
Op zoek naar een Traction 
 
Kuifje? Hormonen? Avontuursdrang? Mooie lijnen? Technische magie? Zomaar wat ingrediënten die 
samen het avontuur in gang hebben gezet. Kuifje in Afrika, de Blauwe Lotus, Kuifje naar de maan, de 
Traction begon zich bij mij in te nestelen in de Kuifje-stripboeken, dat zal bij meerderen gebeurd 
zijn... 
 
Het moet ongeveer eind 1968 of begin 1969 geweest zijn dat ik een artikeltje in de Alkmaarse krant 
las wat over de Traction ging, hij werd als prima voertuig voor studenten in regio Leiden beschreven.  
In die tijdreed een vrachtwagen met achterop een zwarte Traction met  rode ‘spaak-velgen’ door ons 
dorp richting de sloop, later op de sloopberg nog onderdelen van willen halen, niet gelukt overigens, 
het bleef hangen.... Op de akkertjes wat verdiend met koolplanten zetten, aardappels rooien enz. 
en...., gespaard, zeker zo’n Fl. 400,00. 
 
Een toenmalige  vriend wilde wel met mij samen meeliften en indien het plan zou lukken zou hij, al 
met een rijbewijs op zak, terug kunnen rijden. Het meeliften konden we met Groot-Booij, een 
vleeshandel die reed van Alkmaar naar Parijs, de chauffeur zou ons voor Fl. 25,00 per persoon willen 
meenemen.... Een man uit ons dorp voerde regelmatig oude A-en T Fordjes in uit Denemarken, daar 
om advies gevraagd en de raad aangenomen om Bolknak-sigaren mee te nemen; het perfecte middel 
om de stemming gunstig te krijgen, nou dat bleek later zeker! 
 
Het plan was gesmeed en in de zomer van 1969 tentje, knakworstjes, een primus en wat ondergoed, 
geld en sigaren mee, de franse taal van een paar Mulo-klassen, een goed humeur en gáán, hup de 
vrachtwagen in! Net over de Franse grens bij Lille, gevraagd of we uit konden stappen, we waren 
immers in het Traction-land? 
 
Het was op dat moment al namiddag en met het lopen een lift gekregen tot een stuk voor Maubeuge 
waar het donker al was ingevallen. Omdat er geen camping te vinden was en we langs de weg liepen 
met onze rugzak en tentje werden we door een naderend stel franse agenten in een Renault-4 
aangehouden en gevraagd wie we waren. 
 
Ik begreep de vraag en antwoordde: “Kostelijk en de Kroon”, duidelijk leek mij. “Papiers s.v.p.” was 
de vraag en of we geld hadden. Nou, dat had ik mee ‘pour chercher une Traction chez un démolition’ 
(dat woord had ik thuis al opgezocht). Ok, geen landlopers dus en ze vervolgden hun weg voor nog 
belangrijker taken. We hebben een paar kilometer verderop gelopen en ons tentje maar in een 
grasland gezet in de buurt van wat huizen. 
 
‘s Morgens wakker geworden met een snuivend, briesend geluid bij de tent..., ja ook franse koeien 
zijn erg nieuwsgierig, zo bleek! In onze wijsheid maar bij de huizen gekeken of ze ook pain of 
croissants verkochten en een soort café binnengestapt. De oudere dame gevraagd of zij ons kon 
helpen leidde tot het wegrennen naar achter, roepend naar haar dochter: “Un blonde, un blonde!” 
Zo’n welkom heb ik later zelfs bij mijn schoonmoeder nooit gehad! Maar eh, pain, nee daarvoor 
moesten we niet bij hen zijn. 
 
Het kampement opgebroken en de weg naar Maubeuge gevonden, de camping municipal zelfs incl. 
de eerste adders in ons leven die ons er wat ongerust maakten. Door de stad lopend diverse 
Tractions gezien en bij enkele gewacht op de eigenaar, maar helaas, dat duurde wel te lang. Wat 
spullen gekocht en gevraagd naar ‘un demolition’ en dat begreep men gelukkig! s’ Avonds uitgebreid 
warm gegeten zoals het kersverse kampeerders betaamt: broodje met in het blik verwarmde 
knakworst met soep, het smaakte kostelijk! De volgende dag op zoek naar de démolition en in een 
straat door een poort het juiste adres gevonden! 



 
De eigenaar was een voormalig Rotterdammer die op zijn 8e met gezin naar Frankrijk geëmigreerd 
was. De Nederlandse taal was hij nog goed machtig en hij kon mij wel een Traction naar keuze 
leveren! Op het veld met afdankers stonden heel wat Tractions te trappelen om meegenomen te 
worden en voor ff 300,00 werd de keuze gemaakt; een BN uit ‘55 in bleu de nuit met een flink 
gematteerd huidje. 
 
Het starten vroeg wat ondersteuning met startkabels maar hij liep! De deal werd met een Bolknak en 
in een blauwe wolk gesloten, incl. nota van ff 240,00 voor de uit- en invoer en incl. het brengen tot 
de grens. Ook daar vond de franse beambte een Bolknak niet om af te slaan en werden de papieren 
soepel geregeld! 
 
De tocht naar de Nederlandse grens kon worden voortgezet, met een pannetje en een slootje langs 
de weg kon je prima het koelwaterniveau op peil houden, ook nodig omdat de pk’s zich mochten 
bewijzen! Op de km. teller stond toch echt 140, ja zelfs 150km.!  Bergafwaartse snelheid paste nog 
niet in het polderdenken... 
 
Stomend werd de adrenaline in zowel de chauffeur en onder de motorkap aangewakkerd, wat een 
feest! De benzinemeter werkte vlotjes en, op zaterdagnamiddag bij de Ned. grens gearriveerd.... Tja, 
de beambten zaten al weer thuis na weer een week hard werken! Wat zat er anders op om dan maar 
naar huis door te rijden en maandagochtend opnieuw bij de douane aan te kloppen? De weg 
vervolgd en bekijks genoeg als de Traction met door kippen bescheten lak en met frans kenteken 
menig auto inhaalde tussen het bijvullen van de radiateur en tank door! 
 
Zaterdagavond thuis aangekomen en vol trots het object voor de deur gaf wel veel voldoening, 
hoewel niet bij iedereen... Van de paar auto’s op de buurt was de Traction niet de meest stralende 
verschijning, De brilkever van de kapper zag er beter uit, maar de Skoda van een andere buurman 
maakte minder kans. 
 
Het op en neer rijden op maandag kostte meer benzine dan gedacht en mijn volle verdiensten waren 
net toereikend om alle gemaakte kosten te dekken; bijverdienen op het land dus maar en klussen, 
een droomprijs na het opknappen leek in het verschiet! 
 
Lid geworden van de Traction club en een jaarmeeting bij Roozendaal heb ik nog beleefd, met enkele 
oude uitgaven nog op zolder en de verkoop van mijn Traction voor 1/3 van de gedroomde prijs is 
helaas het voorlopige einde van het avontuur in ongeveer febr. 1971. 
  
Trouwen in mijn Traction was wel bij de verkoop bedongen en het Traction-virus maakte voorlopig 
plaats voor een gezinnetje waar ik nog heel blij mee ben! Dat het virus weer flink opspeelde in 1996 
was wel te voorzien, reden voor óf naar de huisarts om raad, óf met spaarcenten op zak en tijdens de 
vakantie in de prachtige Drôme op zoek naar de huidige 11BN uit ‘55; goed voor deel-2! 
 
Salut et au revoir, Jacques Délicieux 


