort waarop
twee mensen staan die het stro uitgeschud
in de bak werpen.’
Vanaf dat moment is het pleit voor paard
en mens als werkkracht beslecht. Steeds
meer bedrijven kopen een tractor. Vanuit
die investering ontstaat weer vraag naar
machines die daarbij passen, zoals de
kunstmeststrooier, de veldspuit, de planten de rooimachine. En als er in 2022 weer
een Mechanisatietentoonstelling is, vergapen we ons weer aan de grote tractoren
die van alle gemakken zijn voorzien.
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