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STEI#LINGEN

Hetherstelvan dekalkhuishoudingvangraslanddient te geschieden
door herhaalde dosering van kleine hoeveelheden kalkmeststof bij
ideale verspreiding.
ii

Het gloeiverliesisgeenmaatstaf voor deorganische stofhuishouding
van de grond.
Ill
Gezien de grote behoefte aan een regelmatige behandeling van de
cultuurgronden met organische stof is het van groot belang alle organische afvalstoffen van de menselijke samenleving daartoe na cornpostering ter beschikking te stellen.
Alsduurzame maatregel ter beteugeling van de erosie van tropische
cultuurgronden dient naast terrassering zorg te worden gedragen voor
het aanbrengen en in stand houden van een uitgekozen plantendek.
])e vergevorderde ontwikkeling der teclmiek, speciaal ten aanzien
van de grondbewerkingswerktuigen, inaakt de mechanisatie van de
ontginning van tropisch bos en de herontginning van bloekar en
andere natuurlijke opslag en begroeiing thans technisch mogelijk,
VI
Het is van primair belang de inklinking bij ontwatering van veen*
gronden en menggronden van veen en klei tot een bepaalde minimummaat te beperken; deze maat moet worden bepaald aan de hand van
de profielbouw en de aard der samenstellende materialen.
VII
De namen lioog- en laagveen dienen definitief te vervallen en te
worden vervangen door de benamingen oligo-, meso- em entrooph
veen.
VIII
De voortgezette, positieve niveauverandering (bodemdaling) van
Westelijk Nederland en de toenemende klink der veengronden en
menggronden van veen en klei aldaar onder invloed van de ontwatering, vormen een gevaar \foor de cultuurwaarde dier gronden door het
stijgend zoutgehalte van polder- en boezemwater.
IX
Dedrooglegging van verveende gebieden met een bodem van heterogene samenstelling is economisch niet verantwoord.

Gedurende <lelaatste tientallen jaren heeft de algemene landbouwwetenschap zich geweldig ontwikkeld. Meer dan ooit ziet de landbouwkundige zich geplaatst voor de eiskennis te nemen van de grondbegrippen van diverse takken van wetenschap, wil hij nog in staat
zijn de groei van het onderzoek naar de rol van de grond als leverancier van voedingsstoffen voor de plant, naar het verband tussen
grond en plant, en naar de eigenschappen van een bepaald te produceren plantaardig product, hetzij dat dit dient tot voeding van mens
en dier, hetzij tot vervaardiging van goederen ten nutte van de menselijke samenleving, te kunnen vervolgen. Slechts een enkeling is het
gegeven zich een brede en diepgaande kennis hieromtrent te verwerven, en dan nog alleen indien hij in staat wordt gesteld zich daaraan
speciaal te wijden. Het merendeel der landbouwkundigen ziet zich,
mede door de werkkring, geplaatst voor de keuze of zich streng te
beperken tot de hoofdlijnen der diverse wetenschappen, teneinde in
staat te blijven de groei van het onderzoek naar het systeem grondplant te kunnen vervolgen, of zich te specialiseren op enkele ondeidelen, waarin het hem dan wordt vcrgund diepcr door te dringen.
Het laatste bezit voor de helaas beperkte menselijke geest een zekere
bekoring, doch hoezeer ook is te waarderen, dat hij zich een bepaald
onderdeel geheel eigen maakt, is hieraan het gevaar verbonden van
eenzijdigheid. Het eerste eist een hoge mate van zelfbeheersing en
strenge zelfcritiek bij de studie, doch geeft de voldoening de problemen
te zien in het grote verband. Slechts van dit standpunt uit bezien,
kunnen algemene en speciale studie vrucht dragen.
U, Hooggeleerde Promoter, Hooggeleerde HUDIG, dank ik voor de
wijze, waarop gij mij in Uw colleges, door Uw excursies, tijdens mijn
assistentschap, bij mijn proefschrift, en speciaal in de veelvuldige gesprekken, welke ik met U mocht voeren over de talrijke onderwerpen
binnen en buiten het raam van de door U gedoceerde wetenschap,
steeds weer het grote belang van het brede inzicht in de materie der
algemene landbouwwetenschap hebt voorgelegd. Aan U dank ik de
fundamentele kennis van de grond als basis voor de plantenproductie.
Van blijvende waarde zijn voor mij de vele gesprekken, waarin gij
mij deelgenoot maakte van Uw rijk geestelijk bezit.
^ De scherp critische beschouwing, welke steeds ten grondslag lag
Isan Uw behandeling der problemen bij de teelt van gewassen in de
tropen, Hooggeleerde VAN DER STOK, was voor mij een prikkel bij de
bestudering van deze materie. De bij U vergaarde waardevoile kennis
hoop ik eerlang in toepassing te kunnen brengen.
Aa waardevol facet bij de studie van het systeem grond-plant blijft

voor mij de plantensociologie, waarbij een goede kennis der plantenS3^stematieken -geographic onontbeerlijk is.U, Hooggeleerde JESWIET,
wijdde mij in; het waren vooral Uwentnousiasme, en Uw voordrachten
over de tropisehe plantengeographie, ifelke blijvende belangstelling
wekten. Dat aan het toen- getegde contact geen blijvend karakter
is gegeven, kan ik slechts betreuren.
Met U, Hooggeleerde VENEMA, hoop ik de band, gelegd in de jaren
van mijn college-assistentschap in de plantensystematiek, te kunnen
bewaren. De toen verworven bijdrage in de kennis der systematiek
was van blijvend nut bij mijn veriere studie; zij zal dit ook in'de
toekomst zijn.
Zonder een juist inzieht in het ontstaan der gronden, zou ik een
kennis van fundamenteel belang bij de studie van het verband tussen
grond en plant hebben gemist. Bij U, Hooggeleerde EDELMAN, verkreeg ik de gelegenheid mij daarin te verdiepen. Deze kennis is voor
mij van blijvende waarde geworden bij mijn werk.
Met bijzondere waardering denk ik terug, Hooggeleerde REINDERS,
aan Uw colleges en practica in de plantenphysiologie en -anatomic;
het was voornamelijk de anatomic, welke een bijzondere bekoring
voor mij bezat. Dat ik in mijn verdere studie een andere weg ben
gevolgd, betekent allerminst, dat ik de plantenanatomie losgelaten
zou hebben.
Hooggeleerde HELLINGA, alhoewel ons contact stamt uit twee zeer
verschillende pcrioden, stel ik het zeer op prijs in de laatste nog verscheidene malen van gedachten te hebben mogen wisselen over de
waterhuishouding in bouw- en grasland.
Waarde SCHUFFELEN, in de ruim vijf jaren, dat ik verbonden was
aan het Laboratorium voor Landbouwscheikunde, waren mijn werkzaamheden geheel andere dan de jouwe. Wij hadden echter voldoende
contact om elkander te leren kennen, en de hoop uit te spreken later
nog vele malen van gedachten te kunnen wisselen.
Beste DOMINGO, LEHR en BAUSCH, het contact sedert 1942heeft mij
meer gegeven dan vriendschap alleen. Moge dit zo blijven.
Waarde D A L en SCHUYLENBORGH, dank voor de vriendschap mij
gegeven tijdens mijn assistentschap.
Waarde REDLICH, bij de aanvang van deze studie mocht ik steunen
op het voorlopig onderzoek, dat door jou reeds was verricht. Jouw
speurwerk vormde daarvoor de basis. Bij het hernieuwde contact
heb ik je bijzonder leren waarderen.
Waarde WTTEWAALL, BIERMAN, PAiiwenWiLLEMSEN,zonderjullie
waardevolle hulp in veld en Jaboratorium, zou het mij nimmer in zo
korte tijd gegeven zijn geweest, dit proefschrift samen te stellen.
Daarvoor mijn oprechte dank.
Waarde WESTRUP, het werd zo langzamerhand traditie, dat wij op
het laboratorium samenwerkten. Ik heb je leren waarderen als iemand,
die met goede wil en belangstelling mij veel hulp geboden heeft,

speciaal in de laatste tijd. Bit proefschrift getuigt van je tekenwerk.
Allen, verbonden aan hct t,aboratorium voor Landbouwscheikunde,
mijn dank voor de prettige samenweridng, welke ik heb mogen geTltAi'PTl

Het op schrift stellen van het proefschrift was mij niet mogelijk
geweest, indien ik niet door U Heren van de Directie van de Afd.
Tropische Cultures der Nederlandse. Handel-Maatschappij, en van de
Factorij te Batavia, daartoe op de meest lofwaardige wijze in de gelegenheid was gesteld. Ik acht het mij een voorrecht U daarvoor mijn
speciale erkentelijkheid te bewijzen.
U, Heren van de Diretie der Nederlandse Hcidemaaischappij, dank
ik voor de royale wijze, waarop gij mij instaat steldegebruik temaken
van de gegevens uit de rapporten over het streekonderzoek, opgesteld
door het Laboaatorium voor Landbouwscheikunde.
U,Heren VEENMAN van deFa H.VeenmanenZonen te Wageningen,
dank ik in het bijzonder voor de grote welwillendheid, en voortvarendheid bij het drukken van het proefschrift. U maakte het mogelijk dit voor mijn vertrek naar de tropen te doen verschijnen. Daarvoor
mijn welgemeende dank.
Dat het zover kon komen, Mevrouw ESPELO-VOS, en Heer MATSER,
dank ik zeer zeker ook aan Uw onbaatzuchtige hulp bij het tikken
van het manuscript.
Tenslotte U, Vadcr,en jij, Iep, die mij op de meest gelegenen ongelegen momenten terzijde stonden bij het herhaald corrigeren van
manuscript en drukproeven, mijn hartelijke dank. Wie hiervan ervaring heeft, weet wat deze hulp zeggen wil.
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