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D E INVLOED VAN O N D E R Z O E K
O P D E O N T W I K K E L I N G VAN D E T E E L T VAN
UIEN EN SJALOTTEN
THEINFLUENCEOFRESEARCHONTHEDEVELOPMENTOFTHE
ONION-ANDSHALLOT-CULTURE
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DE INVLOED VAN ONDERZOEK
OP DE ONTWIKKELING VAN DE TEELT VAN
UIEN EN SJALOTTEN
THEINFLUENCEOFRESEARCHO NTHED E V E L O P M E N T
OFTHEONION-A N D SHALLOT-CULTURE
(SUMMARY ON PAGE 117)
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STELLINGEN

De invloed van de temperatuur op de bloemvorming bij Allium cepa L. is belangrijker dan van de daglengte.
II

Het optreden van Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO in ons land is niet van dien
aard, dat wettelijke voorzieningen ter bestrijding noodzakelijk zijn.
in

De vruchtwisseling vormt eenvan de belangrijkste factoren bij het optreden van
plantaardige en dierlijke parasieten.
IV

De geografische ligging, bodemgesteldheid en hoedanigheid van zijn boeren
scheppen voor Zeeland gunstige voorwaarden als producent van zaaimais.

De teelt van olievlas dient in een belangrijk productiegebied van vezelvlas als
Zeeland te worden ontraden.
VI

In de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen komt de geschiktheid
voor het Zuidwestelijk kleigebied van Klein Wanzleben E voor vroege en
middenvroege levering onvoldoende tot haar recht.
VII

De gevolgen van een inundatie met zout water in oude polders zijn niet zo zeer
te vrezen in verband met het onmiddellijk gevaar, dat chloriden voor de
plantengroei opleveren, als wel door het structuurverval van de cultuurgrond,
dat wordt veroorzaakt.
VIII

Het C-cijfer als maatstaf voor het bepalen van inzaaigrenzen is van betrekkelijke
waarde.

IX

Het systeem van tuinbouwteeltvergunningen is bij voortschrijdende liberalisatie
van het handelsverkeer strijdig met de belangen van de Nederlandse tuinbouw.

Bij de mechanisatie van de landbouw in Nederland zoals deze zich na de tweede
wereldoorlog volttekt, spelen andere dan bedrijfseconomische factoren een te
grote rol.
XI

Het „Project", als kern van het plattelandsjongerenwerk in deVerenigde Staten,
kan bij invoering bijdragen tot verhoging van de zelfwerkzaamheid der leden
van onze organisaties van plattelandsjongeren.
XII

De Amerikaanse levensstijl kan het publieke leven in ons land ten voorbeeld
worden gesteld.
V A N BEEKOM, 195I.
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Prof. Ir C. Broekemaf, grondlegger van de object-associaties, waarvan de
Stichting Nederlandse Uien-Federatie een voorbeeld is.
Prof.Ir C. Broekema f, founder of the object-associations, of whichthe foundation
NetherlandsOnion-Federation forms an example.
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VOORWOORD
Bij het gereedkomen van dit proefschrift maak ik gaarne van de gelegenheid
gebruik mijn erkentelijkheid te betuigen jegens alien, die hebben bijgedragen
tot mijn algemene en wetenschappelijke vorming.
U Hoogleraren en Oud-Hoogleraren van de Landbouwhogeschool, Leraren en
Oud-Leraren van de Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus B te Arnhem,
dank ik daarvoor recht hartelijk.
Hooggeleerde WELLENSIEK, Hooggeachte Promotor, dat U mijn voorstel omtrent het onderwerp van mijn promotie, met enige schroom gedaan, terstond
warm toejuichte, heeft er veel toe bijgedragen, dat dit proefschrift ook metterdaad tot stand kwam. Uw voortdurende belangstelling in de vorderingen van
het werk vormde daartoe een verdere stimulans. Uw zeer grondige wijze van
bestudering van het manuscript en de daarop gebaseerde welwillende opmerkingen vormden zowel een bijdrage voor mijn werk, als een verscherping van
mijn geest, waarvoor ik U .zeer dankbaar ben. Voor de bijzondere aandacht
geschonken aan een juiste weergave in het Engels van opschriften en koppen
van tabellen, onderschriften van foto's en nietin de laatste plaats de samenvatting,
ben ik U zeer erkentelijk.
Excellentie STAF, dat U mij toestond gedurende een drietal maanden mijn aandacht op dit proefschrift te concentreren, heb ik zeer gewaardeerd.
Hooggeachte TJALLEMA, ik dank U zeer, dat U wel bereid was dit te bevorderen.
Hooggeachte VAN DE PLASSCHE, dat U er zich desgevraagd onmiddellijk mede
kon verenigen dat dit proefschrift tevens in de reeks „Mededelingen van de
Tuinbouwvoorlichtingsdienst" verscheen, waardoor aan zijn inhoud in de kring
van de practijk grotere bekendheid kon worden gegeven dan anders het geval
zou zijn geweest, heb ik zeer op prijs gesteld.
Waarde VAN NIEUWENHUIJZEN, U heeft mijn eerste schreden geleid als jong
landbouwkundig ingenieur. In de wijze waarop U dit deed, valt onbetwistbaar
Uw aangeboren eigenschap om leiding te geven te herkennen.
Waarde VAN SILFHOUT, in het kind dat U op Uw erf in de weg liep, heeft U de
liefde voor het platteland doen ontwaken. Voor mijn bijzondere belangstelling
voor het klein-landbouwbedrijf heeft U de kiem gelegd.
Mijn dank voor ondervonden hulp bij het schrijven van dit proefschrift
gaat uit naar U Weledelzeergeleerde HAMMING, wegens Uw waardevolle aanwijzingen bij het verwerken en samenvatten van de talrijke proefnemingen.
Veel dank ben ik ook aan U verschuldigd Waarde K O E R T , als mijn beproefde,

naaste medewerker bij de Stichting Nederlandse Uien-Federatie. Uw aandeel in
het onderzoek valt niet licht te overschatten.
De hoofdassistenten BOM en FLUIT, die met grote nauwgezetheid het omvangrijke rekenwerk verrichtten aan het verwerken en samenvatten der proeven
verbonden, ben ik daarvoor zeer erkentelijk.
Mejuffrouw VAN DRIEL van de Stichting Nederlandse Uien-Federatie, zeg ik
dank voor de voorbeeldige wijze, waarop zij het manuscript verzorgde.
Tenslotte betuig ik Mevrouw DE LEEUW-POLAK gaarne mijn dank voor haar
bemiddeling bij het drukken van het proefschrift.

INLEIDING
De ui en sjalot zijn in ons land gedurende lange tijd aan het wetenschappelijk
onderzoek ontsnapt, waartoe ongetwijfeld het plaatselijk karakter van de teelt
heeft bijgedragen. Prof. Ir C. BROEKEMA (f 1940) heeft hiervoor de practijk
ge'interesseerd en de stoot gegeven tot oprichting van de Nederlandse UienFederatie, een organisatie van belanghebbenden, die het welslagen en de rentabiliteit der teelt van uien en sjalotten tracht te bevorderen. Als deskundige bij
deze organisatie heb ik vanaf 1939 mijn aandacht geschonken aan vraagstukken
op het gebied van de uien- en sjalottenteelt. Daardoor heb ik het voorrecht
genoten de ontwikkeling van de teelt onder invloed van het onderzoek van het
begin af te kunnen volgen.
Het doel, dat ik mij thans voor ogen heb gesteld, is de betekenis aan te tonen
van gespecialiseerd onderzoek, dat een bepaald cultuurgewas in het middelpunt
der belangstelling plaatst. De ui en;sjalot bieden hiertoe een uitzonderlijke gelegenheid. Getracht werd inzicht te verschaffen in de voornaamste vraagstukken,
terwijl een samenvatting is gegeven van het over een periode van twaalf jaren
uitgevoerde onderzoek. Vervolgens is de betekenis behandeld van enige verbeteringen en teeltwijzen die door onderzoek mogelijk werden.

I
Geschiedkundige gegevens

„Wijgedenken aan de visscheri, die wij in Egypte om
niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan
het knoflook."

N U M E R I I I : 5.

Deze verzuchting van de Israelieten, wanneer zij na Egypte te hebben verlaten
onder aanvoering van MOZES, hongerig en dorstig in de woestijn zijn, geeft
reeds een goede kijk op de hoge ouderdom als cultuurgewas van verschillende
soorten van het geslacht Allium. W O E N I G (127, pp. 192-201)vestigt er de aandacht
op, dat Allium-sootten reeds onder de pyramidebouwers veel werden verbouwd
en genuttigd. Zij yormden het hoofdbestanddeel van de voeding der Joden, die
aan de pyramiden werkten. Allium-soorte.11 stonden 00k in hoog aanzien, dienden
zelfs als offer. Geen afbeeldingen van planten worden zo opmerkelijk veelvuldig
aangetroffen op oud-Egyptische monumenten als soorten van het geslacht
Allium, zowel de zaai-ui, het knoflook als de sjalot. Bedenken wij, dat de pyramiden dateren uit het Egyptische Oude Rijk, hetgeen gerekend wordt van
2780-2270 v. Chr., dan vormen deze monumenten een even tastbaar als indrukwekkend bewijs van de hoge ouderdom van Allium-sooiten als cultuurgewas.
De Egyptenaren hebben een goddelijke verering voor het knoflook en de ui,
en zweren bij die godheden, schrijft de Romeinse geleerde PLINIUS (23 n. Chr.).
In de Franse vertaling van zijn Historia naturalisgeeft D E GRANDSAGNE (58,p. 221)
dit als volgt weer: „Les Egyptiens adorent Tail et l'ognon, et jurent par ces divinites". De Romeinse hekeldichter JUVENALIS (eerste eeuw n. Chr.) vindt in
deze verering evenwel aanleiding om in zijn Satire XV spottend op te merken
of de goden der Egyptenaren in de moestuin groeien! In de vertaling van DuS A U L X ( 5 I , p. 535), lezen wij hieromtrent: „Chez ce peuple, manger des poirreaux
ou des oignons, ce seroit un sacrilege. O la sainte Nation, qui voit ses Dieux
croitre dans les jardins!" Ook de Grieken kenden Allium-sooiten reeds vroeg.
HOMEROS bevestigt de hoge ouderdom van de ui, zowel in de Mas als de Odussee.
In de Mas vormen uien toekruid voor de drank door de schoonlokkige maagd
Hekamede voor Nestor bereid, wanneer hij dorstig van de veldslag terugkeert.
15
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Egyptischc voorstelling uit kalksteen vervaardigd van omstrceks 2000 voor Chr. O p de offertafel bevindt zich een bundel uien met loof onder cen k o m k o m m e r en een druiventros.
Egyptian limestone-made representation of about 2000 before Christ. A bundle of onions with foliage
is on the offertory-table below a cucumber and a bunch of grapes.

„Zette z'een koperen korf met ajuin, bij het drinken ten toekruid", luidt de
vertaling van VOSMAER (117, p. 166, versregel 630). In de Odussee wordt het
lijfkleed van Odusseus vergeleken met de vliezige rokken van een ui. VOSMAER
(118, p. 231, versregels 232 en 233) geeft dit weer met de woorden:
„Dan, op het lichaam zag ik hem dragen een schitterend lijfkleed. Glanzig en
njn,als de schil, die de droge ajuinen ombolstert;"
Uit de vertaling van HORT (76, p. 87) blijkt, dat de Griekse wijsgeer THEOPHRASTUS (omstreeks 390 v. Chr.) reeds uienrassen onderscheidt naar de streken
waar zij worden verbouwd. Sommige zijn sterk van smaak en geven tranen in
de ogen, zoals de uien van Cyprus, andere daarentegen zijn bijzonder mild.
Deze opmerking is hierom waard genoemd te worden, omdat het smaakverschil
00k in onze tijd nog een factor is, die bij de beoordeling van de hoedanigheid
16

van de ui een rol speelt. THEOPHRASTUS behandelt ook de ui van Ascalon, die
echter wordt gezaaid, geen klisters vormt en derhalve niet identiek kanzijn met
Allium ascalonicum L., de sjalot.
H E H N (69, pp. 193-209) vermeldt, dat in het na-homerische Griekenland en
Italic, Allwm-soQtten. het geliefdste volksvoedsel vormden. Bekend zijn de
knoflooktuinen van de Grieken en de Romeinen. Het proletariaat van de grote
steden leefde bijna uitsluitend vanknoflook. Metdevoortschrijdende beschaving
wijzigde de voorliefde bij de hogere standen zich echter geleidelijk in tegenzin.
„Iemand uien toewensen", hield in, dat hemniets goeds werd toegewenst. Met
het verspreiden van knoflooklucht verried men een lage afkomst.
Volgens H E H N (69, p. 202) leerden de Ger-

manen deuivanuit Italie kennen. Gegevens
omtrent de ontwikkeling van de teelt van
Alltum-sootten in onsland zijn spaarzaam.
In zijn proefschrift maakt KOSTER (89, pp.
7, 19, 42, 59) melding van het vervoer
van uien door Hoornse schippers. Zo is
onder meer in de rekeningen van 14011403 en 1408-1409 van de ontvangers van
de tolgelden in New-Castle on Tyne het
artikel uien te vinden. De Rijksarchivaris
in Noordholland te Haarlem vestigde mijn
aandacht op een charter van 20 Februari
1481, dat een consent betreft verleend aan
de stad Schagen door haar heer W I L L E M
VAN SCHAGEN in 1471 omtrent de vrijdom

van tienden van enige gewassen „mitsgaders van thienden van ayuyn endewortelen ofte peen dier indebanvan Schaegen
gesaeyt worden". Volgens KOEMAN (86)
wordt in de Handvesten van Hoorn van
1534-1553 de plaats aangegeven voor
„schuyten mit wortelen, ajuynen en warmoes". Uit een tweetal zerkeninde Nederduits Hervormde Kerk te Broek opLangendijk blijkt, dat hier reeds van oudsher
uien werden geteeld (37, pp. 207-213).
Onder het opschrift op de zerk van CORNELIS HEYNDRICSEN, overleden 16 October

Grafzerk in de Nederduits Hervormde
Kerk te Broek op Langendijk.
Tomb-stone of CORNELIS

HEYNDRICSEN

at

Broek opLangendijk in the Netherlands, died
on the 16th of October 1619. In the oval:
.onionswindedrounda staff betweentwo carrots.
Schets J. Belonje

HIER LE1IT BEGRA
VEN CORNELIS
HEYNDRICSEN IS
GHE S T V R V E N
DEN Id" O C T O B E R
INT I A E R ONS1
HEEREN I O I 9

MAE R.T1ELBELTERSSTER-F

A° I6 2 *r
IACOBGARBRANTS STERF

A°. 1690

1619, bevindt zich ineenovaal een uienrist
J

7

tussen twee wortelen, terwijl op de zerk van JAN GERRETSEN VISSER, ter aarde
besteld op 17 Juli 1636, in een ovaal een landman met een uienrist in de naar
beneden hangende linkerhand is te zien.Belangwekkend is 00k een notariele acte
van 15Juni 1647,waarin volgens het door mij ter inzage verkregen geregistreerde
duplicaat bij het gebruik van een gemeenschappelijk vobrerf van twee panden te
Broek op Langendijkwordt bepaald dat „elk nevens zijn eigen huis op genoemd
erf een uijenhoop mag zetten, zonder voor elkander zijn glazen of ramen te
komen, om het licht te benemen of hinderlijk te zijn in het gaan en staan."
De bewoners van de Langendijker dorpen waren overigens reeds in 1750 belangrijke telers van kool, uien en wortelen en hadden gezamenlijk met andere
Noordhollandse groentetelers hun eigen markt te Amsterdam (13, p. 404).
Volgens BOERS (38, pp. 10-11) bevond zich in het huidige teeltcentrum bij uitnemendheid, Goeree-Overflakkee, in 1820 op een bedrijf van 101 gemeten
1 gemet ajuin. In hetzelfde jaar telde dit eiland nog slechts 328 gemeten
zaai-uien. Uitgaande van het meest voorkomende gemet op Goeree-Overflakkee,
het Voorn's gemet (0.4592 ha), komt dit neer op 150 ha!
Wat Zeeland betreft, werden volgens BOUMAN (40, p. 37) in het einde van de
achttiende en begin van de negentiende eeuw op de Zeeuwse eilanden, behalve
op Walcheren, in vrij grote hoeveelheden uien verbouwd. Oppervlakten uit die
tijd worden evenwel niet vermeld.
AJ/ium-sooitea. komen voor als heraldische figuren. RIETSTAP (106, p. 1057)
noemt een familie JUYN te 's-Hertogenbosch, voerende in goud drie rode uien
met groen loof. Zonder kleuraanduidingen komt dit wapen voor "op de grafzerk
van O T T O JUYN in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch, overleden den i4en
September 1759, in leven schepen en raad alhier en stadhouder van het Hoog
Officie deser stad en Meyerye (113, p. 180). Een familie JUYNBOLL voerde als
wapen in blauw drie zilveren knoflookbollen met als helmteken een knoflookbol
tussen vlucht (106, p. 1057).
Het stamland van de ui is niet met zekerheid bekend. D E CANDOLLE (44, pp.
52-54) vermoedt dit stamland in West Azie. Wilde vormen zijn gevonden in
Baloetjistan, Afghanistan en Toerkestan.
'
' •
Volgens dezelfde auteur (44, pp. 50-52) is het knoflook wild gevonden in de
Kirgizische steppe.
De sjalot acht D E CANDOLLE (44, pp. 55-56) geen oorspronkelijk botanische
soort. Wilde vormen werden nimmer aangetroffen. Zij zou omstreeks het begin
van onze jaartelling uit de zaai-ui zijn ontstaan. W O E N I G (127, pp. 192-201) stelt
de datum van dit ontstaan echter vroeger, gezien de afbeeldingen op oud-Egyptische kunstwerken.
Talrijk zijn de anecdotes uit verleden en heden, waarbij Aitium-sodtten zijn
betrokken. Laat ik volstaan met de scene uit Don Quichotte, waarbij de edele
18

ridder op zoek naar de scheme jonkvrouw van Toboso, in een boerenmeisje de
gewaande jonkvrouw meent gevonden te hebben, maar bij zijn liefdesverklaring
zodanig wordt gehinderd door de doordringende knoflooklucht, die zij verspreidt, dat het gelukkigste moment in zijn leven wordt bedorven. Hierin zien
wij ook een voorbeeld van de afkeer der hogere standen, waarop H E H N (69, pp.
193-209) doelt.

De betreffende passage uit de vertaling van WERUMEUS BUNING en V A N D A M
(124, p. 70), waarin Don Quichotte uiting geeft aan zijn verontwaardiging, moge
hierbij nog volgen: •
„Sancho, wat zeg je er wel van dat ik zo door de tovenaars gehaat word? En
zie je nu hoever hun haat en nijd jegens mij gaan, dat ze mij zelfs het genoegen
hebben willen onthouden mijne aangebedene in hare ware gedaante te aanschouwen? Ja waarlijk, ik ben den ongelukkigen ten voorbeeld geboren, als
doelwit en mikpunt waarop alle pijlen van den tegenspoed worden gericht en
afgeschoten. En merk ook eens op, Sancho, dat deze schurken zich er niet mede
tevredenstelden mijn Dulcinea te veranderen en van gedaante te doen wisselen,
maar zij veranderden en verkeerden haar in een zo laag en lelijk wezen als dat
boerenmeisje, en tevens ontnamen zij haar wat juist voornamen dames zo eigen
is, namelijk den liefelijken geur, want zij bewegen zich immers altijd te midden van amber en bloemen. E n ik wil jewelvertellen, Sancho: Toen ik Dulcinea
op haar hakkenei hielp — zoals jij zegt, want mij leek het een ezelin —7, stonk zij
zo naar de rauwe knoflook dat het hart er mij in het lijf van omdraaide."

J
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