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V E R S L A G VAN DEN S T U D I E K R I N G V O O R DE G E S C H I E D E N I S VAN D E N LANDBOUW O V E R DE J A R E N 1940-1942
Het hier volgende verslag loopt over de jaren 1940—1942.
Het werk van den kring bepaalde zich in die jaren ten gevolge
van de bijzondere omstandigheden meer tot voorbereidend werk
van het bestuur. Naar buiten werd dan ook weinig opgetreden.
In Augustus 1940 werd het eerste deel van het Historisch-Agronomisch Jaarboek uitgegeven. Het tweede deel van dit jaarboek is
thans (in December 1942) in voorbereiding.
Ledenvergaderingen werden niet gehouden, waardoor het niet
mogelijk was in de in het vorige verslag genoemde bestuursvacature te voorzien.
Intusschen is er een tweede vacature in het bestuur ontstaan
door het overlijden van den Voorzitter, Dr. Ir. W. A. J . Oosting,
op 5 September 1942.
De Kring leed door dit overlijden een zeer groot verlies. Dr.
Oosting was toch de oprichter van den Studiekring en steeds bezig
nieuwe wegen voor den Kring te zoeken.
Een ander verlies was het overlijden van het lid Prof. Ir. C.
Broekema, van wiens medewerking aan den Kring nog veel verwacht werd.
Als Voorzitter koos het Bestuur uit zijn midden den heer N. G.
Addens te Bellingwolde.
Het Bestuur bevorderde zooveel mogelijk het opnemen van historische artikelen in het Landbouwkundig Tijdschrift, o.a. dat
van Dr. W. C. H. Staring, waardoor een belangrijke studie, die tot
dusverre alleen als manuscript beschikbaar was, onder de aandacht
van de lezers van het Landbouwkundig tijdschrift gebracht kon
worden.
Het ledenaantal ging met 2 achteruit; door overlijden en bedanken gingen 3 leden voor den kring verloren, terwijl een nieuw
lid toetrad.
Al is het dan in de afgeloopen periode niet mogelijk geweest veel
naar buiten te doen, toch zal het nu gedane werk, naar ik hoop,
te zijner tijd, als de Kring zich weer meer kan ontplooien, vruchtbare resultaten afwerpen.
De Secretaris,
Bennekom, December 1942.

Ir. J . A. VAN D E R L O E F F .
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Staring ende Geschiedenis randenLandbouw
Het volgende artikel is gedrukt
na*r het manuscript van een
A. Staring te Lochern gelezing, welk manuscript door den heer
de LandbcHiwhoogéadhool.
schonken werd aan de bibliotheek van
r
Gesink, Gem. archivaris
Blijkens de gegevens, welke de heer
s de voordracht gehouden
te Zwolle, mij welwillend verstrekte,
Vereeniging tot ontwikke,voor de in 1841 te Zwolle ongerichte
•ting van Provinciale Welvaart", welke :ich ten doel stelde verbetetering van het vaarwater, den landbouwjmz, endit doel trachtte te
bereiken door het houden van vergad« ringen en het mtscbtjyven
van prijsvragen. Aan deze vereeniging was eertijds verbonden het
Museum voor-Natuurlijk« Historie-oj het Betmehemsche Kerknet begin dezer eeuw/een
plein. Het museum werd opgeheven in
het Geschiedkundig-'©vergedeelte van degoederen ging over naa '
ontbonden.
'• _
gsselsch Musetom. De vereeniging wen
nog steeds van beteekenis,
De door Staring gehouden lezing is
werken en werkjes van
evenals de vele reeds in druk versehet
gelegen in de vele fjüten,
denzelfden auteur. De waarde iseensde
welke op overzichtelijke wijze worden medegedeeld en zoodoende
jn het de gedachten;, welke
zijn vastgelegd, aan den anderen kant
welke de moeite van het
Staring zijn hoorders en lezers voorl
wens de gevolgtrekkingen
overdenken ruimschoots waard zijn,,
takteujk geformuleerd zijn.
uit eigen onderzoekingen, welke steeds
•e van Staring dié eleHet heeft geen zin, om uit'dose
öog veler bdaaasteflktg
mentewnaar voren te brengen, welke
Sftidiekring
voor de Geschiezullen hebben. Het bestuur van den „
dathét op zijn,weg ligt,
dents van den .Landbouw"heeft gemée4d
.om, vooral m deze tijden, het eenige
e ceemplaar door de drukpers
te stellen, ea onder veler
ie doen vermenigvuldigen, aldus veilij
oogen te brengen.
Moge de publicatie van deze lezing
van Staring velen er toe
brengen om ook de andere geschriften Ivan dezen grondlegger van
zâtfvete voor onzen landbouw hoogst ' blangrijkezaken te lezen en
te overdenken.
Staring heelt vele voorstellen in het
»elang van onzen landbouw
naaf voren gebracht, soms met succes.
helaas ook in belangrijke
zakeil voor doovemansooren gesproker en voor blindemaasoogen
geschreven.
nages acht de jonge landbouwDat ook in deze gevallen het
kundigen, hun grooten voorganger «er31 mogen, door uiteindelijk
datgene tot stand te brengen, waarop
bijna een eeuw geleden de
aandacht in 's lands belang gevestigd
«erd.
W. Ä. J. OOSTING.
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Dl WC.H.STARING
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säet toesterianiB« van Mt. A. Staring teVoK§*rt.
door
-_ :
Dr. W . C H. ST^ RING.
''• "..;
Gelesen te.ZwMe J S5Ö%
, •

Bevordering van 's lands welvaart, »twikkeiing der kt^cfeten,
éie %et land in zich bevat; door kennt ..te verkregen zoomt aan
ée krachten als aan de wijze waarop z j in werking gebragt kanftenworden, ziedaar hetgene wat gij u, G.H: «en doet gesteld bebt,
toen gij u, zestien jaren geleden, tot jsen genootschap hebt veteettigd. De ondervinding der laatstejar m vooral heeft het in deze
provincie overvloedig-geleerd, dat gij h< t juiste middel tot krachtsöntwikkeling gekozen hebt; en' dat de. ichoone spreuk der Engelsehen, kennis is kracht, volkomen do »r -de praktijk bewaarheid
wordt; want, waaraan anders is de verbazende ontwikkeling van
Overijssels welvaart toe te schrijven, dan aan toepassing van
kennis? De kunst om wegen te make», heeft hier harde wegen
doen aanleggen, langs welke kennis en i ooruitgang naar, de~uïjserste
gedeelten der provincie is doorgedróhf en. Watt'.s grootè vinding
is langs die wegen doorgedrongen en is de krachten der nijvere
Twenthenaren komen verdubbelen. Die elfde vinding heeft ons de
waterweg langs den IJssel en over de Zuiderzee, als 't ware heropend, althans tot een.vervoermiddel v rvormd,"dat zich b$v$sa de
bèurtvaart en veerschepen verheft, a s de spoorweg boven de
Hessenweg onzer ouders en voorouders. Gegronde begrippen, van
staathuishoudkunde hebben de waarhsid aan den dag - gebragt,
dat grondeigendom in. gemeenschap txzetén gelijk staat mét «tilstand in ontwikkeling;.en de heideveld ai zijn, in onze dagen, aan
den woesten toestand onttrokken waarimder zij sedert eeuwen gebukt lagen.En wat isdegrootschekrach»inspanning,waardoor zich
Overijssel, plotseling met een net van jrootsche kanalen overdekt,
anders dan een der schoonste voorb«Iden van in praktijk gebragte kennis? Staathuishoudkunde e i grondige kennis Van de
sluimerende krachten der provincie, wejen immers teïi duidelijkste
aan-, dat die kanalen er moesten zijn; en de ingenieur toegerust
wet alle kennis, die de vindingrijkhek der laatste jaren over dit
onderwerp heeft doen verkrijgen, wees de juiste plaats aan waar,
en de beste wyze hoe, zij aangelegd dimden te worden.
-Reeds is de jongste stoot, die de weïenschap gegeven heeft aan
de ontwikkeling der volken, ook in O rerijssel gevoeld geworden;
3ç electromagnetische stroom toch verb ndt dat thans met de uiterste'punten van Europa, 't Kan niet anc ers of binnen weinige jaren
zulten Stephensons stoorawagehs ook lier het nationaal vermogen
verbazend vermeerderen; want ook h e r zullen zij tijd doen besparen, en tijd is geld!
•
; Een onderwerp volkomen waardig cm uwe aandacht in dit uur
bezig te houden en geheel overeenstenmende met hét doet dât de
Vereeniging zich voor oogen hééft gesteld, scheen mij de geschiedenis toe der toepassing van kennis o>de ontwikkeling der welvaart; de historie der ontwikkeling nailelijk van de volksvlijt, van
hare eerste beginselen af tot op haar egertwoordig standpunt/
*) Deoorspronkelijke spelling isongewg:iffd;slechts indeplaafcstjnff der
leesteekens is eenige correctie ausgebracht. — Red.
!;

Dat onderwerp grondig te behandelen zoude zoovele dagen vorderen als er minuten zijn, waarover gij mij veroorlooft thans te
beschikken; maar splitsing is hier mogelijk, terwijl buitendien het
verkrijgen van overzigten het eigenlijke doel uwer zamenkomsten
is; slechts de aanwijzing behoeft gij hier, mijns inziens, waar
kennis te verkrijgen is, niet de eigenlijke studie, die wij ons, elk
voor zich zelven, dienen te volbrengen.
Uit de geschiedenis der ontwikkeling van de volksvlijt heb ik
mij daarom bepaald tot die van Nederland, en uit die Nederlandsche, alleen datgene gekozen, wat op den Landbouw betrekking
heeft. Ten einde het overzigt over dit, nog altijd zeer veel omvattende onderwerp, gemakkelijk te maken, heb ik vervolgens
eenige weinige perioden uitgekozen, om u een beeld van het land
en van den landbouw voor oogen te stellen. Vooreerst, in het
begin, zoover de oudste berigten reiken; ten tweede tijdens de
middeleeuwen, en ten derde op het einde der vorige eeuw; terwijl
ik, ten vierde, met eenige enkele punten betreffende den tegenwoordigen toestand van onzen landbouw hoop te besluiten.
Bosschen en met struikgewas bezette moerassen, aan de rivieroevers en de zeekusten vervangen door aanhoudend overstroomde
en met riet en hoogopschietende moerasplanten begroeide kleigronden, ziedaar het algemeen beeld van onzen bodem, dat tijdens de
Romeinen hier gevestigde Germaansche volksstammen aantroffen.
Alles wat thans nog bestaande of reeds bebouwde heidevelden en
hooge veenen is, was toenmaals dennen- en eikenwoud, met berk
en els doormengd. Een gedeelte der veenwouden, in Groningen,
Friesland en Drenthe waren zeker reeds tot eigenlijke, met weinig
of geen houtgewas begroeide moerassen, overgegaan ; maar verreweg het grootste gedeelte bestond evenwel nog uit onmetelijk
groote oerwouden, door beeren, lossen en wolven bewoond, die op
aurochsen, elanden en herten jagt maakten. Ook zullen er wel
reeds aanzienlijke, met heide bezette open plekken aanwezig geweest zijn, in die streken waar later onze bodem uit kale heidevelden bestond, maar grootendeels moeten wij ons die evenwel
voorstellen, als overeenkomende met de tegenwoordige boschrijke
prairiën van Noord-Amerika.
Veel verder in zee dan tegenwoordig, vondt men eene duinenrij,
die, (slechts op enkele plaatsen doorbroken bij de monden der
rivieren) de lage landen van het tegenwoordig Groningen, Friesland, Holland en Zeeland, afsloot van den invloed der getijen;
maar deze duinen waren kaal ; alleen de binnenteen en de duinpannen vond men met bosch bezet, doch het overige lag geheel
bloot en verstoof dan ook aanhoudend (door de heerschende winden
opgenomen en oostwaarts gevoerd) al meer en meer landwaarts
in. Alleen in het noorden van den boezem, die door de duinenreeks
van de zee was afgesloten, hadden ebbe en vloed toegang en hier
begon dan ook bij laag water eene uitgestrektheid kleigronden
droog te komen, waaruit in later tijden Drechterland, Westergo
in Friesland en Hunsingo ontstaan zijn. Deze uit de zee of brak
water bezonken kleigronden waren echter niet kaal en slechts met
kort gras begroeid, zooals de tegenwoordige kwelderlanden van
Groningen en Friesland of de schorven in Zeeland, maar een digt
bosch van moerasplanten gaf hun datzelfde aanzien als nog
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Ook langs de,|proote rivieren was a$ hod tot aan de»jóevèr
<%t begroeid met wilgen, zwarte p gieren, eteen en moerasplanten. Het geboomte, waarmede deat stroomen, hoogere©, tot
aan den waterkant bezet waren stortt«» door de wateren «Jsgespoekl, door .ijs uit den grond geratfc,of. door stormert.omgeworpen, tdkem' in die suuumirttuto «atggefd., tot groote vkrtten
zamengedrevea, naar de riviermonden »(gevoerd, volmaakt qp- dezelfde wijze als dit, nog ten,huidige» dage, onder anderea op de
Missisippi, plaats vindt. Bij Plmus vinden wij de levendige beschrijving van zulk een afdrijvende ve-zameling boomen, étk volnaakt overeenstemt met hetgeae daarvinverhaald wordt, tena&nziender Amerikaanschereüzenstroomei.
Wij moeten ons den Rijn met zijn :rmen echter geheelanders
voorstetien dan hij zich thans, tusschei dijken beklemd, voordoet.
Bij den minsten aanwas van het water verdronken de oeverlanden
heinde en ver en het water bereikte daardoor nimmer die geweldige hoogte, tot welke wij het maas jaarlijks zien oploopen.
Mögt een vlot afdrijvende boomen of senijsdam den stroom verstoppen, aanstonds was deze gereed CMa zich een anderen weg te
zoeken en dien, door een soortgelijk b'letsel gedrongen, weder te
verlaten, na hem, misschien gedurende eenige eeuwen, te hebben
gevolgd. Ook het ijs moet eene andere uitwerking teweeg hébben
gebragt dan tegenwoordig, want doordien de oevers digt met
boutgewas waren bezet, kunnen nimmer de ijsdammen die vernietende uitwerkingen teweeg hebben gebragt, welke wij tegenwoordig'telkens te betreuren hebben.
De lage veenen, waarvan wij, in de ;oogenoemdeeeeprovinciën,
tegenwoordig slechts het overschot veturven, dienen wij ons in
- dietijden als met bosch bezet, voor te itellen. Te veel overblijfsels
van houtgewas vmdt men overal in dete. veenen bedolven liggen,
- om niet met zekerheid tot die.vroegen:gesteldheid te mogen besluiten.
En nu het volk, dat deze woestijn in bewoonde. Wij fesbbett
slechts de beschrijvingen, die ons door Ie Romeinen gegeven'zijn,
te vergelijken, met hetgene wij van di levenswijze der Indianen
m Noord-Amerika kennen, om ons d arvan «en.duidelijk beeld
- voor oogen te kunnenstellen. In kleine, [ezinnentezamen wonende,
was jagt bet hoofdmiddd van bestaan < iergenen,'welkedebçtneti.landen bewoonden; terwijl viischerij h< t dageujks onderhoud verschafte aan de bewoners der Kustlandet Deze laatsten behoefden
zichdaarvoor geenszins op de zee-zelvete wagen; de waterplassett
ea:kreeken, van alle zijden digt begroûd, hebben zonder tvrijfel
gewemeld van visch. Zalmen'en steuren met'bruinvisschea en'zeettonden verschalten voorzeker de h»tfdschotels,terwijl bot.e«
spiering met paling, karper,snoek«n aidere riviervisschen detoespijzen opleverden. Landbouw,;evenwel, Werd er ook bij die oude
, volken gedreven, maar deze Wijkt ziel njet veel verder éaà tot
het telen van Garst en Haver te heb! ea uitgestrekt. De groote
oerwouden moeten een aüervrttchtbaanten bodem.nebben,opgeleverd, een dergelijke« grond als men mans
in Noord-Amsrlca
aantreft, waar zelfs de meest uitputten«exgewassen, als Tara?«af
Maïs,jaren achtereen met degrootste w eligheidtieren, zondjfcfyiets
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anders dan een oppervlakkig losmaken van den grond, en een zooveel mogelijk bestrijden van het onkruid, te vereischen. Zoo moet
het met de Haver- en Garstveldjes onzer voorouders gesteld zijn
geweest. De brand werd in het bosch gestoken en tusschen de
stammen, in zoover die niet verbrandden, woelden de vrouwen en
slaven den bodem op, misschien slechts door middel van stokken,
en vertrouwden het zaad daaraan toe. Behalve deze granen schijnen zij nog vlas, rapen, wortels en pinksternakelen, oorspronkelijk
allen Europische planten, te hebben geteeld. Zeker is het evenwel,
dat zij daaraan weinig zorg besteedden, dat van bemesten van den
bodem geen spraak was, maar dat de akkers verlegd wierden, de
geheele nederzetting waarschijnlijk opgebroken, zoodra de uitputting zich begon te openbaren. Deze verhuizingen echter zullen
wel meestijds jaarlijks hebben plaats gehad, omdat, zoolang de
jagt hoofdzaak bleef- voor de mannen, dit een aanhoudend verhuizen, naar gelang der jaargetijden, met zich moest medebrengen.
Het wilde zwijn was reeds als een huisdier ten dien tijde bekend, en rundvee bezat men eveneens. Het paard werd alleen gebruikt om zijnen meester in den strijd of op de jagt te dragen.
Het tijdperk evenwel, toen deze huisdieren in menigte voorhanden
waren, was jonger dan hetgene, waarover ik u thans wensch te
onderhouden.
De allereerste beginselen van den landbouw op onzen bodem
leverden alzoo weinig blijken op van hetgene deze eenmaal zoude
worden. Wie had het toenmaals gewaagd te veronderstellen, dat
die eindelooze bosschen, na eenige eeuwen, geheel verdwenen zouden zijn, om plaats te maken voor naakte heidevelden en kale
hooge veenen, die zich, zeewaarts," aan onafzienbare veenvlakten
aansloten ;wie had kunnen voorzien, dat de vruchtbare boschbodem
na weinig eeuwen uitgeput zoude zijn en dat de verbazend in aantal
vermeerderde bevolking toen reeds andere middelen, dan alleen
het aanhoudend ontginnen van nieuwe gronden, te baat had moeten
nemen, om in zijn onderhoud te voorzien.

Laten wij thans een tiental eeuwen vooruitgaan en nasporen
welke vorderingen hier te lande hebben plaats gevonden, nadat de
Romeinen een gedeelte daarvan tot wingewest hadden gemaakt,
de Christelijke Godsdienst er daarna was ingevoerd, en de kruistogten, vervolgens, eene geheele andere orde van zaken ten gevolge
hadden gehad.
Het uiterlijke aanzien van den bodem was gedurende dat lange
tijdsverloop, geheel en al veranderd. De voormalige bosschen waren
op de hooge gronden, voor verreweg het grootste gedeelte, verdwenen en open heidevelden bekleedden hun plaats. Gedeeltelijk
hielden zij nog stand op de hooge veenen, maar ook deze waren
thans meestal kaal en van hout ontbloot. Van de vroeger zoo algemeene dennenbosschen was weinig meer te zien dan hier en
daar een enkel bosch. Daarbij is ook de meening niet geheel te
verwerpen, dat de dennen van lateren tijd allen hier te lande zijn
ingevoerd geworden, en dat het zelfs eene, duidelijk van de hedendaagsche onderscheidene, dennensoort is, waarvan men de overblijfsels in verbazende hoeveelheid onder de hooge veenen bedolven
vindt. Eikenhout was het alleen wat toenmaals de boomgroepen
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op de Vdawe en in het
in de noordelijke provinciën zatnenstekk
Zutphensche vond men buitendîende Irak, waarvan, noch ia de
veenen, noch elders in Drenthe,
Groniigen en Friesland, uk die
e bestaan,
tijden blijken van voorkomen schijnen
b^onenslands gelegen zandHoewél alzoo de bosschea op de
gronden grootendeels waren opgeruimd zoo waren deze dienten>nvruchtbare streken vergevolge nog niet in droogé en.geheel
anderd. Alleen op de niet meer met" boich bezette hoogten vondt
en de bedden van kleine
dit plaats; maar, de veelvuldige laagten
gedeelte van het jaar, in
rivieren en beken verkeerden, een groo
den toestand van moerassen. De
afwa eringen waren natuurlijk
geheel aan de natuur zelve overgelaten i ; nog nergens had men
.laagten aan laagten, en deze weder aan
< e algemeene afwateringen
verbonden;zoodat het regenwater wel
m%stal uitgedroogd en voor
een klein gedeelte slechts door
afstrooning. verwijderd zal zijn
geworden. Het zeer algemeen voori komen in die laagten van
moèrasveenen, en de onwederlegbare b:wiJ2zen, dat deze vroeger
nog veel algeméener aanwezig zijn
geireest, strekke hiervan ten
liggen van alle.akkerbewijze, evenzeer als het onveranderlierlik i\_
landen, aan welkemen eenen hoogen
oud:rdom kantoeschrijven, op
:ijn meestal vruchtbaarder
de hoogste punten. De lagere gronden,
hier ook verkozen hebben
dan de hoogere, en-voorzeker zou men
gronden niet een groot
om bouwland aan te leggen, wanneer
<e gestaan.
gedeelte van het jaar onder water
had(en
Het kaal worden der hooge zandg; jron< en had reeds, toenterttjde,
de zandverstuivingen doen ontstaan, die
geweldige, steeds al verder
en verder om zich henen grijpende plaa£
welke honderd duizende
burders tot eeuwen langen onvruchtbsirheid gedoemd heeft en
welice, eerst door het tegenwoordige en
het voorgaande geslacht,
met vrucht bestreden is geworden.
Langs de binnenkant der Hollandschje en Zeeuwsche duinenrij
Eiken en misschien ook
vondt men nog veelvuldige bosschen
dat zij aan het Hert ten
van beuken, zelfs van die uitgestrekthek
schuilplaats konden verstrekken; doch dece- het naar binnen rollen,
door de heerschende winden voon rtgesttwd,, van die zandheuvels,
waren deze wouden zeer aanmerkelijk
rn breedte afgenomen. De
verplaatsing, ook geheel
duinenrij zelve was, behalve door har«
openingen ontstaan waren
van aard veranderd doordien er groote
die aan de zee eenen vrijen toegang
ver!senden naar de binnenzee,
deze binnenzee was thans-,
welke zij vroeger hadden afgesloten, en
eiken vloed, zout of ten
door het overmatig toestroomen met
Koet rivierwater veelal de
minste brak geworden, terwijl vroeger
;:ee had reeds-op zeer vele
overhand had. Dit toestroomen van de
plaatsen geheele streken veengrondw< eg{edreven en in dit tijdperk
had zelfs het doordrongen van het
zeewïter plaats door de al meer
Enkhuizen aan Stavoren
en meer versmallende landengte, welkeIke Et
verbond. Eentgen tijd later brak de
De lard in, nam ook hier de
veenlaag op, voerde die grootendeels WBg en veranderde het gegehuchten in eene waterheele Reiderland met alle rijke-dorpen et
plas.
Te Katwijk vertoonde zich een
and<r verschijnsel. Het Rijnwater, dat al meer en meer aan zijne
deneigdheid om zuidelijker
uitstroomingen op te zoeken voldeed,
stroomde slechts voor een
klein gedeelte meer naar Katwijk en zoii
even als het de Holland-

sehe Vecht verlaten had, ook weldra de rigting langs dezen arm
hebben opgegeven, wanneer zulks niet bespoedigd was geworden
door het geheel verzanden en tot een hoogduin opwaaijen van den
Katwijkschen Rijnmond.
Zeeland daarentegen lag door het geweldige verruimen der zeegaten, geheel bloot voor de zee, en de getijen deeden zich al meer
en meer gevoelen, tot nabij de plaatsen waar men ze tegenwoordig,
boven Antwerpen, bij Bergen op Zoom en bij Gorinchem, opmerkt.
Terwijl hier de zee de veengronden deels wegsloeg, deels met slijk
bedekte, werden die uitgestrekte kleilanden gevormd, welke den
bodem van de Zuidholiandsche eilanden, van Zeeland, Staatsvlaanderen en de polders van Noord-Brabant tot een der vruchtbaarste streken van de wereld maken.
In Holland en Friesland waren de ondoordringbare boschmoerassen meerendeels van houtgewas ontbloot geraakt, en begonnen
reeds algemeen het aanzien te verkrijgen van kale lage veenen, die
des winters onder water stonden en, alleen des zomers, voedsel
opleverden voor de kudden der ingezetenen. Door het verdwijnen
van het houtgewas, hield het toenemen in dikte der veenen genoegzaam op; maar daarentegen vergrootten zich de meertjes, die vroeger, door digt groeijen, allengskens verkleinden; waartoe ook niet
weinig bijgedragen werd door het steeds vermeerderende vergraven
dier veenen tot Turf.
Eene groote verandering in de gesteldheid der oppervlakte van
deze lage, nabij de zeekusten liggende landen, was er ontstaan door
het aanleggen der Zeedijken. In het begin slechts lage kaaijen, die
den gewonen vloed tegenhielden, waren het thans dijken geworden
waarmede men ook de hoogere vloeden poogde te weren. Dat
zij echter nog in zeer gebrekkige toestand verkeerden, en dat het
eenige middel om die deugdzaam te maken, eensgezindheid namelijk
en vereeniging van de krachten der ingezetenen, overal te kort
schoot, bewijzen de aanhoudend, in de geschiedenis dier dagen
voorkomende, verhalen van overstroomingen, welke telkens met
het verlies van duizenden menschenlevens en ontelbaar veel vee
gepaard gingen. Hoeveel gebreken deze indijkingen bovendien bezaten, kan men uit de omstandigheid opmaken, dat -zij alleen haar
water bij ebbe konden lozen, en dat daarenboven de onmisbare
sluizen nog in eenen zeer gebrekkigen toestand verkeerden, en
waarschijnlijk op de meeste plaatsen nog door dammen vervangen
waren, die men telkens wegruimde, wanneer de waterstand het
wegstroomen van het regenwater uit deze polders veroorloofde.
Op de Friesche en Groningsche zeekleilanden moet men aannemen, dat het opwerpen dezer bedijkingen veel later dan elders
begonnen is. De stammen welke deze streken bevolkten hadden hun
bestaan door de vischvangst laten varen voor de vrij wat verkieslijker kostwinning die de veehouderij oplevert. Maar om te kunnen
wonen te midden van die landen, welke bij eiken vloed voor een
groot gedeelte onder water bedolven lagen, waren de vliedheuvels,
terpen of wierden aangelegd, die door hunnen verbazenden omvang
en aanzienlijke hoogte aantoonen, dat hier eene digte bevolking, in
het bezit eener groote hoeveelheid vee, vele eeuwen lang te zamen
gewoond heeft. Zoolang zij veehouders bleven en nog geenen
akkerbouw van eenig aanbelang dreven, hebben zij voorzeker nog
geene dijken aangelegd, en in de tijden waarover wij thans han-

-•If.. '••'ifafen, de 12de «t. 13de «row, «al hie-acg wel aaeereadfc£t hè*
bewonen dec terpen, zonder zeedpcen, in zwang geweçg igfa. .
Ook de oeverlanden der groote riveren waren door:helaanteken van dijken gèheé van aard venrcdefd.Vooanaalsdfgt met
hoatbegroeid entelkens bij allehöoge waterstanden overstroomd,
waren ér thans weÜaadenenbouwland«n ontstaan, dk doqtf dijken
tegen zomer- en winterwater*werden 1eschermd. Hier mötetloen
zich, echter, evenals bij de zeedijken, < en toestand dier wfterkee*
ringen als hoogst gebrekkig voorsteUc 1, vooral ten gevofee van
gebrek aan eensgezindheid enzamenwa ring onder deaangqlapdcn.
Vandaar dat zoo veelvuldig doorbrek»n dezer dijken, nog lange
eeuwen'daarna, waarvan .de onnoemeijk vele doorbraakswielen,
' langs onze rivieren, de sprekende bewijeenopleveren.
Bij vergelijking met het tijdstip, wairop wij onze beschouwing
van Nederland begonnen, was het uiteilijk aanzien dus niet alleen
geheel veranderd, door het verdwijn«1 der bosschen, maar ook
doordiendebevolkingvanjagenenviss<bentotveehouderijénlandbouw was overgegaan en er steden onstaan waren, die door den
handel enhet uitoefenen vanambachten bloeiden. Door deninvloed
der Romeinschte overheersching, en hit beletten der einddlooze
veeten, diede Germaansche volkeren b zig hielden met onderlinge
oorlogen, waarbij -aan geene onrwikkeing van den landbouw t«
denken viel, had zich deze thans op onzsi rijkenbodem gevestigd;
maar vooral was het de Christelijke Gxisdienst, die, bij hare invoering, vrede en werkzaamheid met z\da medebragt en dié, in de
kloosters, over het gebeele land de voorbeelden stelde, waarnaar
zich de landbouw wijzigde.
De allereerste beginselen van dien andbouw kunnen wij on«,
met de meeste.duidelijkheid voorstellat, wanneer wij slechts bedenken, dat de Markeninrigting zooals die nog heden ten dage in
Drenthe, Overijssel en Gelderland bestsat, in de beide katsle provinciën weldra slechts bij overlevering; dafcdeze Markeninrigting
uit de tijden afstamt waarin Saxische volksstammenhei;,land bemeesterden en dat onder zich verdeeldn. Elk gezin eigende zkh
;eene hooge plek toe waarop hij zijn botwland aanlei en.aan wiens
helHng hij de, woning opbouwde, ten rfnde met het vee zoo nà'
mogelyk bij de gemeene weide te zijn.
Een aantal gezinnen vereenigden ziel, vormden de Marktof het
.Maatschap, en bezaten bosschèn, veen«»en weidegronden:;in gemeenschap, die,nauwkeurig, door,schei eltenbegrensd werdten.De
hoofden der huisgezinnen bestierden, 1 set eenen uit hun midden
gekozen Markenregter aan het hoofd, de gemeenschappeiijke belangen. Dat é&t Markenregterschap veiled aan een bepaald erve
verbonden werd, volgt uit de inrigting als van-zelve, omd^took
het stemregt aan bepaalde erven was v<rbonden; en evenaefcs*.dat
dit Marktregterschap meestal tot hèt een of ander adellijk htfts behoorde, tot dat erve namelijk wiens eigenaar de meeste magt had
weten te verkrijgen over zijne marktgöote»,
Uiteen te zetten hoehet leenstelsel lalerap den Marieeainrigting
toegepast is geworden, hoe daarbij ook eengroot gedeelte van het
land het werkelijk eigendom werd van den vorst en niet.vajn de
bewoners; hoe de geestelijke eigendomt lejö,die van.de kerk epde
kloosters zich al meer en meer uitbreidleft, ligt buiten onst|b£8*ék
en evenzeer de beslissing of alletiendei, zowelde Zaadtieftfkttt öj
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die uit de voortbrengselen van den grond als dé bloedtienden die
van het jonge vee geheven worden, oorspronkelijk allen geestelijke
tienden geweest zijn. Genoeg zij het te doen opmerken, dat de
staathuishoudkundige toestand van de landbouwers in de middeleeuwen nog geheel overeenkomstig de oorspronkelijke inrigting
was; dat de lasten, welke de landbouwer, als rijksburgér, in deze
tijden had te voldoen, bijna uitsluitend bestonden in het verrigten
van diensten en het opbrengen van een gedeelte van zijnen oogst.
Ook de huurders van landerijen betaalden toenmaals hunne pacht
door diensten en het betalen van zoogenoemde garfpachten; de
gedachte om dit alles te vervangen door voldoening in klinkende
munt, kon zich eerst in tijden ontwikkelen toen vervoermiddelen
en bereikbare marktplaatsen, de mogelijkheid hadden doen ontstaan
om gemakkelijk voortbrengselen van den landbouw tegen geld in
te wisselen. Alleen in de nabijheid der rivieren kan men veronderstellen, dat ter dier zijde akkergewassen voor den handel geteeld
wierden en dat elders slechts paarden en vee daarvoor waren
bestemd.
De nog altijd, ten gevolge der voormalige digte begroeijing,
vruchtbare gronden op de zandgronden, veroorloofden een hoogst
eenvoudig bouwstelsel. Twee jaren achtereen werd er Rogge geteeld en het derde jaar bleef de akker tot schaapsweide liggen.
Waar de gronden meer uitgeput geraakten, moest dat derde jaar
nog eenen Haveroogst opleveren, maar bleef dan ook weder eenige
jaren achtereen rusten. Garst, Erwten, Boonen, Wortels, Knollen
en Koolzaad zullen, op de zandgronden, wel niet dan in zeer geringe
hoeveelheid, en wel op hofland nabij de woningen, geteeld zijn geworden. Het mesten zal ook bijna alleen op dit hofland hebben
plaats gevonden; hadden dit de bouwlanden toenmaals reeds zoo
algemeen als tegenwoordig behoefd, dan voorzeker zoude er niet
zoo algemeen eene akkerverdeeling ingevoerd zijn geworden welke,
tot op dezen tijd, het mest aanvoeren zoo uiterst bezwaarlijk maakt.
Op de kleigronden zag men eene grootere verscheidenheid van
vruchten, maar ook hier berustte de akkerbouw nog op de braak.
Na eenige malen eene afwisseling van Tarwe, Garst, Haver, misschien ook reeds van Oliezaad te hebben gedragen, volgde er, in
het zesde of zevende jaar, onveranderlijk de braak, die aan den
bodem, zonder toevoeging van eenigen mest, nieuwe kracht voor
de volgende omloop moest geven en. een geheel overweldigen der
geteelde gewassen door het onkruid, poogde te bestrijden. Ook
op de Klei zullen Erwten en andere zooeven opgenoemde gewassen,
wel voornamelijk als hofvruchten geteeld zijn geworden.
Was de akkerbouw nog in zijn eerste begin van ontwikkeling,
niet minder was het met de veeteelt gesteld. Paarden waren het
voornaamste wat men voor den handel aanfokte, en vet vee werd
niet vetter verhandeld en verlangd dan het de weide alléén konde
maken; want van voeder telen was nog geen sprake. In eenen tijd
toen aan het hof van den Hertog van Gelder, een voorraad Robbespek uit de Zuiderzee voor winterprovisie werd opgedaan, was
voorzeker de smaak nog niet door het fijne doorwassen vleesch
van jonge dieren verwend geworden. De os en de koe werden geslagt, wanneer ze te oud werden om meer diensten te bewijzen.
Van de schapen was de wol hoofdzaak, en genuttigd werden er
slechts zoovelen als de eigenaar voor het dagelijks onderhoud van
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zijn huisgezin behoefde. Aan niesten vmvarkens werd niet anders
gedacht dan door zein den herfst naai deeÜcenbosschenenbetdeen
'op de meent te zenden, zooals 't no; heden in Duitschland geschiedt; en dan voorzeker was er gelgenheid om «enigszins dik,
gezouten spek opte doen;wanneer mei dik spek verwachte^mögt
van grove, langharige, hoogbeenige (teren, die nog weinig verschilden van hunnen stamvader het wilde zwijn.
Dat de veeteelt in Holland en de w<idenrijke streken van Friesland en Groningen reeds toenmaals c f>eenen hoogeren trap van
volmaking stonden dan elders, is buten bedenking; maar bedenkende welkegebrekkigehulpmiddel«n menbezigde omdelanderijen boven water te houden;hoe weilig zorg er geyolgelijk door
bemesting en bewerking aan den grord besteed kon worden, dan
is men wel gedwongen om aan te nenien dat de veerijkdom meer
in de hoeveelheid dan in de hoedanig! eid van den veestapel heeft
bestaan. Met gissingen moet men zuh hier echter vergenoegen,
want dat eenen osvoor zes gulden te
aanzien zijner waarde;toeneenmudde
zestien stuivers gold, en een morgen keigrond in de Betuwe voor
een daalder jaarlijks te pachten was.
wij, bij onze beschouwing
Van de voor-Romeinsche tijden zijt
van den toestand van den Landbouw
her te lande, overgesprongen
zeer aanmerkelijke vertot de middeleeuwen en hebben daarbij
anderingen waargenomen, in het uiter ijk aanzien van den grond,
in den maatschappelijken en huishoulelijk en toestand der landbehandelden, en in hunne
bouwers,in dewijze waaropzij hun
alleen ééne zaak was
veeteelt. Alles was zeer ten goede verljeterd,
terug gegaan, de natuurlijke-vruchtbasrheid van den grond. Duivoorstellen.tusschen toedelijk moeten wij ons steeds dat verband
nemende bevolking, verbetering van den landbouw en, wel te
verstaan zoolanger nogniet gemest
w«rd.,. fermindering in vruchtaan het andere; de verbaarheid. Het eene is naauw verbonden
gevolg zijn van de-toemindering in vruchtbaarheid moet
nemendebevolking,terwijl deverbeteringen indenlandbouwweder
in vruchtbaarheid. De
het gevolg zijn van diezelfde-verrainckring
verstand tegemoet te komen
mensch is gedwongen om door zijn
tyomt, eene waarneming, die
aan hetgene er in grondkracht tekort
wordt uitgeoefend;
men overal bewaarheid vindt, waar laidbouw
gedreven landbouw,
want de beste en met het meeste vejrstand
vaar de natuur denmensch
vindt men gewoonlijk op dié plaatsen,
veenen van
het minste te hulp komt. In de
nalige hooge
moet kunst en
Groningen en aan de.Dedemsvaart,voorbijvoorbeeld,
geboren worden, maar
kapitaal niet alleen jaarlijks oogsten
de landbouwer is er zelfs gedwongen, lom zich zijnen bouwgrond
lioofdzakelijk bestaat, is met
zelf te maken. Het zand, waaruit die
menschenhanden ophetveengewerkt cht denondergrond uitmaakt,
gemiddeld, 20 mud tarwe
en het gevolg is, dat men op dit zand
van het bunder kan oogsten.
Stel daartegenover de Ukraine. De heerlijkste gronden liggen
daar voor het nemen. De bouwgrond
»staat uit dien beroemden
zwartengronä,wiens vruchtbaarheid onuitputtelijk is;en evenwel
is daar de landbouw sedert duizenden
aren stationair; de veeteelt
is nog bij den allereersten stap blijv< <n staan; waar akkerbouw
ii

gedreven wordt zal een bunder gronds niet meer dan 8 mudden
tarwe opbrengen; de duizende lasten graan, welke uit deze streken
worden uitgevoerd, moet men in zekeren zin beschouwen, als ten
spijt van den erbarmelijk primitiven akkerbouw verkregen. Maar
wij behoeven niet naar Rusland te gaan om eene tegenstelling
tegenover onze Veenkoloniën te vinden. De heerlijke Lijmers,
vruchtbare rivierkleigronden, eene streek, die, rijkelijk door de
natuur begunstigd, moest overvloeijen van melk en honig, rekent
slechts op een gemiddeld gewas van 14 mud tarwe van het bunder.
Of verlangt gij nog sterker bewijs? Bezie het voormalige digtgeslibde bedde van den Rijn bezuiden Utrecht, in het hartje van
het land, van bevaarbare kanalen doorsneden, van uitmuntende
wegen voorzien en eenen bodem bezittende, die voor onze beste
kleigronden wel niet zal behoeven achter te staan; ook hier zal de
gemiddelde opbrengst der tarwe wel weinig meer dan 16 ten hoogste 18 mud van het bunder bedragen. Wanneer men daarbij bedenkt, dat kleigronden gemiddeld 30 mud vermogen op te brengen,
dan is de tegenstelling treffend. Herinneren wij ons evenwel altijd
dat er geen regel zonder uitzondering is en dat dus niet altijd en
overal de onvruchtbaarste gronden het best bebouwd worden,
evenmin als het omgekeerde waar is.
Maar, deze uitweiding over het verband van vruchtbaarheid en
een verstandig landbouwen, heeft ons van den weg geholpen. Na
den landbouw der middeleeuwen te hebben beschouwd, moeten wij
een aantal eeuwen overspringen, en zien hoe het hiermede in een
later tijdperk gesteld was. Laten wij daartoe het einde der vorige
eeuw nemen, even voordat de Fransche omwenteling aan alle
maatschappelijke instellingen eenen stoot gegeven heeft, die ze geheel van rigting heeft doen veranderen.
Een eeuw vier, vijf, bij eene steeds toenemende bevolking, wier
welvaart door handel en nijverheid, tot eene hooge trap van ontwikkeling gekomen was, wier verstandelijke opvoeding door de
drukpers en de vrijheid, vermogens en krachten ontwikkeld had
waarvan geen denkbeeld in de middeleeuwen bestond, deze vier,
vijf eeuwen hadden dientengevolge ook het uiterlijk aanzien van
Nederland aanmerkelijk doen veranderen.
Van de bosschen, die ten tijde der Batavieren de hooge zandgronden bedekten en welke reeds in de middeleeuwen grootendeels verdwenen of tot veen overgegaan waren, was thans niets
meer te vinden, dan voor hem, welke deze op den bodem der veenen
herkende of welke hier en daar nog met een antiquarisch oog het
overblijfsel van een oerbosch in Gelderland of in Overijssel wist
op te sporen. Vooral waar thans houtgewas werd aangetroffen
was dit, met <zeer weinig uitzonderingen, door menschenhanden
geplant. De Dennen, in het eerste der genoemde tijdvakken een
hoofdbestanddeel der wouden en waarvan in de middeleeuwen
nog slechts sporen meer voorkomen, waren thans tot zeer enkele
geplante groepen en lanen ingekrompen. Een zeer merkwaardig
verschijnsel voorzeker, dat evenwel ook in andere landen op soortgelijke wijze wordt waargenomen. Het staat in een naauw verband
met het verdwijnen van ook andere boomsoorten en het verschijnen van te voren niet gekende, waarvan in Denemarken het verdwijnen, eerst der dennen en daarna der eiken en het in de plaats
treden der beuken een treffend voorbeeld oplevert. Hier te lande
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©oë»jn de beuken va»taterenoorspibog. Öpde Vehr#$jep*m«jzij?thans gehéele bosschen, maar bûieft-die streek vtadtï-mm'.M»
nergens in zoo groote hoeveelheid, h< ewel de hooge, zavehiehtige
. zandgronden der noordelijke provincHi votaaakt.zlilk eetoefïgoeden Itodkefigroftd vormen ai* de Velfwenzoom, Jn het Xujtphensehe, te Overijssel, Drenthe «n de on Ringende streken waren feet,
bij het eindeder vorige eeuw*bgo»u behütend eiken,die d«!erven
omringden,enop deboorden4ér esset te vinden waren, geajk ook
het ewwea heugwide geboomte, dat < en rijkdom der Twenthsche
en Zurphenschfe iikholteplaatsen uitma\kte, voornamelijk,in Eiken
bestond. Ik.geloof niet, dat men hier lenken moet aan de eeneof
andere grillige liefhebberij van de."*.feïuwenaren voor de Beuk,
maar aan de behoefte naar vruchtwissding die de bodem gevoelt;
want deze kan evenmin eeuwen lang ;entereen dezelfde houtsoort,
als eenige achtereenvolgende jaren letzelfde akkergewas welig
doengroeijen. Allegronden indeNed rlanden waren in4emiddeleeuwen, ujtgedend, om 't met een land touwersterm uit te drukken;
zij.hadden te lang dennen gedragen on die zoo weligmeer tedoen
opschieten, dat zij niet door ander hoiit,en hier bepaaldelijk door
eiken, overmeesterd konden worden. 11de tijden, voor ruim eene
halve eeuw, waarvan wij thans sprecen, waren daarentegen de
noordelijk en oostelijke streken van £ ederland neg niet wtgeeiht,
maar wel de Veluwe, waar die boomseort reeds door de beuk vervangen was geworden. Zou' tnen n«t mogen aannemen ,dat op
-soortgelijke wijze Amsterdam, dat misschien binnen weinige-jaren
geheel van zijn schoonsten tooi, de ba«menlangs de grachten, beroofd zal zijn, uitgeolmd of uitgetV/tt is, en dat men het sterven
dier boomen meer aan deze oorzaak d inaan de vergiftiging', door
de gaspijpen moet wijten? Is dit waa lijk het gevat dan ligt ook
het geneesmiddel voor de hand: in he; planten namelijk,vaa.eene
andereboomsoort, Linde b:v:of Paan enkastanjes.
Waren nu dehoogere zandgronden- ranNederland alweder verminderd in bosehrijkheid, niet minde' was' hunne kaalheid toegenomen door het onophoudelijk en steeds toenemend berpoven
der heidevelden van de, vroeger hoog opschietende; heideèjanten:
voor bezems enbrandstof afgesneden, < othet verkrijgen van jonge
planten voor schaapsweideafgebrand, : ndikke zoden,als schfcddèn
1
tot brandstof afgestoken, en ten slotte tot mestwinnmg afgaplagd
en met honderdduizenden voeren naer de jrbggevflden geèg&jfa
was de voormaals dikke korst der hedev<afâen grootendeei% verdwenen. Op veïe plaatsen zelfs was < ie.zoo verdund geworden,
dat het zand van den ondergrond bloot kwam te liggen end*i dit,
voet gegeven hebbende aan defaeersetinde winden, door deze in
zaadstuivingen herschapenwerd,die,al»nomzichhenen grijpende
en al meer enmeergronden bedelvend«,opvele plaatsen-e«^gzeer
verontrustende uitgebreidheid hadden \erkregen. Wanneer,hjèri de
groote vlekken op de kaart van Nedaland opmerkt, die te weeg
gebragt worden door de Havdter e L Dwingelosche «aéde» in
Drenthe; de zandstuivingen langs de /echt tussçhen Oaunçaen
Hardenberg in Overijssel; de^ewgldij .rtritgestrekte, thans echter
meerendeels verdwenen zanden van V esop bewegten•Eübttrg tot
Putten en Garderen; ende groote Ottirtooçche zandstuivinge» op
de Veluwe;Omvan veleandere niet te spreken,dan kan mie» «ich
niet weerhouden om zich liet ontstaat! eener Lgbisehen, #IÉs^n
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voor te stellen, die een groot gedeelte van ons Vaderland zoude
ingenomen hebben, wanneer het aan de menschelijke industrie niet
ware gelukt om dat groote kwaad te keer te gaan. In den tijd
waarvan wij spreken evenwel, begon men eerst aan die beteugeling
te denken, en overal waar wij thans met hout begroeide of althans
beteugelde zandstuivingen aantreffen, moeten wij ons die voorstellen als toen ter tijde nog in vollen aangroei.
Het uiterlijk aanzien der Hooge veenen was gedurende het
zestal eeuwen, dat er sedert het vorige, door ons beschouwde tijdperk verloopen was, geheel veranderd, wat althans het grootste
gedeelte der voormalige oppervlakte betrof. Op zeer vele plaatsen
in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en de andere meer noordelijke provinciën, vond men de meeste veenen van weinig uitgestrektheid geheel verdwenen en tot brandstof verbruikt, zoodat
er slechts kale heidevlakten overbleven, die alleen door haren naam
en de overlevering aanduidden, wat zij vroeger waren geweest.
Met de randen der hooge veenen van grooter omvang had ditzelfde
veelal plaats. Maar de grootste verandering vertoonden die veenen
waar zij in het groot, tot het leveren van turf voor den handel,
verveend waren geworden. Hier vond men, voor zes eeuwen,
slechts kale moerassen, alleen in den zomer te betreden en slechts
over te steken langs enkele wegen, doch thans zag men er de veenkanalen aangelegd, met de bloeijende dorpen, die langs hunne
boorden ontstaan waren, en de welvarende boerderijen, welke overal
in Groningen, Friesland en Drenthe den afgeveenden grond tot
vruchtbaar bouw- en weiland hadden herschapen. Waar vroeger
slechts Regenwulpen en Watersnippen huisden; waar de heide te
nat was voor het Korhoen en de Haas, tierden thans Rogge en
Boekweit en graasde het vee in welige weiden, terwijl het geboomte,
in grooten overvloed langs de boorden, van wegen en eigendommen
geplaatst, de gure winden overheerschte, hier en daar zelfs meer
dan voor de gezondheid der bewoners wenschelijk geacht moest
worden. Het boschrijke Surhuisterveen, het geboomte langs de
landerijen van Drachten en Hoogeveen evenals het bosch, waarin
Staphorst en Rouveen verborgen liggen, zouden eene vreemdeling,
onbekend met hetgene hier gedurende het laatste drietal eeuwen
had plaats gevonden, het allerminst doen denken aan eene kale
moerassige oppervlakte. Alleen het nog werkelijk aanwezige oorspronkelijke hooge veen, vlak achter die boschaadjen, en het bezien
van den ondergrond, welke nog geheel en al uit datzelfde veen bestaat, zou' hem den voormaligen toestand kunnen aantoonen.
Wanneer men bedenkt, dat de meeste veenkoloniën eerst in het
begin der zeventiende eeuw ontstaan zijn, en dat zij aanvankelijk
met allerhande bezwaren te strijden hebben gehad, die hare spoedige ontwikkeling in den weg stonden ; zooals te Drachten b:v:
het herhaaldelijk afdammen van het hoofdkanaal door wangunstige
maar magtige naburen, dan is men gedwongen om met ontzag de
wilskracht te bewonderen, van diegenen, welke deze grootsche
ondernemingen tot stand hebben gebragt. Gelukkig kunnen wij
ons, nog op dit oogenblik, beroemen, dat die ondernemingsgeest
in het minste niet bij onze landgenoten is uitgedoofd ; hetgeen er
thans in de hooge veenen geschiedt, staat in niets ten achteren bij
hetgene onze voorouders gedaan hebben, en tegen de taaije volharding, waarmede vroeger onverstand en wangunst bestreden
14
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tnoest worden, mag gerust opwegen tiit taaije geduid, waannede
tntn, ten spijt der alle ontwikkeling v< rdovefide irtmenginge»van
'den fiscus bij het heffen van den tur accijns, op-den ingeslagen
weg blijft voortgaan.
Op de nog niet tot verturvinggebra jte hooge veenen had zich,
in het begin der vorige eeuw, eene sidere industrie ontwikkeld
waardoor een gedeelte der oppervlake geheel van aanzien was
veranderd; het Boekweiten namelijk. -ïoewel dit Boekweiten of
veenbranden, een halve eeuw geleden, nog op verre na niet zulk
eene uitgebreidheid had verkregen als dit tegenwoordig bezit, en
nog niemand buiten de veenbewoners, ;[elovenwilde, dat de Haarrook in den voorzomer, die toenmaals slechts nu en dan de kelen
der nachtegalen verstikte en de syrir^engeur jammerlijk overweldigde, aan de nijverheid onzer broders in den lande was toe
te schrijven, zoo moesten wij dit toch geenszins uit het oog verliezen, wanneer wij ons den toestand willenvoor opgen stellen van
de toenmalige oppervlakte van den grcnd; drooge Boekweitvelden
namelijk, op de plaatsen waar vroeger slechts veenpluis, dopheide
en veenmosch op den natten, killen vesngrond groeiden.
Leverden de hooge veenen op het einde der vorige eeuw een
geheel ander schouwspel op dan zeshmderd jaren vroeger, niet
minder waren pok de lage veranderd. Het verturven schijnt eerst
in de middeleeuwen te zijn begonnen thans was er reeds meer
veen verdwenen dan men had overgéhDuden. In het noorden van
Groningen en Friesland, tusschen de hooge veenen en de Welgronden, in Overijssel langs de zeekusten, in Noord- en ZuidHolland, waren groote plassen ontstaan inplaats der vroeger boschrijke poelen en moerassen, die slechts hier en daar, door waterplassen van geringen omvang, aantoonden waar men eenmaal
groote meeren zoude aantreffen. Mass na die verandering van
moeras in water, had er in Holland terehs die merkwaardige verandering van water in land plaats gevtnden waarop zich met regt
de Nederlandsche natie mag beroemer. Met de kunst van dijken
maken, was die van wateropmalen veeenigd geworden en nadat
eene eerste proeve de schat van vruchtbaarheid had aan den dag
gebragt, welke de kleibodém onder die verveende plassen oplevert,
zoo volgden, in de zestiende eeuw, é: eene droogmakerij-onderneming de andere op. Het meestal gellelijk mislukken der onderneming,alswinstgevendezaakvoorde iersteondernemers, schrikte
gelukkig het aanvatten niet ai van iieuwe ondernemingen, ten
minste niet zoo zeer of opnieuw werïen alweder plannen opgemaakt en miljoenen besteed aan die giootsche werken. In NoordHolland waren pp kleine uitzondering!n na reeds alle plassen bezuiden Alkmaar, bii Monnikendam tri bij Zaandam, tot allervruchtbaarsteweilandenherschapen.OnistreeksAmsterdamwashet
Diemermeer in eene aaneenschakeling van Buitenplaatsen vervormd, en met het drie of vier malen v eder overstroomde Bijlmermeer, werd éenen strijd op leven en dood gestreden. Bezuiden
het IJ, zeker, grijnsde Vondels watïrwolf nog steeds de beangstigde Amsterdammers aan en dreigde zich telkens door ver'eenigingmetdeplassen beopstenAalsm»r, tot nietvervanUtrecht
te zullen uitbreiden. Wel strekte de Ze'enhuizensche plas nog aanhoudend tot nadeel en bekommering roor Schieland; maar;«ene
uitgestrektheid groóter da« het:Haarkmmermeer was reeds in de
'5

Zevenhovensche, Hazerswoudsche, Bleiswijksche en omliggende
droogmakerijen, aan den landbouw overgegeven. Ten aanzien van
hunne veenstreken, konden de Hollanders zich toen reeds beroemen
van meer water tot land, dan moeras tot water te hebben gemaakt.
Zeker had het land,
Zijn eigen moer verbrand;
maar juist door dat verbranden was er de hoogst mogelijke waarde
aan den moêrgrond gegeven, om vervolgens, door eenen weligen
kleigrond, de plaats te doen innemen van schraal veen, dat alleen
door zeer zwaar bemesten vruchtbaar gemaakt had kunnen worden.
Nog aanmerkelijker dan de veenen waren de zeebezinkingen,
langs de kusten en aan de riviermonden, sedert de middeleeuwen
veranderd. Groningen en Friesland hadden |4 in grootte aangewonnen, doordien zich namelijk gronden, welke zich ternaauwernood bij ebbe boven water verhieven, gedurende de laatste eeuwen
in vruchtbare bouw- en weilanden waren vervormd. Aan de monden
van den IJssel was het kleine eiland, door den Utrechtschen
Bisschop aan de stad Kampen afgestaan, tot eene bezitting uitgedijd, die aan de stad een bron van inkomsten verleende, welke
haar nog op den huidigen dag onder die zeer enkele doet rangschikken, welke het onschatbaar voorregt genieten van zonder
stedelijke indirecte belastingen, te kunnen bestaan. Aan de Noordkust van Holland was, eveneens, eene verbazend groote uitgestrektheid grond op de zee veroverd. De Wieringerwaard, de Zijpe en
het Koegras, waren vast land geworden in stee van slikken, die bij
eiken vloed onderstroomden. Alkmaars omstreken werden niet
meer bij eiken aanhoudenden wind onder water gezet als ten tijde
der Spaansche overheersching. Rondsom de Hollandsch en Zeeuwsche eilanden vooral waren de overwinningen op de zee behaald
ten hoogste belangrijk ; wel had men telkens terug moeten treden,
met reeds als gewonnen beschouwde inpolderingen ; op verschillende plaatsen had de zee weder verzwolgen wat met noeste vlijt
en groote kosten tot vruchtbare polders was vervormd; maar als
algemeen resultaat mögt Zeeland gerust zich blijven verheffen
op haar
Luctor
et Emergo
want werkelijk, is sedert de middeleeuwen daar de grootte van
den bewoonbaren grond voorzeker meer dan verdubbeld.
En wat valt er te zeggen ten aanzien der veranderingen, die er
met de rivierkleilanden hadden plaats gehad? De dijken waren
zeker reeds in de middeleeuwen aangelegd, maar in welken toestand zij zich toenmaals bevonden leert ons de Geschiedenis van
Gelderland, volgens welke Reinald de II in Augustus 1343 m e t
negen schepen, zijne paarden en gevolg bevattende, van Nijmegen
naar Arnhem voer door de Betuwe, welke overstroomd was geworden in den winter van 1342 en haar water nog niet had
kunnen lozen. Hoe geheel anders was het hier op het einde der
vorige eeuw gesteld. Met den ploeg ontwoekerde men reeds
sedert eeuwen rijke opbrengsten aan den bodem, die vroeger slechts
voor veeteelt geschikt was, en eene digte bevolking had zich in
streken ongehoopt, die tevoren slechts voor terpbewoners veilig
waren. Wel moest er ook thans nog nu en dan, door verlies van
16
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hâve e»teven,zwaar geboet gorden,1 aër4e roekeloosliftiéjfwwrr
mede men, op <kstevigheid der dijk« (betrouwende, ziebaönder
voorzorgen t e j ^ ijverstroomiag in de laagten nederzette,.«najar-4e
grove winst*»,^iè ét Imdhowtfop ét »§,Kenbaar dnat^dteBjît
vifcchtbare- rmefbezinkingen -cleveree, waren te aantrêk&ehjk*
dan dat zich de bevolkingniet telkens opnieuw, »adat het gevaar
geweken was, ap de vorig« woonpkaien vestigde.
Maar evenzeer als deze zee en rh terlanden eene groot« yerandering tengoedeondergaan haddenfedurende delaatsteeeuwen,
zoo hebben zich voor eene halve eèm' ook zeker reeds teekenen
opgedaan van uitputting. Het gezond menschenverstand, «op wel
ate de lessen der wetenschap betreffen Ie plantengroei en planten*
voeding, zeggen ons,dat gronden, wet enimmer, of slecht*na en
dan in geringe mate, bemest worden, >p den duur, is het.niet na
eefüge jaren dan tochnaeeuwen-lange »bouwing,uitgeput:**»«?***
worden. En hetkan dan ook niet'miss31 of de zee- zoowel•!$de
fivierpolders, moeten eindelijk weig«ren om, bij de uitputtende
landbouwstelsels waardoor zij in den aanvang de rijkste oogsten
opleverden, langer meer te geven dat zij ontvangen. Zulke ontegenzeggelijke bewijzen als men tegenvoordig weet-aan te geven,
bestaan er uitdevorigeeeuwniet,voor zoover mij bekend is,maar
dat er dietoenmaals,reeds te vinden zt lengeweest zijn, valt haast
niet te betwijfelen.
Laten wij thans eenen vlugtigen blik werpen op den maatschappelijken toestand onzer Landbouwers :egen het einde der vorige
eeuw, om vervolgens dien van den Laidbouw na te gaan.
Hoewel de maatschappelijke toesta* d over het algemeen oneindig verbeterd was in vergelijking VÏn.vroeger, en de bevolking
ten platten lande sedert haren ellendig;n en half wilden toestand
van voor vier of vijf eeuwen, reuzen schreden op den weg der
beschaving en ontwikkeling was voouitgegaan, zoo vindt men
echter nog overal in dien tijden de ét tdehjkste teekenen, dat het
bedrijf van den boer onder dé allerlaa jste wierd gerangschikt, en
dat de lof van het landleven, van het leven van den boer wel te
verstaan, meer in den mond der dichtxs lag dan in die vaa den
dagehjkschen mensch.
Diegenen onder de meer beschaafder der grondeigenaars, welke
zich hoofdzakelijk met de exploitatie hunner bezittingen W i g
hielden en toch zeker verre in ontwi doding- en beschaving*verheven waren boven den.gewonen boer, kunnen'ons een denkbeeld
ge¥en van den toestand der boeren 2äve. Hoevelen onsaer herimfcren zich nog die landeigenaren vat den ouden stempel*waarvan er velen jaarlijks in de hooMstedin der provinciën te? zamen
kwamen om, ab de eersten ten platte lande, den staat te helpen
bestieren, en wier opvoeding bestaan : ad, in leeren jagen»tezen,
erbarmelijk schrijven en het bestuderen van Jan Brunt tSt aan den
regel a drij?Nög zeer wel herinner ik mijeenen dergelijke»jlanddgenaar uit een' onzer eerste familiën die zoo weuwg vast fa de
.leêV was, dat hij bij vergissing het jrtaj tien met de nul voor
de een, schreef.
Ab'uno discite onjnes !
Dat er bij zuflc eene-verstandsontwideling nog niet te denken
viel aan verbeteringen die uit wetensihappeüjke kennis iHetecfefet
voortvioeijen, behoef ik niet te«eggen. Vandaardan.ook d&|egeV
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het hoofdmiddel van ontwikkeling van den landbouw, verbeteringder middelen van vervoer, verbetering van wegen vooral, de landelijke bevolking eer tegen dan voor gestemd was. Alleen daar waar
de handel en de verveeningen kanalen hadden doen ontstaan, was
ook de landbouw ten dien opzigte aanmerkelijk gebaat geworden,
maar de onmisbaarheid der verbeterde wegen werd nog zoo weinig
ingezien, dat nog altijd de Zeestraat van Huygens, den eenigen
harden kunstweg in Nederland uitmaakte. En wat het aanleggen
van straat- en grindwegen te beduiden heeft, ter verbetering van
den maatschappelijken toestand der plattelandbevolking, weten
alleen die in gelegenheid zijn geweest om eene landstreek te kennen
vóór en na den aanleg van zulk eenen weg.
Het weinig doorzigt in zaken van staathuishoudkundigen aard
bragt met zich mede, dat er, buiten de gebrekkige middelen van
vervoer, nog eene menigte andere misbruiken en verkeerdheden,
de erfenis van vroeger tijden, toen de landbouw nog in zijne
kindschheid verkeerde, waren overgebleven, en waarvan wij zelve
er vele, tot in onze tijden, hebben zien voortbestaan; terwijl er
anderen nog steeds belemmerend op den landbouw blijven inwerken.
Ik behoet u slechts te wijzen : in de eerste plaats op het gebrek
of den erbarmelijken toestand der scholen, waar meesters, schoollocalen en de plak, als om strijd zamenwerkten om de verstandsontwikkeling te belemmeren; op de gebrekkige regtsbedeeling die
't veroorloofden, dat advokaten ten plattelande soms geheele buurschappen onderling tegen elkander in het harnas wisten te drijven,
tot pleiten ophitsten en, ijverig in de hand gewerkt door het thans
genoegzaam uitgestorven ras van pleiters à outrance, steeds tot
resultaat wisten te leiden, dat er overgang van eigendom ten behoeve van den advokaat plaats vond; op de verpachting der gemeene middelen, die tot misbruiken aanleiding gaven, waarvan
men zich tegenwoordig geen denkbeeld maken kan en die steeds
op het betalen van het minst door de vermogende en het meest
door de geringen neerkwamen; op de misbruiken, die het gevolg
waren van de gebrekkige wijze, waarop het eigendom van vaste
goederen aan den wettigen eigenaar was verzekerd, hetgene thans
eerst, door de instelling van het kadaster, geregeld is geworden.
Onder de gebreken, die toenmaals nog al meer de ontwikkeling
van den landbouw belemmerden, behooren wijders de tienden niet
te worden vergeten, een toenmaals bijna door niemand, thans
slechts door weinigen doorgrond kwaad, dat geheele streken van
ons vaderland en daaronder de allervruchtbaarste, tot stilstand,
dat is, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, tot achteruitgang
doemt. De nog erger' verpachtingen van gronden voor het halve
gewas, waren toen, gelijk thans, op gelijke schadelijke wijze werkende, en de Garfpachten, wier demoralizerende uitwerking niet
als de minst slechte eigenschap moet worden beschouwd, waren
toenmaals de eenige pachten over een groot gedeelte van het
vaderland.
En wanneer wij nu de uitv/erking van dien uitwendigen toestand op de bevolking ten plattelande nagaan, dan zien wij dat
hunne zedelijke toestand wel is waar hemelsbreed verschilt van
hetgene de boeren waren in de middeleeuwen; maar toch bijna
even groot is het verschil dat thans bestaat met hetgene voor ruim
eene halve eeuw heerschende was. Herinner u slechts de dage-
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iet mes beslecht werden.lgksch voorkomende twisten, die met
Herinner u slechts, dat het een tijd wai
waarin een vechtersbaas
zijn mes ter uitdaging in de ge&gkame:
van de herberg kon' ophangenengevoelig bestraft werd door
dm :nog behendiger vechter,
gewapend met zijn scherp dubbeltje en
zijn slof. Herinner u slechts
welke de zeden waren die kermissen,
bruiloften, begrafenissen tot
alom heerschende losbandigheid, ontucht en verkwisting maakten;
ook hier geloof ik te mogen herhalen
àb uno discite omnes".
zelvan was echter een geheel
De toestand van den landbouw
andere dan voor eeuwen. Op de
zandgronden heerschte nog wel
steeds het aloude stelsel in drie slagen,
maar de onbezette braak
had reeds sedert vierde halve eeuw
s gemaakt voor de Boekweit, de plant die de Kruisvaarders, mei
zooveel ander goeds, van
de Sarrazijnen hadden leeren kennen. D
aardappels, hoewel reeds
drie vierde eeuw hier te lande bekend,
ei. die weinige jaren daarna
eenen hoofdrol in de voeding van het
gematigde Europa vervullen
zouden, begonnen toen eerst tot den
rang van akkergewas op te
klimmen. Als veevoeder waren zij hier
l O g niet in zwang en eerst
buitenslands vindt men ze toenmaals
daarvoor aangeprezen. De
uitputting van de bouwkampen, de enkin en essen, was wel aanmerkelijk toegenomen, maar de nog
oreral onverdeeld liggende
heidevelden voorzagen, door het leveren
vanplaggen, m de al meer
en meer onontbeerlijke jaarlijksche bemsting. Een hoofdkenmerk
van den toenmaligen landbouw op
zand, was juist die g€waande onontbeerlijkheid van heidevelden en gemeene weiden,
waardoor het eerst veel later, onder
Koning Lodewijk, mogelijk
werd om de grondslagen tot ontginning
dier woeste gronden te
leggen.
Welk eenen verbazenden vooruitgang er bij de Hooge veenen
had plaats gehad hebben wij reeds
gezien Een deugdelijk landbouwstelsel, bij afwisseling van klaver
ais voedergewas met de
granen bij geregelde rijenteelt, tijdens d
Engelschen die eerst begönnen in te voeren; bij aankoop van
nest uit de Steden,' in Groningen steunende op hét gezonde
begrip van erfpachtregt, verspreiden voorspoed en welvaart in die
streken,
la: idbouwstelsel onzer kleiWat het toenmaals heerschende
iet algemeen overeen met
gronden aangaat, zoo kwam dat over
hetgene daar nog tegenwoordig in zwang is, behalve dat er aan
werd ingeruimd. Op die
de braak een.veel grootere uitgestrektheid
plaatse« zoo als in Groningen en
Fries! rad. waar thans de braak
zeldzaamheid is, bestond zij
of niet meer bestaat, of slechts eene
«tbreiding der klaverteek,
toenmaals nog wel en is eerst, door de
van boonen op rijen en
en in Groningen vooral door het zaaije^i
het daartussehen telen van koolzaad, verdrongen geworden. Handelsgewassen besloegen het VTvan den
grond m de meeste streken,
of twee aandeden; eja de
de braak een ander -/T, peulvruchten eet
rest namen de Granen in, en wel
uitsliitend tarwe, garst en een
nieuwe teelt van later
weinig haver. Rogge op kleigrond is
eme
jemaal. Spelt, thansuiterst
tijden,uitgeloktdoordebelastingophet
meer te eijn voortgebragt.
zeldzaam hier te lande, schijnt té voren
bij de nieuwe planten,
Laten wij nog een oogenbHk stilsta
waarmede toenmaalsde Nederlandsche lajndbouwop de kleigronden
handelsgewassen. Het bij
was uitgebreid. Voornamelijk waren dal
' iding gevend handelsuitnemendheid tot koop en verkoop
aarilei
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gewas, het Koolzaad, was sedert een paar eeuwen algemeen ingevoerd. Op de Zeeuwsche eilanden was de teelt der Meekrap gevestigd geworden en leverde, terwijl wij toenmaals nog de alleenhandel in dat gewas bezaten, zeer aanzienlijke opbrengsten op;
opbrengsten, die nog vermeerderd werden door de groote vruchtbaarheid, welke de gronden daar nog altijd bezaten. Ook het vlas
moeten wij hier gedenken als een handelsgewas, dat eerst in de
laatste eeuwen een voornaam voortbrengsel der kleigronden geworden is.
Eene nieuwe plant had zich eindelijk in de nog steeds aan
Friesland en Groningen eigen blijvende Cichorei opgedaan.
Van Wortelgewassen kende men slechts de gewone wortels en
de pastinaken, wier teelt evenwel zeer beperkt bleef. De mangelwortel, als racine de disetta, eerst in het begin der tegenwoordige
eeuw bekend geworden, komt niet in aanmerking, evenmin als
de koolraap en de knollen. Beide waren als keukengewas alleen
bekend, de laatste evenwel ook als stoppelknollen na rogge, maar
wat knollen als veevoeder vermogen wanneer zij tot de monsterachtige grootte gebragt worden, die hun de Engelschen weten te
geven, dit wist men slechts bij geruchte.
Eene groote ontwikkeling, behalve in de hoeveelheid, van onzen
veestapel, heeft er sedert het einde der vorige eeuw niet plaats
gehad. De Paardenrassen, de zware weigebouwde Friezen, de meer
fijne en radder Geldersche paarden, de Hollandsche met laag ingeplante staarten, platte koppen en dikke vleezige poten, hadden
zich toen reeds uit het oorspronkelijke ras ontwikkeld dat, naar
de platen en schilderstukken uit de zeventiende eeuw te oordeelen,
wel het Hollandsche geweest zal zijn. Het vroeger Nederduitsche
roode Rundveeras, dat wij nog op de schilderstukken van de Potter
afgebeeld vinden, had gelijk de overlevering zegt, plaats gemaakt
voor het zwart-bonte Holsteinsche, waarmede onzen door de veepest gedunden veestapel, aangevuld was geworden. De vijf Schapenrassen, die nog tegenwoordig bestaan, de Groningers en Friezen,
het Texelsche, het Veluwsche en het Drenthsche schaap, waren
tegen het einde der vorige eeuw reeds aanwezig; en eveneens was
het met de varkens gesteld ; behalve dat het voortreffelijke en nabij
de Engelsche kunstrassen komende zwijn van Zuid Holland, toenmaals nog niet gevormd schijnt te zijn.
De groote ontwikkeling, welke aan de Houtteelt was gegeven,
mogen wij, ten slotte, niet uit het oog verliezen. Bij het einde der
vorige eeuw wist men reeds hier te lande houtgewas aan te planten
en bosschen te behandelen, beter dan ergens anders in Europa en
houtgewas dat, niet door menschenhanden geplant, en niet voortdurend met zorg onderhouden werd, was reeds toenmaals eene
zeldzaamheid in Nederland. De dennenbosschen op de zandgronden
waren nog wel zeer zeldzaam ; de Canadasche populier, welke thans
de inlandsche zwarte populier geheel verdrongen heeft, was toenmaals nauwelijks bekend; van fijne dennen vond men er slechts
hier en daar enkele aangeplant; olmen en iepen waren nog geenszins de overheerschende boomsoort onzer meer vruchtbare streken;
maar de grootsche aanleg van eikenakkermaalsbosschen uit die
tijden en de groote menigte opgaande eiken en beuken, welke er
reeds toenmaals uitgeplant werden, strekke ten bewijze dat onze
grootvaders en overgrootvaders reeds volkomen beseften, dat moeite
en kosten aan de houtteelt besteed, behoorlijk worden beloond.
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Ik heb alzoo getracht in een vhtgti * beeld voor te stellet) van
Nederland in betrekking tot zijnen Landbouw, op drie verschillende tijdstippen: bij het begin der bwoning dezer landed door
Germaansche volken; tijdens de middel»uwen;en toen dit land op
het punt.stond van onder den invloed der Fransche omwenteling
eene geheel veranderde orde van zaket te gemoet te gaan. ïjc heb
gepoogd aan te toonen hoe zich zeer veel goeds en voortreflelijks
uit een nietig begin ontwikkeld heeft, :naar tevens is, uit het laatste gedeelte van dit oyerzigt gebleken dat onzen landbouw vóór
drie vierde eeuw evenwel nog niet tot het nee plus ultra was opgeklommen. Tharts valt er té beslissen, oi dat hoogste toppunt van
volmaking op het tegenwoordige oogetiïlik door onze tijdgenooten
is bereikt, en daartoe zou ik u een oyerzigt dienen te geven .van
den tegenwoprdigen toestand van den 'jandbouw in Nederland, in
vergelijking met datgene wat men zich tegenwoordig-voorstelt aïs
het ideaal waarnaar elke landbouwer, die vooruitgang behartigt,
styeven moet.
Maar hoe belangrijk dit onderwerp cok wezen moge, thans zouden die overwegingen ons langer • aati deze plaats houden: dan
wenschelijk ware. Vergun mij dus dat ik enkele punten aanstippe
en aan u zelven de toepassing op den \aderlandschen landbouw in
het algemeen overlate.
Volg mij dan eerst naar de overzijde ran de Pruisslsche Grenzen
in Cleefsland. Voormaals besloeg hier het Reichswald, waarvan
wij nog een gedeelte tusschen Cleef er Gennep aanwezig vinden,
eene veel grootere' oppervlakte.;dan tegenwoordig en het strekte
zich, met eenige heidevelden afwisselene, tot nabij Xanten en Goch
uit. Aan een troep uit hun vaderland verdreven Pfaltsers werd
hier, honderd jaar geleden, door de Fruissische Regering verlof
verleend om zich neder te zetten. De jronden werden in behoorlijke afdeelingen gescheiden, aan elk htisgezin eene plaats van 8
tot 16 bunders land in erfpacht, tege» eene hoogst matige opbrengst van ruim vier gulden het bunder jaarlijks, afgestaan,
waardoor het voor de'ontginners.mogeijk werd om zich met alle
krachten op de verbetering van den giond toe Jte leggen, zonder
uitgifte van eenig grondkäpitaal en met uitsluitend toewijding vjan
al het reeds bezeten of naderhand te verkrijgen vermogen, äan de
vermeerdering der opbrengsten. Het ,poordeelige voor den erfpachter van deze bepaling werd zoo g<ed door deze bannelingen
ingezien, dat zij zich terstond met onbegiensden ijver ophet rooijen
van het houtgewas en het ontginnen vaitden grond, begonnen;toe
te leggen; dat zij den noodigen mest, vooral kalk en asch, van
heinde a i ver opkochten en weldra klager en wikke oogsten voor
hun vee, en garst, of zelfs tarwe ooeslen voortbragten op heidegronden, welke niemand voor dergelijk: voortbrengselen in staat
zoude hebben geacht. Later zakte er eens nieuwe bezending Pfaltsers den Rijn af; ook aan dezen werdei, op geliike voorwaarden
gronden toegewezen en ook dezen geluvten de ontginningen uitnemend, vooral sedert het oogenblik da: zij den kalk en de asch
leerden vervangen door den guano. Dez: verandering is nog voor
slechts weinige jaren ingevoerd,1en thaï s reeds ziet men de heerlijke uitkomsten van dien euano-aankooj in de gróote voorspoed
welke aan de boeren van Pfalsdorf en I ouizendorf ten deelé valt.
„Voormaals" zeide niet lang geleden een dezer nijvere Pfalsdbrférs
ai

„oogste ik graan, thans oogst ik goud". Diegene welke heide ontginningen bestuderen wil, is het raadzaam om een pelgrimstogt
naar die dorpen te maken en zijn voordeel te doen met hetgene hij
daar opmerkt! Men kan daar na gaan wat erfpacht bij ontginningen vermag uit te maken, en wat de vereeniging van alle krachten in het loopend kapitaal, vooral ook door het aankoopen van
meststoffen, ten gevolge heeft. Met verandering van hetgene verandering behoeft kan men dit toepassen op de groote ontginningen
van heidevelden tot bouwland, die er ten onzent plaats hebben en
bepeinzen of bij dezen niet eenen zeer gunstig werkenden invloed
van dit stelsel te verwachten zoude zijn.
De ontginning van vele onzer heidevelden door houtteelt is
zeker niet zoo ver gevorderd als men zoude mogen verwachten
van den ijver en de kosten, die daaraan besteed zijn. Wij kunnen
ons echter beroemen op verschillende plekken, die, ten dien aanzien, als ware modelontginningen te beschouwen zijn. Was hun
voorbeeld, om een plaats te noemen, in Drenthe nagevolgd, hoe
geheel anders zou het er daar thans niet met de ontginningen gesteld zijn. In het zuiden van het Zutphensche liggen de goederen,
die tot 's Heerenberg behooren en welke, voor een vierde eeuw,
door verdeeling van in gemeenschap bezeten gronden, een zeer
groote hoeveelheid woeste en kale heide in eigendom verkregen
hebben. In korten tijd, een tiental jaren, zijn hier meer dan duizend bunders in bosch veranderd. Terstond is men begonnen om
de Schapen te doen afschaffen, eene conditio sine qua non van
alle ontginning der houtcultuur, en, geloof mij, geen der boeren,
die de schapen hebben afgeschaft, heeft daarbij nadeel geleden.
Daarop is alles wat daar slechts geschiktheid toe bezat, dat is
verreweg het meeste, met dennen digtgezaaid en digtgeplant, nadat men voor een behoorlijk afwateren van de gronden had gezorgd. De algemeene afwatering en de wegen waren, door het
verkoopen van een klein gedeelte der gronden, toen zij nog in
gemeenschappelijk bezit waren, in den besten toestand gebragt
geworden. Toen alle die dennen aan het groeijen waren,,is men,
bij eenen zevenjarigen ouderdom der bosschen, beginnen te dunnen
en gaat daarmede aanhoudend voort. Degenen, die goed beloven
door te groeijen, laat men opschieten tot timmerhout, nimmer verzuimende om die door een aanhoudend dunnen altijd door te laten
groeijen. De andere bosschen welke minder voordeelig staan, worden thans gerooid; en de opbrengst is meestal voldoende om de
kosten van riolen of omzetten goed te maken, zoodat men hier
alleen, door opoffering van rente gedurende 15 tot 20 jaren, van
de waarde dezer gronden bij de verdeeling, verhoogd met de geringe kosten van aanleg van het dennenbosch, uitmuntend aangelegde loofhoutbosschen verkrijgt. Dit bezetten met dennenbosch
van hetgene vroeger slechts kale heidevelden waren, heeft een geheele omwenteling dezer streek ten gevolge gehad, terwijl ook de
omliggende eigenaren veelal het goede voorbeeld gevolgd hebben.
Het ontginnen tot bouwland is hand aan hand gegaan met het
aanleggen der bosschen, want deze hebben daarvoor, regtstreeks
en van ter zijde, den grond gelegd.
Verlangt gij wijders voorbeelden van uitnemenden landbouw op
de afgeveende Hooge veenen, waar de gebreken verwijderd zijn,
die elders eene behoorlijke ontwikkeling belemmeren en hier en
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daar zelfs geheel wmogdijk naken; wa»r de gebruikers van tien
bèd&n over het algemeen eripadbtfeetfett-el*ah»o het $c$e$e
voorregt genieten va» ban kapt*»*!gebe I«'**veibeteriagi«|&-jdea.."
"grond te kunne» aanleggen;dan mse*i ; %;wijzen naar de ¥$«**•
fcetooiëft der stad Groamg*»» die ifc rejä |* herfeMildefijk ds «vforbeekfag door haren landbouw* hebkunni aaanduiden.
Het-ideaal va» volkomenheid is hier «kér evenmin here9&als
dat «Her* bereife is. Het hfijft rnensehewerk, onderhevig aa« de
veranderingen en verbeteringen, <ttede • reteiisehappetijkeüeöitaitgang telkens tengevolge moet bebten. ]Eet aankoopen va»-»«est-*
stoffen geschiedt hier op eene name « wal, en te« die« oasjigte
schroomt delandbouwer niet te geyen « mlater weer overvloédir
te kunnen neme»; maar zeker zoude hij met neg meer voör<§eeï,
mest verkrijgen kunnen, waneer aij ziel.meer toclei op het flömhouden van op stal gevoederd vee. Zijne vruchten worden oft r$*a
geteeld en daardoor is hij volkomen h staat om de onkruiden
meester teblijven, welke de vrachtbaarhtidvan zijnen boden*even
sterk dóen groeijen als de geteelde gewissen; maar winstenfitjn
hier voorzeker nog veelvuldig ter bèhain, wanneer mm van de
vmdingrijken geest étt Engelsehen par ij trekt en hunne w^ktuigen, in zoo ver die hier toepasselijk zijn, overneemt. Qpk in
het reeds voortreffelijk stelsel van vrt ïhtopvolgiag, zijn,echter
verbeteringen te brengen door het dstrtasschen sehuiveri van
wortelgewassen. De aardappel,befcleede < aarvan de plaat» vóórda*
de jammerlijke ziekte deze plant van eet »estvoortbrengeïiè veevoeder, in een uitputtend handelgewas œronderd heeft; hef vervangen van dit gewas door mangehrorJBien en koolrapen is »og
«iet op zulk eene groote schaal tugevoe dsds zu&s wel verdient.
Wanneer ik u thans eenen bndbtm^r op de kkagronden wil
veterstenen als voorbeeld van het meeste wat de tn^stelÉei^«gronden verargen op te leveren, dan kan iç wij niet tot pm enfcete
..«tfreek van on» vaderland bepalen. Hier en daar kan slecht* wat
goeds worden aangewezen, «ene.kfeistrtftkjdie in aöe» op*J$teà
geantwoord aan hétgene de hedendaags he kmdbottwkeratjs*èa*pwan$mg doen verwachten, bezitten wij »; $&derlandmet.
* Aflerëerst moet ik U opmerkiaanvn»lièenop «et grootes^or*'
deeldat wij zoude» kunnen hebben do« méér de &Qg«taifetf^aet
httnne wiffktaigeJS|ken arbeid, metfeum&zware bentestingenVe»
gaai hannfegeweldige groote veestapel:j ist opsoortg^iijlwgije»»
ii|tt àfe «Aie kfehjeSders, na te «àtafc'V anneer d«W%%n$»tïiefr
-'bß Ëng^atklr in ÏMfgië, in Frankrijk, in geddenburg et» -mwiàtt
M mmi&&> verbazend vernleeéderend < roog legge» der grenen
doft tJödefaanteche buizen, eene «ad»i j $k hier te lande^ apm'
abo **erjk&elders, de gemiddelde oogst*6 minsten* œet^yegaêt
^ o « ^ d c r l u i ; - ^daneersttnogtenwij<q de^ö««e^eh|sWad^e»*
eö ©p8t»dpoïrfers wijzen, ab voorheeîdei-êer voor 4ealandbètn? •
«öo gezegende làtwerkjng van de«ripa*iten; of ep Zt»dbefeftnd
waar, dank zij het schrepel a i w«dg ser, df *^d«n door ; n #
btoejjehée onkruid nimmer opsltoernhoi m^t^aamr^,
log*
«dsb^' utrecht onder anderen, l^ftnSrr • psfsagkr-?a^rteopen•'«»-«te
boonen en erwteitmet de g€te-bioei|ené -liééètik xrf Krëdd^fo£,
laat äriever zeggen Hederiteaiet b ö o n ^ yboV Koj>b:(jtad^ g | te
: » ^ Waren in dat Zeelanddfcjj
niet«eer in zwang, dan vt
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Bosch in zijnen Wilhelminapolder gegeven, veel meer navolging
.gevonden. Het heerlijke Durhamsche rundvee, het uitstekende
door hem gevormde schapenras, het gebruiken van de beste Engelsche werktuigen, het droogleggen zijner landerijen jaarlijks al meer
en meer uitgebreid, dit alles maakt, dat in dien polder meer voor
eenen landbouwer op de zeekleilanden te leeren is dan misschien
ergens anders in ons vaderland.
Van den landbouw op de rivierkleilanden heb ik u den toestand
trachten mede te deelen waarin die zich ruim een halve eeuw geleden bevond; gedrukt door tienden en verkeerde instellingen, en
zich weinig met den loop der tijden ontwikkelende. Veel verandering
heeft er, tot in den tegenwoordigen tijd, nog niet plaats gevonden.
Wel blinken er hier en daar langs onze rivieren enkele plaatsen
als heldere sterren uit, in de behandeling van hunnen akker, door
de algemeen heerschende braak te hebben afgeschaft; door meer
veevoeder te telen en daardoor in staat te zijn om den grond terug
te geven, wat hem de oogsten ontnemen; door het onkruid te overwinnen met rijen teelt en goede keuze van hakvruchten. Enkele
streken zijn er die, met kracht en met eendragtige te zamenwerking, de groote kwaal der meeste rivierkleilanden, overlast van
het water, overwonnen hebben, en waaronder in de eerste plaats
Maas en Waal en de Bommelerwaard genoemd kunnen worden;
maar over het algemeen moet de landbouw op de aanslibbingen
onzer groote rivieren worden beschouwd als degene, welke de
meeste veranderingen behoeft om zich op de hoogte te zetten van
hetgene thans landbouw wezen kan, om jaarlijks gemiddelde oogsten te trekken van 30 mud tarwe van den bunder in plaats van
de tegenwoordige 17 of 20 mud; om tweemaal zooveel vee van
den zelfden grond te voederen, dan thans mogelijk is; om jaarlijks
groote oogsten te trekken in plaats van gewoonlijk hoogstmiddelmatige en alle zeven jaar, in het braakjaar niets.
Gaarne zoude ik nog meer voorbeelden opsporen van goede
landbouwpraktijken hier te lande en elders ; om de verkeerde daartegenover te kunnen stellen en alzoo tot de juiste kennis te geraken van hetgene onze landbouw is, wat hij wezen kan, en wat
hij ten langen leste worden zal. Want de blik, die wij op het voorledene geworpen hebben en de overtuiging, die daaruit ontstaan is,
dat er voortdurend vooruitgang plaats vindt, geven ons de verzekering, dat die gunstige toekomst werkelijk tegemoet wordt gegaan. Het is slechts eene vraag van tijd, die bekort zal worden
naar mate er meerder juiste kennis van het bestaande, meerder
begrip van het volmaakte, meer algemeene ijverige zamenwerking
tot het streven naar dit volmaakte, in Nederland aanwezig zal zijn.
Maar ik mag uw geduld niet langer op de proef stellen en
eindig met de hartelijke wensch, dat dit oppervlakkig en vlugtig
overzigt over het voorledene, eene bijdrage moge zijn tot de juiste
waardering van het tegenwoordige, en eene aansporing om met
moed en ijver de toekomst te gemoet te gaan.
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De ouderdomsbepaling van onze bouwlanden
op het plistoceen en het vraagstuk der
ophooging door plaggenbemesting
door
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plistosenen Böden und die
Plaggendüjtung).

Staring schreef indertijd: „Evenzeerl als de teelaarde, door het
wegvoeren van plaggen op de heidevelden vermindert, zoo vermeerdert zij op de bouwlanden werwaarts deze ter bemesting worden overgebragt." Staring berekende, dit voor de verhooging met
één el 750 jaren noodig waren, aannemende, dat per drie jaar
80 voer plaggen gemest werden welke 40 teerling ellen zwarten
grond achterlieten.
Indien men zulks algemeen mocht aannemen zou uit de dikte
der zwarte laag de ophooging en daarrïede de ouderdom van het
bouwland bepaald kunnen worden. Zo> eenvoudig is het vraagstuk echter niet, omdat de plaggenbemssting plaatselijk zeer verschilde, en omdat naast ophooging ook verlaging plaats vond.
Daarbij komt nog de wisseling in gebruik van den bouwgrond,
dien men tot het eind der vorige eeuw kan vervolgen. Indien de
bouwlanden te weinig opbrachten, werien ze of iri driest gelegd
en soms ook gelaten, of weer beboschi. De te geringe opbrengst
kon weer verschillende oorzaken hebben.
Werd het bebouwen weer rendabel, din werd het land ontboscht
en weer als bouwland gebruikt. Veel giohd is in eikenhakhout gelegd, omdat het eikenhakhout meer optracht dan het beste bouwland. Dit is een soortgelijk verschijnsei als het in boomgaard
leggen der goede bouwlanden in de Bituwe.
In onze bouwlanden op de plistocere gronden treft men derhalve gedeelten aan, die afwisselend bsuwland en bosch geweest
zijn. Deze wisseling is zoo oud als hel bouwland zelve, en tweeledig, omdat zij berusten kan op al dsn niet opzettelijken boschaanleg.
Bij het bebosschen is vooral in de 19de eeuw het stelsel van
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rigoleeren of riolen gevolgd. De grond werd in sleuven ondermijnd, waarbij de ondergrond boven kwam en de bovengrond naar
onder stortte. Was de dikte van den zwarten grond grooter dan
i m, clan kwam geen witte („roode") grond boven, was zij geringer, dan wel. Duurde het boschstadium lang genoeg, dan werd
de bovengekomen humuslooze grond omgevormd tot een humeuze
laag. Dit was vooral het geval, daar waar het hakhout intensief
geëxploiteerd werd, waarbij jaarlijks de grond tusschen de heggen
gespit werd, en waarbij ook regelmatig gewied werd, om het onkruid te verdelgen. De eikenhakhoutbosschen, zooals men ze b.v.
tusschen Heelsum en Doorwerth aantreft, zijn op oud bouwland
aangelegd en werden nog in deze eeuw behoorlijk verpleegd.
De ondergroei met varens is niet anders dan een verwaarloozingsstadium van het cultuurbosch.
Het spreekt wel vanzelf, dat deze bebossching invloed had op
het bodemtype. De grijsbruine kleur van vele bouwlanden op het
zand is veroorzaakt door de eikenvegetatie.
Indien bouwlanden door verlating overgaan in een heide, terwijl de toestand van den bodem gunstig is voor sterke uitlooging,
of de verlating zeer oud is en het proces der uitlooging dus lang
ingewerkt heeft, is de kleur blauw-grijs. Typisch treft men deze
kleur aan op de in het neolithicum verlaten bouwlanden.
De vuilzwarte kleur der bouwlanden vindt men in den regel daar
waar in Germaansche tijden nederzettingen en begraafplaatsen
waren. Zooveel te sterker de boschvegetatie onder invloed stond
van water, zooveel, te grijzer is de kleur. Het zelfde geldt voor
den bouwgrond in dieper lagen. Wij hebben hier te maken met de
pódsoleerende, bleekende werking van het grondwater en het daarboven blijvende water van den neerslag. Is er voldoende humus
aanwezig, dan zal deze kleverig en diepzwart worden. Derhalve
treft men deze kleuren vooral aan, daar waar de bodem sterk onder
invloed staat van het grondwater. Heideplaggen van vochtige heide
zijn rijk aan zwarten humus, heideplaggen van hooge, droge heide
niet. Indien de heidegroei jong is, derhalve indien de heide groeit
op een weinig (door heide-invloed) gekleurden grond en tusschen
de plagperioden geen hoogen leeftijd kan bereiken is de kleur van
de plag meer groenbruin, later wordt zij op doorlatende gronden
meer grijs. Heide heeft voor een optimalen groei noodig een
periode van sterken regenval in de periode voorafgaande aan den
bloei en een periode van warmte tijdens den bloei. Zwarte gronden
ontstaan indien perioden van overvloedigen watertoevoer afwisselen met drogere perioden. De natte periode is conditio sine qua
non voor hun ontstaan. De goede heide voor het plaggen slaan
was de heide met zwarte zode. De goede plaggenmaaier sloeg alleen
het humeuze laagje, en zoo weinig mogelijk zand! De beste plaatsen om mestplaggen te slaan waren dalen en kommen in de hei,
de vochtige plaatsen waar de humus aanspoelde. Bij de ontginning der heidevelden heeft men vooral de voorkeur gegeven aan
zwarte heidegronden. Hierbij moet men in aanmerking nemen, dat
een groot deel der zwarte heidegronden ontstaan is uit verlaten
bouwlanden, dus in wezen niet anders is dan gedegenereerd bouwland. Het spreekt vanzelf dat vroegere bouwlanden bij uitstek geschikt zijn voor ontginning. Immers het feit, dat zij eens tot
bouwland aangemaakt werden, sluit in, dat er eigenschappen aan696
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wezig waren, die de grond daartoe £eschikt maakten, reeds destijds. Gedeeltelijk zijn het verlaten kampen, gedeeltelijk verlaten
grootere complexen, welke gemeenlijk in het
oostelijk deel des
lands als esch, op de Veluwe en in
het Gooi als enk (of eng)
aangeduid worden.
Verschillende dezer bouwlanden zijl: ii tengevolge van krijgsverrichtingen verlaten. Zeer vele bouwlanien zijn verdwenen ten tijde
der kerstening, toen de bevolking zich, mogelijk daartoe genoodzaakt, ging concentreeren om de plas.ts, waar de kerk gebouwd
werd. De periode der kerstening is te\ens een periode van nieuwe
machtsvorming en hergroepeering doDr invloeden van bovenaf.
Met de bouwlanden verdwenen vele nederzettingen of zij verloren
hun beteekenis. Dat later meermalen ter plaatse van deze nederzettingen weer nieuwe verrezen, is duidelijk, als men de voorbeschikte geschiktheid van den grond :n aanmerking neemt. Soms
kwam er een hof of een uithof van etn klooster, welke weer verdween, maar de omliggende arbeiderswoningen bleven en werden
tot boerderijtjes, welke nieuwe gehuchten vormden.
Men kan de bouwlanden verdeden in kampen en grootere eenheden, enken en esschen.
Een deel dezer enken (esschen) ligt als eilanden te midden van
lagere deelen, meest fluvioglaciaal, kagterras of beekbezinking.
Een ander deel omzoomt het hoogere landschap als overgang tusschen het holoceen en laagterras eensrzijds en het Rissglaciale
gebied anderzijds. Voor de Veluwe gelit in groote lijnen dat deze
enken zich naar boven uitstrekken tot daar waar het grondwater
niet dieper dan drie meter aangetroffer wordt. Daar ligt de grens
van het bouwland, dat bouwland was en bleef, hooger liggen de
uitbreidingen, de kampen, die in den înk opgenomen werden en
weer periodiek tot bosch werden. Hooger liggen ook vele verlaten
bouwlanden uit voorchristelijke perioien. De neolitische bouwlanden vindt men vooral in de lagere deelen, vooral ook in denzelfden vorm als de kleinere engen te m dden van het lage waterige
land. Toen de Geldersche vallei, meer dan thans het geval is, van
wateroverlast te lijden had, was de watertoevoer van de bouwlanden op de berghellingen veel beter, omdat de afvoer opgehouden
werd. Tijdens de inundatie der Geldersche vallei was dit verschijnsel nog eens duidelijk waar te nemen. Ook de semi-fossiele
gleihorizonten wijzen daarop.
De aeneolitische bouwlanden en die tit den bronstijd hebben op
de Veluwe een zekere voorkeur voor dt 20 m hoogtelijn, zij gaan
samen met een bepaalden variant der roestkleurige boschgronden
en zijn nog aanwezig daar, waar zij djor bodemverhooging geconserveerd werden, b.v. onder bouwlanden van jongeren datum.
Evenzoo is het typisch aeneolitische pro;iel met zijn goudokerkleur
bewaard gebleven, daar waar een grafheuvel opgeworpen werd. De
hernieuwde humusvorming kon dan niet zoo diep doordringen, dat
de okerkleur overdekt werd. Uit het grafheuvelonderzoek is mij
duidelijk gebleken, dat het Rissglaciale ceel der Veluwe tijdens het
Aeneolithicum een parkboschlandschap was, waarin de heide geen
overwegende rol speelde. Pas aan het eiide dezer periode komt de
heide sterk te voorschijn. Er zijn graf1Leuvels, waarin de typisch
Veluwsche klokbeker eerst in een okerkleurigen grond bijgezetwordt,
waarna later de heuvel opgehoogd wordt en nog eens een klokbeker
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bijgezet wordt. Deze laatste ophooging bevat dan reeds heideplaggen.
In den bronstijd vindt men in de oudste periode ook in de woonplaatsen nog den donker okerkleurigen grond, later de gele okerkleur, tenslotte de vuilzwarte kleur der heideplaggen. Deze treft men
ook aan in de latere bronstijdgrafheuvels. De zool van deze heuvels
was eens een heidegrond en over den plaggenbouw regenereerde zich
het heideprofiel. Was de grond fijnzandig, dan had zij neiging tot
inslibben en kon zich humusoer vormen. Zoo vindt men de urnen der
nabegravingen uit bronstijd en ijzertijd boven in en rondom aeneolithische heuvels gevuld met humusoer.
Zooals vanzelf spreekt, zullen er plaatselijke verschillen zijn. Uit
den jongsten bronstijd is mij een geval bekend waarbij de oerbank
en het dikke heideprofiel ten tijde der urnbijzetting nog niet aanwezig waren.
Over het algemeen kan men aannemen, dat de heide in haar
groote uitbreiding er nog niet was tijdens den steenbronstijd, zoodat
de bemesting met heideplaggen niet ouder kan zijn dan deze periode.
Wel moet men aannemen, dat ook destijds de mest niet alleen uit
uitwerpselen bestond, doch dat deze gemengd werd met asch, afval
en strooisel. Dit strooisel was in de bosschen voldoende aanwezig.
Bovendien kan men ook gebruik gemaakt hebben van zoden. Het
strooisel echter moest men voor een ander doel toch uit het bosch
halen, evenals men zulks thans nog doet, nl. voor afdekking van
voorraadskuilen tijdens de winter. Dit strooisel komt in het voorjaar ook thans nog in den mest.
Rondom een woonplaats hoogt de grond zich door het huisafval
op. Deze ophooging wordt periodiek verwijderd en zij komt in en
op de lagere gedeelten van het land. Deze gang van zaken is naar
mijn meening zoo oud als de menschelijke bewoning zelve.
Pedologisch-archeologisch onderzoek leidt tot de begrenzing van
de bemesting van bouwland met heideplaggen naar onder in den
bronstijd.
Het is nu de vraag hoever men op grond van pedologisch-archeologische argumenten verdere gegevens verzamelen kan. Steeger
heeft in een recente bijdrage een en ander medegedeeld over zijn
ervaringen evenals Niemeyer.
Het voorkomen van zg. plaggengronden in Nederland is op de
kaart van Niemeyer gedeeltelijk als vermoedelijk aangegeven. Dit
kan echter veranderd worden in de normale karteering. Vervolgens
zijn vroeger ook plaggengronden aanwezig geweest in het duinlandschap. In Wateringen trof ik eenige jaren geleden dit type aan
in het kleigebied. Nader onderzoek zal waarschijnlijk er toe leiden,
dat men de woerden en sommige terpen als varianten van dit type
zal mogen aanduiden.
Elders heb ik reeds op het belang der pedologisch-archeologische
methoden gewezen. In 1937 tijdens een bijeenkomst te Coesfeld,
waar ook de beide genoemde Duitsche onderzoekers aanwezig
waren, heb ik het een en ander hieromtrent medegedeeld.
Thans wil ik van mijn kant de mogelijkheden en moeilijkheden
der pedologisch-archeologische methoden beschrijven.
Allereerst het voorkomen van oudheden in bepaalde lagen, onregelmatig verspreid en aan de oppervlakte. Aan de oppervlakte kunnen
zij voorkomen, doordat bij de ontginning óf een woonplaats onder
den ploeg of op de schop is gekomen,óf een begraafplaats. Indien met
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de schop ontgonnen is, is in den regel dieper bewerkt dan bij ploegwerk, tenzij hierbij van den stoomploe^ of motorploeg gebruik gemaakt werd. Indien uit bosch ontgonn:n werd, is vanzelfsprekend
diep bewerkt, waardoor scherven aan de oppervlakte kwamen. In
vele gevallen is de grond dusdanig veraagd geweest, dat de urnen
zoo dicht aan deoppervlakte kwamen, dit zij door den ploeg geraakt
werden. Deze verlaging is meestal te wijten aan voortdurend afplaggen, soms aan afgraven. Afgegravtn gronden zijn in den regel
beroofd van hun humeuze laag ert zeer weinig geschikt voor ontginning, zoodat het laatste verschijnsé minder voorkomt dan het
eerste.
Vervolgens kunnen scherven aan de oppervlakte komen, doordat
zij aangebracht zijn met de heideplaggen.
Verder kunnen zij ter plaatse uit diepere lagen opgewoeld zijn bij
het graven van bieten- en aardappelkuili:n, alsmede bij het begraven
van menschen in oorlogstijd en van vee Ten slotte kunnen zij door
zoogdieren opgewoeld zijn.
Op dezelfde wijze kunnen scherven \an de oppervlakte naar diepere lagen verhuizen. Schervenvondsteu hebben voor de dateering
van ophooging door bemesting alleen dan waarde, indien zij over
grootere afstanden op gelijke diepte aangetroffen worden. Dit kan
het geval zijn, indien een vroegere woonplaats onder den ploeg gekomen is. Dan vindt men soms een opliooping van scherven in een
bepaalde laag, terwijl daar boven praktisch geen scherven uit dezelfde periode(n) voorkomen. In een t;rrein nabij Achterberg bedroeg de aldus vaststelbare ophooging ongeveer anderhalve meter.
Aanvang der woonplaats was het begin der jaartelling, einde omstreeks 900 na Chr. De ophooging had daar derhalve bedragen gemiddeld ij4 mm per jaar, vrijwel overeenkomend met het door
Staring genoemde cijfer (4 streep in dr e jaar). In een ander geval
was er sinds den ouderen bronstijd slechts een meter grond bijgekomen, waarbij men dan eigenlijk rekening moet houden met de verregaande verdunning van hetschervengehaltedoordeeersteomwerking
van den grond ter dikte van eenige decimeters, zoodat aldaar de ophooging gering was. Dit klopte met de plaats, welke gelegen was
in het gebied der kampen aan de buiten;ijde van den Bennekommer
enk. Het zou te ver voeren, om hier ce onderzochte gevallen te
rangschikken.
De begraven woonplaats heeft als middel tot dateering meer beteekenis dan de begraafplaats. De reden igt voor de hand. Begraven
is het op een bepaalde diepte onderbrengen en dit onderbrengen kan
geschied zijn in het bouwland. Nog thans is er bij den gewonen
mensch een afkeer tegen het begraven in bosch en heide, welke wel
zal berusten op den wensch geliefde dooden zooveel mogelijk in de
nabijheid van de woning ter aarde te bestellen.
Het woord doodenakker wijst in dezelfde richting. Hierdoor is
derhalve de begraving als begrenzing tït een gevaarlijk argument
teruggebracht.
In vele gevallen kan men vaststellen, cat de begraving geschied is.
op of juist in den maagdelijken niet huneuzen ondergrond, zelden
of nooit dieper. In het bijzonder geldt zulks voor de maximale
diepte der zg. Frankische grafvelden. Indien men te maken heeft
met begravingen in grafheuvels of heuveltjes met kringgreppel is de
toestand anders. Immers dan kan de oppervlakte ten tijde der1)e699

graving bekend zijn, althans naspeurbaar. Indien in zulke gevallen
de tegenwoordige oppervlakte aanmerkelijk meer dan i m boven de
basis der begraving aangetroffen is, zal deze bovenste laag als ophooging beschouwd kunnen worden. De maat van i m berust op de
overweging, dat het normale boschprofiel, wat de humeuze laag
betreft, in den regel niet dieper reikt dan 70 cm. Op 1 m à 1.20 m is
praktisch altijd de vaste grond bereikt. Alleen in die gevallen, waarbij reeds ophooging aanwezig was, lag de z.g. vaste bodem dieper.
Zooals vanzelf spreekt, kunnen grafheuvels een grootere hoogte
boven den urnvoet gehad hebben dan 1 m. Dit overschot is bij
beakkering niet meer vast te stellen, door verplaatsing ten gevolge
van het ploegen en het eggen. In zeer vele gevallen is op de begraving bebossching en daarna ontbossching en heide gevolgd. Schervenvondsten bevinden zich meestal in den boschgrond onder de
bouwvoor.
Het feit, dat de meeste bouwlanden op voormalige boschgronden
aangemaakt zijn, wordt niet veranderd door het feit, dat de heide
daartusschen geschoven is. Immers ieder heideprofiel is vrijwel altijd
gesuperponeerd op een ouder boschprofiel, ook weer als zich een
periode van bebouwing daartusschen bevindt.
Om deze reden zal men de ophooging van een bouwland naar
mijne meening het best vast kunnen stellen door uit te gaan van
de basis van het boschprofiel. Aannemende, dat deze op 1 m diepte
ligt( deze maat is ruim genomen), komt men derhalve tot een maat
voor de ophooging door van oppervlakte tot maagdelijken grond
den afstand te bepalen, en deze met een meter te verminderen. Zelfs
in gevallen waarbij vergraving heeft plaats gehad, zonder dat de •
maagdelijke grond op de schop kwam, is deze methode bruikbaar.
Slechts wanneer, door bewoning, door begraving van dieren, door
opbrengen van witten grond of door inkuilen het profiel volledig
verstoord is, gaat deze methode niet op.
Bij het graven van behoorlijke profielen kan men de laatstgenoemde gevallen steeds onderscheiden. Naar mijne meening behoort
het onderzoeken van eschgronden, uitsluitend met de boor, tot de
gevaarlijke methoden, vooral omdat men dan geen inzicht krijgt in
de afwijkingen. Het peilen op het midden der akkers is eveneens
bezwaarlijk, omdat deze hooge deelen juist bij voorkeur gebruikt
zijn voor het maken van kuilen.
Gedurende een periode van 15 jaren is het mij gebleken, dat als
men een arbeider of boer een gat in het bouwland laat graven, in
praktisch alle gevallen dit gat terecht komt in een vroeger gat. De
landman heeft een natuurlijke voorkeur voor bepaalde plaatsen.
Daar waar zijn collega het bieten of aardappelgat groef, daar
graaft hij den profielkuil. Voor hem is een gat een gat. Of hij graaft
in het midden der akkers of in de wendakkers, of elders, maar zelden op een voor ons onderzoek geschikte plaats.
Het beste is, dat men een aantal kleine proefkuilen graaft én dan
den grooten proefkuil op de juiste plaats aanbrengt.
De zg. esschen, enken en kampen vindt men in het algemeen
daar, waar de wallen (kniks) voorkomen. Jessen heeft de begrenzing
van dit wallenlandschap aangegeven en medegedeeld, dat een gedeelte dezer wallen zeer jong is.
Vele wallen en daarmede de uiterlijke vorm van vele engen gaan
waarschijnlijk niet verder terug clan den Frankischen tijd, den tijd
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van nieuwe en vervormde rechtsvorm«1, ook op agrarisch gebied.
Een groote steun bij devraag naar de
eventueele ophooging levert
de aanwezigheid van een wal. In den val is in den regel het oorspronkelijke profiel, althans de basis daarvan, bewaard gebleven. In
sommige gevallen blijkt het, dat de wal reeds uit bouwgrond (teelaarde) werd opgeworpen. Het ontgraven profiel van de bijbehoorende sloot levert een maat voor de oorspronkelijke afmetingen van
den wal. Indien de wal zijn oorspronkelijke hoogte heeft behouden
enhet bouwland den oorspronkelijken kam van den wal nadert, soms
zelfs overtreft, heeft men een goede m;iat voor de ophooging tengevolge van bemesting. Indien men wallen slecht, doet men zulks
in den regel volledig, zoodat aanmerkelijk hoogteverlies van den
wal niet algemeen voorkomt. Wel heeft men de wallen bij tijd en
wijle verhoogd, vooral indien de betuiiingen vervielen of de begroeiing met hout vernield was. Vastste len van de ophooging door
als ondergrens te nemen de eerste hoiizon, welke duidelijk het
karakter van eenboschgrond vertoont, isgevaarlijk om drie redenen.
Ten eerste omdat de bouwlanden periodiek bosch gedragen
kunnen hebben, ten tweede omdat het bouwland zelf bij een bepaalde rijping een analogie van het boschprofiel kan vertoonen, en
tenderde,omdat bij een zeer goedeberne«ting enverzorging, waarbij
veel humus en stalmest ondergebracht wi)rden, de chernosomachtige
toestand intreedt, waarbij de dieren der grond over aanmerkelijke
diepte omwoelen en dus den oorspronkelijken boschgrond mengen
met deteelaarde en daarmede vereenzelvigen. Indien zulks het geval
is, is de zwarte grond naar onder gegroeid. Daarom is de basis van
het voormalige boschprofiel het aangewezen vaste punt.
Complicaties zijn de bovengenoemde vergravingen dieper dan het
bodemprofiel, alsmede tijdelijke oversjoelingen, afstuivingen en
overstuivingen.Afstuivingenvan bouwlaid kanmenopveleplaatsen
in ons plistocene landschap waarnemen. Men vindt dan de teelaarde
terug als onwaarschijnlijk dikke loodzandlagen op een dunne oerbank. Ook opstuivingen kan men waarnemen. Soms is een bouwland
door overstuiving volkomen waardeloos geworden, maar later, na
een bosch of heistadium, weer tot akker geworden. Zelfs verscheidene overstuivingen met opvolgende culluur werden waargenomen.
De mooiste dateering heeft men, indhn dergelijke stuifperioden
dateefbaar zijn of indien zich woonidakten met scherven of
artefacten in het profiel vertoonen, dan wel indien de door stuifzand
gescheiden lagen scherven bevatten uit ien compost of mesthoop.
Artefacthoudende lagen treft men voo al in de fijnzandige deelen
van het landschap aan. Toch moet men ook hiermede voorzichtig
zijn. Zoo werden op een bouwland onder Ede vele vuursteenen
werktuigen gevonden. Deze lagen op de oppervlakte. Enkele jaren
later waren zij weer naar de diepte verhuisd. Oorspronkelijk hebben
zij aan de oppervlakte gelegen. Deze kar overstoven of overspoeld
zijn, maar evenzeer is het mogelijk, dat zj bij het omkeeren van het
profiel bij boschaanleg ondergekomen zijn. Boven op het land
kwamen zij, doordat de boer gerioold lad en omdat de kwaliteit
van den opgebrachten grond tegenviel werden zij weer ondergebracht, doordat de boer eenvoudig besloot terug te riolen!
Soms vindt men allerlei scherven in de teelaarde en daaronder,
welke afkomstig zijn van wederopvulling van gaten of slenken.
Hierboven is sprake geweest van benesting met plaggen. Deze
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plaggen werden op bepaalde tijden aangevoerd, op hoopen gezet
en geleidelijk met den mest verwerkt. Met het verdwijnen van de
plaggenhoopen is ook de ringslang en de gladde slang van het
boerenerf verdwenen.
Het landbouwstelsel, waarbij de akker gebouwd wordt ten koste
van de woeste gronden, verdween met de schapenhouderij bij de
verdeeling der marken en met de komst van den kunstmest.
Niet alleen heideplaggen werden gebruikt, doch ook z.g. groenlandschollen, deze laatsten vooral in den Achterhoek en Twenthe
en Drenthe. Ook sloeg men wel plaggen van driestlanden.
In Drenthe kan het gebruik van plaggen op gebrek aan
stroo wijzen en werd bij voorkeur stroo gebruikt, vandaar misschien
de geringere ophooging der esschen, waarvan ook Niemeyer melding
maakt. Naast den plaggenmest werd ook grondmest gebruikt.
Hiertoe benutte men zoowel den zwarten grond als het witte zand
daaronder, ook wel zand uit bosch en heide. In het bijzonder ziet
men de resultaten van het grondvergraven in het laagterras. Had
men land in huur, hetwelk behoorde aan een uitwonenden eigenaar,
clan groef men bij voorkeur den zwarten grond af; had men eigen
land af te graven, dan groef men vooral dan zwarten grond weg,
indien deze tot nabij het grondwater reikte en derhalve het weggraven van onderliggend zand den zwarten grond in het bereik van
het water zou brengen. De aarde met mest gemengd was een zeer
goede meststof, indien de grond humeus was, een minder goede,
indien klaar zand gebruikt werd. Zij kwam meestal op het grasland.
Daar werden dan later weer schollen geslagen, welke op het bouwland kwamen. Een gedeelte kwam ook direct op het bouwland. Het
afgraven van bouwland, het „laten zakken", had ook wel ten doel
het land minder droog te maken en geschikt voor grasland. In vele
gevallen ging zulks gepaard met verkoop van het onderliggende
witte zand. Ten aanzien van het vaststellen der ophooging is kennis
van het z.g. zakken derhalve van beteekenis. Meermalen ziet men
engen, die periodiek gezakt zijn. Aldus is een kunstmatig AC of
AG profiel ontstaan. Een bezwaar is de plotselinge overgang van
teelaarde in vasten ondergrond.
Indien een bouwland te veel verzuurd was, werd ook wel „uitgesmeten". Men bracht dan ondergrond boven. Bij deze bewerking
ging weliswaar geen materiaal verloren, maar de humeuze laag werd
dikker, zonder ophooging.
Bij het bepalen van die diepte van den zwarten grond treden vele
moeilijkheden op, welke men slechts door een driedimensionaal
profielonderzoek op kan lossen. De gecompliceerdheid van de geschiedenis der bouwlandprofielen, de afwisseling bouwland, driest,
bosch, heide, woonplaats, begraafplaats in bonte volgorde maken
het feitelijk onmogelijk de gebruikelijke ABC nomenclatuur toe te
passen. Vele profieltypen zijn dooreengeweven.
Soms kan men de profielen afzonderlijk beschrijven. Maar ook
dat is bezwaarlijk, b.v. als een bouwland tijdelijk tot heide wordt
en een loodzandlaag vertoont. Soms herhaalt zich dit verschijnsel
(Zelhem), soms ziet men de vroegere ploegzool tot oerbank ontwikkeld. Aangezien de anthropogene invloed zoo sterk is, moet men
de ABC nomenclatuur, die berust op niet anthropogene bodemvormende factoren, terzijde laten.
De bovenbeschreven dateering van de ophooging van bouwlanden
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door plaggenbemesting is tevens eenc
dateering der bouwlanden
zelve.
De dateering der bouwlanden is een vraagstuk, dat ook op andere
wijze opgelost kan worden. Bij ieder bouwland behoort een boer en
deze woont ergens. Ook sterft hij en wordt begraven, evenals zijn
vrouw en later zijn nageslacht. Eenmans bouwland is zeldzaam,
meestal zijn er boerschappen, gehuchten, dorpen. Nederzetting,
bouwland en begraafplaats zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Helaas hebben de archeologer door gebrek aan agrarisch
en geografisch inzicht en door een bîpaald gerichte wetenschappelijke belangstelling te weinig of geen aandacht besteed aan dezen
trits, die èn agronomisch historisch- tn pedologisch archeologisch
primair is.
Indien derhalve een begraafplaats ontgraven wordt, zoude men
debijbehoorende woonplaats moeten zoeken en ook de bijbehoorende
akkers. In vele gevallen liggen èn begraafplaats èn woonplaats in
het akkergebied. Niet zelden ziet men met het verloop van den tijd
de woonplaats verplaatst, evenals de begraafplaats, waarbij dan de
begraafplaats op een vroegere woonjlek terecht kan komen en
omgekeerd. Indien de archeologen meer aandacht besteed hadden
aan de woonplaatsen en akkers, zoude menig grafveld ontdekt zijn,
dat nu verloren ging.
Grootereesschenenenkenzijn dikwijls samengevoegd uit kleinere,
in het bijzonder de hellingesschen. Dit l:an men eenvoudig bewijzen
door pedologisch archeologisch onderzoek. Het verschijnsel doet
zich voor, indien èn woonplaats èn begraafplaats repeteeren.
Deze samenvoeging blijkt vooral in Frankische tijden, dus tijdens
de kerstening, opgetreden te zijn. Men irindt dan verschillende oude
begraafplaatsen, maar één Frankisch grafveld. Voor Wageningen
heeft de schrijver dit duidelijk vast kunnen stellen.
De Veluwe wordt omzoomd door eiken. Echter waren binnen
dezen zoom ook vele plaatsen geschikt voor nederzetting. Nochtans
treft men daar nu geen bouwlanden asn. Dat zij er geweest zijn,
blijkt duidelijk uit de aanwezigheid van woonplaatsen en begraafplaatsen. In velegevallen kan men beide in het voormalige bouwland
terugvinden. Geografisch inzicht en een boerenkijk op de topografie
zijn de beste aanwijzers voor archeologische verschijnselen. Voor
den kamergeleerde leveren de luchtfoto's en het kartografisch
materiaal belangrijke gegevens. De loop van oude wegen verraadt
nog dikwijls de aanwezigheid van oude kernen.
Ook de wijze van verkaveling kan veelzeggend zijn. Kampen en
enken zijn elkaar op dezelfde plaats soms opgevolgd. De loop der
wegen verraadt de ontginnings- of herontginningsperiode.
Een belangrijk en veel te weinig bestudeerd gebied is dat der
afmetingen van perceelen en akkers. U t de beide afmetingen kan
men de grondmaat afleiden en eventteele wisselingen van deze
grondmaat zijn voor de ouderdomsbepiling van beteekenis.
De verleggingen der wallen zijn, voaral als zij op grond van
archiefstukken en veldonderzoek te date;ren zijn, eveneens waardevolle gegevens.
Augustus 1940.
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UIT HET LANDBOUWKUNDIG TUDSCHUFT, MAANDBLAD VAN HET
NED. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP.
52ste JAARGANG No. 639/640
JULI/AUGUSTUS 1940

De Herkomst van liet Nederlandsche
Landhoeft)
door
Ir. J. B. VRIES.
(The geographical distribution of our domestic fowl).
Summary on p. 461.

DesamenstellingvandenNederlands*henhoenderstapelheeft zich
in den loopder tijden aanzienlijk gewijzigd. De grootste verandering
begon omstreeks 1850 en leidde gedurende het einde der vorige en
de eerste jaren van deze eeuw tot de meedoogenlooze uitroeiing
van de Nationale Hoenderrassen.
Wat er thans nog is,bevestigt slechts dewaarheid van het spreekwoord.••„er isgeen slagzöogroot, of er blijft wel een soldaat over".
Dank zij de toewijding en taaie volharding van een betrekkelijk
kleine groep sportfokkers, grootendeels georganiseerd in de Nederlandsche en Friesche Hoenderclub, zijn er van alle oude rassen nog
een aantal dieren aanwezig.
Bij de bespreking van de herkomst v;n het Nederlandsche Landhoen moeten wij de volgende vragen onder oogen zien:
1. Welke hoendervormen zijn er?
verschillende vormen over
2. Hoe is de verspreiding van die
de aarde?
*) Voordracht gehouden tijdens de 10e l}Ted. Lândbouwweek te Wageningen op 30 Juni 1939.

Dürigen verdeeit de tamme hoenders in drie types:
i. Het Indische type, de Maleier.
2. Het Europeesche type, het Landhoen.
3. Het Chineesche type; de Cochin enz.

Aib. 1. De drie hoendertypes (naar Dürigen).
. a. Het Indische type (Maleier).
b. Het Europeesche type (Landhoen).
c. Het Chineesche type (Cochin).

Hiervan behooren het Indische en het Chineesche type tot één groep,
n.1. de Aseel-Vechthoenders.
Hoenders van het Aseeltype werden in Amerika geïmporteerd
en uit dezen import zijn de z.g.n. Aziatische rassen als Reds,
Plymouth-Rocks, Wyandottes etc. ontstaan.
Ook Ghigi komt tot twee grondtypes:
A. Rassen, die in type overeenkomen met de huidige wildvormen, b.v. Landhoenders, Leghorns etc.
B. Rassen, die in type hiervan afwijken; b.v. Maleiers en
Indian Game, Cochin, Brahma.
Daarnaast noemt hij kruisingen tusschen deze twee types, b.v.
Reds, Orpingtons etc.
Honwink onderscheidt naast de landhoenders de abnormale
hoenderrassen, d.w.z. rassen, die door één of meer eigenschappen
van het normale landhoen afwijken, b.v. rozekammige dieren, kuifhoenders etc.
Ook deze groep is terug te voeren op de zooeven genoemde twee
groepen. Zien we b.v. naar de Kuifhoendergroep. Deze onderscheiden zich van het normale landhoen door:
a.
b.
c.
d.
e.
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Kuif.
Grooter lichaamsgewicht.
Hoorntjeskam.
Baard.
Pootbevedering.

•SHMWP^

Alb. 2. Het Europeesbhe Landhoen.
(Patrijskleurige Drentsche Landhoenders naar
de Standaard der Ned^rL
iferL Hoenderclub).

Kuif, baard, pootbevedering en liet grootere lichaamsgewicht
kunnen afgeleid worden van Indisch« hoenders. Zoo zijn er b.v.
Balineesche Vechthoendefs met nekkuifjes, terwijl ook Vechthoenders met baard bekend zijn.
De hoorntjeskam of dubbele kan trad in een Vechthoenderkruising van Bateson en Punnett op.
De rozekam der Hollandsche Ho«nders en de gele pooten van
de Leghorns zijn ook door Vechthcenkruising te verklaren.
Zoo komen we tenslotte tot twee ypes:
a. Het Europeesche Landhoen.
b. Het Indische Vechthoen.
Waar komen deze twee t5'pes vaniaan?
Wij kennen vier wilde hoenderrassen.
a. G. Bankiva.
b. G. Sonnerati.
c. G. Lafayetti.
d. G. Varius.
Darwin zag de Bankiva als eenigtn stamvader van alle tamme
hoenders. Reeds in 1885 verdedigde Tegetmeier een apartelafstamming voor de zware Aziatische rasse1. Verschillende onderzoekers
kwamen later tot dezelfde conclusie. Tegetmeier zag de andere
tamme hoenders als kruisingsproducten van alle wildvormen.
Op grond van kruisingsproeven tusschen de wilde en tamme
hoenders wordt thans algemeen als vaststaand beschouwd, dat de
Landhoendertypes ontstaan zijn uit een kruising van alle vier
wildvormen. (Hoawink, Ghigi).
Enkele onderzoekers houden echter aan de Bankiva als eenigen
stamvader vast.
Hertwig heeft in een tabel samengesteld van welken wildvorm
een aantal eigenschappen onzer tamm: hoenders afgeleid zou kunnen zijn. Daarnaast onderscheidt zij «en groep mutaties.
Kort samengevat kunnen wij dus z;ggen: Er zijn twee hoendertypes; het Landhoen en het Vechthoen. Beide zijn volgens de thans
algemeen heerschende meening het e«rst in Azië getemd, vandaar
over de geheele wereld verspreid.
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Onder de Nederlandsche Hoenderrassen komen zoowel landhoenders als verschillende abnormale vormen voor. Ook Vechthoenders zijn hier veelvuldig geweest. In Duitschland waren zelfs
een tijdlang de Maleiers onder den naam Hollandsche Hoenders
bekend. Hieruit volgt, dat de abnormale vormen hier te lande plaatselijk kunnen zijn ontstaan.

Afb. 3. Indische Vechthoenders
(links de Maleier, rechts de Aseel) (naar Wright).

Het is onjuist, deze uitsluitend als directen import uit het buitenland te zien. De strijd over den naam Hamburger of Hollandsche
Hjen is dan ook vanuit deze feiten gezien onlogisch, daar het ontstaan van abnormale vormen slechts afhankelijk is van het voorkomen van Vechthoenders en Landhoenders naast elkaar. Dit sluit
natuurlijk niet uit, dat er vele hoenders geïmporteerd zijn. Over
dezen import is practisch niets bekend.
Eenig inzicht hieromtrent zou een uitvoerige studie over de geographische verbreiding der hoenders kunnen geven.
Helaas ontbreken ons hierover feitelijk alle gegevens.
In verschillende landen is de oorspronkelijke hoenderstapel reeds
vervangen door moderne nutrassen.
De eenige uitvoerige beschrijving van het oorspronkelijke boerenhoen vóór de groote invasie der moderne kruisingsvormen stamt
van onzen landgenoot R. Houwink Hzn. Deze studie, waarmee hij
reeds in 1880 begon, is van onschatbare waarde voor de kennis van
het Europeesche landhoen.
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Eerst in 1926heeft Serebróvsky in Rusland een soortgelijk onderzoek verricht.
Wat we uit het buitenland weten heeft vrijwel uitsluitend betrekking op enkele „rassen". Hoe dergelijke „rassen" ontstaan zijn,
kunnen weafleiden uit een mededeelirg van Temminck in het begin
der vorige eeuw: „Kuifhoenders zijn zeer gewild bij de liefhebbers,
men besteedt er zeer veel zorg aan. Zij, die eenige onderrassen of
bepaaldevariëteiten willen propageeren, zetten een dergelijk toompje
bij elkaar, om paringen met andere kleuren te voorkomen."
Hetzelfde geschiedde in het begn, van deze eeuw met den
Uilebaard. Uit het mengselmoes boeienkippen werden die dieren,
die het dichtste bij den Uilebaard storden, uitgezocht en verder gefokt. Het gevolgwasnatuurlijk eenhenge strijd over het juiste type.
Een hoenderras is dan ook niets anIers dan een spiegelbeeld van
den smaak van een bepaalden fok eer. Dit houdt in, dat een
„hoenderras" zich steeds wijzigt.
Voor de kennis van den oorsprorikelijken hoenderstapel heeft een
opsomming van een aantal dergelijke rassen weinig beteekenis.
Nemen we als voorbeeld een der Aooraanstaande landen op het
gebied der rasfokkerij : Groot-Brittan ïië.
Voor Engeland noemt Brown : Gaue, Dorking, Sussex, Orpington, Hamburgh, Old-English Pheasant, Redcap, Cornish >Game,
Marsh Daisy en Coveney White.
Hieronder komt geen enkel landheentype voor.
Voor Schotland wordt alleen de Schotsche Koekoek met zijn
Kruipervorm genoemd.
Over de Iersche hoenders spreekt Brown in het geheel niet.
Willen wij inderdaad iets naders weten over de samenstelling van
den oorspronkelijken Europeeschen roenderstapel, dan zullen onverwijld alle pogingen in het werk g:steld moeten worden om de
laatsteresten optesporen,tebeschrijv«nen zoomogelijk te bewaren.
Vast staat wel, dat er in Europa gesproken kan worden van een
algemeen Landhoentype, dat in de vcrige eeuw in Noordwestelijk
Europa algemeen voorkwam, b.v. in V aanderen, Nederland, NoordDuitschland, Denemarken en Scandinavie en vermoedelijk in de
oude tijden over het grootste deel van Europa verspreid was. Een
typisch kenmerk is de pelteekening.
Zooeven heb ik vermeld, dat de aljjemeene meening is, dat ook
het Europeesche landhoen uit Azië a 'komstig zou zijn.
De grondslagen van deze opvatting zijn wel, hetzij bewust, hetzij
onbewust, geweest:
1. Het voorkomen van wilde hoenders in Azië.
2. Vruchtbare kruisingsproducten tusschen de wilde hoenders
en onze tamme hoenders.
3. De groote gelijkenis tusschen <le Bankiva's en onze tamme
hoenders en de mogelijkheid verschillende eigenschappen
onzer hoenders uit een kruising der wildvormen te reconstrueeren. Hertwig zegt echter zeer terecht: „Dasz derartige
„Stammbäumen" recht hypothetisch bleiben braucht wohl
nicht besonders betont zu werden".
4. En „Last but not least" deoverluiging, dat Azië de bakermat
is van de menschheid en van de oudste beschaving. „The
first civilisation of man was Asiatic....", aldus Brown in
zijn pluimveewerk.
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In deze opvatting' schuilt een fout, welke den gedachtengang van
vele onderzoekers op een dwaalspoor heeft gebracht.
Voor de herkomst van de tamme hoenders is niet doorslaggevend
waar thans wilde hoenders voorkomen, doch wel waar deze tijdens
de temming, dus in praehistorische tijden leefden.
Ik wil hier in het kort een overzicht geven over wat er thans
over de hoenders in de praehistorie bekend is. Door den korten tijd,
dien ik ter mijner beschikking heb, kan dit natuurlijk slechts zeer
schematisch zijn.
De oudste Gallus-resten stammen uit het Tertiaire tijdperk en
zijn van Europeeschen oorsprong.
Uit het
Boven-Mioceen van Regensburg kennen we een aan Gallus
verwanten vorm : Miogallus Longaevus, welke grooter was
dan de Gallusvormen.
Uit het
Boven-Plioceen van Frankrijk stamt Gallus Bravardi, die
volgens Stehlin grooter was dan een pauw.
Uit het
Onderplioceen van Griekenland en Z.-Rusland stamt Gallus
)esculapi, waarvan de gevonden loopbeenderen volgens
Tüiidry op een klein haantje wijzen (un coq de petite taille).
Op het warme klimaat van het Tertiair volgde de Ijstijd. De
Europeesche wilde hoenders stierven niet uit, zooals uit verschillende skeletvondsten blijkt, m.a.w. de wilde hoenders waren niet
uitsluitend tropische vogels.
Vaak is een nadere dateering der vondsten niet mogelijk, waar
een groot deel der resten reeds in de vorige eeuw gevonden zijn
en men toen geen of onvoldoende aandacht aan de ligging der lagen
schonk. Soms ook zijn de lagen zeer moeilijk of niet te onderscheiden.
Diluviale hoenderresten zijn b.v. gevonden te Monaco (Grotte de
1'Observation); Luik; Lherm (Ariège) ; Sudmerberg (bij Goslar),
Zwergloch (bij Pottenstein), Saalfeld, Lahndal, Köstritz, Stecklenburg in de Harz enz.
Van groot belang is, dat een aantal vondsten tot de Magdalénien
periode behooren, daar we hier voor het eerst mensch en hoen naast
elkaar ontmoeten.
Zoowel in Frankrijk (Gourdan,Madelaine, Bruniquel, Grotte des
Fées, Teyat, als in Zwitserland (Veyrier), de Duitsche Ostmark
(Gudenusgrot, Eichmaiergrot), en Spanje (Santinamine en
Lumentxa) zijn hoenderresten uit dien tijd gevonden.
Woldrich vond in de Ostmark drie Types, terwijl hij in Bohemen
uit den overgangstijd van Steppenfauna naar Woudfauna vier types
kon onderscheiden :
i. Een kleine vorm, kleiner dan een fazanthen.
2. Een kleine tusschenvorm, zoo groot als een fazanthen.
3. Een grootere tusschenvorm, zoo groot als een fazanthflWi.
4. Groote vorm, die bijna identiek is met onze tamme hoenders.
Woldrich merkt hierover het volgende op:
„Da ich vor der Hand nicht näher zu bestimmen in der Lage bin,
wie weit die Variablitätsgrenzen der . . . . unterschiedenen vier
Grössenformen der Gattung Gallus sich erstrecken, und namentlich
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nicht feststellen kann, ob nicht die
beiden mittleren Formen unter
einander, oder dieeineoder dieandere
uit derihr zunächststehenden
Form in sexueller Beziehung zu verb nden wäre, so unterlasse ich
für jetst eine nähere systematische
Bezeichnung derselben.
Man würde jedoch sicherlich nichf: fehl gehen, wenn man die
kleinste Form mit Gallus minutus
and die grpsste mit Gallus
domesticüs ïossilis bezeichnen würde Dass wir in den vorliegenden
diluvialen Resten die Stammform unseres Haushuhnes, mag dasselbe nun in Europa selbst oder
ande'wärts gezähmt worden sein,
zu suchen haben, scheint mirj;egenw; artig, wo auch an anderen
mitteleuropäischen diluvialen~~Fundstälten Reste von „Gallus" oder
„mit Gallus domesticüs verwandt" so raufig zum Vorschein kamen,
nicht nur sehr wahrscheinlich, sonderfi fast sicher zu s e i n . . . . . . "
De temmingsmogelijkheid hangt echter mede af van de cultuurhoogte van de fnenschen üit het
Magdalénien, het ras van CroMagnon. Waren deze menschen nog
rertegenwoordigers van „het
diluviale beestje" of moeten wij hen|
als met ons gelijkwaardige
menschen beschouwen, zoodat het onlderscheid uitsluitend op het
gebied der techniek ligt?
Er is een tijd geweest, dat we de
Batavieren als in berenvellen
gehulde woeste barbaren zagen. Hoe
moeten dan hun voorouders
van voor misschien 15000 jaar er wel
uitgezien hebben, als de volgende citaten juist zouden zijn: „De
Girmanen waren onbeschaafde
menschen. Jagen, visschen en oorlog voeren waren de voornaamste
bezigheden van de mannen. Hun ledig| m tijd brachten ze door met
slapen, drinken endobbelen. De
en grijsaards moesten voor
den veldarbeid zorgen. Deze stond nai t^iurlijk op zeer lage trap. Als
woning diende een armoedige hut. De
kleeding van de mannen bestond voornamelijk uit dierenhuiden; de vrouwen droegen grof
linnen kleeren."
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Of: „De barbaarsche Kelten waren meedoogenloos voor zwakke
kindertjes en overwonnenen; wreed waren hun vuuroffers; ruw
leefden ze in hutten, die eigenlijk holen waren, half in den grond
gevestigd; het waren menscheneters, angstwekkend en toch ook
zelf vol vrees."
Dergelijke angstwekkende verhalen zijn echter reeds lang door
de feiten achterhaald.
Wie wil weten, hoe schandelijk ook nu nog vaak met de eer
onzer voorouders wordt omgesprongen, leze het werkje van den
Frieschen Archaeoloog Popping: „Eenige correctie op Nederlandsche Geschiedschrijving."
Meestal zien wij den IJstijdmensch te primitief. Zoo stond het
uitgestorven Neanderthal-ras in den Riss-Ijstijd reeds op een hooger
trap van cultuur dan verschillende thans levende volksstammen.
Menghin vermoedt, dat in het Aurignacien, dus midden in den
Würm-IJstijd, al landbouw in Europa werd beoefend. De CroMagnon mensch uit het Magdalénien kende huisdieren (bonte stier,
paard met halster!).
Er is daarom ook geen enkel bezwaar om aan den Europeeschen
IJstijdmensch van het Aurignac-Cro-Magnon ras de temming van
hoenders toe te schrijven. Dat onze voorouders reeds in die verre
tijden het hoen getemd hebben, is alleen te veronderstellen. Absolute
zekerheid zal hierover wel nooit verkregen worden.
Wij zullen nu zeer in het kort het voorkomen van hoenders in
de oudste geschiedenis nagaan.
Een stuk bewerkt rendierhoorn, dat Piette in de grot van Maz
d'Azil vond, stelt volgens Breuil een Auerhaan voor. Mijns inziens
is dit evenwel onjuist, daar de staartvorm zonder twijfel die van
een Gallus-haan is. Na deze Magdalénien-vondst, is het eerste spoo"
een teekening van een haan op een steen van een Portugeeschmegalith graf, dat Wilke op de grens Palaeolithikum-Neolithikum
dateert.
Op de zegels van Mohenjo-Daro aan de Indus ( ± 3000 v. Chr.)
komen hoenders voor, terwijl daar ook eenige skeletresten zijn gevonden. Belangrijk in dit opzicht is echter, dat hier Europeesche
invloeden zijn aangetoond.
Op een zegelsteen van Kreta, die „may well go back to the early
part of the third millennium before our era" (Evans) staat een
haan afgebeeld.
In N.O. Syrië stelt een amulet uit de schat, gevonden onder den
tempeltoren van Brak, vrij zeker een haantje voor. Dateering
± 3 1 0 0 v. Chr.
Wanneer de haan het eerst in de Sumerische spijkerschrift-teksten
voorkomt heb ik niet na kunnen gaan. Zeker is het echter, dat de
hoenders in de teksten van Gudea, den Priesterkoning van Lagasch,
± 2400 v. Chr. genoemd worden.
Ook in Mésopotamie zijn weer Europeesche invloeden merkbaar,
o.a. via de Dolmencultuur van Palestina.
Wat Egypte betreft, is het eerste spoor, dat ik kon vinden, een
beeldje van groen geglazuurd aardewerk uit de eerste Dynastie
( ± 3000 v. Chr.), dat vermoedelijk een haan voorstelt (kinlellen).
Daarna vinden we eerst in den tijd van het Nieuw Thebaansche
Rijk weer, evenwel zeer sporadisch, gegevens (vijftiende eeuw v.
457

m^m

Chr.)- Waarschijnlijk hebben de Egypteïaren het hoen wel gekend,
doch niet gehouden.
Wat den Europeeschen steentijd betreft, ken ik geen vondsten,
die met zekerheid tot deze periode behooren. Dit wil echter niet
zeggen, dat ze hier zouden zijn uitgestofven. Vermoedelijk is de
verklaring hiervoor de volgende: De hiian was een heilige vogel
en zal daarom bij het heiligdom gehoudei zijn. Deze heiligdommen
(aardbergen, torens) stonden op de h)oge zandruggen. De gestorven vogels, die begraven (of verbrard) werden, hebben in den
zandgrond geen resten overgelaten. Gegeten werden ze niet, zoodat
geen resten op de mestvaalt terecht kwimen (in Caesars tijden
werden ze zelfs in Brittannië nog niet gigeten). Dr. Oosting wees
er bij de discussie op, dat de nederzettirgen in de kalkrijke duingronden veel kans bieden om resten VÏJI de huisdieren uit dien
tijd te vinden.
Wat den Bronstijd betreft, uit dezentijd zijn verschillende sporen
bekend, n.1. hanen op Zweedsche rotsteel:eningen en hoenderresten
uit de paalwoningen in de Beiersche Alp:n, in Zwitserland (?) en
de Povlakte (Italië). Een hoenderschede vond Jeitteles te Olmütz
in Moravie. In graven zijn bronzen ha;mtjes als grafbijgave gevonden.
Wat de Italiaansche paalwoningen betreft, hiervan is bekend,
dat deze cultuur eindigt in de u d e eeuw v. Chr.
Ongeveer dezen tijd kwamen de Ariërs in Indië, zoodat in de
Veda's eerst om en na dien tijd Indiscie toestanden op konden
worden genomen. Veda-passages bewijzen dus niets over een eerder
voorkomen der tamme hoenders in Indië, dan in Europa (Italië).
Ook China geeft weinig direct houvast, De basis der Chineesche
cultuur isEuropeesch. „Man kann ohnegrosze Uebertreibung sagen,
dasz die Chinesische Archäologie zum guten Teile europäische
Archäologie ist", aldus Kümmel.
Oude Chineesche teksten geven sterk denindrük, dat de hoenders
in verre tijden door een cultuur-volk zjn ingevoerd. De eerste
hoenderafbeelding, die ik heb kunnen vnden, is een gestyleerde
vogel „perhaps derived from the Jungle Fowl, or the domestic
cockeril.... a Chinese motif which goes
back at least to the sixth
century B.C
" (White).
Uit de Myceensche cultuur kennen we
enkele afbeeldingen, die
den indruk geven van gestyleerde hanen.
Fraaie bronzen haantjes kennen we uit de Geometrische periode
(1200—700 v. Chr.) in Griekenland. Eei terracotta uit dien t{jd
stelt waarschijnlijk ook een haan voor (Wolters).
Hiermede vervalt de thans nog zoo viak verkondigde stelling
van een Perzischen import in de 7de eeuvr.
Prachtige hanenfiguren komen op de G'ieksche vazen voor. Een
enkele maal wordt een haan met een hea afgebeeld. Het hanengevecht is een geliefd motief.
Doch ook van reliefs, terracotta's enmunten kennen weeen groote
hoeveelheid hanen.
Wat het algemeene type betreft, behooren deze hoenders in OudGriekenland tot de landhoendergroep. Enkele vormen gaan in de
richting der krielen, terwijl sommige vorm;n den indruk geven van
nog weinig gedomesticeerde vogels.
i-erst in de vierde eeuw maken we kennfs met de Vechthoender458

groep. Zoo staan op enkele munten typische Maleische Vechthoenders afgebeeld.
Ook op een Indische munt uit dien tijd komt een Maleier haan
voor.
Het oudste kuifhoen, dat ik kon benaderen is een Grieksch beeld,
dat misschien ook uit de vierde eeuw stamt. In elk geval is het
jonger dan de vijfde eeuw (Ashmole).

Afb. 5. Geometrisch bronzen haantje (Griekenland)
(naar Fletcher De Cou).

Met den Maleier treden dus ook de abnormale rassen op. Zoo
vinden we dan ook in Oud-Rome landhoenders, Vechthoenders,
kuifhoenders en krielen.
Wat het Noorden aangaat, is de haan in de Hallstattperiode aan
te toonen. Bij de Voor-Romeinsche Kelten vinden we hem op
munten, terwijl uit Engeland ook skeletresten bekend zijn. In de
Romeinsche nederzettingen zijn deze vrij veel gevonden.
In ons land vinden we hoenderresten in de Friesche en Groningsche terpen.
Uit de Romeinsche nederzettingen stammen een aantal hanenfiguren.
In den Frankischen tijd waren de hoenders een algemeen betalingsmiddel bij pachten en boetes. De Capitulare de villis etc. van
Karel de Frank geeft een indruk van de „damaligen grundherrschaftlichen Verwaltung" (Becker-Dillingen). Op verschillende
landgoederen werden 50 tot 100 kippen gehouden.
In de Middeleeuwen vinden we zeer schaarsch gegevens over
hoenders. Versieringen van handschriften en enkele natuurhistorische werken zijn de bronnen.
In de 16de en 17de eeuw komen de schilderijen ons te hulp. De
natuurhistorische werken worden uitvoeriger in hun omschrijvingen.
Op deze schilderijen vinden we een staalkaart van alle mogelijke
kruisingsvormen, waaruit de abnormale hoenderrassen, die wij thans
in ons land kennen, alle zijn af te leiden.
Landhoenders komen feitelijk alleen als bijfiguren voor.
De 18e eeuw is de eeuw van Linnaeus, Brisson, Buffon, Bechstein enz. Bechstein is natuurhistoricus-pluimveeliefhebber. Hij beschrijft o.a. hoenders, die hij zelf fokte.
In de 19de eeuw begint de feitelijke pluimveeliteratuur, ongeveer
gelijktijdig in Engeland en Duitschland.
In Duitschland verschijnen een groot aantal kleine werkjes. In
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Afb. 6. Ganymedes met haan.
Grieksche vaas-teekening ± 500 v.
Ohr. (naar Beazley).

M**ft
Alb. 7. Haan als bijfiguur op een
het kruidenboek van Hieronymus

smm

afbeelding uit
Bock (1551).
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Engeland komt in de veertiger jaren het dikke Handboek van
Rev. Dixon uit.
In ons land publiceerde in de tachtiger jaren Maitland zijn Handen Standaardboek.
Ongeveer in denzelfden tijd begint Houwink met zijn studie over
het Drentsche landhoen. Het is de eerste en laatste heldenzang uit
het glorietijdperk der landhoenders. Aan Houwink is het te danken,
dat de herinnering aan deze prachtvolle dieren nooit zal verdwijnen.
Hem danken wij ook, dat niet reeds in de eerste jaren van deze
eeuw onze nationale rassen voor het grootste deel werden opgeruimd. Met groote liefde en trouw heeft Houwink „geld en goed"
gegeven in het belang van het Nederlandsche Landhoen. Helaas
is dat toentertijd nooit genoeg begrepen, zoodat het hem vrijwel
steeds aan voldoende medewerking ontbrak.
In ons werk over „de Rassengeschiedenis der Ned. Hoenders",
dat dit jaar uit zal komen, zal Houwink een uitvoerig overzicht
geven van de landhoenders, zooals die tegen het eind van de vorige
eeuw in ons land voorkwamen. Een beschrijving van het boerenhoen
uit die jaren kennen we uit geen enkel land, zoodat deze mededeelingen van onschatbare waarde zijn.
Vatten wij de resultaten van ons onderzoek in het kort samen,
dan komen wij tot de volgende conclusies:
a. Er zijn twee grondtypes onder de tamme hoenders, n.1. het
Landhoen en het Indische Vechthoen.
b. Abnormale vormen zijn uit de kruising van deze twee vormen
te verklaren.
c. De oudste gegevens over hoenders stammen uit Europa.
d. Er is geen reden om aan te nemen, dat de Europeesche
Landhoenders uit Azië zouden zijn ingevoerd.
e. Bij de oudste Aziatische hoendervondsten zijn Europeesche
cultuurinvloeden aantoonbaar.
f. Het Europeesche wilde hoen was geen tropische vogel, doch
kwam tijdens den Ijstijd o.a. op de grens der steppe voor.
g. Over de herkomst van het Indische Vechthoen is niets bekend.
Zoolang niet het omgekeerde is bewezen, moeten wij aannemen,
dat de Europeesche Gallus-vorm (en) in ons werelddeel getemd
werden.
Een vrij uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen, dat religieuse
overwegingen hierbij de hoofdrol hebben gespeeld, zoodat wij de
temming toe moeten schrijven aan de Priesteressen van Moeder
Aarde, de Witte Vrouwen van hunnebed en grafheuvel.
SUMMARY.
Of the geographical distribution of our domestic fowl only little
is known. The data which we have, are practically descriptions of
only a few races, whereas a description of the great majority of
the fowl which have not been graded up is lacking.
The first to realize the great importance of a thorough description
was Houwink, who broke the ground in this field in Holland. In
Russia during the past 20 years Serebrovsky described all fowl of
different districts.
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It is therefore of considerable scientific importance that ever}*
country describes what isleft of barnyarc fowl and saves them from
extinction.
•
It is generally assumed that the donestic fowl were tamed in
Asia and descends from the four wild species now still alive.
But the prehistoric finds have another tale to tell.
Already in the year 1864 A. Fr. Grafen Marschall wrote with
regard to „das gemeine Haushuhn.... d a s s . . . . diese A r t . . . .
während der Quartär — und Diluvialper:ode im westlichen Europa
gelebt haben musste, und nicht erst in historischer Zeit aus OstIndien'dorthin gebracht wurde, wie man allgemein — jedoch ohne
irgend einen nachweisbaren Grund — aniimmt."
I havenot been ableto find a single preveof the Asiatic origirjof
the European Barnyard fowl.
Of the two ground types of domestic fowl: the Indian Game
and the European Barnyard fowl* the fint is of Asiatic, the second
of European origin.
The deviating fowl types in Europa nay be considered to be a
cross of Indian Game forms with the IEuropean Barnyard fowl.
DISCUSSIE.
Dr. Ir. W. A. J. Ousting zegt:
M. d. V. Uit de voordracht van den heer Vries is weer eens gebleken, hoe belangrijk de studie van de geschiedenis van dèn landbouw,is, ook voor de praktijk.
Onze Nederlandsche bodem is rijk aan oude resten, en het is wel
buitengewoon jammer, dat, wat betreft de resten der huisdieren,
daaraan buiten het terpengebied zoo weinig aandacht besteed wordt.
In het duinlandschap trof ik dit jaar >p^verschillende plaatsen
vroeg-historische en praehistorische woonv akkfen aan, met huisdierresten. Onderzocht worden deze niet, en d: steeds voortschrijdende
vergravingen doen het materiaal met den dag kleiner worden. ,
Het ware te wenschen, dat voordracht:n als die van den heer
Vries aanleiding gaven tot het verzamelen van de gegevens, welke
bloot komen, en tot het intensiever beoefiaien van het bialogischarcheologisch onderzoek hier te lande.
Ir. Vries sluit zich volkomen bij Dr. Oosting aan.
Ir: H, Adams vraagt nadere inlichtinger in hoeverre men zekerheid heeft bij andere dieren omtrent mond- of polyphyletische afstamming enof er indit opzicht ietsnadersbekend isover de duiven.
Betreffende de vraag of de vogel op de commandostaf van
Maz d'Arli een Gallushaan of een Auerhaan is,zou detypische pootbevedering uitsluitsel kunnen geven.
Ir. Vries merkt, wat dit laatste aangaa:, op, dat juist aan het
oorspronkelijke stuk de pooten Ontbreken. Deze zijn dóór Prof.
Breuil als die van een Auerhaan gereconstrueerd. Wat verder het
probleem van de afstamming onzer huisdieren betreft, is hij van
meening, dat wehiermede erg voorzichtig ntoeten zijn. De temming
verliest eich in een tijd, waarvan we nog 2eer weinig weten. Vast
staat wel, dat we onsdaar in het algemeen em geheel onjuiste voorstelling van hebben gemaakt.
Over de duiven kan spreker moeilijk oordeelen, daar hij hiervan
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geen studie heeft gemaakt. Hij meent goed te doen om deze vraag
door te geven aan Dr. Hagedoorn, die op dit gebied persoonlijk
heeft gewerkt en ook overigens in de kruisings-problemen uitstekend
is georiënteerd.
Dr. A. L. Hagedoorn is gaarne bereid aan dit verzoek te voldoen.
Hij wijst er op, dat de omstandigheden op de vruchtbaarheid van
bastaarden soms grooten invloed kunnen hebben. Wanneer we b.v.
steriele bastaarden anders voeren of ze uit laten vliegen, worden ze
in bepaalde gevallen fertiel. Houtduif en rotsduif hebben samengewerkt aan de tamme duivenrassen.
Het is b.v. mogelijk 2 soorten van tortelduiven te kruisen en aldus
een combinatie te krijgen van een andere wilde soort, die van polygenetische oorsprong is.
Wat de hoenders betreft, hebben de proeven van Ghigi hetzelfde
uitgewezen. Het oude argument, dat bastaarden onvruchtbaar zijn,
is dus niet juist. We weten nu, dat in het algemeen een polyphyletische afstamming onzer huisdieren aangenomen moet worden.
Ten tweede ben ik, aldus Dr. Hagedoorn, altijd griezelig als het
praehistorische voorwerpen betreft. Men moet altijd voorzichtig
zijn, wat betreft het origineel zijn van de platen. Zoo kwam b.v. in
1917 een schip met menschelijke beenderen vanuit Turkije naar ons
land. In IJmuiden werd deze lading geweigerd en daarom in zee
gestort. Een dergelijk geval zou later bij een oppervlakkig onderzoek
aanleiding kunnen geven tot de veronderstelling, dat in praehistorische tijden een dergelijk volk als de tegenwoordige Turken in ons
land leefde.
Ir. Vries merkt op, dat thans veel zorg wordt besteed aan het
nagaan van de ligging der resten in de verschillende lagen.
Wat verder het kruisings-afstammingsprobleem betreft, moet men
goed bedenken, dat als de kruising niet mogelijk is, men deze vorm
uit kan schakelen. Gaat de kruising wel, dan zegt het nog niets. We
kennen b.v. zoowel èen Europeesch als een Aziatisch wildvarken.
Beide wildvormen zijn onbeperkt vruchtbaar. Ir. Reitsma toonde
aan, dat het oude Europeesene tamme varken geen Aziatisch bloed
voerde. Kenden we den Europeeschen wildvorm niet meer, den Aziatischen wel, dan zou men in de verleiding kunnen komen de Europeesche tamme varkens van de Aziatische af te willen leiden, omdat
ze onder elkaar vruchtbaar zijn ; een conclusie die geheel onjuist is.
Omdat de Europeesche wilde hoenders reeds lang uitgestorven
zijn en de Aziatische vormen nog in de Indische Wouden voortleefden, is er vrijwel nooit rekening gehouden met de mogelijkheid
van de Europeesche herkomst van onze Landhoenders.
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ÜlT HET LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT, MAANDBLAD VAN HET
NED. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP.
54ste JAARGANG No. 663
MEI 1942

De Bananacultuur: **
haar oorsprong, groei en beteekenis,
door
J. SIBINGA MULDER ').
Er zijn in de taal van elk volk, van elk land, enkele van die
uitdrukkingen of spreekwijzen, die ons eenig inzicht geven in het
volkskarakter, of wijzen op geschiedkundige feiten, of wel ons eene
aanwijzing geven betreffende handels- of andere relatiën met andere
landen en volken. Ook in onze Hollandsche taal komen natuurlijk
dergelijke uitdrukkingen voor en dan is het geen wonder, dat we
daarbij nog wel eens aan ons koloniaal bezit worden herinnerd en
aan de bekendheid met eenige tropische producten en zelfs met
Maleische woorden.
En zoohoort men bij ons meermalen de bekende uitdrukking :Dat
is de ware pisang, of : dat is de ware pisang niet, en zelfs de ware
Jozef wordt dikwijls door depisang vervangen, wanneer wij zeggen:
zij wees hem af, hjj was de ware pisang niet!Welnu, van die ware
pisang en nu niet in overdrachtelijken zin, maar in de werkelijke
beteekenis, wil ik.den lezers van dit tijdschrift een en ander mededeelen. Ik moet daarbij echter vooraf opmerken; dat het woord
pisang slechts zelden door mij zal worden gebruikt ;het is een zuiver
1

) Het deed de Redactie veel genoegen, dat de Heer Sibinga Mulder haar
dit artikel ter plaatsing aanhood. Aan den heer 5. M. toch is feitelijk het
ontstaan van het Nederl. Genootschap v. Landbouwwetenschap en dientengevolge ook van het Landbouwkundig Tijdschrift te danken. Op n September 1886, thans dus ruim 55 jaar geleden, was hij het, die het initiatief nam
tot oprichting der „Vereeniging van Oud-Leerlingen der Rijkslandbouwschool", waaruit ons Genootschap is voortgekomen ; het ie proefnummer van
ons tijdschrift, toen „Orgaan der V. v. O. L. d. R.L.S. genaamd, verscheen
in Mei 1888 *). In 1911 werden in „Cultura", zooals ons tijdschrift destijds
heette, eenige artikelen van den heer S. M. over selectie van suikerriet gepubliceerd, waarop nog eenige andere bijdragen zijn gevolgd. Uit de aanbieding van het hierbijgaande artikel blijkt, dat de Heer S.\M., die thans den
leeftijd der zeer sterken gepasseerd heeft, zijn belangstelling voor Genootschap en Tijdschrift nog niet verloren heeft. Moge het hem nog lange jaren
gegeven zijn die te behouden !
Het artikel is niet volkomen nieuw; het werd in hoofdaak reeds in December 1914 gepubliceerd in het.thans niet meer bestaande tijdschrift „de
Handel", toen de schrijver van een reis naar Midden-Amerika, Columbia en
Suriname voor een onderzoek naar de bananencultuur aldaar en de mogelijkheden ervan voor Suriname was teruggekeerd. Het heeft echter naar de
meening der Redactie nog niets van zijn waarde verloren, vooral niet nu
het met eenige nieuwere gegevens, waaronder vergelijkende cijfers, die den
vooruitgang der bananencultuur wel heel sterk illustreeren, is aangevuld. De
redactie.is er van overtuigd, dat het de belangstelling onzer lezers, voor de
overgroote meerderheid van wie het geheel nieuw zal zijn, zal genieten.
De vroegere uitgevers van „de Handel" gaven hunne toestemming voor
deze publicatie, waarvoor schrijver en redactie de Uitgeversmaatschappij
'v/h G. Delwel te Wassenaar gaarne hunnen dank betuigen. — RED.
*) Zij, die zich voor de geschiedenis van Genootschap en Tijdschrift interesseeren, kunnen daarover een en ander vinden, in de artikelen „Vijftig
jaren" door J. Sevenster (jg. 49, 1937, bl. 31) en „Vijftig jaargangen", door
T. A. C. Schoevers (jg. 51, 1939, bl. 887).
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Maleisch woord, dat op de wereldmarkten van deze vrucht onbekend is, temeer daar juist de Maleische landen deze vruchten niet
exporteeren. De internationale naam is Banana, in 't Hollandsch
Banaan, en dien internationalen naam zal ik dan ook enkel
gebruiken.
En dat ik hier speciaal mag spreken vag, de ware pisang, dus de
banana bij uitnemendheid, heeft 'zijn oorzaak in het feit, dat onder
het groote aantal soorten bananas er één is, die overheerschend is
en de allerbeste eigenschappen in zich vereenigt en het grootste deel
van de wereldmarkt beheerscht. Dat is de z.g.n. Gros Michel, die in
de landen in en rond de Caraïbische zee uitsluitend voor den uitvoer
wordt aangeplant, een aanplant, die thans eenige honderdduizenden
acres omvat, een /uitvoer jaarlijks van ettelijke millioenen trossen
naar diverse havens van N.-Amerika, Canada en Europa.
De lezers kennen allen zeker de banana, niet alleen van aanzien,
maar ook van smaak, maar wanneer ge haar voor weinige centen
koopt is U niet alleen de groei en de cultuur van deze vrucht onbekend, maar ge hebt er zelfs geen begrip van, welke rol deze vrucht
door haar cultuur in een belangrijk gedeelte van de wereld speelt.
Hoe uitgestrekte landstreken er welvarend door zijn geworden,
hoe in verscheidene landen door die cultuur een goed geregeld bestuur een eind maakte aan elkaar met groote snelheid opvolgende
revoluties. Hoe ze het spoorwegstelsel aanlegde en beheerschte, het
muntstelsel 'zelfs van een staat in orde bracht, hoe ze optrad als
ontdekster en beschermster en onderzoekster van monumenten uit
het grijs verledert, waar ze een nieuwe beschaving stichtte op de
sporen van door den plantengroei van eeuwen bedekte vroegere
civilisatie. Hoe ze havens en schepen bouwde en zelfs het reizigersen toeristenverkeer in belangrijke mate bevorderde. Hoe ze in één
woord, bezig is om de landen rond de Caraïbische Zee door deze
vreedzame revolutie tot voorspoed en meer beschaving te brengen.
Kleine oorzaken hebben vaak groote gevolgen en zoo ging het ook
hier, maar een groei en voorspoed als de bananacultuur ons te zien
geeft, is zeker eenig in de geschiedenis.
Ge kunt U gemakkelijk op de kaart overtuigen, hoe gunstig het
vruchtbare eiland Jamaica ligt ten opzichte van Noord-Amerika.
Het brengt vele soorten tropische vruchten voort in uitstekende hoedanigheid en de korte afstand tot de groote invoerhavens der U.S.,
is een zeer gunstige factor voor het vervoer.
. Toch werd daar vroeger nog weinig profijt van getrokken, want
snelvarende schepen waren er nog niet en evenmin inrichtingen om
in de ruimen der schepen de lucht op eene bepaalde temperatuur te
houden. In 1867 deelde de gouverneur van Jamaica, Sir John Peter
Grant, mede, dat de totale vruchten-uitvoer van dat eiland in dat jaar
slechts eene waarde van £ 728.— had beloopen, ofschoon hij meende,
dat geen land beter gelegen was voor de productie van vruchten van
groote uitvoerwaarde. Grant was een man van aanpakken en hij
liet in het meest waterarme district een irrigatiesysteem aanleggen
ten behoeve ook van de vruchtencultuur, en toen later de bananacultuur met kracht werd aangepakt, bleek de groote waarde van den
door hem genomen maatregel.
Het was een'zeeman, een schoenerkapitein, L. D. Baker, die in
1863 feitelijk de vader werd van den banana-export van Jamaica.
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Hij nam geregeld enkele bunches bananas mee, wanneer hij van
Jamaica naar Boston voer en kwam al heel spoedig tot de ontdekking, dat die vrucht daar zeer gewild was en een hoogen prijs bedong. Koelinrichtingen enz. had hij niet aan boord en ook dat vruchtenvervoer was niet het eigenlijke doel van zijn reizen, maar hij zag
er een toekomst in en stichtte, eerst op bescheiden schaal: The
Boston Fruit'Comp., die met stoomschepen de bananas ging halen,
als uitsluitende lading en zich te Boston met den verkoop belastte.
Als een vetvlek als 't ware verspreidde zich de vraag naar bananas
van Boston uit. Jamaica was al zeer spoedig niet meer alleen in staat
om debananamarkt in Amerika te voorzien en decultuur werd overgebracht naar 't vasteland, naar Costa Rica, Panama, Columbia en
later naar Mexico, Britsch- en Spaansch Honduras, Nicaragua,
Guatemala en naar Cuba. Boston bleef niet meer de eenige invoerhaven, maar al spoedig werden geregelde verschepingen gedaan naar
New-York, Philadelphia, Baltimore, New-Orleans en Canada. Uit
the Boston Fruit Comp, groeide de United Fruit Comp., een van de
grootste maatschappijen van de wereld, die even als haar koopproduct, de Gros Michel onder de vruchten, onder de company's als
de ware pisang staat geboekt. En men zal eenigszins een begrip
krijgen van hare beteekenis, van haar groei sedert L. D. Baker
eenige bunches mee naar Boston bracht, wanneer men weet, dat de
vloottier U. Fr. Comp., waarmee ze haar bananks vervoert, in 1913
reeds bestond uit 25 stoomers met totaal 120.000 ton inhoud,
waarlijk prachtige stoomschepen met de meest moderne inrichting
vóór reizigers- en toeristenvervoer. Die vloot, bekend onder den
naam „the White Fleet", onderging sedert eene belangrijke uitbreiding, zoodat het cijfer 200.000 ton spoedig reeds verre werd overschreden. Ze is eigenaresse van de firma Elders and Fyffes te
- Londen, die haar in 1913 al met 16 stoomers met ruim 70.000 ton
inhoud assisteerde en beschikte buitendien nog over 59 gecharterde
stoomers, meest Noren, met 82.500ton inhoud, totaal dus toen reeds
100 stoomers met rond 270.000 ton capaciteit. En Amerika is niet
meer het eenige afzetgebied, ook Europa krijgt de laatste jaren,
dank zij een verbeterd systeem van verzending, een steeds groeiend
kwantum bananas, en Liverpool en Londen, Havre en Hamburg
zijn reeds belangrijke importhavens geworden en ook Rotterdam
telt mede onder de plaatsen, waar de vlag der U.F.C, of die,van
Elders and Fyffes de zoete lading dekt.
Het spreekt van zelf, dat de U.F.C, niet vrij bleef van concurrentie en al spoedig meer maatschappijen zich op aanplant, vervoer
en handel toelegden, zooals b.v. the Atlantic Fr. Comp., die onder de
concurrenten een der grootste is, maar verre bovenaan, met eene
absoluut overwegende positie in den bananahandel staat de U.F.C.,
die in 1912 van de in Amerika ingevoerde 43.261.000 bunches niet
minder dan 26.974.000 voor hare rekening 'had. En nog steeds
neemt die hoeveelheid tpe. Reeds in de eerste 9 maanden van 1913
was het totaal cijfer al met meer dan 3 ^ millioen bunches overschreden. Ën wanneer we de/waarde in de havens van aankomst
maar aannemen op gemiddeld 1 dollar per bunch, dan komen we„
tot eene invoerwaarde alleen in the U.S. in 1912 van ruim 108 millioen gulden. Voeg daarbij den invoer in Engeland, enkel gerekend
vanuit de Caraïbisçhe Zee à 5.341.670bunches, Hamburg 2.000.000
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en meer havens, waarvan ik geen gegevens heb van dat jaar, dan
eerst krijgt men eenig begrip van de beteekenis van deze cultuur.
En hoe het gebruik van bananas toeneemt, dat hebben we niet alleen
gezien uit het rapport van Sir Grant, maar dat blijkt ook uit de statistiek in Europa;
In 1895 kwam de eerste invoer in Hamburg van de Canarische
eilanden ad 130 dozijnen enkele vruchten, die in 1912 bedroeg
10.500.000 dozijnen, maar in 1906 kwam de eerste invoer uit Centr.
Amerika en Jamaica ad 590 bunches, een cijfer, dat in 1913 reeds
tot over de 2.000.000 was gestegen, terwijl via Engeland nog
3.000.000 bunches werden ingevoerd. In Engeland zien we hetzelfde. De invoer steeg van 10.000 bunches in 1884 tot 7>4 millioen
'in 1912.
En nu wij toch met groote cijfers bezig 'zijn, wil ik den lezers
meteen wat mededeelen over het landbezit der U.Fr.C. in Columbia,
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Janlaïca, Nicaragua en
Panama. Het bedroeg ultimo Sept. 1912 820.122 acres = 331.903
ha, waarbij nog 32.438 acres gepacht land en daarvan waren totaal
115.451 acres = 46.723 ha reeds met bananas beplant en hierbij is
v
nog niet gerekend het nieuwste bezit in Honduras bij Téla, dat meer
dan 400.000 acres bedraagt, waarvan eerst 100.000 acres en daarna
nog 150.000 acres voor banana-cultuur zijn bestemd.
Jamaica voerde in 1913 jaarlijks uit 163/2 millioen, Costa'Rica
10 millioen, Panama 6 millioen, Columbia 6 millioen, de andere
landen daar in de buurt elk ook verscheidene millioenen. Eveneens op
Cuba en nu ook in Mexico begint de bananacultuur zich te ontwikkelen en dank zij de reuzenonderneming der U.Fr.C. in Guatemala
en vooral in Honduras, zijn deze beide staten de laatste jaren tot de
allergrootste producenten gaan behooren.
Niet van groote beteekenis maar als eene exceptie wat betreft de
Maleische landen, vermeld ik nog, dat gedurende den tijd, dat ik in
Ned. O.-Indië belast was met de functie van'Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, en al een paar jaren daarvoor, bananas
werden uitgevoerd van Banjoewangi naar Brisbane. Een ondernemende Australiër haalde op regelmatige tijden met een kleinen,
voor het vervoer ingerichten stoomer, de vruchten, die van ïnlandsche aanplantingen, meest op de erven, afkomstig waren. De tuinbouwkundige voorlichtingsdienst verleende daartoe zijn medewerking. Deze export betrof echter uitsluitend de pisang Ambon, die in
Ned. O.-Indië als handvrucht minder wordt gewaardeerd dan zoovele andere soorten pisang. Ze heeft grootere vruchten (vingers) en
minder aantal en met minder vingers bezette handen (Maleisch
sisir = hark) en vertoont eenige overeenkomst met de plantain, de
West-Indische kookvrucht. Ze heeft in onzen archipel eene goede
reputatie als geneesmiddel tegen buiklijden.
Deze cijfers zullen toch eenig idee geven van den omvang der
bananacultuur en wanneer men nu voor 4 of 5 cents eens een banana
koopt, dan komen U wellicht deze millioenen nog eens voor den
geest.
Waaraan dankt nu de banana haar groote populariteit ? Natuurlijk
aan den smaak in de eerste plaats, maar daar komen toch nog andere
factoren bij. De banana is een zindelijke vrucht. Ze kan alleen van
de schil ontdaan worden gegeten, de eigenlijke vrucht is dus beschut.
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Die schil kan worden verwijderd op zeer eenvoudige manier met de
handen, er is geen mes of ander werktuig bij noodig. De banana is
een voedzame vrucht, geen water en wind, om maar eens eene
Hollandsche term te gebruiken.
Ze verzadigt, in tegenstelling met b.v. aardbei en kers en ze komt
bovendien in de gematigde luchtstreken ter markt, wanneer er nog
geen of weinig versehe vruchten zijn of enkel de vroege vruchten,
'die ik boven noemde. Daarbij is ze gemakkelijk verteerbaar. Ze
heeft bij een watergehalte van 75.3 %, 1.30 % proteïn, 0.6 % vet
en 22 % koolhydraat.
De grootere aanvoeren en de goede conditie, waarin de vrucht
aankomt, zoodat ze gemakkelijk naar het binnenland kan worden
vervoerd, hielpen natuurlijk mee aan hare verspreiding, en in Engeland b.v., waar ze geregeld bij groote ladingen wordt aangevoerd en
waar de beste banana, dus de Gros Michel, voor'2^4 Hollandsche
centen verkrijgbaar is, kwam die billijke prijs der bevolking ten
goede evenals in Amerika, en men noemt er de banana niet alleen
„the poor people's fruit", maar ook „the poor people's food", en
dat is zeker de beste recommandatie, die men de banana kan geven.
Nu kwamen er echter in Europa niet alleen Gros Michel bananas,
maar ook een belangrijk kwantum bananas van de Canarische
eilanden en deze Canarian banana behoort tot eene andere soort, n.1.
de Chineesche banana, kleiner van stuk dan de Gros Michel en tot
ongeveer 1918 kregen wij in Holland niet veel anders dan deze
soort te 'zien. Sedert kregen we, eerst via Londen en later door
directen import, in steeds grootere hoeveelheid ook Gros Michels.
Rotterdam was eenigen tijd doorvoerhaven voor Hamburg voor de
aanvoeren uit Columbia, maar al spoedig werd ook Hamburg eerie
belangrijke invoerhaven en niet enkel van uit Columbia, maar ook van
dp Centraal-Amerikaansche landen. Niet alleen in grootte, maar ook
in smaak en vooral in de vervoerbaarheid over groote afstanden,
staat de Gros Michei boven de Chineesche banana. Maar, en ik spreek
nu van de jaren vóór 1918, de Chineesche banana bleef toch nog
van groote beteekenis, doordat de afstand van de haven van inscheping tot die van Europa zooveel korter is dan van West-Indië. Maar
de verpakking was kostbaarder, doordat de vruchten in kratten
werden- verzonden, terwijl de Gros Michel geen emballage noodig
heeft. De laatste jaren is ook op de Canarische eilanden de Chineesche banana grootendeels door de Gros Michel vervangen.
De geheele banana-export bestaat nu vrijwel geheel uit Gros
Michels. In de landen van productie voor export zijn talrijke andere
soorten, maar die komen slechts voor plaatselijke consumptie in
aanmerking. Toch is er nog eene andere verwante soort, die nog
wel even vermelding verdient, omdat ze als voedingsmiddel in die
landen zoo'n groote rol vervult. Maar vooraf moet ik mij even op
botanisch gebied begeven.
De banana behoort tot het geslacht Musa, waarvan men drie
onderafdeelingen onderscheidt, n.1. Musa Eumusa,
Rhodochlamys
en Physocaulis. De drie variëteiten, boven aangeduid, behooren tot
de M. Eumusa-groep : de Gros Michel : Musa Sapientum, de Chineesche banana : Musa Cavendishü en de vrucht, die in sommige
landen zoo'n belangrijk aandeel in de volksvoeding beeft: Musa
Paradisiaca. Maar zooals reeds gezegd, de Gros Michel is nu vrijwel
alleenheerscher in den banana-export.
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Het aantal soorten tot de drie bovengenoemde botanische groepen
behoorende is zeer groot. Tot nu toe zijn er totaal 66 bekend met
nog enkele afwijkende vormen, alle in tropische landen voor :
komende en die bijna alle eetbare vruchten voortbrengen en die
meest plaatselijk worden geconsumeerd. In # e gematigde zones ziet
men vaak, maar enkel des zomers, Musaplanten in kuipen in de
gazons staan. Ze worden des winters in de kassen bewaard, en deze
soort is de Musa Ensete, uit Abessinië afkomstig, die onze zomertemperatuur verdraagt. Eene andere Musasqort en wel eene, die niet
om hare vruchten wordt gekweekt, is Tcxtilis, ook tot de Eumusa
behoorende, die toch in het groot wordt aangeplant en wier stam
de zgn. Manilla-hennep levert. Een eigenlijke stam bezit de Musa
niet ;wat we zoo noemen zijn de concentrisch geplaatste bladscheden
en deze leveren de vezel, als Manillavezel of hennep bekend. Men
laat deze soort Musa zelfs nimmer tot vruchtzetting komen.
In vrijwel alle tropische landen komen Mw-w-soorten voor en dat
het geslacht op een hoogen ouderdom mag bogen, blijkt uit het feit,
dat enkele fossiele vormen zijn gevonden.
Lesquereux beschrijft er een uit het tertiair van N.-Amerika, door
hem Musa Complicatum genoemd. Schimper vond er een in de
miocène formatie van Bohemen : Musa Bilinicum en Saporta beschrijft er twee in het eoceen van Aix en Italië, n.1. M. speciosum en
M. langaevum. Van al deze vormen zijn slechts bladafdrukken gevonden, maar die zijn karakteristiek ook voor de levende soorten
van het Musa-geslacht.
Na deze uitwijding kom ik terug op de Musa paradisiaca, die
zoo'n belangrijke rol in de volksvoeding speelt in West-Indië. Ze
staat veelal als plantain bekend. De vruchten zijn niet direct eetbaar,
maar worden gekookt, gebakken of op andere manieren toebereid
gegeten. De trossen bevatten veel minder vruchten, maar deze zijn
veel grooter dan van de eigenlijke bananas. De steel van den tros is
veel korter en mist dat eigenaardige kale van den buiten den tros
uitstekenden steel van de banana.
Die soort vrucht nu, de plantain, speelt een zeer groote rol in de
voeding in West-Ihdië en Centraal Amerika en vormt in vele streken,
onder allerlei vormen, de hoofdschotel van den dag. In Suriname
b.v. was het vroeger het hoofdvoedsel van de slaven en de plantages, die zich op den verbouw ervan toelegden, verdienden aan die
zgn. bananas veel geld. In Suriname heet de,plantain: banana, de
eigenlijke banana heet er bacove.
De negerbevolking vooral is er op verzot en in 't zuiden van de
Vereenigde Staten wordt ze dan ook vanuit Br.-Honduras enkel
voor de zwarte Yankees ingevoerd, wat kan door den korten afstand. Overigens is ze voor uitvoer niet geschikt en daar komt nog
bij, dat de waarde van een plantain enkele malen meer bedraagt dan
van een banana.
iReeds in oude tijden was de plantain als voedsel beroemd en zelfs
de oude zeeroover Dampier, die ook nog het meer vreedzame beroep
van onder-administrateur van een plantage in Jamaica heeft uitgeoefend, n.1. in 1674, schrijft woordelijk in zijn „Nieuwe reis om
de wereld" (1679—91);
„Wanneer de vrucht enkel als brood wordt gebruikt, wor»lt ze
gebraden of gekookt, wanneer ze juist volgroeid is, maar nog niet
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rijp of geel getint is. Soms, voor eene variatie, eet men een gebakk e n tegelijk met een rijpe, rauwe plantain, bij wijze van brood en
boter. Dat is een zeer goed eten en ik heb menigmaal op die wijze
mijn maal gedaan. Soms nemen wij, Engelschen, 6 of 7 rijpe plantains, die wij dan fijn wrijven en tot een bal kneden om die dan zoo
te koken in plaats van in een zakdoek (Jan in den zak), en noemen wij
dat 'n „zeemleeren jas" en ook deze bereiding is voor een afwisselingzeer goed. Men kan ook van de vruchten zeer goede taarten maken
en als men de groene vruchten in dunne schijfjes snijdt, in de zon
droogt en raspt, krijgt men een soort meel, dat zeer geschikt is om
er uitstekende puddingen van te maken. Een rijpe plantain, fijn
gesneden en in de zon gedroogd, kan een langen tijd bewaard worden en wordt dan als een vijg gegeten, een zoete en aangename
vrucht. De Indianen te Darien bewaren hem langen tijd door hem
op het vuur te drogen, nadat ze eerst fijn gewreven en in ballen
gekneed is. De Mushilo Indianen nemen een rijpe plantain en roosteren die; dan nemen ze ij4 pint water in een kalebas en wrijven de
plantain met hun hand in stukjes, die ze in heet water vermengen en
drinken het dan zoo op. Dat noemen ze „mishlaw" en het is aangenaam en zoet en voedzaam, zooiets als wat wij noemen „lamswol"
(larri's wool), gemaakt van appelen en ale; en voor vele duizenden
Indiaansche families in West-Indië is dit het eenige voedsel."
We zien het, deze 'zeeroover weet er heel wat van te vertellen,
maar al doet hij, mij althans, met zijn recepten nog niet watertanden,
zijn verhaal is ook voor den tegenwoordigen tijd nog voor een groot
deel juist en illustreert' het groote belang van de Musa paradisiaca.
Overigens heeft voor ons, bewoners van koudere gewesten, de plantain geen beteekenis en zullen wij ons verder alleen bij de banana
houden en dan zal ik in de eerste plaats nu een en ander meededen
over de cultuur, maar in hoofdzaak voor zoover die de wijze van
transport beheerscht. De geheele cultuur te behandelen ligt buiten de
bedoeling van dit opstel.
De bananaplant vormt aan haar basis, uit het wortelroset, uitloopers. Wanneer de vrucht is gerijpt, sterft de stam af en vormen
de uitloopers nieuwe planten.
Voor de cultuur op dezelfde plaats laat men een of twee, soms
drie uitloopers staan om de moederplant t.z.t. te vervangen, de
andere snijdt men weg. Het aantal, dat men aanhoudt, hangt van
diverse omstandigheden af, zooals de plantwijdte,, den aard van den
bodem, enz. Deze zgn. snoei (pruning) is een zeer serieus werk, dat
rijpe ervaring eischt om naar den eisch te worden uitgevoerd. Door
b.v. de uitloopers aan één zijde van de moederplant te laten staan en
van alle plantet! aan dezelfde zijde, schiet 'telken jare de aanplant
iets naar één zijde op en wordt zoo successievelijk het geheele
opperylak voor de cultuur gebruikt; ook herplant men vaak na
enkele jaren, in kruisverband tusschen de oude rijen met bulbs (de
knollen, die de uitloopers leveren). De gevelde stammen, waarvan
men de bunches heeft geoogst, laat men liggen en die-vormen eene
humuslaag.
\
De oogst gaat heel eenvoudig; een man geeft met een macheta
(een soort kort sabelkapmes) een flinke hak in den stam, even boven
manshoogte, dat hangt van de hoogte van den stam af. De stam
knikt door, een ander vangt hem op en kapt de bunch af, enkel
- .
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zorgt men er voor, de uitloopers, die moeten blijven staan, niet te
beschadigen.

Hoe de banana wordt geoogst,
(Foto Kol. Instituut).

Wil men een aanplant beginnen, dan neemt men daartoe de nog
zeer jonge uitloopers, die nog geen groot stambegin hebben gevormd
en plant met deze „bulbs". Daarbij heeft eene selectie op het oog
plaats. Men zoekt er voor uit de korte dikke bulbs en laat de dunnere,
evenredig langere, ongebruikt. Die dikke knollen geven de zwaarste
boomen en die de zwaarste bunches.
Bij de cultuur op Jamaica was reeds gebleken, dat het niet onver• schillig is, op welken grond men de bananas verbouwt. Diepe, alluviale grond, liefst los en poreus, is de ideale bodem, vooral wanneer
ze veel humus en vocht bevat. Maar behalve dat, heeft de banana
regen, regen en nog eens regen noodig om flink te gedijen en die
factor wordt wellicht nergens op de wereld beter vervuld dan in
Centraal-Amerika aan de Oostkust of Atlantische zijde, waar de
regenval enorm is en vrijwel 't heele jaar door. Werkelijk droge
perioden van enkele weken zijn er groote uitzonderingen. Toch behoeft de vrucht, om te gedijen, te rijpen, ook zonnewarmte en zoo
ziet men b.v., dat in tijden van weinig zonneschijn de oogst, doordat de vrucht niet rijpt, gering is, om daarna weer zeer snel toe te
nemen.
Maar al dat regenwater moet goed kunnen afvloeien uit den
grond. In grondwater, dus stilstaand water, sterft de banaan
spoedig af.
Wanneer we de plant en haar samenstelling beschouwen, kan ons
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dat niet verwonderen. Wanneer wij nagaan, dat de zgn. stam bestaat uit concentrisch ten opzichte van elkaar liggende groote bladscheden met een zeer groot watergehalte, wanneer we bladefen en
vruchten beschouwen en dan weten, dat in 12 maanden de plant, die
enorme bladmassa, volgroeid is en de vrucht plukrijp is, dan
krijgen we eene verklaring van de reusachtige wateropname. In
droge klimaten of klimaten met eene werkelijke drogen moesson van
eenige maanden kan dan ook van eene honende cultuur geen
sprake 'zijn.
In die streken van Centraal-Amerika nu is eene enorm zware
boschvegetatie, vooral daar, waar we met vroegere rivierbodems
te doen hebben, of waar eeuwen lang door overstroomingen een rijke
sublaag zich heeft afgezet, waarop later een vaak zeer belangrijke
humuslaag zich vormde. Welnu, deze gronden, de zgn. riverbottom
soil, zijn het dorado voor de banana. Op deze gronden, 20 ja tot
50 voeten diepe humus, ziet men de banana in haar kracht, reuzenstammen, waaravn men in Oost-Azië geen begrip heeft, reuzentrossen, die soms door één man niet kunnen worden gehanteerd en
die massa, 20 tot 30 voeten en meer hoog, wordt in 12 maanden en
soms nog korter tijd door den bodem geproduceerd, vele jaren
achtereen zonder vruchtwisseling.
De banana, -zooals wij die eten, geel van schil, zacht, en zoet van
vrucht, wordt niet zoo geoogst. Integendeel, de vrucht is nog niet
volgroeid, de kleur groen, de smaak wrang, wanneer ze van den
stam wordt gekapt en 't is zeker merkwaardig dat, wanneer later
de vrucht is gerijpt, beter gezegd, nagerijpt, de smaak niet of nagenoeg niet heeft geleden en slechts zeer weinig verschilt van dien van
een aan den stam gerijpte vrucht.
De afstand van de plaats van herkomst tot de plaats van invoer
is zeer belangrijk. B.v. een der grootste uitvoerhavens, Porte Limon,
ligt 7 dagen stoomens van New York, Santa Martha in Columbia
11 dagen, maar de afstanden van die havens tot Liverpool, Londen,
Hamburg en Rotterdam zijn nog heel wat grooter en dus moet de
vrucht zoo zijn, dat ze zonder schade dat transport kan lijden. Met
de oogst wordt daarmee rekening gehouden en b.v. voor transport
naar New York wordt de vrucht gesneden zgn. op full 3 quarter,
en voor Europa op even }i rijpheidsgraad. Voor New-Orleans b.v.,
dat maar 3 à 4 dagen stoomens van Porte Limon is verwijderd,
wordt de vrucht nog iets rijper genomen, terwijl voor Br.-Honduras, dat nog dichter bij New-Orleans ligt, weer eene andere rijpheidsgraad geldt. Ook de tijd van 't jaar brengt daarin nog eenige
wijziging en men moet geheel deskundige zijn om de betrekkelijk
kleine verschillen in die rijpheidsgraden goed te kunnen 'zien. In de
groote banana-aanplantingen der U.F.C., staat men als leek beteu-'
terd te kijken over de bijna mathematische juistheid, waarmee de
oogst naar deze gegevens geschiedt. Slechts groene, dus onrijpe
bananas worden geoogst, en in de goed verzorgde aanplantingen
ziet men clan ook nimmer rijpe, dus eetbare gele bananas. Op mijn
vraag in den reuzenaanplant te Quiriqua in Guatemala naar een
banana om te eten, antwoordde mij de super-intendent, dat het den
manager onvermijdelijk zijn ontslag zou kosten, als in zijn aanplant
dok maar één rijpe of rijpende, dus kleurende tros werd gevonden.
Nu gaat die overgang van den eeuen in den anderen rijpheids274

graad zeer snel, in zeer enkele dagen, vooral bij zonnig weer. Een
tros b,v., die op full % moet worden gesneden en vandaag nog niet
oogstbaar is, is wellicht 4 dagen later die grens reeds gepasseerd en
voor uitvoer waardeloos geworden. De kunst is dus om den afvoer
zoo te regelen, dat het geheele product wordt geoogst. Wanneer b.v.
slechts eens per week wordt verzonden en dus geoogst, moet een
zéker percentage van de vruchten als ongeschikt achter blijven en
bij 10-daagsche of 14-daagsche verzending wordt dat % nog veel
hooger, vooral wanneer het vervoer over vwren afstand, b.v. naar
Europa, geschiedt.
Dit nu is door de U.Fr.C. al spoedig helder ingezien en de groote
uitgestrektheid van haar aanplantingen heeft niet alleen de bedrijfskosten minder gemaakt, maar heeft het mogelijk gemaakt, dat de
geheele oogst op volle waarde wordt gerealiseerd.
In Quiriqua b.v. wordt 3 keer per week geoogst en afgevoerd,
maar in den grootsten oogsttijd 6 keer per week en eveneens gaat
dat zoo in Puerto Limon in Costa Rica. In de aanplantingen der
U.F.C, behoeft geen enkele bunch verloren te gaan. Wanneer we
eens even nagaan, dat b.v. bij 3-weeksche verscheping vaak 30 en
meer % verloren gaat, kunnen wij het groote belang van deze organisatie begrijpen. Het lijkt eenvoudig dit alles en geheel natuurlijk,
maar hét gaat er mee als met zooveel zaken, die achteraf eenvoudig
lijken, maar toch maar niet zoo dadelijk zijn opgelost. Voor elk
bananenproduceerend land, en ik zeg dit met opzet nog eens met het
oog op wat in Suriname is gebeurd, kan de banana-cultuur pas dan
tot de hoogste finantiëele opbrengst komen, wanneer niet een deel,
maar het gansche product de volle waarde heeft. De cultuur kost
geheel hetzelfde bij 60 % of 100 % export der vruchten.
Deze wetenschap, hoe eenvoudig ze ons nu ook mag schijnen, is
een der machtige factoren geweest voor den bloei der U.F.C. Zelfs
te Stancreek in Br.-Honduras, vanwaar ze maar eens per week eene
vaste verscheping heeft, wat kan, daar de afstand naar New-Örleans
gering is, laat ze nu en dan haar kleine bootjes tusschentijds aanloopen, opdat ook daar 100 % worde geoogst. Er volgt dus ook uit,
dat alleen zeer groote aanplantingen rond eene bepaalde uitvoerhaven rendeerend kunnen zijn. Het betreft steeds ladingen in schepen, die niet anders vervoeren, daar geheel op zijn ingericht, en dus
ook met zoo weinig mogelijk wanruimte moeten varen.
En zoo komen we dus op de bananaschepen, op de bananaladingen, die wel duizenden bunches per keer bedragen, tot 75.000
bunches toe.
Die schepen nu zijn geheel voor dat vervoer ingericht, niet alleen
de inrichting van de ruimen, maar de temperatuur in die ruimen en
de luchtcirculatie kunnen er willekeurig worden geregeld. De schepen zijn van koelinrichtingen voorzien om de ruimen op eene bepaalde temperatuur te houden. Heel koud is die temperatuur niet,
circa 56 0 F., maar in die temperatuur rijpt de banana bijna niet,
gaat ze weinig of niet achteruit in kwaliteit en komt haast even
groen in Amerika of Europa aan als ze werd ingeladen.
De meest modern ingerichte schepen der U.F.C, hebben thans op
den längsten afstand, n.1. Santa Martha naar Hamburg, Rotterdam
of Londen, hoogsten 3 % verlies door rijping. Voor vervoer in 't
binnenland worden spoorwagens met kpelinrichtingen gebruikt; op
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de plaatsen van consumptie heeft men koelhuizen en ten slotte rijpt
de vrucht regelmatig in i à 2 weken na aankomst en is voor de
consumptie gereed.
We zien dus, dat het transport heel wat zorg vereischt ; bepaalde
schepen, speciaal er voor ingericht en dat is een factor, die het
risico der cultuur sterk verhoogt. Behalve een groot kapitaal voor
een grooten aanplant, noodig om 100 % van den oogst te krijgen,
is noodig een nog grooter kapitaal voor den bouw van de bananatransportsçhepen, als fruitsteamers bekend.
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(Foto Kol. Instituut).

Het stoomschip „Almirante" van de White Fleet gereed in de haven
van Santa Martha (Columbia) om 75000 bunches te laden voor New York.

Dat laden moet snel geschieden, hoe korter een schip in.lading ligt,
hoe goedkooper en ook hoe beter voor de vruchten. Die heele massa
moet dus snel geoogst en snel vervoerd worden naar het schip en
daarvoor zijn uitgebreide transportmiddelen noodig. Het spreekt
vanzelf, dat te land spoorwegtransport de eenige oplossing is en
voor het laden automatische carriers naar en in de ruimen. Behalve
in Columbia zijn alle velden van smalspoorbanen voorzien, die de
vruchten tot aan den spoorweg brengen, vanwaar ze naar de haven
worden vervoerd. Die bananaspoorwegen, die over bepaalde afstanden hier en daar ook voor-reizigers- en goederenvervoer wordçn gebruikt, zijn van enorme uitgebreidheid en worden door gewoon
spoorwegmaterieel bediend. Tot September 1912 had de U.F.C,
voor hare aanplantmgen in Centraal Amerika, Cuba en Columbia
in exploitatie totaal 603.26 mijlen spoorweg en 305.89 mijlen smalspoorbaan en nog 170 mijlen in aanleg, waarvan alleen in Panama
100 mijlen en dat alles ongerekend den aanleg in de nieuwe divisie
Tela in Honduras, waar men met den aanleg is begonnen van eene
baan van 100 mijlen lang, die via Trujillo naar Tegucigalpa zal
loopen. Deze spoorlijnen behooren zgn. aan diverse spoorwegmaatschappijen, zooals b.v. „the Santa Martha Railroad Comp." in
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Columbia, maar dat zijn niet anders dan kinderen van de U.F.C.
Deze cijfers gaan tot 1914. De wereldoorlog 1914—1918 Dracht
groote stagnatie in aanplant en export, maar sedert »zijn beide weer
met groote schreden vooruit gegaan en zijn nog twee groote producenten er bij gekomen, n.1. Brazilië en Cameroen, maar de meer dan
100 stoomers enkel in dienst van de U.F.C., sedert nog belangrijk
vermeerderd, geven een beeld niet enkel van de capaciteit van de
U.F.C., maar van de.geheele bananacultuur, want de U.F.C, is wel
de voornaamste, maar lang niet de eenige planter-exporteur.
En nu spreekt het wel vanzelf, dat de aanleg van deze spoorwegen
van zeer grooten invloed moest zijn op de ontwikkeling van verschillende streken rond de Caraïbische Zee. De hoofdstad Guatemala City werd er door verbonden met de haven Porte Barrios;
San José, de hoofdstad van Costa Rica, kreeg eene spoorwegverbin- •
ding met de haven Porte Limon, om nu maar eens de voornaamste
te noemen ; kleinere plaatsen dichter langs de kust werden in het
verkeer opgenomen en de U.F.C, bouwde havens en pieren, waar de
schepen kunnen aanleggen om de zoete lading" vanuit de spoorwagens over te nemen. Enorme gebieden werden uit hun isolement
verlost en kwamen tot bloei door deze verkeerswegen, verscheidene
stations voor draadlooze telegrafie werden door de U.F.C, opgericht en worden door haar geëxploiteerd. Hotels en groote winkels
en dat niet enkel ten behoeve van het personeel, vinden we op vele
plaatsen, ook al weer gesticht en gedreven door de U.F.C.
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De invloed van-deze maatregelen der U.F.C, is niet in woorden,
noch in milliœnen uit te drukken.
Costa Rica b.v., het oudste gebied in Centraal Amerika der
U.F.C., dankt zijn voorspoed, zijn stabiele regeering, zijn staatscrediet, zijn behoorlijk muntstelsel zelfs, aan de bananacultuur en dê
kostbare schouwburg te San José, die enkele millioenen dollars
kostte, is daarvan een sprekend bewijs. Santa Martha in Columbia,
Bocas del Toro-Almirante in Panama, P. Barrios in Guatemala,
danken er hunne havens en sporen aan en het is clan ook geen wonder, dat Br. Honduras eene ernstige poging deed om ook met de
U.F.C, in relatie te komen voor de stichting van eene groote bananacultuur, 25 mijlen van Stancreek verwijderd, en het gouvernement
bouwde er een spoorweg voor en een 400 meter lange pier in zee,
omdat ze inzag, welk een machtige factor dit was om het land tot
meer welvaart te brengen. Wij weten hoe ook onze regeering in
Suriname eene poging deed, maar die op teleurstelling is uitgeloopen.
In Suriname werd in 1908 begonnen met de bananacultuur voor
export. Een contract met de U.F.C, waarborgde afzet en vervoer en
de eerste aanplanten slaagden naar wensch. Maar reeds in 1911
constateerde men de zgn. Panamaziekte in den aanplant, die zich
snel verspreidde, zoodat in een paar jaren alle velden waren geïnfecteerd en de cultuur van de gros Michel er onmogelijk werd. De
ziekte was reeds bekend vanaf 1906 in Panama en Costa Rica en
ook op Jamaïca kwam ze voor, eerst endemisch en de vruchtbaarste

(Foto Kol. Instituut).

Costa Rica. Een door panamaziekte uitstervend bananaveld.

gronden boden er den besten weerstand tegen, maar ze was nog niet
zoo geweldig verwoestend opgetreden en haar werkelijke aard en de
funeste gevolgen voor de cultuur waren nog te weinig bekend. Maar
in Suriname vond de -ziekte blijkbaar voor haar verspreiding zeer
gunstige omstandigheden. Men had de bulbs uit Jamaïca geïmporteerd, waar toen de ziekte, hoewel slechts endemisch, voorkwam.en
de funeste gevolgen nog weinig zichtbaar waren. Vermoedelijk is die
bron van herkomst van het plantmateriaal mede schuldig aan het
bacoven-drama van Suriname. Men nam later proeven met eene,
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voor deze ziekte, immune soort :de Congo-banana, er werden eenige
velden mee beplant, maar deze soort kan de concurrentie met de
Gres Michel op de wereldmarkten niet weerstaan, heeft ook enkele
eigenschappen, die haar voor export minder geschikt maken en zoo
ging ook deze rultuur te niet. De U.F.C., die eerst op zica nam de
Congo-bananas van Suriname te accepteeren en ter markt te brengen, moest er om bovenstaande redenen vanaf zien en dit was het
einde van de Surinaamsche bacovecultuur.
Toen ik in eind 1913 begin 1914 de bananavelden bezocht in
Br.-Honduras, Guatemala, Honduras, CóSta Rica, Panama en,
Columbia, was de ziekte nog niet bekend in Br.-Honduras, in de
Bocas del Toro divisie van de U.F.C, in Panama sporadisch en
in Columbia nog nimmer geconstateerd; laatstgenoemd land is er
vele jaren vrij van gebleven, dank zij de rigoureuze maatregelen
van de regeering, daar die allen invoer van gebruikte machetas en
schoenen en sandalen en alle verder handgereedschap voor de cultuur benoodigd, verbood, opdat de arbeiders, die het land inkwamen
ook al om in de banana-culturen te werken, de besmetting niet
zouden overbrengen.
Er waren streken in genoemde landen, waar in sommige velden
de ziekte na drie oogsten de cultuur onmogelijk maakte err in vele
gevallen werden die verlaten velden met cacao herplant, die bijzonder
goed slaagde in dien rijken bodem.
De Panamaziekte is niet de eenige plaag, die de bananaplant teistert, maar alle andere plagen zijn daarbij vergeleken van weinig
beteekenis. In de aanplantingen van de Congo-banana, als proef op
groote schaal indertijd door de U.F.C, in Costa Rica aangelegd,
heerschte een ziekte, die niet hetzelfde beeld vertoonde als de
Panamaziekte, maar wel hetzelfde resultaat. Nu achter de Congobanana van het tooneel verdwenen is, heeft die ziekte, speciaal in die
soort geconstateerd, geen beteekenis meer. Maar in Columbia doen
soms sprinkhanen belangrijke schade aan het gewas, wanneer ze in
enorme zwermen op de aanplantingen neerstrijken. Toen ik de plantages bezocht bij Santa Martha en Rio Frio, ging mij een
geweldige zwerm vooraf. In een paar uren was van alle'bladeren in
den aanplant slechts de groote bladnerf over. Het betrof een oppervlakte van meer dan 200 ha. De oogst was vernield, geen vrucht zou
tot rijpheid kunnen komen en de aanplant moest met jonge bulbs
worden herplant en dus was men een geheel jaar achteruit. Toen ik
korten tijd daarna te Santa Martha kwam om mij in te schepen voor
de verdere reis naar Paramaribo, zag ik dien geheelen zwerm van de
kust af boven de zee vliegen, door den wind voortgedragen, zijn
dood tegemoet. Merkwaardig onder de beschadigingen door insecten
toegebracht aan de bananaplanten of vruchten is een plaag, waarvan
enkel in Suriname melding werd gemaakt, n.1. door kleine zwarte
bijen. Wanneer deze de bananabloemen bezoeken om er honing uit
te zuigen, dan beschadigen ze de jonge vruchten door die te krassen
en als de vrucht groeit, worden die krassen breeder en dieper en
worden de trossen, die dat gebrek hebben, voor 4e verzending afgekeurd. Ten tijde van de bananacultuur daar, verloor eens eene onderneming in één jaar ruim 15000 bunches door deze bijenbeschadiging
en ze moest een groote som besteden aan het uitroeien van bijennesten in en om de plantage. Deze bijen vallen ook plantains aan
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en cacaovruchtcn, maar zijn daar minder schadelijk dan voor de
bananas. Ik kom hu op de beteekenis van de bananacultuur terug.
Wij zien in 1913 in Honduras een gansche stad ontstaan, Tela,
met een pier van 1000 voet lang aan het eindpunt van eene vallei
van bijna fabelachtige vruchtbaarheid en de voorspelling was niet te
gewaagd,, dat over enkele jaren in dit ongelukkige land vrede en
welvaart zouden heerschen inplaats van armoede, door de tallooze
revoluties teweeggebracht.
Maar nog een ander bewijs van den invloed der banana-cultuur
zien wij in Guatemala en ik wees daar in den aanvang reeds op,
toen ik er van sprak, hoe door de banana-cultuur een nieuwe beschaving werd gebouwd op de puinhoopen van vroeg-ere civilisatie,
die onder den plantengroei van eeuwen was bedolven.
Ziet, in Guatemala, vanaf de kust langs de Guatemalarivier eri
zijn zijrivieren, strekte zich tot voor zeer weinige \jaren een reusachtig woud uit, slechts hief en daar door eene kleine nederzetting
onderbroken. In dat woud, op een afstand van 58 mijlen van de
kust, ontdekte John Stevens in 1839 de ruïnes van eene vroegere
beschaving in den vorm van enkele groote monolieten met tal van
figuren en hièroglyphen bedekt en Catherwood, zijn reisgenoot, heeft
er eenige in beeld gebracht, maar veel verder kwam men toenmaals
niet. Maar ziet, nu een goede 35 jaren geleden kwam een groot deel
van deze vallei in 't bezit der Ü.F.C., die er een spoorweg naar
Guatemala City aanlegde en ettelijke duizenden acres van het
reuzenbosch worden nu sedert 1907 geveld. Quiriqua, vlak bij de
plaats door Stevens gevonden, werd het hoofdpunt van éene op
enorme schaal aangelegde banana-onderneming. Men vond er heel
wat meer dan Stevens ooit had gedacht en met groote piëteit en ten
koste van duizenden dollars toog de U.F.C, aan 't werk om al die
overblijfselen te ontgraven, schoon te maken en zoo mogelijk te
MAJA OUDHEDEN TE QUIRIQUA.

(Futo collectie .1. Sibinga Mulder),

Laan van Monolieten,
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restaureeren. Deskundige menschen werden er mee belast, the
National Geographie Society te Washington nam alles in studie en
thans is het park, waarin, die oudheden staan, ruim 70 acres groot,
het veld van rustige en ongestoorde studie om door te dringen in
die oude geschiedenis, om een beeld te krijgen van dat volk, de
Majas, van die beschaving, die reeds meer dan 1000 jaren in het
woud begraven lag, toen kort na de ontdekking van Amerika, Hcr-

S
I P » '

Lw. vLjs^Jî.
(Foto collectie J. Sibinga.Mulder)

Een monoliet.
De sleutel van het hiëroglyphenschrift, dat deze stelas siert,'is tot nu toe niet
gevonden. Alleen is men te Quiriqua zoover gekomen, dat men weet, dat om
de 1800 dagen zoo'n stela werd opgericht en men vermoedt dan ook, dat de
kunstig gebouwde hiëroglyphen, waarmee ze zijn versitrd, de voornaamste
gebeurtenissen vermelden, welke in dien tijd, _Hak»n genoemd, zijn
voorgevallen.
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(Foto collectie J. Sibinga Mulder)

Tempelruïne.

nanda Cortes dit deel van de nieuwe wereld betrad. Ja, hij. moet
-zelfs op korten afstand van hier het land zijn ingetrokken.
En thans, waar eeuwen tot ons spreken enkel door zwijgende
getuigen van een volk, dat beelden en tempels schiep als deze, zonder
dat eenig ander spoor van volk of taal meer zijn gevonden, sticht de
banana-cultuur na meer dan 14 eeuwen een nieuwe beschaving,
minder wreed dan die van 't oude Majavolk, schatten puttende uit

(Foto collectie J. Sibinga Mulder)

01iersteen.
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den rijken bodem en de wereld verbazende door organisatie en
energie. Waar enkele jaren geleden nog slechts ondoordringbaar
woud was, zijn thans de mooiste'banana-velden van de wereld, met
een groot net van veleveldbanenenspoorwegen eneentalrijke blankeen gekleurde arbeidersbevolking, want al ,de ondervinding der
U.F.C, is te Quiriqua als 't ware geconcentreerd, het is het model,
waarnaar ook Tela werd gesticht. En w«tr de tropenplanter maar
al te vaak, ook in ons land, als een meer of minder ruwe egoïst en
materialist wordt voorgesteld, daar doet het goed te zien hoe hier,
door mannen uit het land van den „allmighty dollar", ten koste van
duizenden dollars, kunst en wetenschap op onbekrompen wij'ze worden gediend.
Ten slotte nog iets over de jaarlijksche opbrengst.
Ik zeide reeds, dat vanaf 't planten van den knol tot den oogst op
uitstekenden grond slechts 12 maanden verloopen. De uitloopers
van den geplanten stam brengen in 9 à 10 maanden de vruchten
gereed. De opbrengst aan ie kwaliteit vruchten of tot ie kwaliteit
herleid (9 hands en meer) is b.v. te Quiriqua 568—679 bunches
per ha, thans met een kwaliteitspercentage vän 95—99 %. Een bunch'
van 9 en meer handen geldt voor eerste kwaliteit, een met 8 handen
voor tweede kwaliteit en een van 7 handen voor .derde kwaliteit.
Twee tweede kwaliteits bunches gelden voor een eerste kwaliteit
bunch, drie derde kwaliteit voor een.eerste kwaliteit. Bunches met
minder dan 7 handen worden niet voor den uitvoer geaccepteerd,
zijn waardeloos.
In Panama, waar op nog grooter afstand wordt geplant en de
bunches nog grooter zijn dan te Quiriqua, is de opbrengst 504 bunches per ha.
In Costa Rica is de opbrengst 252—696 bunches per ha. Een gemiddelde van 360 wordt goed genoemd.
In Columbia stijgt de productie tot 780 bunches en daarboven,
maar de vruchten zijn iets kleiner.
In Quiriqua treft men boomen aan tot 40 voet hoog, in 12 maanden gegroeid en het is zeker een sterk staaltje van de vruchtbaarheid
van den rijken alluvialen bodem daar, dat de groei der planten hier
het ongelooflijke cijfer van ^ inch, dat is ongeveer 13 mm per 24
uur bedraagt. Ik heb hier, maar meer nog in het Bocas del Torodistrict in Panama bij Almirante, het meest wonderbare op dat
gebied gezien en wandelend in dat woud van reuzenbananas, éiep
onder den indruk van deze onvergelijkbare vruchtbaarheid, was het
mij vreemd slechts menschen van gewone gestalte om mij heen te
zien. Ik had er reuzen verwacht, menschelijke mastodonten bij deze
mastodontische vegetatie !

NASCHRIFT.
Dank zij de welwillendheid van den heer W. A. Engelbrecht,
directeur van de firma Wambersie en Co. te Rotterdam, een der
groote bananaimporteurs in .Nederland en meer speciaal van uit
Cameroen, voor welke welwillendheid ik hem bij dezen vriendelijk
dank zeg, ontving ik kort voor het afdrukken van bovenstaand art.
eenige cijfers betreffende de export en import van bananas in
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diverse landen. Ze zijn ontleend aan de statistische berichten van hét
„Institut International d'Agriculture" te Rome over het jaar 1837.
Ik neem enkel de cijfers over van de voornaamste landen van
export en van import. Ze geven, in vergelijking met de in bovenstaand opstel genoemde getallen, een interessant beeld van den geweldigen groei van de bananacultuur en -handel en van hun
beteekenis.
De export van bananas bedroeg in bunches in 1937, alles tot
eerste kwaliteit herleidt:
uit Costa Rica
Cuba
Guatamala
Honduras
Jamaica
Mexico
Panama
Columbia

13.672.000
17.096.000
19.793.000
32.132.000
45.606.000
32.454.000
11.713.000
15.368.000

Canarische eilanden

9.851.000

Brazilië
Cameroen

15.835.000
8.727.000

Daarvan werden ingevoerd in bunches in 1937, alles tot eerste
kwaliteit herleid:

»

in Duitschland
België
Frankrijk
Nederland
Engeland

14.615.000
1.743.000
17.652.000
2.771.000
33.203.000

Canada
U.S.A

7.057.000
151.019.000

We zien daaruit b.v., dat Jamaica, waar de export is begonnen,
nog steeds bovenaan staat, dat de Canarische eilanden nog steeds een
belangrijk quantum exporteeren en dat Honduras, sedert het in
exploitatie brengen van de afdeeling Tela van de U . F . C C , nu een
der grootste bananaexporteurs is geworden. In 1913 werd met den
aanleg daar begonnen en in 1937, dus 24 jaren daarna, produceert
dit land reeds 32 mill: bunches. En Mexico, nog een producent op
bescheiden schaal in 1913, prijkt nu met een exportcijfer van 2,2lA
mill, bunches !En Brazilië en Cameroen, de nieuwste exportlanden,
samen reeds met ruim 24 mill.
En het is merkwaardig, dat van overvoering van de markten nog
niet kon worden gesproken en de prijzen goed loonerjd bleven.
Dat alles het resultaat van de enkele bunches, die kapitein Baker
in 1863 mee naar Boston bracht en van zijn doorzicht, waardoor
x
de Boston Fruit Comp, werd gesticht. •
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OVERDRUK
UIT HET LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT, MAANDBLAD VAN HET
NED. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP.
54ste JAARGANG No. 664
JUNI 1942

's LANDS PLANTENTUIN TEBUITENZORG
1817-15 APRIL-1942
Ideëele wetenschap en praktijk,
door
J. SIBINGA MULDER, «f
.Het was op 15 April 1817, dat op voorstel van Prof. Reinwardt,
die was uitgezonden naar Indië voor de betrekking van „Directeur
tot de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op Java en
de naburige eilanden", door ,Commissarissen-generaal het besluit
werd geteekend tot stichting van een botanischen tuin te Buitenzorg,
waar de Gouverneur-Generaal er een stuk van den paleistuin voor
beschikbaar stelde.
Reinwardt had zijn voorstel o.a. gemotiveerd door er den nadruk
op te leggen, dat:„kruid- en landbouwkundige nasporingen moeten
mede een gedeelte mijner werkzaamheden, gedurende mijn verblijf
in deze kolonie, uitmaken."
We zien dus, dat in den opzet niet enkel de botanicus sprak, maar
dat ook, en in verband daarmede, de belangen van den landbouw een
plaats vonden. Die twee zouden dus samengaan. Het is met het oog
opde latere ontwikkeling van Reinwardt's stichting, dat ik daar nog
eensden nadruk op leg. Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat
de eigenlijke landbouwwetenschap toen nog in haar windselen lag
en de botanie toenmaals de eenige wetenschap was, waarvan men
meende steun en voorlichting voor den landbouw te kunnen ontvangen. Sedert heeft de landbouwwetenschap zich breed en diep ontwikkeld,en het gaat haar als vrijwel elke wetenschap, n.1. dat ze verschillende takken van wetenschap als hulpwetenschappen gebruikt
en zoo ook een dankbaar gebruik maakt van botanie, chemie, geologie, meteorologie, agrogeologie, physica, enz. enz. Het heeft jaren
van strijd gekost, die ontwikkeling tot eene zelfstandige wetenschap,
maar ze is al eenige jaren geleden volstreden en al die genoemdie
takken van wetenschap gaan nu broederlijk samen met de landbouwwetenschap, die nu als hun gelijke is erkend!
Dat toenmaals samenvoegen van botanische studiën ende belangen
van den landbouw in één hand, was natuurlijk. Men moet ook deze
zaak beschouwen in de lijst van haar tijd.
Ik zal hier de lotgevallen van Reinwardt's stichting niet uitvoerig
behandelen. Ze werd meer dan eens in haar bestaan bedreigd, ja
soms heeft dit aan een zijden draadje gehangen; korten tijd zelfs
moest haar wetenschappelijke beteekenis het veld ruimen voor landen tuinbouw praktijkproeven. Het was in 1826, nadat de eerste
directeur van den tuin, C. L. Blume, was gerepatrieerd, dat er sterk
op 's land»uitgayen moest worden bezuinigd. De post van directeur
werd geschrapt en voor het onderhoud van den tuin mocht niet meer
dan ƒ 200.— per maand worden uitgegeven. Burggraaf Du Bus de
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(Foto collectie Kol. Inst.)

Hoofdingang plantentuin
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Gisignies, de groote bezuiniger, toen, benoemde hoofd- en subcommissies voor landbouw, om ,,den weg tot andere takken van
cultuur aan te wijzen, enz.".
Thee, kaneel, kruidnagelen, peper, katoen, moerbeien (voor de
zijdewormteelt), Nopal (voor de cochenilleteelt), papaver, wijnstok,
werden door Du Bus ingevoerd en onder zijn persoonlijk toezicht

(Foto collectie Kol. Inst.)

J. E.Teysmann
in den tuin beproefd, inplaats van onder een deskundig persoon.
Geen.wónder, dat er geen succes mee werd behaald. Maar het zou
nog erger worden. Bij besluit van 4 Sept.- 1827 werden de aparte
fondsen voor den plantentuin ingetrokken en zoude het onderhoud
worden bestreden uit de toch al zeer karige fondsen voor onderhoud
van den paleistuin te Buitenzorg; 's Lands plantentuin had opgehouden te bestaan. Alleen denaam bleef en daaraan is de latere herleving te danken geweest !
»
Bij den plantentuin werd ook gerekend een terrein boven Tjipanas
op 3500 voet gelegen, de bergtuin Tjibodas.
En nu begint een zeer merkwaardige periode voor-tien tuin, die
wejiet beste aanduiden door den naam Teysmann te noemen, den
naam van den man, aan wien we het behoud, de herleving mag ik
zeggen, van de instelling te danken hebben en die haar, later geholpen door Dr. Hasskarl, in de juiste richting als botanisch instituut,
heeft gebracht.
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/. Ë. Teysmann volgde Hooper op als hortulanus, nadat deze op
reis naar Europa voor herstel van zijn gezondheid, was overleden.
Hij was dat jaar als tuinbaas van den Gouverneur-Generaal
v. d. Bosch op Java gekomen en, zooals ik boven al opmerkte, hiermede begint voor den plantentuin eene nieuwe periode.
Teysmann, die op i Juni 1808 te Arnhem werd geboren,
was, toen hij benoemd werd, een eenvoudig tuinknecht op een
buitenplaats; zijn algemeene ontwikkeling was weinig beteekenend en zijn speciale botanische kennis nog geringer. Maar Teysmann had een ijzeren gestel, een eerlijk, open karakter, een groote

/
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(Feto collectie Kol. Inst.)

Prot Melchior Trenb
werk- en wilskracht enbovenal bezielde hem een ernstig streven,v-m
anderen leerend en zich zelf ontwikkelend, door een buitengewci>n
geheugen geholpen, zich meer en meer voor zijn betrekking te bekwamen. Met het vermeerderen zijner kennis ging Teysmann voort
zijn blik te verruimen. Ook op een leeftijd, op welken bij anderen
gewoonlijk de gezichtseinder eer inkrimpt éin zich verwijdt, werden
bij hem de inzichten steeds breeder. Eenmaal door anderer of door
eigen toedoen op een nieuw en goed denkbeeld gebracht, streefde
hij naar de verwezenlijking- er van met eene buitengewone hardnekkigheid. Hieraan vooral is het te danken, <J|t elke stap vooruit
of) eigen ontwikkeUngsbaan, tevens een schrede'voorwaarts is ge3°4

' •• s

wcest in de ontwikkeling van de inrichting aan welke hij meer dan
50 jaren is verbonden geweest!
Dit getuigenis van Prof. Melchior Treiib teekent m.i. Teysmann
geheel juist. En toen in 1837 Dr. J. K. Hasskarl als plantkundige
onder hem werd geplaatst, een man, wien een eereplaats toekomt in
de geschiedenis van het natuurwetenschappelijk onderzoek van onze
koloniën, die hem er op wees, dat de rangschikking en plaatsing der
diverse planten in den tuin elk goed systeem miste en men op die
wijze toch geen botanischen tuin organiseerde, was Teysmann, hoewel hij er eerst met weinig sympathie tegenover stond, spoedig een
overtuigd medestander van Haszkarl en werkte hij krachtig medeom
die noodzakelijke hervorming tot stand te brengen!

(Foto collectie Kol. Insl.)

Prol. C. G. C. Reiawardt.
Aan Haszkarl danken wij het initiatief er van, aan Teysmann de
juiste uitvoering. En het was Haszkarl aan wien Teysmann zooveel botanische kennis dankte
Haszkarl vond den tuin, zooals hij schrijft: „als een mooi park,
waarin een moezerij en een wijngaard ingesloten waren; men vond
er een menigte van planten, waarvan ook de namen waren opgeteekend. Van dézenamen bleken echter veleonjuist en van eene wetenschappelijk systematische rangschikking was allerminst sprake", .
Ik mag hier even herinneren aan het feit, dat het Dr. Haszkarl
was, die den 4den December 1852, op verzoek van den toénmaligen
minister van koloniën Pahud de Mortanges, onder den naam van
J. K. Muller naar Peru en Bolivia ging om de Cinchona, de plant,
die uit haar bast dechinine levert, naar Indië over te brengen en die
daardoor voor uitroeiing tei>ehoeden. We gedenken met dankbaar•
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heid,-hoe hij daarin, na het overwinnen van geweldige bezwaren en
gevaren, is geslaagd!
Teysmann had tusschen 1832 en '38 in den bergtuin te Tjibodas
ook tal van vruchtboomen en andere gewassen aangeplant, in '39
ook opdehelling vandenGedéop5100voetenopdenPangrangoop
9600 voet en te Kandang Badak op 7500 voet, waarvoor Buitenzorg niet geschikt was.Vooral de cultuur van Europeesche planten
werd beproefd. MetdeEuropeesche vruchtboomen werd geen succes
behaald, maar welmetenkele groenten. Maattveel waardeering vonden die pogingen bij de regeering niet en zoo werd Teysmann in
September 1840vanhetbeheer vandentuin teTjibodas ontheven..
„omdat ter laatstgenoemde plaatse sedert jaren geen aardappelen
aangeplant zijn, zoodat dit artikel voor het gebruik van het gouvernementshuis te Buiteazorg,"elders is moeten worden gekocht"
Ik geef hier dit feit als een teeken des tijcis. In 1841 werd dat
besluit wel niet ingetrokken maar kwam het buiten werking.
Een betere tijd brak aan, toen, het was onder den G.G. Sloet van
den Beele, men Teysmann's voorstellen en plannen, waarop hij de
laatste jaren zélfs geen antwoord kreeg, begon te begrijpen en te
waardeeren. Het is vooral Prof. Miquel geweest, eenman,dienooit
Indië's bodem betrad «n toch 'zoo veel voor Buitenzorg deed, die bewerkte,datR. H. C.C.SchefferinApril 1863totdirecteur van den
Hortus Botanicus Bogoriensis werd benoemd. Een jonge manmet
groote wilskracht en kennis en een innemende persoonlijkheid. Hij
werd meer de vriend dan de chef van den toen 36 jaren ouderen
Teysmann. Dat teekent alweer de figuur van wat eens een eenvoudige tuinknecht was!De plantentuin wasnu weer eene zelfstandige
inrichting geworden. Ik benhier aldemoeilijkheden, die Teysmann
had ondervonden, voorbijgegaan. Ze staan uitvoerig vermeld in de
geschiedenis van 's lands plantentuin door Prof. Treub te boek gesteld, eenhistorische schets, gaande tot aan diens optreden alsdirecteur, waaraan ik deze bijzonderheden heb ontleend.
Nog een enkel staaltje van Teysmann's open en eerlijk karakter
en zijn groote liefde voor de stichting, waaraan hij al zijn krachten
en groote gaven wijdde. Eens metden G.G. in den tuin zijnde, was
deze het met eenplan van Teysmann niet eens en kon hij hem niet
overtuigen. Teysmann bleef onverzettelijk in de overtuiging, dat
de G.G. het niet bij het rechte einde had. De G.G. werd boos en
voegde Teysmann toe: „Mijnheer Teysmann, wie is hier de baas,
ik of U?"... waarop Teysmann bedaard antwoordde; „Ik, Excellentie, zoolang U mij niet hebt ontslagen....!!!" Teysmann kreeg
zijn zin en van eenige oneenigheid tusschen den G.G, en hem is
nimmer meer gebleken!
Het was onder Scheffer, dat de cultuurtuin te Tjikeumeuh bij
Buitenzorg werd gesticht en dat werd het instituut, sedert losvan
den plantentuin, voor het beproeven en bestudeeren van diverse
cultuurgewassen. En met groote dankbaarheid mogen we die stichting van Scheffer gedenken'voor alles wat er van is uitgegaan. Ik
noem maar enkele feiten, zooals de bestudeerittg der Palaquiumsoorten, die de getahpercha leveren; daar is uitgevonden de wijze
van oculeeren van Heveazaailingen, waardoor bijzonder waardevolle
rubberproducenten door selectje uitgezocht, werden vermenigvuldigd
en waardoor we enkele waardevolle clonen hebben gekregen van
Hevea BrasiUensis;eene selectie en veredeling, dienog steeds door308
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gaan rie rubberproductie per eenheid gronds belangrijk te verhoogen.
De cultuurtuin is, zooals ik al opmerkte, later eene afzonderlijke
instelling geworden en daarmede hield in hoofdzaak voor den plantentuin het voor de praktijk beproeven van diverse planten op, maar
niet het zuiver wetenschappelijke onderzoek.
Met Scheffer kunnen we zeggen, werd dus de oorspronkelijke
opzet, bij de oprichting aangegeven, n.1. het directe verband met den
landbouw,.d.w.z. de landbouwpraktijk, losgelaten.
Scheffer stierf reeds op o. Maart 1880 te Sindanglaja en werd
opgevolgd door den toenmaals nog geen dertigjarigen Melchlot
Treub.
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Treublaboratorium

(Foto collectie Kol. Inst.)

- Danken wij aan Reinwardt de stichting, aan Teysmann en Diard
(intendant van den G.G. en eenige jaren den clirecten chef van.
Teysmann en voor hem een grooten steun) het behoud en de stevige
fundeering, aan Haszkarl en Scheffer de botani'sch-wetenschappelijke beteekenis, we danken aan Treub het feit, dat die „Hortus
botanicus Bogoriensis" de eerste botanische inrichting der tropenwereld is geworden, Treub, dien ik zou willen noemen een botanisch
en organiseerend genie!
Het was op den i3den Nov. 1880, dat hij het directeurschap aanvaardde, dat toen reeds een reuzentaak was geworden. Dr. W. Burck,
een studiegenoot van Treub, werd in 1881 tot adjunct-directeur
benoemd.
Treub wijdde zich aan embryologische en physiologische onderzoekingen en Burck nam het morphologische-systematische werk voor
zijn rekening. Reeds in 1882 verscheen het 2e deel van de „Annales",
gedeeltelijk gevuld met nog nagelaten handschrift van Scheffer,
maar grootendeels met werk van Treub's eigen hand en ieder volgend deel bracht bewijzen van zijn geweldige werkkracht en kennis.
3"

(

I

L>
1 * " * .%>
j 4
>

\
.,—

— i

.....

&*t *.;'*..

i\*\

i

4 Vt—2ME&
• >• •>, •o. - •'

-

*,

fa

»->r. ' • .

IT

>w«e\ïs Ltarife,
y**-:,

"— ' •

. • I^SBfe.; • & «
• I

--

310

'ïîïti

--* **•-

VI-ÙÎÎ.1. .
»

-

M 1

" ' - * " - '

Alt-*]
-»g.—<

gaan de rubberproductie per eenheid gronds belangrijk te verhoogen.
De cultuurtuin is, zooals ik al opmerkte, later eene afzonderlijke
instelling geworden en daarmede hield in hoofdzaak voor den plantentuin het voor de praktijk beproeven van diverse planten op, maar
niet het zuiver wetenschappelijke onderzoek.
Met Scheffer kunnen we zeggen, werd dus de oorspronkelijke
opzet, bij de oprichting aangegeven, n.1. het directe verband met den
landbouw,.d.w.z. de landbouwpraktijk, losgelaten.
Scheffer stierf reeds op 9 Maart 1880 te Sindanglaja en werd
opgevolgd door den toenmaals nog geen dertigjarigen Melchior
Treub.
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- Danken wij aan Reinwardt de stichting, aan Teysmaiin en Diard
(intendant van den G.G. en eenige jaren den directen chef vanTeysmann en voor hem een grooten steun) het behoud en de stevige
fundeering, aan Haszkarl en Scheffer de botanisch-wetenschappelijke beteekenis, we danken aan Treub het feit, dat die „Hortus
botanicus Bogoriensis" de eerste botanische inrichting der tropenwereld-is geworden, Treub, dien ik zou willen noemen een botanisch
en organiseerend genie!
Het was op den I3den Nov. 1880, dat hij het directeurschap aanvaardde, dat toen reeds een reuzentaak was geworden. Dr. W. Burck,
een studiegenoot van Treub, werd in 1881 tot adjunct-directeur
benoemd.
Treub wijdde zich aan embryologische en physiologische onderzoekingen en Burck nam het morphologische-systematische werk voor
zijn rekening. Reeds in 1882 verscheen het 2e deel van de „Annales",
gedeeltelijk gevuld met nog nagelaten handschrift van Scheffer,
maar grootendeels met werk van Treub's eigen hand en ieder volgend deel bracht bewijzen van zijn geweldige werkkracht en kennis.
3"

Ik zalhier niet opnoemen al deonderwerpen, deplantenfamiliën, die
hij tot onderzoekingsobject koos, het wasgeweldig, vooral de eerste
tien jaren, toen hij nogniet teveel ook door administratieve beslommeringen werd in beslag genomen. Ik doe slechts een greep uit het
vele:zijn ontdekking over deverwantschap der Lycopodiacaeen met
de varens, waarvan ze in zekeren zin een overgangsvorm zijn ;een
ontdekking van baanbrekende beteekenis. Hij onderzocht en bestudeerde systematisch de zich na de Krakatau-erruptie weer ontwikkelende flora en fauna ophet eiland, waarop elk planten- en dierenleven was verwoest, eenonderzoek eenigop de wereld en later door
eenvanzijn opvolgers Prof. Docters vani^eeuwen, voortgezet, daarin voor het zoölogische deel door Dr. Dammerman geassisteerd.
Treub kweekte in Nederland en ook daarbuiten daadwerkelijke belangstelling voor het aan zijn zorgen toevertrouwde instituut. Hij
stichtte in Nederland een fonds, waardoor het jongen botanici
mogelijk wordt gemaakt naar Buitenzorg tejkomen om daar eenige
maanden onderzoekingen te doen aan het vreemdelingen-laboratorium, nu Treub-Laboratorium geheeten. Elke twee jaar bestaat die
gelegenheid voor éénpersoon. In het buitenland werden opzijn aansporing enkele dergelijke fondsen gesticht en het gevolg was, dat
niet alleen Hollanders maar daarnaast tal van vreemdelingen zich
laafden aan diebron te Buitenzorg, maar ook,dat mogen we gerust
zeggen, dathetoogvangansch debotanische wereld opdenplantentuin te Buitenzorg werd gevestigd. Treub heeft, èndoor zijn wetenschappelijken arbeid, èn door zijn zorg en talent,''zijn organisatievermogen, de wereld gelegenheid gegeven kennis te nemen van die
instelling endaardoor onnoemelijk veel gedaan voor den plantentuin
in het bijzonder en meer nog voor de botanische wetenschap in het
algemeen !
En die wereld toonde ookdoor daden dat te waardeeren. Uit bijdragen uit elk deel der beschaafde wereld werd een bibliotheekgebouw gesticht. Na zijn dood verrees te zijner nagedachtenis op
dezelfde wijze een ruim gebouw, nu alsTreub-laboratorium bekend,
waar botanici, onverschillig van welke nationaliteit, welkome bezoekers en onderzoekers zijn. Bij gelegenheid van het ioo-Jarigbestaan kwam alweer op dezelfde wijze te Tjibodas een flink laboratoriumgebouw tot stand ter vervanging van het kleine, gebrekkige
laboratorium; tevens logeergelegenheid, indertijd door Treub, dieer
'geen fondsen voor kon krijgen van de regeering, met groote vindingrijkheid en uiterst bescheiden middelen gesticht.
Treub verbond mannen als Greshof, Boorsma, Romburg (deze
veteraan isnogonder onsendeoudste dernogin leven zijnde medewerkers van Treub en hem zij hiermede een dankbaren groet en
hulde gebracht), Janse, Smith, de groote kenner der Orchidaeen,
Koorders, de man van de boomflora, Valeton, Boerlage, j'en passe
et desmeilleurs, aan den tuin enbreidde dien met i l ha uit. (Later
onder het directoraat van Docters van Leeuwen, nog eens met ±
25 hauitgebreid.) En het oerbosch opden Gedé,grenzende aanden
bergtuin te Tjibodas, groot 283 ha, gaande tot den Gedétop, den
Pangrango, werd tot natuurmonument verklaard en afgesloten voor
het publiek, tenzij met speciale vergunning, «n het was Koorders
die, in overleg rnet Treub, dat woud heeft gedetermineerd, tot op
heden een unicum in de wereld.
We weten, hoe uit 's Lands plantentuin im 1905 groeide het
312
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Departement van Landbouw, laiter Landbouiv, nijverheid en handel
en hoe Treub daarvan de eerste directeur werd, tot hij 5 jaren daarna, voorgoed repatrieerde. Maar ik zal het departement als zoodanig
er nu buiten laten.
Reeds vóór dien tijd had, niet alleen de wetenschap, om hulp en
voorlichting bij Treub aangeklopt, maar meermalen en met steeds
grooter aandrang de praktijk van den landbouw, speciaal wat we
noemen de cultures. Die werden door tal van plagen bedreigd. De
koffie leed van de bladziekte en de aaltjesziekte, de thee werd evenals de kina geplaagd door de HelopeltiSjJerwijl het thee-fabricageproces enz. verbetering behoefde en«ook het plantmateriaal moest
worden verbeterd. De suiker streed een haast wanhopigen strijd
tegen de serehziekte in het riet, de tabakscultuur ter Sumatra's Oostkust had zwaar te lijden onder de bibitziekte, de Indigo-cultuur
had dringend behoefte aan betere fabricage-methoden en aan soorten, die een grooter opbrengst moesten leveren. Ik doe hier weer
eenige grepen, alle uit een tijd, dien ik zelf heel intensief heb meegemaakt. De suikerindustrie hielp zich zelf door de oprichting van
één, toen twee, toen drie proefstations, nu in één centrale vereenigd
te Pasoeroean, oorspronkelijk te Semarang, Pasoeroean en Kagok
(Tegal) gevestigd.
De kinacultuur kreeg voorlichting van de gouvernements kinaonderneming te Tjinjiroean, met haar wetenschappelijken staf.
Maar al die andere genoemde cultures drongen, en met steeds sterker kracht, er op aan, dat 's Lands plantentuin hun hulp zoude verschaffen. Men meende zelfs, een dwaling waarvan men gelukkig
reeds na enkele jaren terug kwam, dat dit instituut allereerst nuttig
moest zijn voor de praktijk en het dienen der wetenschap om haarzelfs wille, als vooropgesteld doel, niet verantzvoord was!
Treub bleef voor dien aandrang niet doof, maar ik heb steeds den
indruk gehad, dat hij toch die soort.onderzoekingen, die men nu van
hem vroeg, beschouwde als hinderlijk voor zijn eigen zuiver wetenschappelijk werk, ik bedoel onderzoek, studie, enkel om der wetenschap wille. Hij koos een middenweg en zette de cultures aan zelf
de fondsen voor onderzoek te verstrekken en dan die proefstations
onder zijn hoede te stellen, in te lijven als afdeelingen van en bij
's Lands plantentuin.
Zoo ging het met de tabak, thee en indigo, maar de suiker hielp
zich zelf en wilde de voogdij van Treub niet en achtte ook Buitenzorg geografisch daarvoor niet de geschikte plaats. Het bleek goed
gezien. Het duurde niet lang of de banden van de andere genoemde
cultures met 's Lands plantentuin werden geslaakt en ook die proefstations werden zelfstandig. Er ging te veel tijd verloren met het
heen en weer reizen van den staf naar de plaatsen van cultuur;
dagelijksche observatie in die cultuurcentra ontbrak, was onmisbaar,
maar onmogelijk en ook het geregelde contact met de praktijk en
haar leiders ontbrak; al die gebreken kwamen al spoedig en met
steeds grooter duidelijkheid voor den dag. De indigo verdween als
groot-cultuur van het tooneel door de kunstmatige indigo, maar de
andere proefstations werden zelfstandige instituten en gevestigd in
of vlak bij de centra der cultuur, die ze moesten dienen, ^.lleen de
thee maakte daarop nog in zekeren zin eene uitzondering, want dat
proefstation bleef 25 jaren lang aan het Dep.van Landb. gebonden,
hospiteerende in enkele localiteiten van het Dep.te Buitenzorg, maar
314
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met geheele vrijheid van gestieen in werkelijkheid geheel zelfstandig.
Nu zetelt het in een eigen gebouw bij Buïtenzorg, wel niet in een
'centrum der theecultuur, maar er vlak naast en profiteerende van
het contact met het zoo belangrijke natuurwetenschappelijke centrum aldaar.
En wat de suiker zoo tijdig en helder had ingezien, werd ook aan
al die andere proefstations bewaarheid. Zamontwikkelden zich, zelfstandig geworden, met groote kracht en we zijn terecht trotsch op
deze instituten, die de cultures tot groote hoogte hebben opgevoerd
en de wereld hebben verbaasd door hun onderzoekingen en ontdekkingen. Ze kosten aan die cultures meer dan 2 millioen gulden
's jaars. (Van de regeering wordt geen finantieele steun gekregen
voor deze onmisbare wetenschappelijke voorlichting, O, Nederlandsche landbouwer ! Men is daar op eigen kracht aangewezen en die
heeft de energie niet geschaad maar verhoogd), maar wellicht is
nimmer geld zoo rendabel geweest als dat wat aan die proefstations
wordt en werd besteed.
's Lands plantentuin kwam dus weer terug als in hoofdzaak dienende de wetenschap om haars zelfs wijle. We zagen onder Scheffer
en de eerste jaren onder Treub, en vooral ook na de oprichting en
latere afscheiding van den cultuurtuin, dat het oorspronkelijke doel,
door Reinwardt aangegeven: Kruid- en landbouwkundige onderzoekingen.,., was gewijzigd enin hoofdzaak enkel het eerst genoemde
doel was gebleven. Maar, juist ook door de oprichting der proefstations en hun latere zelfstandigheid, verminderde de waarde van
den plantentuin ook voor die cultures niet, maar zij kreeg eene
andere beteekenis.
En nu kom ik, na deze wat lange maar onmisbare inleiding, op"
wat de titel van mijn opstel aangeeft: de verhouding van de ideëele
wetenschapsbeoefening tot de praktijk van den landbouw!
De proefstations richten hun onderzoekingen zooveel mogelijk
op de behoeften, van de praktijk, een factor, die bij het onderzoek,
ènkël om der wetenschap wille, als regel ontbreekt. Maar ook al die
op de praktijk gerichte onderzoekingen, steunen veelal, ja hebben
hun basis, in wat de ideëele wetenschapsbeoefening, als ik die zoo
noemen mag, ontdekt en geleerd heeft. Hoe menige-ontdekking op
dat onbegrensde terrein is niet later gebleken van onberekenbaar
nut te zijn voor de praktijk. En juist dat instituut, dat niet meer of
minder gebonden \s aan de praktijk, dus geheel vrij is in de ki-uze
der onderwerpen, heeft debestekansen tot belangrijke ontdekkingen
in het rijk der natuur. En het is 's Lands plantentuin onder Scheffer, Treub vooral, en zijn opvolgers, die dat schitterend heeft bewezen. Zeker, ook aan de proefstationii elk met een verschillend
terrein, wordt menig onderzoek verricht, menige ontdekking gedaan, die op dat oogenblik nog niet in direct verband met het prak-,
tische doel kan worden gebracht, maar na korter of langer tijd blijkt
zoo heel vaak, dat ook deze een onmisbare schakel is in de keten,
dien men samenstelt om den tak van landbouw, dien men dient, te
versterken!
Die vrijheid, ja die taak, van 's Lands plantentuin, om zonder gebonden te zijn"aan praktijkeischen, de wetenschap te dienen om
haar tzèlfs wille, is ook voor de wel aan de praktijk gekoppelde
wetenschap van onberekenbaar groot nut. De groote, ja grootsche
resultaten door de\proefstations onzer cultures behaald, bewijzen dat
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elken dag. Tfeub dwaalde te goedeertrouw, toen hij de proefstations
onder zijn leiding en'hoede bracht in het keurslijf van den plantentuin; de praktijk heeft het bewezen, maar de samenhang van de
ideëele wetenschapsbeoefening met die meet direct gericht op de
praktijk, is er des te meer en duidelijker door naar voren getreden
en het zijn juist deze cultures, die dat al spoedig zoo juist hebben
ingezien en gewaardeerd. En toen, nadat hij voorgoed was gerepatrieerd, te Den Haag,aan Treub een grootsche hulde werd gebracht
3'7
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door mannen eri vrouwen der wetenschap en van den Indischen
landbouw, decultures, toen stonden daar diemsimender wetenschap
naast en tusschen die planters en directies van onze cultuurmaatschappijen en in het voorste gelid stond het Algemeen Syndicaat
van Suikerfabrikanten, diezelfde suikerfabrikanten, die zich voor
hun wetenschappelijke voorlichting nooit onder zijn leiding hadden
willen plaatsen, huïdigende en dankbetuigende, hem, Treub, den
grootmeester der botanische wetenschap, voor wat hij met zijn staf,
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onderzoekende om der wetenschap wille, ook al was het meer indirect
voor hun cultuur had gedaan!
De mazelen- en pokkentijd, die ook die zelfstandige proefstations
hebben doorgemaakt, ligt al vele jaren achter ons. Geen proefstationsbestuuf maakt meer, wat vroeger wel eens voorkwam, aanmerking op onderzoekingen, die naar zijn leekenmeening te ver van
het praktische doel afstaan, want men heeft geleerd, dat ook hier
wetenschappelijke arbeid om der wetenschaps wille, niet geheel kan
worden gemist en d a t aan de onderzoekers een groote mate van vrijheid moet worden gelaten.
Onafhankelijk van elkaar, 's Lands plantentuin voor wat ik
noemde : ideëele wetenschap, de proefstations meer speciaal gericht
op de praktijk, dat zijn de rijk vloeiende bronnen, waaraan en de
ideëele wetenschap en die gericht op de praktijk, zich laven!
Er zijn de laatste paar jaren enkele voorstanders geweest van
eene andere organisatie, n.1. door een wetenschappelijken en ook
finantieelen band te leggen tusschen 's Lands plantentuin en de
proefstations, en die laatstgenoemde categorie te ontlasten van wat
zij noemen het basisonderzoek, dus dat waarop de onderzoekingen
van de proefstations voor een belangrijk deel steunen. Ik acht het
een geluk voor beide instellingen dat, nu "wij het 125-jarig bestaan
van Reinwafdts stichting herdenken (ik bedoel daarmede het complex van instituten, dat nu nog met den naam 's Lands plantentuin
wordt aangeduid), die combinatie niet tot stand is gekomen. Het
secundaire doel, zooal niet primair, van de propagandisten, n.1.
finantieele bijdragen van de cultures, opdat 's Lands plantentuin de
vleugels wijder zoude kunnen uitslaan, zoude in zekeren zin terug
leiden naar den tijd van de proefstations onder de hoede en leiding
van Buitenzorg en hun arbeid en wijze van onderzoek in ernstige
mate belemmeren. De praktijk van vele jaren heeft hier voor beide
instellingen den eenig juisten weg gewezen *).
Gebrek aan contact tusschen de geleerden van 's Lands plantentuin en die der proefstations is er nimmer geweest en zal er nimmer zijn ;daarvoor is geen meer of minder officieele of finantieele
band noodig. Het persoonlijk kennis nemen van eikaars onderzoekingen, resultaten, methoden, enz., die uitwisseling van gedachten,
geheel vrij, is beiden categorieën en daarmede den eraan verbonden
instituten steeds tot voordeel geweest.
Bij het 125-jarig bestaan van den Hortus botanicus Bogoriensis
wensch ik dat wereldberoemde instituut toe, dat het den koers, die
bewezen heeft de juiste te zijn, onverzwakt blijve volgen; het
dienen van de wetenschap om haarszelfs wille, los van elk meer of
minder eng begrensd direct of indirect praktisch doel en daarin niet
door finantieele of andere banden gebonden en belemmerd.
Amsterdam, April 1942.
r
) Nadere bijzonderheden over de positie, de wordingsgeschiedenis en de
organisatie der proefstations in Nederl.-Indië zijn te vinden in de artikelen :
„De proefstations in Nederlandsch-Indië, door Dr. C. van Dillewijn (Landbouwk. Tijdschr., jg. 51, 1939, blz. 283) en „De financiering van de organisaties der Europeesche landbouwbedrijven onder invloed van de landbouwcrisismaatregelen in Nederlandsch-Indie", door Jhr. Mr. W": J. de J-onqe
(Landbouwk. Tijdschr., jg. 53, 1941, blz. 305). Óver het genoemde onderwerp hielden de beide schrijvers gedurende de Indische Landbouwweek, resp.
de 19de (1938) en de 20ste (1940), een rede. — RED.
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UIT HET LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT, MAANDBLAD VAN HET
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Dr. Ir. W. A. J. OOSTING l.i.
(t 5 September 1942)
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Willem Adriaan Johan Oosting werd-geboren in het.jaar 1S98
te Dordrecht, waar hij ook lager- en middelbaar onderwijs ontving.
Aanvankelijk koos hij niet een academische studie, maar werd hij
analist bij Jürgens in Oss. Hoewel hij later met veel genoegen aan
die periode terugdacht, vond hij er toch geen bevrediging in en zoo
liet hij zich in 1920 als student aan de Landbouwhoogeschool inschrijven.
'
,
'
,
Reeds spoedig openbaarde zich bij Oosting een' voorkeur voor
bodemkunde en geologie. De toenmalige hoogleeraren Van Baren en
Aberson, die ieder een deel van de bodemkomdige wetenschap doceerden, zijn zijn voornaamste leermeesters geweest, al sprak hij ook
niet grootc waardeering over het onderwijs van cle hoogleeraren
Söhngen en Grijns.
Hoewel hij gedurende zijn studententijd college-assistent van
prof. Van Baren was, heeft hij oorspronkelijk toch veel belangstelling getoond voor het chemisch en physisch grondonderzoek. Ook
nadat hij het ingenieursdiploma X.L. behaald had en tot tijdelijk
vast-assistent bij prof. Van Baren benoemd was, bleef hij daadwerkelijk belangstelling toonen voor het laboratoriumonderzoek van
grondmonsters en zijn eerste publicaties dragen hiervan het kenmerk. Later heeft hij van deze werkzaamheid veel profijt gehad;
zijn zoo belangrijke ontdekkingen op het gebied van de veldbodemkunde zouden niet mogelijk geweest zijn zonder zijn gedegen
bodemscheikundige kennis.
Toch bevredigde de bodemkunde, zooals die in zijn jonge jaren
in ons land werd beoefend en die nagenoeg geheel een laboratoriumwetenschap was,hem niet. Zijn aangeboren neiging tot terreinstudic
en zijn belangstelling voor praehistorie brachten hem al spoedig op
het spoor van allerlei belangrijke bodemkundige verschijnselen, die
in het terrein gemakkelijk zijn waar te nemen, maar die den chemicus in het laboratorium ontgaan. Ook bleek hem spoedig,' dat de
verklaring van die verschijnselen veelal uit hun verspreiding in het
landschap kon worden afgeleid. Zoo ontdekte hij de grondslagen
van de veldbodemkunde, zoowel in theoretisch als in practisch opzicht en vond hij zijn werkrichting : de bodemkarteering.
Toen de schrijver dezer regelen in 1933 als opvolger van prof.
Van Baren werd benoemd, had Oosting reeds uiterst belangrijke
en origineelc resultaten verkregen. Wanneer men daarbij overweegt,
dat hij op het gebied der veldbodemkunde niemands leerling was,
dan wordt eerst recht duidelijk hoe productief zijn assistent;-jaren
tusschen ± 1927 en 1932 zijn geweest. W a t hij in die jaren gepraesteerd heeft, is ongeloofdijk en inderdaad, het werd dan ook
niet geloofd. Hij was zijn tijd zoover vooruit, dat slechts zeor
weinigen de draagkracht van zijn waarnemingen en conclusies inzagen. In luttele jaren had hij in zijn onderzoek een peil bereikt,
dat het allerbeste werk van buitenlai. Hic autoriteiten minstens
evenaarde. Hij was zich daarvan bewust; het is hem trouwens door
buitenlandsche bezoekers herhaaldelijk onomwonden kenbaar gemaakt. Pijnlijk dan ook was zijn teleurstel] ; ng, toen hij in zijn eigen
land, waar hij belangstelling en steun voo een bodemkarteering
hoopte te vinden, op onverschilligheid en tegenwerking stuitte.
In 1936 promoveerde hij in Wageningen op een proefschrift getiteld : „Bodemkunde en bodemkarteering in hoofdzaak van Wage606

ningeii en omgeving". Dit proefschrift is een uniek werk, vol origineele en uiterst belangrijke conclusies, die voor de beoefenaren van
de bodemkunde gedurende langen tijd de richting zullen aangeven.
Het werk berust'op een zeer brecde basis. Bij het uitspreken van het
judicium hebben wij als zijn promotor uiteengezet, dat Oosting's
werk kan worden beschouwd als de directe voortzetting en voleinding van het zoo beroemde werk van Staring uit het midden van
de vorige eeuw. Wat Staring niet gelukt is, het vervaardigen van
kaarten, die den bodemtoestand en niet een geologische abstractie
weergeven, dat heeft Oosting tot stand gebracht. En wat meer zegt,
de grondslagen daartoe, ook de geologische, heeft Oosting zelf gecreëerd, en wel niet minimale hulpmiddelen.
Tijdens groote bodemkundige excursies in de jaren 1035, 1936
en vooral tijdens die van f937 en T938, uitgaande van het Geologisch Laboratorium der .Landbouwhoogeschool, heeft Oosting op
tal van plaatsen in ons land gedemonstreerd, dat zijn werkwijze
niet alleen in Wageningen, maar evenzeer elders op zijn plaats is.
In de niet gedrukte excursicprogramma's vindt men van zijn hand
beschrijvingen van de meest uiteenloopende bodemtypen, vaak de
eenige bron van informatie over groote gebieden van ons land.
Deze excursies hebben bijgedragen tot een kentering in de beoordeeling van Oosting's werk. Vooral de studeereiide jeugd begon
geestdriftig te worden; dat het gelukt is, het Bodemkundig Instituut
te Buitenzorg te voorzien van een aantal veelbelovende jonge
bodemkundigen is voornamelijk te danken aan de groote moeite, dit;
Oosting zich voor deze zaak heeft getroost.
Hoewel de leidende autoriteiten op landbouwgebied in ons land
een afwijzende houding bleven aannemen, begon de gedachte, dat
de regionaal-bodemkundige kennis van ons land in het geheel niet
meer aan moderne eischen voldeed, bij steeds meer menschen geleidelijk ingang te vinden. Helaas konden in de jaren 1939 en later,
ten gevolge van den politieken toestand en de steeds toenemende
verkeersmoeilijkheden, geen grootere excursies meer worden voorbereid en gehouden, maar dit was voor Oosting aanleiding, zich
weer met de omgeving van Wageningen bezig Ie gaan houden. Met
minimale hulpmiddelen heeft hij de karteering van een gedeelte van
de Betuwe tot stand gebracht, terwijl hij voorts, eerst ter afwisseling, later echter in volle concentratie, heeft gewerkt aan een bodemkundige overzichtskaart van Nederland 1 : 200.000. Deze kaart is
vanaf zijn ziekbed nog juist voltooid en omvat alles wat van den
Nederlandschen bodem bekend is (en op die kleine schaal kan worden afgebeeld), maar bovendien nog veel, wat alleen Oosting wist.
Zooals steeds voldoet ook deze kaart niet alleen wetenschappelijk,
maar ook technisch en aesthetisch aan de allerhoogste eischen.
Het is duidelijk, dat een scheppend geleerde, zooals Oosting was,
zijn levenswerk op zijn 44ste jaar nog niet voltooid had. Hij neemt
in zijn graf een ontzaglijke kennis mee, die nog niet of nog niet
afdoende aan het papier was toevertrouwd. Jammer is het ook, dat
van zijn eminente krachten geen waardevoller gebruik is gemaakt
dan in de bescheiden functie van landbouwkundige in een klein
laboratorium van de Landbouwhoogeschool mogelijk was. Ook dit
is door zijn vroegen dood onherstelbaar geworden.
Wat in zijn publicaties te vinden is, stempelt hem échter reeds tot

een baanbreker, inet wiens werk een nieuwe en succesvolle periode
van b o d e m k u n d i g onderzoek in ons land is ingeluid.
W i e het v e r t r o u w e n van O o s t i n g bezat, kon steeds o p zijn hulp
rekenen. Menigeen wist zijn w e r k k a m e r of zijn gastvrij h u i s te
vinden om moeilijkheden van de meest uiteenloopende soort te bespreken. O p deze wijze heelt zijn invloed op allerlei gebied veel
verder gereikt, dan uit g e d r u k t e of geschreven stukken blijkt.
H e t belang van l a n d b o u w e n d N e d e r l a n d vond in h e m steeds een
krachtig voorvechter. Veel w e r k heeft hij ook g e d a a n voor het beh o u d van landschapsschoon, o.m. door zijn bijdragen voor verschillende streekplannen. Hij w a s een zeer actief lid van de W e r k c o m missie van de S t i c h t i n g tot het behoud van praehistorische C u l t u u r m o n u m e n t e n in de provincie Gelderland. Zijn zin voor het historisch
gegroeide bleek o.m. uit de o p r i c h t i n g van den S t u d i e k r i n g voor de
geschiedenis van den L a n d b o u w , w a a r t o e hij den stoot heeft gegeven en die onder zijn voorzitterschap als Sectie van ons Genootschap werd geconstitueerd. O o k in andere opzichten heeft hij veel
voor het Genootschap g e d a a n ; zoo k w a m op zijn initiatief het
s t u d e n t - a b o n n e m e n t op dit tijdschrift tot stand, w a a r d o o r ons Gen o o t s c h a p van een v o o r t d u r e n d e n toevloed van j e u g d i g e leden verzekerd is. Vele van zijn artikelen verschenen in het L a n d b o u w k u n d i g Tijdschrift, terwijl hij een g e w a a r d e e r d m e d e w e r k e r van
de referatenrubriek is geweest.
Zijn w e r k zal blijven voortleven en zijn n a a m m e t g o u d e n letters
in de annalen van de l a n d b o u w w e t e n s c h a p w o r d e n gegrift.
C. I I . E D K L M \ N .
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(mul C.Staf) Over het zuurgraadprofiel van eenige Nederlandsche lin-vligronden.
(Ned. Bosb. Tijdschr. I, 1928, fu-dfi. i
De beleekeuis der bodemkunde, in liet bijzonder voor de tropen.
(Alg. Land. Wkbl. Ned.-Tnd. 12, 1928, I J | O I .
Over de bepaling van den zuurgraad van een aantal Indische ka!ki.'i""i'
den ; een vergelijking van verschillende methoden.
(Landbouw 4, i928-'29, 19')--''1...
Over de noodzakelijkheid eener landbouwgeologische karteering van dep
Nederlandschen bodem.
(Do Ingenieur, 44, 1929, A. 54-A 571.
On the accuracy of clcclrometric and colorim. r ie methods for drh-ruiining pH values of soils.
(Meded. L.H.S. dl. 33, 1929, pp. 50j.
Een vergissing van Dr. Vageler bij het aanwenden der slibanaly>i*.
(Landbouv =;, i929-'30, ;<)N5>
Landbouwgeologische kartecring.

(.Landb. Tijdschr. 41, 1929, 45S-.jfij).

Agronomische karteering en profielstndie van Ncderlandsche grondmi.
(Landb. Tijdschr. 42, 1931, i j ; .
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(ii.i-l C. 11. LJdman). Gculogisch-budcnikuudigc I>IILK:I/UL-KÏIIJL;>JII naai
a.inleiding van ceii sehedclvondst op het voormalige landgoed „De Sterrenberg" nabij Arnhem.
(Bijdr. Meded. Gelre 38, 1935, 15-25).
Bodemkunde en bodemkarteering, in hoofdzaak van Wageningen en omgeving.
(Di»s. Wageningen 1936).
Landbouwkaarten. Ken beroep op de beoefenaren der Landbouwwetenschap en op onze landbouwkundige Ingenieurs in het bijzonder.
(Landb. Tijdschr. 49, 1937, 664-666,).
Geologische kaart van Nederland 1 :800.000 met toelichting. Uitgegeven
1er gelegenheid van liet Internat. Landbouwcongrcs te 's-Gravenhage in
1937.
('s-Gravenhage 1937).
Ijzeroer en beken in de kom van Barneveld.
(Landb. Tijdschr. 49, 1937, 749-/58).
(>pmerkhigen bij het Proefblad Normalisatie Grondsoorten.
(Landb. Tijdschr. 49, 1937, 931-935).
Nogmaals Bodemkarteering.

(Landb. Tijdschr. 49, 1937, 9JI-913).

Verdere bijdrage tot de agronomische kartograpliie en toponymie van
Wageiiingen en omgeving. (Mit Zusammenfassung).
(Landb. Tijdschr. 50, 1938, 108-121).
Over de namen van grondsoorten in de praktijk.
(Tijdschr. Ned. Heidemij 5, 1938, 151-159).
Landbouwonderwijs en cultureele ontwikkeling.
(Landb. Tijdschr. 51, 1939, 73-82).
Ken verband Uisschen agrogeologisehe factoren en het optreden van z ; ekten in boomgaarden.
(Fruitteelt 29, 1939, 169-173).
De ouderdonishepaling van onze bouwlanden op het plistoeecn en het
vraagstuk der ophooging door plaggenbemesling.
(Landb. Tijdschr. 52, 1940, 695-704),
Ken en ander over practische veldbodemkunde.
(Landb. Tijdschr. 52, 1940, 731-747).
(Tijdschr. Ncd. Heidemij 53, 1941, 3" |Si.
Een en ander over de verkenmerken van ons landschap in het bij/.ondci
over de z.g. landmerken of grensteekens.
(„Weest paraat", November 1940, pp. 7).
Met natuurmonument Wolfhe/.e.
(Jaarb. Ver. tot Beh. v. Natuurmon. in Ned. 1936-'40, .143-1 \;) .
Iets over bonk en schatter.
(Tijdschr, Ned. Heidemij 53, 1941, i2Ji_'i)j.
De tegenwoordige »land \au de bodemkarteering in Duitschland, naar
aanleiding van de bndiinkundige bijeenkomst van de Deutsche Geologisch.1
Gesellschaft in 1030.
(Landb. Tiid-,cbr. 53, \\)\\, .y)\ (051.

(mei C. II. Edelman). Geologie van de omgeving; van Amsterdam.
(Gedenkboek bij het 40-jarig bestaan v. tl. afd. A'dam der
Xed. Natuurhist. Ver. 1901-26 Januari 194T, 1-40).
Rtvïerklei en zeeklei.

(Landb. Tijdschr. 53, 1041, 556-559).

.Staring en de Geschiedenis van den Landbouw.
i
.
.
'
'
•
^ (Landb. Tijdsj^r. 53, 1941, SJ5-817).
Bijzonderheden van den Betuwschen bodem. (Voordracht bij de openingder Rijkslandbouwwinterschool in Zetten-Andelst).
(De Betuwe, 52, dd. 15 Nov. 1941).
'

•

,
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'

; Bijdrage tot de kennis van den Betuwschen grond.
,
(Gld.' Landbouwblad 8» dd. 31 Oct. 1941).
Nog iets over de Betuwe.
<
Geld. Landbouwblad ; niet verschenen wegens opheffing).
Oude Landnierken.
(Geld. Volksalm. 1942, 76).
Boekweit.

(Geld. Volksalm. 1942, 162-168).

Heideplaggen.

(Geld. Volksalm, 1942, 172-175).

De Duitsche Bodémschattingswet van 1934.
'
,. '"•
("Tiidschr. Ned. Heidemit ç4>-so42. 60-S^V
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W. Â. J. Oosting
t 5 Sept. 1942
Het eerst, dat ik je van wat dichterbij leerde kennen, was op een
lacht toen je me vroeg behulpzaam te zijn bij botanisch grasmonsteronderzoek voor je dissertatie. In een oogenblik van rust
laaide je een spiegeltelescoop te voorschijn en richtte dien op
Saturnus. Wij spraken niet alleen over grasgroei en bodemtype.
Je had de aarde en haar edaphon 'hartstochtelijk lief. Het begin
:n het einde van alles om ons heen, de oerbron van het leven, het
leven zelve. Je voelde het als de oorsprong van alle kracht. En je
zocht het wezen te doorgronden met de historie van deze aarde,
iiaar heden en datgene wat van haar worden zal.
Wie had beter voorstelling van ons land inWurmglaciale tijden?
Wie zag den bodem zoo duidelijk in de eeuwen der bronstijdjeschaving? Wie evenaardde jou in den phenomenalen kijk op het
tegenwoordige landschap?
Ik geloof, dat slechts enkelen diep in je hart hebben mogen kijken.
Het was niet gemakkelijk heen te zi«n door je bolster, die daarvan
;en zuivere reactie was.
Getuigt niet de aanhef van je proefschrift van die liefde? „Aan
Moeder Aarde". Maar ook jouw strijd was zwaar en niet steeds was
je sterk genoeg om weerstand te bieden aan ongunstige invloeden.
Je werd dan bitter en wat getuigt daarvan meer, dan het vignet
:>pde titelpagina van je dis?
Toen je ziekte ernstiger werd, zag je helder voor je wat gebeuren
>ing. Ik hoor je nog zeggen: „Vaarwel microscoop"! Dokter gaf
je een Equisetum Arvense-dyank en je constateerde, dat dit kruid
groeide op ruggen, waarop het heilig altaar van oude volken stond.
3p de tafel van,je ziekenkamer lag Paracelsus.
We hadden je nog zoo dringend noodig, Willem.
Gelukkig, dat je geest nog leeft ; onze Alma Mater brenge een
liemvcn drager hiervan voort!
Meppel, Sept. '42.

,

G. VEENSTKA.

