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1. I N L E I D I N G
In de bezettingsjaren werd het beter geoordeeld de uitgave
van de jaarboeken achterwege te laten. Het laatste verscheen in
1940. Na de bevrijding eisten in de eerste plaats de maatregelen
tol: herstel der Hogeschool onze aandacht. Voorts waren door de
sterke toename van de werkzaamheden onze bureaux dermate
overladen, dat het aanvankelijk niet mogelijk was de gegevens
voor de jaarboeken te verwerken.
De jaarboeken leveren een blijvende bijdrage tot de geschiedenis der Hogeschool, waarin thans een hiaat bestaat van ru im
10 jaren. Indien wij hierin berusten, zal in deze leemte vermoedelijk nim m er worden voorzien. Daarom is besloten over de
periode van 1940—1950 een „jaarboek" in twee delen uit te
geven. Het eerste deel zal omvatten inaugurele reden, openbare
lessen en levensbeschrijvingen, het tweede deel de dies- en overdrachtsreden, gegevens over de studerenden enz.
W anneer op deze wijze het hiaat, zij het minder volledig dan
bij een jaarlijkse publicatie, enigermate zal zijn aangevuld, zal
de regelmatige uitgave van een jaarboek k u n n e n worden hervat.

2. A M B T S A A N V A A R D I N G E N
Dr Ir J. C. DORST aanvaardde 1April 1941 het ambt van hoogleraar in de teelt en veredeling van landbouwgewassen; op
25 J u n i 1941 hield hij zijn inaugurele rede: „De plantenveredeling op breederen grondslag".
JACOBUS CORNELIS DORST werd geboren 19 Juli 1894 te Sint
Annaland. N a de H.B.S. doorlopen te hebben studeerde hij van
1912 tot 1917 aan de Rijks Hoogere Land-, T u i n - en Boschbouwschool te Wageningen. Van 1916 tot 1919 was hij assistent, later
hoofdassistent aan het toenmalige Instituut voor Phytopathologie, waar hij onder leiding van Prof. Quanjer was belast met
onderzoek over virusziekten van de aardappel.
In 1919 trad hij in dienst bij de Friese Maatschappij van Landbouw als consulent voor de plantenveredeling. O p het kweekveld te Engelum werd de veredeling ter hand genomen van
aardappelen, vlas en grote bonen; enkele door hem gewonnen
nieuwe rassen kregen een grote verbreiding. Verder was hij
secretaris van de keuringsdienst voor gewassen in Friesland,
tevens belast met de technische leiding van de keuringen.
In 1924 promoveerde hij tot doctor in de landbouwkunde op
een proefschrift: „Knopmutatie bij de aardappel".
T a l van publicaties, grotendeels van voorlichtende aard, verschenen van zijn hand. In verschillende verenigingen en commissies op het gebied van keuring en plantenveredeling had hij
een werkzaam aandeel. In verband met de steeds toenemende
export van zaaizaad en pootgoed, maakte hij verschillende reizen
naar het buitenland o.a. naar Brazilië, Uruguay en Argentinië.

Ir W. LAMMERS aanvaardde het ambt van buitengewoon hoogleraar in de hydraulica, de leer van de bevloeiïng, de weg- en
waterbouwkunde en de bosbouwarchitectuur op 16 September
1941 en hield op 18 Februari 1942 zijn inaugurele rede, getiteld:
,.De beteekenis van cultuurplannen voor den inheemschen landbouw op Java en Madoera".
W I L L E M LAMMERS werd 15 September 1885 te Sitoebondo geboren. Hij ontving middelbaar onderwijs te Nijmegen en studeerde vervolgens aan de Technische Hogeschool te Delft, waar
hij in 1910 het diploma van civiel ingenieur behaalde. Spoedig
hierna vertrok hij naar Nederlandsch Indië en vervulde daar gedurende 29 jaren verschillende betrekkingen bij de bevloeiïngsen havenwerken. Hij was onder-directeur van de havenwerken in
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Soerabaja, hoofdinspecteur van de Buitengewesten, hoofdingenieur van de bevloeiïngswerken van de Brantas en hoofdingenieur van waterstaat van de provincie Oost-Java.
In 1939 keerde hij terug naar Nederland. Na de oorlogsdagen
van 1940 droeg hij zorg voor de evacuatie van militairen en
voor de hulpverlening aan Rotterdam.
Van zijn hand verscheen in „De Ingenieur in Ned.-Indië" een
uitvoerig artikel getiteld: „Het provinciaal waterreglement OostJava".
Dr H. J. C. TENDELOO werd met ingang van 1 J u l i 1945 benoemd tot hoogleraar in de scheikunde.
HENRICHS JACOBUS CHARLES TENDELOO, geboren 20 Juli 1896
te T e b i n g Tinggi (Oostkust van Sumatra), bezocht het gymnasium te Leiden en ging vervolgens te Utrecht scheikunde studeren. In 1918 legde hij het candidaatsexamen af, werd daarna
onder de wapenen geroepen, waarna hij korte tijd leraar voor
wiskunde, scheikunde en plant- en dierkunde was aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. Vervolgens werd hij
assistent voor organische scheikunde te Utrecht en legde in 1922
het doctoraal examen af. Daarna werd hij assistent bij de kolloïdchemie en promoveerde in 1926 cum laude op het proefschrift
„Lading en hydratatie'.
In 1925 werd hij benoemd tot scheikundige aan de Lijm- en
Gelatine Fabriek te Delft; in 1928 ging hij over in dienst van
de Bataafsche Petroleum Maatschappij.
In 1931 werd hij benoemd tot lector in de phvsische- en kolloïdchemie aan de Landbouwhogeschool, welk ambt hij aanvaardde met een openbare les getiteld „Localisaties op grensvlakken".
Op 1 April 1937 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de
scheikunde, aanvaardde hij dit ambt op 31 Mei daarop volgend
met een rede, getiteld: „Deel en geheel".
In 1939 werd hij gemobiliseerd en diende als reserve-kapitein
voor speciale diensten bij de staf der artillerie bij de artillerieinrichtingen te Delft. In de oorlogsjaren werd hij belast met de
waarneming van de taak van de hoogleraar in de organische
chemie tijdens diens gedwongen afwezigheid. In Juli 1942 werd
hij tot April 1943 als gijzelaar geïnterneerd te Haren (N.-Br.) en
St Michielsgestel. Tengevolge van maatregelen der bezetting
weigerde hij in 1944 college te geven, hetgeen tot moeilijkheden
aanleiding gaf. Eerst na de bevrijding kon een in de oorlogsjaren
gedaan voorstel voor een benoeming tot gewoon hoogleraar
worden uitgevoerd.
Sedert 1939 is hij lid van de gemeenteraad van Wageningen.
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De resultaten van zijn onderzoekingen zijn neergelegd in een
50-tal publicaties en een aantal patenten, terwijl voorts drie
boekjes van zijn hand verschenen zijn.

A. KRUIDHOF werd met ingang van 1 April 1946 benoemd tot
hoogleraar in het landmeten en waterpassen en hield op 21 October 1946 zijn inaugurele rede, getiteld: „Landm eetkunde in
vogelvlucht".
ANDRIES KRUIDHOF werd 14 September 1898 te H e lm o n d geboren. Na in 1916 het einddiploma H.B.S. te hebben behaald
was hij aanvankelijk bestemd voor de industrie en kwam als
volontair op de Koninklijke Nederlandse Cacaofabriek te Helmond. In 1917 moest hij onder de wapenen komen; hij verliet
de militaire dienst in 1919 als reserve 2de luitenant bij de
infanterie.
Gedurende zijn vrije tijd had hij wiskunde gestudeerd. I n September 1919 kwam hij als candidaat-landmeter bij het kadaster
te Eindhoven. In 1920 begon hij met de studie voor landmeter
aan de toenmalige landmeterscursus te Wageningen. In 1924 behaalde hij het landmetersdiploma en werd vervolgens benoemd
tot adspirant-landmeter met als standplaats Eindhoven. Na in
Augustus 1925 het examen van landmeter van het kadaster te
hebben afgelegd, werd hij als zodanig werkzaam gesteld te Eindhoven. In 1929 werd hij verbonden aan de kadastrale ruilverkavelingsdienst te Nijmegen. O p 1 Februari 1936 werd hij benoemd tot lector aan de Landbouwhogeschool om onderwijs te
geven in landmeten en waterpassen.
Van zijn hand verschenen de volgende publicaties:
Indirecte afstandsmeting met behulp van Noniusbaak-Dieperinkbaak en verbeterde Noniusbaak (1932)
Photographie registration of tachymetical observations (1934)
Momenten uit de optische afstandsmeting (1936)
De kartografische grondslag van de bodemkartering (1947)
Geodesie en cartografie (1948)
Rapport aangaande kaart 1 : 10.000 van Nederland (1950)

Dr Ir J. T . P. BIJHOUWER aanvaardde 1 April 1946 het ambt
van hoogleraar in de tuin- en landschapsarchitectuur en hield
op 18 Maart 1947 zijn inaugurele rede, getiteld: „De wijkgedachte".
JAN T I J S PIETER BIJHOUWER, geboren te Amsterdam, 11 November 1898, bezocht de H.B.S. aldaar. Hij studeerde aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen en slaagde in 1921 met
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lof voor het ingenieursexamen. In 1926 promoveerde hij, eveneens met lof, tot doctor in de landbouwkunde na verdediging
van een proefschrift getiteld „Geobotanische studie van de Berger
duinen".
Gedurende en na zijn studie was hij werkzaam als assistent
aan de afdeling Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool. In 1927 vertrok hij naar de Verenigde Staten,
waar hij met een Rockefeller Fellowship een jaar studeerde aan
het Arnold A rboretum en een jaar werkzaam was als adviserend
tuinarchitect.
Teruggekeerd, was hij van 1930—33 ingenieur bij de Dienst
van Stadsontwikkeling te Rotterdam, na 1933 adviseur van de
Wieringermeerdirectie, een aantal gemeenten, diensten en andere openbare en semi-openbare lichamen.
In 1936 werd hij als docent belast met het geven van de colleges in de tuinarchitectuur aan de Landbouwhogeschool. In 1939
volgde de benoeming tot lector, in verband waarmede hij op
30 November 1939 een openbare les hield over „ H e t vraagstuk
der plantengroepering".
T o e n na de oorlog een studierichting tuin- en landschapsarchitectuur werd ingesteld, werd hij benoemd tot hoogleraar.
Aan de Technische Hogeschool te Delft doceert hij beginselen
van tuinarchitectuur en groenvoorziening in de onderafdeling
Stedebouw van de Bouwkundige afdeling.
Naast de publicaties over de Berger duinen, over Perspectief,
Nederlandse tuinen en buitenplaatsen, Boerenerven, het Nederlandse landschap en zijn oude ontginningen, zijn van zijn hand
talrijke artikelen verschenen over landschapsarchitectuur, stedebouw en groenvoorziening, merendeels in de tijdschriften
Forum, Bouw, Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw,
Polytechnisch tijdschrift en Landscape architecture.
Ir W . J. D E W E Z aanvaardde op 1 Mei 1946 het ambt van
hoogleraar in de landbouwplantenteelt en hield in verband
hiermede op 4 October 1946 zijn inaugurele rede over: „ H e t synthetisch karakter van de landbouwplantenteelt".
W I L H E L M JOSEPH D E W E Z , geboren 3 April 1901 te Eschweiler
(D.), bezocht de H.B.S. te Heerlen en Rolduc en studeerde
daarna aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in
1924 het diploma van landbouwkundig ingenieur behaalde.
Achtereenvolgens was hij werkzaam als leraar aan de R.K.
landbouwwinterschool te Hulst (1924—1928), directeur van het
Landbouwkundig Bureau voor de drie Zuidelijke provinciën
van de N.V. Verenigde Kalimaatschappij, in welke functie hij
studiereizen naar Duitsland en Frankrijk ondernam (1928-1930),
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consulent van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond
(1930), rijkslandbouwconsulent belast met het beheer der staatslandbouwdomeinen (1930—1934), rijkslandbouwconsulent, naderhand tevens productiecommissaris voor de akker- en weidebouw voor de provincie L i m b u r g (1934—1946). Na erin geslaagd te zijn het door de Duitsers bezette gebied te verlaten,
werd hij in 1945 tijdelijk belast met de waarneming van de
functie van Directeur-generaal van de landbouw. Hij was lid
van de Nationale advies commissie, bestuurslid van de N.A.K.,
van de Peulvruchten-studie-combinatie, van de Vereniging voor
plantenziekten, van de Directie van het landbouwkundig onderzoek, van de Proeftechnische commissie van het NaCoBrouw.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties, o.a.:
Oordeelkundige bemesting (1932).
De teelt van lucerne (De R.K. Boeren- en tuindersstand
1938).
Korrelmaïs (Land en vee 1936, 1937 en 1938).
De teelt van voeraardappelen en de conservering daarvan
(Landbouwkundig tijdschrift (50, 619, 1938).
Voederlupinen (De R.K. Boeren- en tuindersstand 1938).
Het optreden van het stengelaaltje (Tylenchus dipsaci) in
Lim burg (Tijdschrift over plantenziekten 46, 6).
O n k r u i d (Land en vee 1937).
Dr E. W. H O FSTEE aanvaardde op 1 October 1946 het ambt
van hoogleraar in de economische en sociale geografie en de
sociale statistiek en hield op 30 October 1946 zijn inaugurele
rede, getiteld: „Over de oorzaken van de verscheidenheid in de
Nederlandsche landbouwgebieden".
EVERT W I L L E M H O F S T E E , geboren te Westeremden (gemeente
Stedum), de 15de October 1909, bezocht de H.B.S. te Winschoten
en studeerde daarna van 1928—1933 in de sociale geografie aan
de Gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waar hij in 1933
het doctoraal examen aflegde. Na het beëindigen van zijn studie
vervulde hij verschillende tijdelijke functies bij het onderwijs
en werkte verder mee aan een onderzoek naar de vrije tijdsbesteding van de Nederlandse arbeiders. In 1937 promoveerde
hij cum laude op het proefschrift „ H e t Oldambt", deel I, „Vormende krachten". Spoedig daarna trad hij in dienst van het toen
juist opgerichte Economisch-technologisch instituut te Groningen, aan welk instituut hij aanvankelijk als sociograaf en adjunct-directeur, later als waarnemend directeur, was verbonden.
In 1938, na een verzoek dienaangaande van het Sociologisch
instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen, werd hij toegelaten als privaat-docent voor de sociografie aan deze universiteit,
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welke functie hij tot 1946 vervulde. Met Prof. Plessner trad hij
op als leider van het Sociologisch instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen.
I n 1943 werd hij benoemd tot permanent adviseur voor sociale
en economische aangelegenheden van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en de Dienst van de Zuiderzeewerken, een functie, die hij ook thans nog waarneemt.
Van zijn hand verschenen de volgende zelfstandige publicaties:
„ H e t Oldambt", deel I, „Vormende krachten", dissertatie,
1937.
Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën,
1943.
De sociografie, haar ontwikkeling en haar betekenis (Openbare les), 1938.
Verder tal van artikelen in verschillende tijdschriften.
Ir W . F. EIJSVOOGEL aanvaardde op 21 October 1946 het a m b t
van hoogleraar in de hydraulica, de bevloeiïng, de weg- en waterbouwkunde en de bosarchitectuur en hield in verband hiermede
op 16 December 1946 zijn inaugurele rede over „De verbetering
van den oostmoesson-bevloeiïngstoestand op Java".
W I L L E M FREDERIK EIJSVOOGEL, geboren te Nieuwer Amstel,
26 October 1894, bezocht de H.B.S. te Amersfoort en te Amsterdam. Hij studeerde aan de Technische Hogeschool te Delft, (welke studie onderbroken werd door de mobilisatie gedurende de
eerste Wereldoorlog), en behaalde het diploma van civielingenieur in 1921.
In 1922 ving hij zijn loopbaan aan als ingenieur bij het Departement der burgerlijke openbare werken in Nederlandsch
Indië en werd geplaatst bij de Irrigatiedienst te Tegal. Gedurende zes jaar was hij daar werkzaam bij ontwerpwerk en exploitatie, waarna zes jaren arbeid volgde op de afdeling Irrigatie van
het Departement. In 1936 werd hij na terugkomst van een lang
verlof, waarin enige studiereizen werden gemaakt, belast met de
leiding van de waterstaat in Zuid-Celebes. Hier werden onder
zijn leiding de Sadangbevloeiïngswerken uitgevoerd en, in samenwerking met de Landbouwkundige Voorlichtingsdienst,
uitgebreide onderzoekingen verricht ten behoeve van de transmigratie van Javanen. In 1938 begonnen, was deze transmigratie
bij zijn vertrek in 1940 in volle gang en werden daarvoor belangrijke bevloeiïngswerken uitgevoerd.
Eind 1940 werd hij benoemd tot hoofd van de onderafdeling
Irrigatie van het Departement van verkeer en waterstaat, welke
werkzaamheid werd onderbroken door de tweede Wereldoorlog,
waarin hij als reserve officier tegen de Japanners streed en als
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krijgsgevangene geïnterneerd werd op Java en in Siam. Na de
bevrijding trad hij in 1946 op als Hoofd van de afdeling waterstaat van het weder opgerichte Departement van verkeer en
waterstaat.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties in „De
Waterstaatsingenieur" en „De Ingenieur in Ned. I n d i ë " over
onderwerpen de bevloeiïng betreffende. In het bijzonder de samenhang tussen bevloeiïng en landbouw had daarbij zijn belangstelling.

Dr J. H. BECKING aanvaardde op 1 November 1946 het ambt
van hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfseconomie,
de bosbedrijfsregeling en de houtteelt en bosbescherming in de
tropen en hield in verband hiermede op 3 October 1947 zijn
inaugurele rede over „De bedrijfsgedachte in de bosbouw".
JOHANNES HENDRIKUS BECKING, geboren 12 November 1890 te
Surabaja, bezocht de Rijks Hogere Burgerschool te Breda en
Wageningen. Hij begon zijn studie aan de Rijks Hoogere Land-,
T u i n - en Boschbouwschool te Wageningen in 1908 en verwierf
het diploma van Landbouwkundige voor de studierichting koloniale bosbouw in 1911. Gedurende 1912—1913 studeerde hij
nog een jaar aan de Universiteit te München.
In 1914 werd hij als adspirant-houtvester te werk gesteld bij
de Dienst van het Boswezen in Nederlandsch-Indië, waar hij
achtereenvolgens de rangen van houtvester en opperhoutvester
bekleedde.
In 1929 promoveerde hij gedurende zijn buitenlands verlof
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen tot doctor in de
landbouwkunde op het proefschrift: „De djaticultuur op Java".
In Indië teruggekeerd werd hij in hetzelfde jaar bevorderd
tot inspecteur bij de Dienst van het Boswezen, waarop in 1933
zijn benoeming tot Hoofd van de dienst der Wildhoutbossen
op Java en in 1936 tot hoofdinspecteur, chef van de Dienst van
het Boswezen in Nederlandsch-Indië volgde. In deze functie
bleef hij tot September 1946 werkzaam, waarna hij deze dienst
met pensioen verliet.
In 1939 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de
Nederlandse leeuw.
Van zijn hand verschenen: Railbaanbouw en onderhoud in
1924 en verder verhandelingen over de exploitatie van het
djatidunningshout, de ontwikkeling van de dienst der wildhoutbossen op Java en over verschillende andere onderwerpen
in het bosbouwkundig tijdschrift „Tectona".
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Mr C. H. F. POLAK aanvaardde het ambt van hoogleraar in
de staathuishoudkunde en het agrarisch recht op 1 Januari
1947 en hield op 28 April 1947 zijn inaugurele rede, getiteld:
„ H e t geleide contract".
CAREL HENDRIK FREDERIK POLAK werd 2 September 1909 te
Rotterdam geboren. Na het eerste stedelijk gymnasium te 's-Gravenhage te hebben afgelopen, studeerde hij rechten te Leiden, alwaar hij in J u l i 1931 cum laude het doctoraal examen deed. In
J u n i 1934 werd hij benoemd tot adjunct-commies van de provinciale griffie van Zuid-Holland en in 1939 tot referendaristitulair. I n 1939—1940 was hij in militaire dienst als reserve
eerste luitenant der veldartillerie. Na in oorlogstijd te zijn
ontslagen werd hij op 5 Mei 1945 door het provinciaal bestuur
van Zuid-Holland benoemd tot referendaris in algemene dienst.
O p 1 J a n u a r i 1947 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar in
de staathuishoudkunde en het agrarisch recht aan de Landbouwhogeschool. In 1949 werd zijn leeropdracht gewijzigd in
„rechts- en staatswetenschap".
Hij is lid en secretaris van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving en lid van verschillende andere regeringscommissies.
Voornaamste publicaties:
Bewerking 4e druk van Veegens-Oppenheim: Schets van het
Nederlandsen burgerlijk recht deel II (1941) en deel I I I (1934).
De betekenis van het begrip „algemeen belang" in de verschillende onderdelen van het administratieve recht (praeadvies 1950).

Ir W. DE JONG aanvaardde op 1 Februari 1947 het ambt van
hoogleraar in de veeteeltwetenschap en hield in verband hiermede op 29 Mei 1947 zijn inaugurele rede over „Een halve eeuw
productieteelt".
W I E G E R DE JONG werd op 2 Augustus 1895 te St Nicolaasga,
gem. Doniawerstal (Fr.) geboren. Hij bezocht achtereenvolgens
de H.B.S. te Heerenveen en Leeuwarden en de Rijks Hoogere
Land-, T u i n - en Boschbouwschool te Wageningen, waar hij in
1916 het diploma Landbouwkundige en in 1917 de Middelbare
acte landbouwkunde behaalde.
Hierna was hij als aspirant rijkslandbouwieraar tot 1919
werkzaam te Hengelo (O.), 's-Gravenhage en Arnhem, waarna
zijn benoeming tot Rijksveeteeltconsulent te A r n h e m volgde
(1919). Vanaf 1934 t / m 1936 was hij tevens directeur van de
Nederlandsche veehouderij centrale. I n 1939 werd hij hoofdinspecteur van het Nederlandsche rundveestamboek te 'sGra-
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venhage, waar hij vanaf 1943 tot 1947 de functie van directeur
vervulde.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties, o.a.:
De varkensfokkerij in Denemarken. Rapport van een studiereis in samenwerking met Ir H. G. A. Leignes Bakhoven (1929).
Enige beschouwingen over onze paardenfokkerij in verband
met de uitkomsten van de veetelling 1930.
De Gelderse fokkerij en de kruisingen (1939).
Doel en werking van het N.R.S. (1941).
Rationele rundveefokkerij (Revolutie of evolutie) (1941).
Productie en exterieur van ons rundvee (1943).
Voorts bracht hij rapporten uit voor het eerste en vierde
Internationale veeteelt congres en het eerste Internationale congres voor geitenteelt, terwijl hij verder in verschillende landbouwbladen diverse artikelen en verslagen van lezingen, welke
voortvloeiden uit zijn werkzaamheden als rijksveeteeltconsulent,
publiceerde.
Dr E. DE VRIES aanvaardde op 1 Maart 1947 het ambt van
hoogleraar in de landhuishoudkunde van Indonesië, Suriname
en de Nederlandse Antillen, het staats- en strafrecht in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen en het Indonesisch
agrarisch recht en hield in verband hiermede op 13 J u n i 1947
zijn inaugurele rede over „Problemen van de Javaanse landbouwer".
EGBERT DE VRIES, geboren te Grijpskerke (Zl.) op 29 J a n u a r i
1901, bezocht de R.H.B.S. te Goes en studeerde vervolgens aan
de Landbouwhogeschool van 1917-1923 in de richting tuinbouw. In 1924 vertrok hij naar Indonesië als tuinbouwconsulent (Pasoeroean 1924, Malang 1928) en kwam in 1929 bij de
afdeling landbouweconomie van het Departement van Landbouw, nijverheid en handel te Buitenzorg.
In 1931 promoveerde hij met lof aan de Landbouwhogeschool
op het onderwerp „Landbouw en welvaart in het regentschap
Pasoeroean".
In 1934 werd hij wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling
Algemene economische aangelegenheden van het Departement
van Economische Zaken te Batavia, en in 1937 hoofd van die
afdeling. In 1940 werd hij belast met het organiseren van een
landbouwkundige faculteit in Indonesië.
Na internering en gevangenschap (1942—1945) doceerde hij
aan de heropgerichte landbouwkundige faculteit en fungeerde als
adviseur van de Directeur van Economische Zaken. In 1946 volgde een detachering in Nederland voor de vertegenwoordiging van
Indonesië op een aantal internationale conferenties, gevolgd door
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een benoeming in 1947, ongeveer gelijktijdig, als hoofd van de
economische afdeling van het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen en als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
In Augustus 1950 ging hij over naar de Internationale Bank
te Washington als hoofd van de afdeling Economische hulpbronnen.
Hij publiceerde een groot aantal artikelen o.a. in Landbouw,
Koloniale Studiën en het Economisch Weekblad. I n 1949 verscheen een boek van zijn hand: De aarde betaalt.
Dr H . J. VENEMA aanvaardde op 23 Juli 1947 het ambt van
hoogleraar in de plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie en hield op 29 October 1947 zijn inaugurele rede over:
,,Het arbeidsveld en de doelstelling van de systematiek der cultuurgewassen".
HENDRIK JACOBUS VENEMA werd de 10de September 1899 te
Lemmer geboren. Hij bezocht de R.H.B.S. in Groningen en studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Groningen en, n a
het verrichten van zijn militaire dienst, te Leiden. Hij was van
1 Mei 1924 tot 15 September 1929 assistent aan het Botanisch
laboratorium te Leiden en werd 7 October 1929 benoemd tot
tijdelijk assistent aan de afd. Plantensystematiek en -geografie
der Landbouwhogeschool. O p 8 Juli 1930 promoveerde hij aan
de Rijksuniversiteit te Leiden op een proefschrift, getiteld: Analyse ener monstruositeit van Sisymbrium Alliaria Scop. Met ingang van 1 J a n u a r i 1932 werd hij benoemd tot tijdelijk vastassistent aan bovengenoemde afdeling der Landbouwhogeschool
en met ingang van 1 J u l i 1937 tot tijdelijk plantkundige. O p
23 J u l i 1947 volgde zijn benoeming tot hoogleraar. In 1929 en
1932 was hij enige maanden werkzaam aan het Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine te Montpellier, Directeur Prof. Dr J. Braun-Blanquet en nam in Mei 1933
deel aan de phytosociologische kartering van N . W . Duitsland,
onder leiding van Prof. D r R. T ü x e n . Van September 1942 tot
September 1947 was hij leraar aan de vervolgcursus der Rijkstuinbouwschool te Boskoop.
Zijn belangstelling gaat in het algemeen uit naar de biologische zijde van land-, tuin- en bosbouwkundige vraagstukken.
Tijdens zijn Leidse jaren gaf hij reeds cursussen voor de bloembollenkwekers. Sinds zijn benoeming aan de Landbouwhogeschool te Wageningen interesseert hij zich meer in het bijzonder
voor de systematiek, de nomenclatuur en de geschiedenis der
cultuurgewassen, sortimentsbeperking, de morphologie (teratologie) en plantensociologie. Zijn publicaties verschijnen voornamelijk in de vakbladen van land-, tuin- en bosbouw.
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Hij is voorzitter of bestuurslid van diverse tuinbouwcommissies en verenigingen en is redacteur of mede-redacteur van enkele tuinbouwperiodieken.
Dr E. C. WASSINK aanvaardde het ambt van hoogleraar in het
plantenphysiologisch onderzoek op 1 September 1947 en hield
op 19 Februari 1948 zijn inaugurele rede, getiteld: „Licht als
factor in plantenphysiologisch onderzoek".
EVERT CHRISTIAAN WASSINK werd 12 J u n i 1904 te Zutphen geboren. N a in 1925 het einddiploma H.B.S. te hebben behaald
studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en legde in
1931 het doctoraal examen af. I n 1934 promoveerde hij op een
proefschrift getiteld: „Begrenzende Bedingungen bei der A t m u n g
von Phycomyces".
Vervolgens vervulde hij r u i m een jaar een assistentschap en
ging op 1 April 1935 over naar de met een subsidie van de
Rockefeller Foundation tot stand gebrachte Biophysische Werkgroep onder leiding van wijlen Prof. D r L. S. Ornstein en Prof.
Dr A.J. Kluyver.
In deze periode heeft hij, in samenwerking met een vrij groot
aantal physici uitgebreide onderzoekingen verricht over het proces der photochemische koolzuurassimilatie bij groenwieren, diatomeeën en purperbacteriën.
In 1940 werd hij toegelaten als privaat-docent in de radiobiologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Vanaf September 1942 verrichtte hij metingen over de photosynthèse van cultuurplanten. Naast het photosynthese-onderzoek heeft hij ook aandacht geschonken aan het bioluminescentie-verschijnsel bij schimmels en insecten. In de jaren 1928 en
1929 heeft hij zich onder leiding van Mr F. Florschütz bekwaamd in het pollenanalytisch onderzoek. De resultaten van
dit onderzoek kwamen tot uiting in een vijftal publicaties.
Daarnaast verschenen van zijn hand en in samenwerking met
anderen, verbonden aan de Biophysische Werkgroep, talrijke
verhandelingen.

Ir F. HELLINGA aanvaardde het ambt van hoogleraar in de cultuurtechniek op 16 September 1947 en hield in verband hiermede op 2 December 1947 een inaugurele rede over: „De cultuurtechniek als samenhangend geheel".
FOLKERT HELLINGA, geboren te Utrecht, 25 October 1917,
bezocht de R.H.B.S te Leeuwarden. Hij studeerde aan de
Landbouwhogeschool en volgde aldaar de studierichting akkeren weidebouw, Nederlandse landbouw. Kort voor de intrede
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van Nederland in de oorlog in 1940 beëindigde hij zijn studie,
waarna hij als adjunct-ingenieur bij de Cultuurtechnische
Dienst in Utrecht werkzaam was.
In 1942 trad hij in dienst bij de Provinciale Waterstaat in
Zuid-Holland. Na de bevrijding werd hij tevens belast met de
leiding van de Inspectie Zuid-Holland van de Rijksdienst voor
landbouwherstel.
Dr Ir S. J. WELLENSIEK aanvaardde het ambt van hoogleraar
in de tuinbouwplantenteelt op 1 October 1947.
SUSAN JACOBUS WELLENSIEK werd 8 Maart 1899 geboren te
Amsterdam, waar hij in 1917 het einddiploma H.B.S. behaalde.
In 1922 werd hij landbouwkundig ingenieur, richting tuinbouw, in 1924 doctor in de landbouwkunde op een proefschrift:
„Een onderzoek naar de factoren, die ontijdige knolvorming bij
vroege aardappels bepalen". Inmiddels was zijn antwoord op een
prijsvraag „Een critisch literatuuroverzicht over de erfelijkheidsverschijnselen bij het geslacht Pisum" (gepubliceerd als „Genetic monograph on Pisum") met goud bekroond.
In begin 1922 begon zijn ambtelijke loopbaan met een assistentschap aan het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt,
waarna hij gedurende bijna 8 jaar assistent, later phytopatholoog,
aan het Instituut voor Phytopathologie was. Deze periode werd
onderbroken door een verblijf in de Verenigde Staten gedurende
een jaar met een Rockefeller-beurs.
Na in 1930 voor korte tijd werkzaam te zijn geweest aan het
Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg, werd hij selectionist
aan het Proefstation voor T h e e , later Proefstation West-Java, te
Buitenzorg, alwaar hij 8 jaar bleef, onderbroken door een verlofreis om de wereld, welke werd afgesloten door een studiereis
naar Ceylon en Brits Indië.
In 1938 repatrieerde hij en werd als plantkundige verbonden
aan het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te
Wageningen, waar hij wederom 8 jaar bleef. In 1946 werd hij
plantkundige met de persoonlijke titel van buitengewoon hoogleraar aan het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, welke
functie hij op 20 J u n i 1946 aanvaardde met een rede: „Het
streven naar geluk". Met ingang van 1 October 1917 volgde zijn
benoeming tot gewoon hoogleraar in de tuinbouwplantenteelt.
Hij schreef talrijke publicaties over de erfelijkheid bij erwten,
over theeselectie, over roggeveredeling, en over onderwerpen
van algemene aard. In 1943 verscheen de eerste druk van „Grondslagen der algemene plantenveredeling", een Nederlands handboek, geschreven met 4 medewerkers.
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Dr W. R. VAN W I J K aanvaardde het ambt van hoogleraar in
de n a t u u r k u n d e , meteorologie en klimatologie op 1 October
1947 en hield in verband hiermede op 3 Februari 1948 zijn inaugurele rede over: „De n a t u u r k u n d e in de natuurwetenschappen en in de techniek".
W I L L E M RHIJNVIS VAN W I J K , geboren 4 Februari 1906 te Makassar, bezocht het gymnasium te Amsterdam en te Utrecht.
Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in
1928 doctoraal examen deed. In 1930 promoveerde hij tot doctor
in de wis- en n a t u u r k u n d e o p het proefschrift: „ T h e Nuclear
Spin of Nitrogen".
Achtereenvolgens was hij assistent, resp. hoofdassistent aan
het N a t u u r k u n d i g laboratorium der Rijksuniversiteit te
Utrecht (leiding Prof. D r L. S. Ornstein) tot 1932, met een onderbreking van circa zes maanden in 1929 wegens deelname aan
een zon-eclips-expeditie op Sumatra (leiding Prof. D r Minnaert
en Dr J. van der Bilt).
I n 1932 werd hij physicus bij de Bataafse Petroleum Maatschappij te 's-Gravenhage, in 1934 chef van de natuurkundige
afdeling van het laboratorium der Bataafse Petroleum Maatschappij te Amsterdam, in 1939 physicus bij de technische staf
te 's-Gravenhage voor het geven van adviezen o p het gebied
van fabrieksbouw, opslag, transport e.d. en in 1946 leider
van de groep voor physische „reservoir engineering", welke
eigenschappen en productie van olie en grasvelden behandelt.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties gedeeltelijk in samenwerking met anderen, o.a.:
Untersuchungen über das negative Stickstoffbandenspektrum,
Zeitschr. f. Phys. 49, 315, (1928).
T e m p e r a tu r b e s tim m u n g im elektrischen Bogen aus dem Bandenspektrum, Proc. Amst. Ac. 33, 44, (1930).
T h e Brownian motion of the generalized harmonic oscillator, Physica, 3, 1111, (1936).
T h e influence of the temperature and the specific volume
on the viscosity of liquids, Physica, 6, 129, (1939).
Theory of distillation and other countercurrent processes,
Physica 15, 933, (1950).
Publicaties over spectroscopie, moment van de atoomkern,
vloeistofstructuur, corrosie en enige technische onderwerpen in
diverse tijdschriften.

Dr G. HOUTZAGERS werd met ingang van 15 October 1947 benoemd tot hoogleraar in de bosbouw en hield in verband hiermede op 27 Februari 1948 zijn inaugurele rede, getiteld: „Bosbouwkundig onderzoek".
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GijSBERTUs HOUTZAGERS werd 30 September 1888 geboren te
Kootwijk in de gemeente Barneveld en bezocht te Apeldoorn het
toenmalige instituut van de Heer Dr Vermaat voor gymnasiale
opleiding, van waaruit hij in 1906 met goed gevolg het staatsexamen A en B heeft afgelegd. Daarna studeerde hij van 1906—
1910 aan de toenmalige Rijks Hoogere Land-, T u i n en Bosctibouwschool, studierichting Nederlandsche Boschbouw, waar hij
in 1910 het diploma van Nederlandsch Boschbouwkundige behaalde.
Vervolgens werd hij in het najaar 1910 aangesteld als ambtenaar der Nederlandsche Heidemaatschappij, waar hij de verschillende rangen doorliep van houtvester, inspecteur, adjunct-directeur en in 1945 werd benoemd tot directeur.
Hij promoveerde in 1937 tot doctor in de landbouwkunde op
het proefschrift „ H e t geslacht Populus in verband met zijn betekenis voor de houtteelt".
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties o.a.:
Bijzondere houtteelt (1918).
De boomsoorten, geschreven in samenwerking met de Heer M.
de Koning, waarvan in 1947 de 5de druk verscheen.
Handboek voor de populierenteelt (1ste druk 1940, 2de druk
1941) waarvan hij het botanisch-systematisch gedeelte bewerkte.
Beschrijvende rassenlijst voor populieren, 1938.
Beschrijvende rassenlijst voor populieren, iepen en wilgen, 1946.
Schema van kwekerijkenmerken voor populieren, 1946.
Die Gattung Populus, Hannover, 1940.
Verder een groot aantal artikelen als vaste medewerker van het
Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, Nederlandsch
Boschbouw tijdschrift, Weekblad H o u t, het vroegere tijdschrift
Onze Aarde, de Boomkwekerij en ook in buitenlandse vakbladen; rapporten voor buitenlandse congressen, Nederlandsche
Boschbouwvereniging en Nederlandsche Heidemaatschappij,
enz.

W. BRUIN aanvaardde op 15 December 1947 het ambt van
buitengewoon hoogleraar in de bouwkunde en stedebouw met
een inaugurele rede over „Ebenezer Howard, tuinsteden van
morgen".
W I E G E R BRUIN werd geboren te Groningen op 1 April 1893,
bezocht aldaar de R.H.B.S., vervolgens de Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage, de Rijksnormaalschool voor
tekenonderwijs en het Hoger Bouwkunst Onderricht te Amsterdam. In 1923 heeft hij zich te Amsterdam als architect gevestigd.
Uitgevoerde werken: o-m. woonhuizen in Twente; woning-
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bouw in Amsterdam, Wieringermeer en Uithoorn; De Rusthoeve, tehuis voor ouden van dagen te Purmerend.
Als stedebouwkundige ontwierp hij uitbreidingsplannen o.a.
voor Hoorn, Den Helder, Haarlemmermeer, Wieringermeer,
Winschoten en na de oorlog wederopbouwplannen.
Enige jaren heeft hij architectonische ontwerpen gedoceerd
aan de Academie voor bouwkunst.
Tijdens de oorlog was hij organisator van het verzet der kunstenaars. Na de bevrijding werd hij benoemd tot lid van het
College van Herstel van de Universiteit van Amsterdam.
Van zijn hand verschenen artikelen in Architectura, het Bouwkundig Weekblad, het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, evenals publicatie van zijn werk.

Dr Ir A. PH. W E B E R aanvaardde het ambt van hoogleraar in
de technologie op 1 Maart 1948.
ANTON PHILIP W E B E R , werd 6 Mei 1910 te Den Helder geboren. Hij behaalde het einddiploma 5-jarige H.B.S. in 1928 te
A r n h e m en studeerde aanvankelijk in de medicijnen aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Na zich r u i m een jaar aan de medische studie te hebben gewijd studeerde hij van Maart 1930—
Februari 1934 aan de Landbouwhogeschool en verwierf aldaar
het ingenieursdiploma in de richting tropische landbouw. Ged u r e n d e deze periode heeft hij r u i m twee jaren gewerkt op het
laboratorium voor organische chemie onder leiding van Prof.
Olivier. O p 5 Juli 1934 promoveerde hij tot doctor in de landbouwkunde op een proefschrift, getiteld: „Betrekkingen tusschen
de constitutie van organische verbindingen en den invloed van
het hydroxyl-ion bij hydrolyse".
Van October 1934 tot J u l i 1936 was hij als boursier werkzaam
in het Biochemisch laboratorium van het Institut Pasteur te
Parijs en promoveerde in Juli 1936 aan de Sorbonne tot docteur
ès sciences physiques, op een proefschrift getiteld: „l'Influence
des hormones cristallisées sur la croissance de certaines espères
de levures". Hierna was hij achtereenvolgens werkzaam op het
physisch laboratorium en het hygiënisch laboratorium te Utrecht
en als tijdelijk leraar in de scheikunde aan het Gymnasium te
Arnhem.
Van J a n u a r i 1938 — J u n i 1939 maakte hij in opdracht van het
„Fonds Landbouw Exportbureau 1916/18" studie van de eigenschappen der zetmeelsplitsende enzymen van gerst en mout. In
Juni 1939 werd hij als research chemicus aangesteld bij van den
Bergh's en Jürgens' Fabriek N.V. te Rotterdam. In J a n u a r i 1943
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volgde zijn benoeming tot hoofd van de op te richten afdeling
Research van het Vezelinstituut T . N . O . te Delft.
Van zijn hand zijn verschillende publicaties verschenen, terwijl hij verscheidene vindingen heeft gedaan op chemisch en
technisch gebied, die aanleiding gaven tot octrooiaanvragen.
Ir P. A. VAN DEN BAN aanvaardde het ambt van hoogleraar in
de landbouwwerktuigkunde en grondbewerking op 16 October 1948 en hield op 24 Maart 1949 zijn inaugurele rede, getiteld: „ H e t ploegen op wintervoor".
PIETER ABRAHAM VAN DEN BAN werd 14 Maart 1897 te Nieuw
Heivoet geboren. In 1915 behaalde hij het einddiploma van
de R.H.B.S. te Brielle, waarna hij studeerde aan de toenmalige
Rijks Hoogere Land-, T u i n - en Boschbouwschool. N a een onderbreking van een jaar wegens militaire dienst, slaagde hij in
1920 voor landbouwkundig ingenieur.
Als adjunct-landbouwconsulent was hij werkzaam te 's-Hertogenbosch, Breda, Hengelo en Leeuwarden. Tevens was hij in
Leeuwarden als leraar verbonden aan de Rijkslandbouwwinterschool.
In 1927 werd hij benoemd tot rijkslandbouwconsulent en tewerk gesteld bij het toenmalige Rijksbureau voor ontwatering,
waarbij h e m de provincie Friesland als ambtsgebied werd aangewezen. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot secretaris van
de pas opgerichte werktuigencommissie der Friese Maatschappij van Landbouw. Als zodanig heeft hij vele demonstraties georganiseerd en talrijke adviezen over landbouwwerktuigen gegeven.
In November 1934 werd hij als rijkslandbouwconsulent in
algemene dienst geplaatst te Wageningen voor het geven van
adviezen op het gebied van werktuigen en arbeidsmethoden.
Van zijn hand verschenen talrijke publicaties, aanvankelijk
meer in de provinciale landbouwbladen, na 1934 in de algemene landbouworganen. Tevens stelde hij een aantal leerboeken
samen bestemd voor landbouwwinterscholen en middelbare
landbouwscholen.

Dr Ir C. COOLHAAS aanvaardde op 16 October 1948 het a m b t
van hoogleraar in de tropische landbouwplantenteelt en hield
op 30 November 1948 zijn inaugurele rede over „Plantenteeltkundige vraagstukken in verband met het herstel van landbouwbedrijven in Indonesië".
CASPAR COOLHAAS, geboren 27 November 1895 te den Helder,
bezocht de H.B.S. te 's-Gravenhasre en studeerde aan de Land-
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bouwhogeschool te Wageningen. I n 1921 behaalde hij het diploma van landbouwkundig ingenieur, tropische landbouw,
en promoveerde in 1927 tot doctor in de landbouwkunde op
een proefschrift getiteld: „Bijdrage tot de kennis van de dissimilatie van koolhydraten en vetzure zouten door thermophiele
bacteriën".
In 1921 werd hij benoemd tot landbouwkundige aan d e
Landbouwhogeschool (laboratorium voor microbiologie) en
vertrok in 1928 naar Java, waar hij de betrekking van scheikundige-microbioloog aan het Proefstation voor Vorstenlandse
tabak aanvaardde.
In 1934 volgde zijn benoeming tot directeur van dat proefstation en in 1938 tot directeur van het proefstation Middenen Oost-Java. N a een onderbreking zijner werkzaamheden tengevolge van internering door de Japannezen, volgde in 1947
zijn benoeming tot directeur-generaal van de proefstations der
Centrale proefstationsvereniging. I n 1948 werd hij als lector
voor tropische landbouwplantenteelt wederom aan de Landbouwhogeschool verbonden.
Van zijn hand verschenen publicaties over biologische gistingsprocessen, over de verbetering van de brandbaarheid van
tabak, over kwaliteitsbepaling bij tabak, over veredeling van
tabak, over het stekken van koffie, over algemene landbouwkundige vraagstukken in de tropen en over organisatie van
proefstations voor de tropische cultures.
Dr J. W. W O L F F aanvaardde op 1 Januari 1949 het ambt van
buitengewoon hoogleraar in tropische hygiëne en hield op
25 Februari van dat jaar zijn inaugurele rede over „De ontwikkeling van de gezondheidszorg op cultuurondernemingen
in de tropen".
JAN W I L L E M W O L F F , geboren 22 November 1892, bezocht de

Hogere Burgerschool te Amsterdam en studeerde aan de universiteit aldaar, was in 1917/18 assistent pathologische anatomie bij Prof. W. M. de Vries en specialiseerde zich tegen het
einde van zijn medische studie in bacteriologie. Na zijn artsexamen vertrok hij in 1920 als tijdelijk officier van gezondheid
naar Suriname en was als bacterioloog werkzaam in het toenmalige militair hospitaal te Paramaribo. I n deze periode gaf
hij tevens lessen aan de medische school in bacteriologie, hygiëne en pathologische anatomie. T o e n hij in 1922 werd benoemd tot geneeskundig Inspecteur van de Burgerlijk geneeskundige dienst in Suriname, verliet hij de militaire dienst en
werkte mede aan de eerste opbouw van de nieuwe organisatie.
In 1923teruggekeerd naar Nederland, werd hij assistent aan het
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Instituut voor Tropische Hygiëne te Amsterdam en promoveerde in 1924 op een studie over „ C u ltu u r en sérologie der
Leptospirae".
Dr Wolff vertrok in 1925 naar Medan (Sumatra), waar hij
tot 1938 verbleef als bacterioloog aan het Pathologisch laboratorium.
Hij was vervolgens als tijdelijk docent verbonden aan de medische Hogeschool te Batavia en werd in 1939 benoemd tot
hoofd van het afdelingslaboratorium van de Dienst voor volksgezondheid te Soerabaja en leraar aan de artsenschool aldaar.
Na de oorlog was hij gedurende korte tijd hoofd van de Dienst
voor volksgezondheid in Indonesië en repatrieerde medio 1946.
Hij werd 1 April 1947 benoemd tot bacterioloog, hoofd bacteriologische afdeling van het Instituut voor Tropische Hygiene te Amsterdam en was tevens van 1947 — 1950 redacteur
van het referatentijdschrift Excerpta Medica.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties op het
gebied van tropische ziekten, bacteriologie en hygiëne.

Dr J. HORRING aanvaardde op 1 Maart 1949 het ambt van
buitengewoon hoogleraar in de staat- en landhuishoudkunde
en hield op 11 October zijn inaugurele rede; getiteld: „Enige
aspecten van minimumprijsregelingen voor landbouwproducten".

JAN HORRING, geboren 21 October 1907 te Emmen (Dr.), bezocht de rijkslandbouwwinterschool aldaar en was tot zijn 21ste
jaar werkzaam op de boerderij van zijn vader. Het middelbare
onderwijs werd daarna genoten aan het Christelijk Lyceum te
Harderwijk. Hij studeerde aan de Nederlandse Economische
Hogeschool te Rotterdam, waar hij in 1938 het doctoraal examen aflegde. In 1948 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen op het proefschrift: „Methode van
kostprijsberekening in de landbouw".
I n 1938 ving hij zijn werkzaamheden aan bij het Nederlands
Economisch Instituut te Rotterdam. In 1940 werd hij directeur van het toen opgerichte Landbouweconomisch Instituut
te 's-Gravenhage.
Van 1946 tot 1948 vervulde hij tevens de functie van raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening.
Van zijn hand verschenen artikelen in „De Economist", Economisch-Statistische Berichten" en het „Landbouw kundig
Tijdschrift" over landbouw-economische onderwerpen.
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Dr R. PRAKKEN aanvaardde op 28 Maart 1949 het ambt van
hoogleraar in de erfelijkheidsleer en hield op 14 J u n i 1949 zijn
inaugurele rede over: „Chromosoom perspectieven".
ROELOF PRAKKEN, geboren te Enter 13 November 1898, ontving zijn opleiding aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers
te Deventer, waarna hij van 1918 — 1927 als onderwijzer werkzaam was in Enter en in Culemborg. In 1927 werd hij benoemd
tot assistent aan het Zoölogisch laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij achtereenvolgens aflegde het exam e n voor K IV, het candidaats- en het doctoraal examen in de
biologie, het laatste in 1931. In hetzelfde jaar werd hij benoemd
tot vast-assistent aan het Laboratorium voor erfelijkheidsleer te
Wageningen, waarna hij in 1934 cum laude promoveerde tot
doctor in de wis- en n a t u u r k u n d e , op het proefschrift: „Inheritance of colours and pod characters in Phaseolus vulgaris L."
Begin 1940 vertrok hij voor een jaar als Rockefeller fellow
naar Zweden en werd door het uitbreken van de oorlog gedwongen daar te blijven. In December 1941 werd hij benoemd
tot landbouwkundige aan het Algemeen Proefstation voor de
Landbouw in Buitenzorg, maar kreeg tengevolge van het uitbreken van de oorlog met Japan geen gelegenheid daarheen te
vertrekken. Gedurende de verdere oorlogsjaien bleef hij, in
dienst van het Nederlands Ministerie van Landbouw te Londen, in Zweden werkzaam, waarna hij in 1945, bij zijn terugkeer in Nederland, benoemd werd tot plantkundige aan het
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer te Wageningen.
De door hem verrichte genetische en cytologische onderzoekingen, grotendeels gepubliceerd in de tijdschriften Genetica
en Hereditas, hebben voornamelijk betrekking op bonen en
rogge, daarnaast ook op tabak, violier en wonderbloem (Mirabilis). Voor het Leerboek der algemene plantkunde schreef hij
het hoofdstuk Karyologie.
Dr H . MULDER aanvaardde het ambt van hoogleraar in de
zuivelbereiding en de melkkunde, met uitzondering van de
zuiveltechniek op 1 April 1949. Hij hield op 21 J u n i 1949 zijn
inaugurele rede getiteld: „Traditie en wetenschap bij de zuivelbereiding".
HENDRIK MULDER werd in 1907 te Oosterhesselen (Dr.) geboren. Hij bezocht de R.H.B.S. te Coevorden en studeerde daarna
scheikunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar hij in
1933 bij Prof. Dr H . J. Backer promoveerde op proefschrift:
„1-1-aminosulfonzuren". Van 1930 —1933 was hij assistent voor
organische chemie bij Prof. Backer, van 1933 — 1937 scheikundige bij de coöperatieve stremsel- en kleurselfabriek te Leeu-
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warden en van 1937 af scheikundige aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn( waar hij sedert 1943 belast was met de
leiding van de scheikundige afdeling.
Van zijn hand zijn een groot aantal publicaties op zuivelgebied verschenen o.a. een studieboek „Problemen en resultaten
bij wetenschappelijk zuivelonderzoek".
Dr J. F. KOOLS aanvaardde op 4 April 1949 het ambt van
hoogleraar in de busexploitatie, de boshuishoudkunde en de
tropische bosgeschiedenis, en hield in verband daarmee op 28
J u n i 1949 zijn inaugurele rede over „De ontwikkeling van de
exploitatie der tropische bossen speciaal in Indonesië".
JANNIS FRANÇOIS KOOLS, geboren 26 Juli 1904 te Aardenburg,
bezocht de R.H.B.S. te Middelburg. Hij studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1927 het diploma
landbouwkundig ingenieur (richting Koloniale Bosbouw) behaalde (met lof).
In 1935 promoveerde hij tot doctor in de landbouwkunde
op een proefschrift met stellingen, getiteld: Hoema's, hoemablokken en boschreserves in de residentie Bantam.
In J u l i 1928 trad hij in dienst bij de Dienst, van het Boswezen in Nederlandsch-Indië.
Achtereenvolgens was hij werkzaam bij de bosinrichting, de
bosontsluiting, het Vrij Domein Onderzoek, het bosbeheer in
engere zin en sinds Mei 1940 Directeur der Middelbare Bosbouwschool, annex Bospolitieschool te Madiun.
Na de capitulatie van Ja p a n werd hij belast met de leiding
der afdeling Bosplanologie van de Dienst van het Boswezen in
Indonesië, hetgeen omvatte de algemene leiding van terrestrische- en luchtkartering, bosverkenning, bosontsluiting en
bouwaangelegenheden.
In 1949 werd hij door de Indonesische Regering voor 4 jaar
afgestaan aan de Landbouwhogeschool.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties:
Hoema's, hoemablokken en boschreserves in de residentie Bantam. Proefschrift Wageningen 1935.
Inventarisatie van de wildstand. Tectona, deel X X X I I I , Afl.
7/8 1940.
Organisatie van het geregelde onderhoud van verdeelzagen.
Tectona, deel X X X I V , 1941, pp. 46-66.
Enige aanvullingen op „een en ander betreffende de groei van
jonge lariks opstanden (Jap. Lariks)". Ned. Boschbouw Tijdschrift, 18e jaargang nr 4 (April 1946) pp. 76-83.
Economics and policy of exploiting virgin forests in the tropics.
General Papers, pp. 85 t / m 94, Helsinki 1949.
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Luchtfoto-interpretatie ten behoeve van de busexploitatie in
Indonesië. O n d e rh o u d van zagen met driehoekstanden. Ned.
Boschbouw Tijdschrift, 22(10): 289-294, 1950.

Dr A. C. SCHUFFELEN aanvaardde het ambt van hoogleraar in
de landbouwscheikunde op 1J u l i 1949 en hield op 28 October
1949 zijn inaugurele rede, getiteld: „ R o n d o m het bemestingsbeleid'.
ADRIAAN CORNELIS SCHUFFELEN werd 14 November 1908 te
Gestel geboren.
Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, werd aldaar opgeleid voor het apothekersexamen en legde i n April
1934 het doctoraal examen af. O p 1 Juli 1930 werd hij als assistent aan het laboratorium voor landbouwscheikunde verbonden. In 1934 bestudeerde hij te Zürich onder leiding van Prof.
Wiegner de electrophorese van klei en onder leiding van Dr
Pallmann de spectraalanalyse. Hierna werd in 1935 in Wageningen een aanvang gemaakt met de zelfstandige studie van de
spectraalanalyse. I n Mei 1938 werd hij als scheikundige aan
de Landbouwhogeschool verbonden. In 1940 promoveerde hij
te Utrecht op een proefschrift getiteld: „De quantitatieve analyse met vlamspectra en hare nauwkeurigheid". I n deze dissertatie werden de resultaten op het gebied van de fouten der
methode der spectraalanalyse vastgelegd.
Voorts bestudeerde hij in samenwerking met Prof. Ir J. Hudig de relatie tussen de ionenverhouding in de grond, de plantengroei en de ionenopname.
Eind 1939 werd hem de betrekking van chef van de chemische afdeling aangeboden aan het Bodemkundig Instituut
te Buitenzorg en in verband hiermede maakte hij een uitvoerige studie van de eigenschappen van tropische gronden.
De oorlogstoestand in 1940 maakte het hem niet mogelijk de
betrekking in Nederlandsch-Indië te aanvaarden.
In deze periode verrichtte hij een uitvoerig onderzoek over
de Amerikaanse snelle methode van grondonderzoek. In 1945
werd begonnen met proeven in verband met de ionenvoeding
van de gewassen op geïnundeerde gronden.
Op 1 September 1946 volgde zijn benoeming tot lector in
de landbouwscheikunde. In verband hiermede hield hij o p 5
Februari 1947 een openbare les, getiteld: „De grondslagen van
het bemestingsadvies".
Als lid van de sporenelementencommissie T . N . O . heeft hij
deelgenomen aan het onderzoek der sporenelementen in ons
land, terwijl hij als lid van een subcommissie van de Norma-
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lisatiecommissie heeft meegewerkt aan de normalisatie van de
methodes voor het granulometrisch onderzoek.
Van zijn hand veischenen talrijke publicaties en artikelen
o.a. in het Chemisch Weekblad, het Landbouwkundig Tijdschrift en in de Proceedings van de Kon.N e d .Acad, van W e tenschappen.
Dr A. J. P. O O RT aanvaardde het a m b t van hoogleraar in
de plantenziektenkunde op 20 September 1949 en hield in
verband daarmede op 14 December 1949 zijn inaugurele rede
over: „Enige aspecten van de Phytopathologie".
AREND JOAN PETRUS OORD, geboren 27 Mei 1903 te Oegst-

geest, bezocht het gymnasium te Leiden. H i j studeerde aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht. I n 1930 promoveerde hij aldaar op een proefschrift getiteld „Die Sexualität von Coprinus fimetarius".
Inmiddels werd hij assistent aan het laboratorium voor
Plantenphysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool
en in 1932 vast assistent, later phytopatholoog aanhet laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek.
Gedurende zijn studietijd was hij gedurende bijna een jaar
werkzaam ophet T r e u b l a b o r a t o r i u m enhet Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg. I n 1948 werkte hij gedurende een half
jaar o phet Laboratoire de biologie végétale vande Sorbonne te
Parijs.
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties op physiologisch, mycologisch en phytopathologisch gebied o.a.:
T h e spiral growth of Phycomyces. Proc. Kon.Ak. Wet. A'dam
34: 564, 1931.
De oogvlekkenziekte vande granen, veroorzaakt door Cercosporella herpotrichoides. T . PI. ziekten 42: 179, 1936.
Onderzoekingen over stuifbrand I, I I en I I I . Med.L . H . Wageningen 44, n o 8, T . PL ziekten 50: 73, 1944en 53: 25, 1947.
Dr T h . L. M. THURLINGS aanvaardde op 17 October 1949 het
ambt van hoogleraar in de staathuishoudkunde en hield op
28 Maart 1950zijn inaugurele rede, getiteld: „Enige toepassingen van de leer van de marktvormen."
THEODORUS LAMBERTUS MATHIS THURLINGS werd 24 December
1916 geboren te Tegelen. Hij bezocht het gymnasium te Venlo,
studeerde daarna aan de Nederlandse Economische Hogeschool
te Rotterdam, waar hij in 1941 het doctoraal examen aflegde en
in 1945 c u mlaude promoveerde.
Na enige jaren in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest,
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trad hij begin 1944 in dienst van het Nederlands Economisch
Instituut te Rotterdam. Begin 1946 werd hij tot lector aan de
Nederlandsche Economische Hogeschool benoemd.
Dr H. J. DEN HERTOG aanvaardde op 1 November 1949 het
ambt van hoogleraar in de organische chemie aan de Landbouwhogeschool en hield op 16 Mei 1950 zijn inaugurele rede,
getiteld: „Stadia der experimentele organische chemie".
HERMAN JOHANNES DEN HERTOG werd op 12 Februari 1902 geboren te Amsterdam, ontving daar lager en gymnasiaal onderwijs
en studeerde er in de scheikunde aan de Gemeentelijke universiteit. Hij voltooide zijn studie met een promotie (cum laude) tot
doctor in de wis- en n a t u u r k u n d e .
Achtereenvolgens was hij werkzaam als assistent aan het Laboratorium voor organische scheikunde der Universiteit van Amsterdam (1929-1931), leraar aan de l e H.B.S. met 5-jarige cursus
te Amsterdam (1931-1934), leraar aan gymnasium, H.B.S. en M.
M.S. te Deventer (1934-1942). In 1942 keerde hij terug naar het
Laboratorium voor organische chemie der Amsterdamse Universiteit, waar hij eerst als conservator (1942-1945), daarna als
lector in de propaedeutische organische chemie (1945-1949)
werkzaam was.
In 1946 werd hij benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Van zijn hand verschenen o-m. de volgende publicaties:
„De bromering van pyridine", proefschrift, 1931;
„De organische scheikunde, 50 jaar geleden en nu", openbare
les 1946;
een twintigtal mededelingen, handelende over experimentele
onderzoekingen op het gebied der heterocyclische koolstofverbindingen (in het bijzonder over het invoeren van substituenten in de pyridinekern al dan niet bij verhoogde temperatuur
en de bereiding van pyridine-derivaten met biochemische betekenis), gepubliceerd in het Recueil des T r a v a u x Chimiques des
Pays-Bas (1930-1950).

3. D E P L A N T E N V E R E D E L I N G
BREEDEREN

OP

GRONDSLAG

REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN
OP 25 JUNI 1941 DOOR
DRIRJ.

C. D O R S T

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren, Docenten, Dames en Heeren
Assistenten
en Studenten dezer Hoogeschool, en voorts Gij
allen, die deze plechtigheid met Uiue tegenwoordigheid
vereert.
Dames en

Heeren,

De plantenveredeling is een sprekend voorbeeld van toegepaste wetenschap en wel in het bijzonder van landbouwwetenschap.
Reeds de dubbele beteekenis, waarin het woord plantenveredeling wordt gebruikt, is daarvoor kenmerkend. N u eens wordt
het gebezigd voor handelingen, welke rechtstreeks zijn gericht
op een economisch resultaat, n.1. het kweeken van betere rassen,
dan weer voor de bestudeering van de grondslagen, waarop dit
kweeken berust en van de middelen, waardoor dit direct of indirect kan worden bevorderd.
De plantenveredeling moet dikwijls de h u lp inroepen van andere takken van wetenschap; ik denk hierbij in de eerste plaats
aan de genetica, cytologie, morphologie, anatomie, physiologie,
pathologie, doch ook aan de chemie, physica en wiskunde. Zij
heeft echter haar eigen doelstelling en haar eigen problemen,
en indien zij leentjebuur speelt hij zusterafdeelingen, dient ze
de methoden van onderzoek toch pasklaar te maken voor specifieke vraagstukken.
De plantenveredeling, ook als tak van wetenschap, dient in
voortdurend contact te staan met den ervaren kweeker en practicus. In de oogen van hen, die de wetenschap beoefenen terwille van de wetenschap zelve, wordt hierdoor haar aanzien meestal
niet verhoogd. Men kan hierover van meening verschillen. H e t
kleineerende „vakwetenschap" of „onwetenschappelijk" wordt
wel eens lichtvaardig uitgesproken en het woord wetenschap
wordt ook wel eens gebruikt als vlag, die de lading moet dek-
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ken. Doch iemand, gehuld in keurige witte jas en omringd door
microscopen en andere ingewikkelde instrumenten, kan soms
wel minder „wetenschappelijk" denken en werken dan de eenvoudige, slordig uitziende boer, die met grove werktuigen zijn
akker toebereidt. Niet de plaats en het instrument zijn in deze
beslissend. De scherpe probleemstelling, de goede opzet, de nauwkeurige uitvoering, de juiste kennis van de factoren, de objeclieve waarneming en de logische gevolgtrekking bepalen de
waarde van het experiment. Evenals elke onderzoeker, die levend materiaal tot studieobject heeft gekozen en de moeilijke
taak heeft aanvaard mede te bouwen aan de fundamenten voor
toekomstige technische toepassing, dient ook de plantenveredelaar het experiment in hooge eere te houden.
Voor de plantenveredeling geldt dus niet het weten, alleen ter
wille van het weten, wat evenwel niet wegneemt, dat zij evenals
elke andere wetenschap den zoekenden mensch veel arbeidsvreugde en groote bevrediging kan schenken. De plantenveredeling is er ook niet in de eerste plaats voor den boer. Haar voornaamste taak is het dienen van de gemeenschap. De kweeker, als
schepper van waardevolle rassen, verricht zeer belangrijk maatschappelijk werk. De plantenveredeling biedt naast groote mogelijkheden voor verrijking van onze kennis, tevens ruime
perspectieven voor de volkswelvaart. O p gezette tijden zal men
ernstig onder oogen dienen te zien, welke koers moet worden ingeslagen en welke middelen k u n n e n worden aangewend, opdat
Nederland ook op dit gebied in de voorste gelederen kan blijven.
Gaarne heb ik deze gelegenheid te baat genomen, om onder den
titel „De Plantenveredeling op breederen grondslag" daarover
enkele denkbeelden naar voren te brengen. Ik doe dit met een
zekere vrijmoedigheid door mijn overtuiging, dat ook op dit gebied voor het onderwijs en het onderzoek aan de Landbouwhoogeschool nog een mooie taak is weggelgd.
In het reglement van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, dat in 1912 werd vastgesteld en dus reeds een
eerbiedwaardigen leeftijd heeft bereikt, wordt in art. 1 sub a als
eerste doel genoemd: „het kweeken van rassen van cultuurgewassen, welke voor den landbouw van waarde zijn". Hoewel door
het Instituut enkele uitstekende rassen in omloop zijn gebracht,
kan toch worden geconstateerd, dat er in Nederland geen enkele
staatsinstelling is, welke zich bezig houdt met het kweeken van
nieuwe rassen met het speciale doel deze in den handel te bren•gen. De boer is, wat het rassensortiment betreft, vrijwel geheel
aangewezen op de niet officieele Nederlandsche kweekbedrijven
en op de importeurs van buitenlandsche rassen. Het is dus van
belang de positie van beide categorieën goed te kennen.
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T o t voor enkele jaren had men in grove trekken den volgenden
toestand. De Nederlandsche kweeker of importeur bracht een
nieuw ras in den handel en trachtte hiervoor een flinken prijs te
bedingen. Indien het ras opgang maakte, kon hij jaarlijks nog een
hoeveelheid zaaizaad of pootgoed leveren, doch bij zijn prijsbepaling was hij gebonden aan grenzen door aanbiedingen van zijn
mededingers, onvoldoende bekendheid van het ras, concurrentie
van den nabouw en door de rekenkundige talenten van vele Nederlandsche boeren. Het gevolg is geweest, dat de particuliere
kweeker vaak een schrale belooning ontving en ongeveer de positie innam van den hongerlijdenden artist, die na zijn dood rijkelijk werd geprezen om zijn groote verdiensten voor de gemeenschap. Zoolang de plantenveredeling werd beschouwd alshet werk
van Rijksinstellingen of een tijdverdrijf van plantenliefhebbers,
kon men hiermede nog vrede hebben. T o e n echter meer en meer
het inzicht veld won, dat het van nationaal belang is, dat op
ruime schaal, op goed geoutilleerde bedrijven en met deskundige
voorlichting het kweekerswerk moet worden verricht, kon die
toestand niet meer bevredigen.
Het vraagstuk is reeds van ouderen datum dan buitenstaanders wel denken. Ik herinner me, dat ongeveer 25 jaar geleden
Professor P i t sc h op een zijner colleges zich aldus tot ons
richtte: „Heeren, vertelt U mij eens: Waarvan moet een kweeker eigenlijk leven?" En toen wij geen van allen de goede oplossing konden vinden, bleek het antwoord te moeten luiden:
„Een kweeker moet leven van zijn teleurstellingen."
De Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst (bij afkorting
N.A.K. genoemd) is in Nederland de eerste organisatie geweest,
die den kweekersarbeid financieel heeft beloond, door voor bepaalde rassen per H.A. goedgekeurde nabouw 1,50 gld. uit te keeren. De laatste jaren werd per jaar ongeveer 20.000 gld. uitbetaald; geconstateerd kan worden, dat sommige bedrijven, dank zij
deze uitkeeringen, werden uitgebreid en beter geoutilleerd. De
regeling van den N.A.K. heeft verder de groote moreele beteekenis, dat hierin de erkenning ligt van het beginsel, dat ook zaaizaad en pootgoed, dat niet rechtstreeks afkomstig is van den kweeker, behoort bij te dragen in de vergoeding aan den kweeker.
Naast groote waardeering, heeft de regeling van den N.A.K.
ook felle tegenkanting ondervonden. Sommige importeurs en
kweekers stellen zich op het principieele standpunt, dat zij geen
genoegen k u n n e n nemen met een gunst, doch dat zij recht hebben
op een wettelijke bescherming. Er wordt een analogie getrokken
met geoctrooieerde uitvindingen of de scheppingen van schrijvers,
componisten en schilders, en de vraag wordt gesteld of het werk
van den kweeker niet minstens zoo belangrijk is als dat van uitvinders of kunstenaars. Men heeft nagegaan of nieuwe rassen ook
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beschermd k u n n e n worden door reeds bestaande wetten; hiervoor
kwamen in aanmerking de Octrooiwet, de Auteurswet en de Merkenwet. De eerste twee bleken hiervoor ongeschikt, doch de Merkenwet wordt hiervoor thans door sommige kweekers en handelaren wel gebruikt, zij het dan ook op zeer gewrongen wijze. Door
n.1. een woordmerk te gebruiken als rasnaam, wil men aan derden beletten het ras onder dien naam in den handel te brengen.
Ik zal hierop niet verder ingaan, doch wil alleen als mijn meening
te kennen geven, dat de Merkenwet voor dit doel niet is ontworpen en zelfs een gevaar oplevert voor den bonafiden kweeker en
voor een goede zaaizaad- en pootgoedvoorziening.
Het schijnt verleidelijk te zijn het werk van den kweeker te vergelijken met dat van een uitvinder. O p de laatste Agrarische Jaarbeurs kon men o.a. dezen slagzin lezen: „Wat de uitvinder is voor
de industrie, is de kweeker voor de bodemproductie." In Amerika heeft men zelfs de bestaande octrooiwet gewijzigd, waardoor
een bepaalde groep van rassen voor octrooieering in aanmerking
komt; de landbouwgewassen vallen hier echter buiten. Ook in ons
land zijn wel stemmen opgegaan in deze richting, doch hiertegen
zijn toch ernstige bezwaren aan te voeren. De Octrooiwet onderscheidt duidelijk twee begrippen, ni. de werkwijze en het voortbrengsel. De werkwijze is echter moeilijk vatbaar voor octrooieering, afgezien nog van de vraag of dit wenschelijk zou zijn of
voor den rechthebbende resultaat zou opleveren. Immers de
meeste kweekers werken volgens methoden, welke algemeen bekend zijn. W a t het voortbrengsel, dus het ras, betreft, stuit m e n
op de moeilijkheid, dat men te maken heeft met levend materiaal. Is eenmaal het ras gevonden, dan kan zich dit ook buiten
toedoen van den kweeker vermeerderen. Het is zelfs aan deze
eigenschap, dat de nieuwe rassen van onze meeste landbouwgewassen h u n n e groote beteekenis ontleenen.
Verder is er nog een belangrijk p u n t van verschil. Een uitvinder werkt meestal in het geheim en zonder steun van anderen.
De kweeker daarentegen kan op allerlei wijzen h u lp en voorlichting ontvangen van Rijksinstellingen en Rijksambtenaren. De
waarde van het nieuwe ras blijkt dikwijls eerst na nauwkeurige
proefnemingen op rijksproefvelden en proefboerderijen. Gunstige proefveldverslagen zijn voor den kweeker een welkome gratis reclame. Er zijn zelfs voorbeelden, dat een ras door den kweeker was prijsgegeven, doch dank zij de opmerkzaamheid van een
instelling van onderzoek later een groote verbreiding verkreeg.
De gemeenschap heeft groote verplichtingen tegenover den
kweeker, doch omgekeerd heeft de kweeker ook verplichtingen
tegenover de gemeenschap. Met kweekersrechten gaan ook gepaard kweekersplichten.
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Van de pogingen, welke in Nederland zijn aangewend den
kweeker langs wettelijken weg te beschermen, is die van Dr J.
v a n H a r r e v e l d wel de meest bekende. I n zijn in 1934 verschenen proefschrift, dat tot titel draagt „Bescherming van den
kweekerseigendom", komt hij tot de conclusie, dat de Staat
den kweeker financieel moet beloonen. Deze zeer doorwrochte
studie bevat vele waardevolle gegevens en beschouwingen en
heeft verder de groote verdienste, dat zij talrijke talmende toeschouwers in beweging heeft gebracht. Zij heeft echter geen aanleiding gegeven tot het uitwerken van plannen in den geest als
door Dr van Harreveld zijn voorgesteld.
In 1940 is door den Directeur-Generaal van den Landbouw
een commissie ingesteld, welke onder zijn leiding eenige malen
heeft vergaderd om van advies te dienen bij het ontwerpen van
een verordening voor de kweekersrechten. W aar deze verordening nog niet is gepubliceerd, kan ik als lid van de commissie
geen vrijheid vinden hierover iets mede te deelen. Het vraagstuk
is echter zoo buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van
het Nederlandsche kweekersbedrijf en voor de wetenschappelijke
plantenveredeling, dat ik hierover gaarne eenige algemeene opmerkingen wil maken.
Bij een regeling door de overheid kan men uitgaan van twee
overwegingen, nl. de billijkheidsgedachte en de nuttigheidsgedachte. Bij de eerste zal men den kweeker willen beschermen,
omdat hij een nieuw goed ras heeft voortgebracht. Men kan hem
rechten of geld geven in de hoop, dat dan ook het algemeen belang wel zal worden gediend. Naarmate de utiliteitsgedachte
meer naar voren treedt, zal de bescherming er op gericht dienen
te zijn de plantenveredeling in het algemeen te bevorderen en
den kweeker aan te moedigen zijn wrerk voort te zetten en uit te
breiden. Een bescherming, welke alleen tengevolge zou hebben, dat aan bepaalde kweekers en importeurs gelegenheid zou
worden gegeven zichzelf te bevoordeelen ten koste van den
landbouw, zou een stap achteruit beteekenen. Een bescherming
van den kweeker zal hare rechtvaardiging dienen te vinden in
de overtuiging, dat daarmede het algemeen belang direct of indirect kan worden gediend.
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men zich bij een regeling
van de kweekersrechten laat leiden door de grondgedachte, welke
men vindt in de Merkenwet en Octrooiwet, waarbij men den
rechthebbende „uitsluitende" rechten geeft, d.w.z. dat men derden kan uitsluiten. In de Octrooiwet wordt een uitzondering gemaakt voor octrooien, waarvan geheim blijven van de uitvinding
in het belang van 's Lands defensie kan zijn. Het nationaal belang gaat hier dus boven het persoonlijke belang. Deze zienswij-

37
ze zal ook Lot uiting moeten komen bij een regeling van de
kweekersrechten. De verbreiding van een ras zal niet afhankelijk mogen zijn van de willekeur of commercieele inzichten van
een kweeker of importeur. Een ras, dat van groote nationale
waarde is, moet a.h.w. worden beschouwd als een nationaal bezit. Een dergelijk ras moet onder zijn waren naam k u n n e n worden geteeld en verhandeld door ieder, die zulks wenscht. Daar
tegenover staat dan echter de plicht van de gemeenschap of van
de gebruikers of van een deel van hen, er voor te zorgen dat de
kweeker voor succesvollen arbeid een r u i m e beloning kan ontvangen.
Indien men spreekt van beschermen, dient men duidelijk onderscheid te maken tusschen twee principieel verschillende punten. In de eerste plaats dient de kweeker beschermd te worden tegen misbruik van zijn ras door derden. H e t meest grove misbruik
wordt aangeduid als rassendiefstal. Dit geval doet zich voor,
wanneer een derde een ras van den kweeker onder een anderen
naam als nieuw, eigen ras in den handel brengt. Soms wordt aan
een dergelijk ras meer of minder selectiewerk verricht, doch in
vele gevallen is het niets anders dan het parasiteeren op den arbeid van den eersten kweeker. Vooral bij de kruisbevruchtende
gewassen is dit een zeer moeilijk probleem, dat zonder controle op
de kweekersbedrijven bezwaarlijk tot een bevredigende oplossing
kan worden gebracht.
De tweede vorm van bescherming beoogt den kweeker op
eenigerlei wijze schadeloos te stellen voor de concurrentie, welke
hij ondervindt van den nabouw. Zooeven heb ik reeds gewezen
op de regeling van den N.A.K., waarbij de goedgekeurde nabouw
wordt belast ten bate van den kweeker. In de practijk was dit tot
nog toe de eenige uitvoerbare regeling. Principieel zijn hiertegen
twee bedenkingen aan te voeren. In de eerste plaats wordt het
prima product d u u r d e r gemaakt, hetgeen re m m e n d werkt op het
gebruik. In de tweede plaats wordt niet bijgedragen door de
groote categorie van landbouwers, die ongekeurd zaaizaad of
pootgoed koopen en jaren van h u n eigen gewas natelen, hoewel
zij wel profiteeren van de gunstige eigenschappen van het ras.
Een bescherming van den kweeker, in den vorm van een betere belooning, zal ruim te moeten laten voor een zoodanige uitvoering, dat rekening kan worden gehouden met den zeer uiteenloopenden aard der gewassen. De verschillen in veredelingstechniek en in verkoopsmogelijkheden van zaaizaad en pootgoed zijn
zoo groot, dat een strakke regeling voor sommige gewassen zeer
gunstig zou k u n n e n zijn, voor andere daarentegen zonder effect
zou blijken. Verder mag niet worden vergeten, dat de veredeling
van bepaalde gewassen tot nog toe is verwaarloosd, omdat de
kweeker bij voorbaat wist, dat hiermede niets viel te verdienen.
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Uit een oogpunt van algemeen belang is het niet te verdedigen,
dat bij de veredeling van landbouwgewassen de keuze wordt bepaald door de geldelijke voordeden, welke de particulier meent
te mogen verwachten. Voor de overheid zal daarom steeds de
taak blijven bestaan leiding te geven, h u l p te bieden en zoo noodig de veredeling van sommige gewassen zelf ter hand te nemen.
Een bescherming van het ras in dien zin, dat een ander zich
dit ras niet kan toeëigenen, zal van onbeperkten d u u r dienen
te zijn. Een andere vraag is echter, hoe lang men de financieel
bevoorrechte positie van een ras wel laten voortbestaan. Zonder dit nader te verduidelijken, wil ik alleen als mijn meening
te kennen geven, dat ook hier een uniforme regeling zal leiden
tot onbillijkheden, zeer ten nadeele van de veredeling van bepaalde gewassen. Principieel is de vraag of men een eventueele
belooning ook zal splitsen in twee deelen, nl. een deel voor
hetgeen werd gepresteerd en een deel, dat alleen wordt uitgekeerd, zoolang de kweeker zijn vakkennis en ervaring nog in
dienst stelt van de veredeling en daarmede ook van de gemeenschap. Verder wil ik er nog op wijzen, dat een algemeene prijsverhooging van het goedgekeurde zaaizaad en pootgoed door
een soort kweekersheffing ertoe kan leiden, dat de boeren langer van h u n eigen gewassen natelen. Ook onze export zal daardoor worden benadeeld. Beide gevolgen zouden in strijd zijn
met het algemeen belang.
Een p u n t van buitengewone beteekenis bij een eventueele
regeling is de houding tegenover de buitenlandsche rassen. De
Nederlandsche en buitenlandsche rassen hebben in vrije concurrentie h u n plaats k u n n e n veroveren. Ik sta op het standpunt,
dat men den boer de allerbeste rassen moet geven. Duitschland
behandelt de buitenlandsche rassen op gelijken voet met de eigen
rassen. Indien in ons land vreemde rassen dezelfde vergoeding
ontvangen als de Nederlandsche, zal er jaarlijks een groot deel
der opgebrachte gelden verhuizen naar het buitenland, dus ook
naar landen waar onze rassen geen bescherming genieten. De
laatste jaren is wel eens de meening geuit, dat de Nederlandsche
rassen terrein verliezen. Indien de veredeling in Nederland geen
gelijken tred zou houden met die in andere landen, zou zelfs een
toestand k u n n e n ontstaan, dat de bescherming voor het grootste
deel den buitenlandschen kweekers ten goede zou komen. T h a n s
komt weer de gewichtige vraag om den hoek kijken of de plantenveredeling in Nederland wel op de juiste wijze en op voldoende schaal wordt verricht. En tevens rijst de vraag of bij de regeling
van de kweekersrechten niet in de allereerste plaats moet worden gedacht aan een bevordering van de plantenveredeling in
den ruimsten zin van het woord, en verder of het niet van groot
belang moet worden geacht jonge veelbelovende kweekers aan
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te moedigen en te steunen. W anneer een regeling zich alleen bezig; houdt met rassen, welke reeds in c u ltu u r zijn, is deze voor
nieuwelingen slechts een wissel op de toekomst. De plantenveredelaar heeft het nog niet zoo ver gebracht, dat hij kan voorspellen of de kweekerstalenten van vader op zoon zullen overgaan.
Het domme potlood en koude instrument zijn waardevolle hulpmiddelen, maar k u n n e n de toewijding en kweekersblik niet vervangen. Personen met aanleg en liefde voor de plantenveredeling
zal men de gelegenheid moeten bieden aan den slag te komen.
Naarmate het veredelingsbedrijf meer kapitaal vraagt en het
winnen van betere rassen moeilijker wordt, neemt ook het gevaar toe, dat de particuliere kweekersstand niet voldoende met
versch kweekersbloed zal worden aangevuld of versterkt.
Den aandachtigen toehoorder zal het niet ontgaan zijn, dat
in het voorafgaande stilzwijgend werd aangenomen, dat zoowel
het ras als de kweeker nauwkeurig bekend zijn. In werkelijkheid
is dit echter niet zoo eenvoudig. W anneer een ras wordt aangeboden, moet worden nagegaan of het inderdaad een nieuw zelfstandig ras is en of de aanvrager inderdaad de rechthebbende is.
Daarbij zullen behalve morphologische ook physiologische eigenschappen van het ras moeten worden bestudeerd. Nauwkeurige
vergelijkende proeven op het laboratorium en op het veld zijn
daarvoor noodig en veelal zullen eenjarige veldproeven onvoldoende zijn. Een uitgebreide levende rassencollectie zal daarbij
goede diensten k u n n e n bewijzen. Bij de beoordeeling of de aanvrager recht heeft op bescherming, komen weer andere problemen naar voren. Het selecteeren in een ras van een ander, het
gebruik van een dergelijk ras voor kruisingen, het toevallig vinden van een knopvariant zijn punten, waarvoor richtlijnen niet
k u n n e n worden gemist. Verschillende moeilijkheden zijn reeds
thans aanwezig, doch zij zullen pas recht op den voorgrond komen, zoodra aan de bescherming financieele gevolgen worden
verbonden. Vooral bij geschillen, waar de rechter uitspraak moet
doen, zal men goed beslagen ten ijs moeten komen. Een instantie, welke geheel onafhankelijk staat van de belanghebbenden,
is daarvoor een allereerste vereischte. Er is thans in Nederland
geen enkele instelling, welke beschikt over de noodige deskundigen, outillage en geldmiddelen, om dit werk naar behooren te
verrichten. Voor den wetenschappelijken werker ligt hier nog
een groot arbeidsveld om de methoden van onderzoek en de
identificatie der rassen te verfijnen.
Hoewel ik een groot voorstander ben van betere bescherming
van den kweeker, behoor ik niet tot degenen, die meenen, dat het
in Nederland met het rassensortiment automatisch in orde komt,
wanneer men den Nederlandschen kweeker of den importeur
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van buiteiilandsche rassen maar een voldoende belooning waarborgt. Ik koester zelfs de vrees, dat een dergelijke regeling zou
k u n n e n leiden tot de fatale gedachte, dat men de plantenveredeling dan wel grootendeels aan het particulier initiatief kan
overlaten. Het komt mij voor, dat de kweekers in Nederland in
de naaste toekomst meer h u lp en voorlichting noodig zullen hebben dan in de laatste decennia het geval is geweest. De veredelingstechniek op vele bedrijven verschilt weinig met die, welke
een halve eeuw geleden reeds door wijlen Professor L. B r o ek e m a of wijlen G. V e e n h u i z e n werd toegepast. De Nederlandsche kweekers werken in hoofdzaak met materiaal, dat reeds
vele jaren heeft dienst gedaan als géniteur. Zeer zeker zijn alle
genencombinaties nog niet verkregen en geprobeerd, maar bij
vele gewassen zal men toch met zeer groote aantallen moeten
werken om eenig succes te k u n n e n verwachten. Groote aantallen
bieden echter het gevaar te verdrinken in de massa, wanneer niet
door een goede techniek en serie-onderzoek het materiaal systematisch en overzichtelijk kan worden bewerkt. H e t is verder zeer
goed mogelijk, dat het thans gebezigde genenmateriaal weinig
kansen biedt op aanmerkelijke verbeteringen.
Vooral aan buitenlandsche instituten wordt de laatste jaren
met koortsachtigen ijver en op zeer r u i m e schaal gezocht naar
middelen om het genenmateriaal te wijzigen en aan te vullen.
Ik wijs in dit verband op het kunstmatige opwekken van mutaties door Röntgenstralen en behandeling met colchicine. Verder
zij gewezen op de vele proeven met soorts- en geslachtsbastaardeering, waarbij de combinatie met colchicinebehandeling nieuwe perspectieven opent om de veel voorkomende steriliteit van
dergelijke bastaarden op te heffen. Van vrij ouden datum, doch
nog steeds interessant, zijn de pogingen om van kruisbevruchters
zelffertiele productieve rassen te kweeken.
Buitengewoon belangwekkend is het werk, dat de laatste tientallen jaren in Rusland wordt verricht. Dit werk is zoo grootsch
van opzet en zoo gedurfd van doelstelling, dat ik niet kan nalaten
hiervan op deze plaats iets mede te deelen. Van een groot aantal
plantensoorten heeft men stelselmatig uit alle deelen der wereld
cultuurrassen en wilde vormen verzameld. Kostbare expedities
naar afgelegen streken in Amerika, Azië en Afrika hebben een
schat van materiaal en gegevens bijeen gebracht. Na bestudeering
is men tot de conclusie gekomen, dat er op de wereld eenige centra zijn aan te wijzen, welke voor bepaalde groepen van cultuurplanten als het land van oorsprong mogen worden beschouwd.
In deze gebieden vindt men een nooit vermoede verscheidenheid
en rijkdom van genotypen, reden waarom men deze gebieden
heeft bestempeld als genencentra. De Russen hebben al het verzamelde materiaal zooveel mogelijk in stand gehouden en ver-
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neerderd om het te gebruiken voor veredelingsdoeleinden. Er
djn tallooze kruisingen gemaakt en het aldus verkregen materiaal wordt gezonden naar verschillende stations, om onder de
daar heerschende omstandigheden verder te worden geteeld en
geselecteerd. Medegedeeld wordt, dat men ongeveer 30.000 tarwerassen en 13.000 gerstrassen heelt verzameld en een groot
aantal Solanumsoorten, waarvan sommige voordien onbekend
waren. Onder deze Solanumsoorten komen er voor, welke resistent zijn tegen Phytophthora, wratziekte, Coloradokever en
vrij lage temperaturen. Verder zijn er soorten gevonden met
een hoog gehalte aan drogestof, aan eiwitachtige stoffen en aan
vitamine C. Daartegenover staan echter ook ongewenschte eigenschappen, zooals lange stolonen, kleine knollen, onaangename
smaak, terwijl sommige bij lange dag-cultuur geen of weinig
knollen vormen. Door kruising heeft men nieuwe aardappelrassen verkregen met goede productie, resistentie tegen vorst
en Phytophthora; verder wordt melding gemaakt van een
nieuw ras met zeer hooge productie en resistentie tegen Phytophthora. Zeer begeerenswaardig materiaal dus voor het Instituut voor Plantenveredeling om hiermede te experimenteeren
en na schifting beschikbaar te stellen voor de Nederlandsche
kweekers. Er gaat een groote bekoring en sterk stimuleerende
werking uit van deze Russische onderzoekingen, en het moet een
genot zijn hiermede in de oorspronkelijke taal kennis te k u n n e n
maken.
Terwijl men vroeger nieuwe plantensoorten of nieuwe rassen
importeerde om deze na te gaan op cultuurwaarde, worden thans
uitheemsche, vaak waardeloos schijnende rassen ingevoerd om te
dienen alsnieuw uitgangsmateriaal voor den kweeker. Men importeert a.h.w. nieuwe genen, om door combinatiekruising, vaak gepaard met vele terugkruisingen, betere rassen te winnen. H e t is
een moeizame, kostbare en langdurige arbeid, welke echter ook
in ons land moet worden aangevat, wil men op den d u u r niet
worden teruggedrongen naar de achterste gelederen. Dit werk
kan niet worden ter hand genomen door den particulieren kweeker, die meestal de bronnenstudie, de middelen en de connecties
mist en bovendien niet te lang kan wachten op financieel resultaat. De kweekbedrijven zijn n u eenmaal geen groote wereldconcerns met eigen laboratoria en een staf van wetenschappelijk personeel. Ik acht het van buitengewone beteekenis, dat hier te Wageningen het begin, dat reeds door wijlen Professor Broekema
werd gemaakt, op breederen grondslag zal worden uitgebouwd,
waardoor men in de toekomst den Nederlandschen kweeker waardevol uitgangsmateriaal zal k u n n e n verschaffen.
Uit hetgeen hier werd medegedeeld blijkt, dat er de laatste jaren een groote belangstelling bestaat voor het kweeken op resis-
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tentie of op onvatbaarheid. De gemeenschap is niet alleen gebaat
door rassen met een hoog opbrengend vermogen, zij heeft er evenzeer belang bij, dat de opbrengst niet geheel of ten deele te niet
wordt gedaan door allerlei ongunstige invloeden. Zoolang er jaarlijks nog groote oogstverliezen plaats vinden door uitwintering,
Phytophthora, kringerigheid, stengelaaltje, thrips, bladrol en vele
andere kwalen, blijft er voor den kweeker nog een belangrijke
opdracht te vervullen. Bij de wratziekte van den aardappel kan
men door een nauwkeurige laboratoriummethode reeds in een
zeer vroeg stadium den kweeker helpen bij de schifting van de vatbare en onvatbare nieuwe rassen. Vaak werkt de kweeker echter
in een streek of op een veld, waar bepaalde kwalen niet voorkomen, zoodat hij later tot de onaangename ontdekking komt, dat
een veelbelovend ras door onvoldoende resistentie geen practijkwaarde bezit. Zoo lang bruikbare laboratoriummethoden ontbreken, zal men de veredeling dienen ter hand te nemen op de plaatsen, waar deze kwalen voorkomen. Zoo zal men b.v. het kweeken
van vlasrassen, welke min of meer resistent zijn tegen thrips, moeten probeeren in het Zuiden van ons land. O p het Instituut voor
Plantenveredeling is een groot aantal buitenlandsche vlasrassen
uit vele deelen van de wereld. Met verschillende rassen zijn kruisingen gemaakt, zoodat reeds prachtig uitgangsmateriaal aanwezig
is om dergelijk werk op behoorlijk groote schaal te beginnen. Er
ligt hier een schat van genenmateriaal te wachten op het initiatief
en de middelen, om uit de rustige sfeer van wetenschappelijk interessant, te worden overgeheveld naar de drukke werkplaats van
hem, die volgens wetenschappelijke methoden de economisch belangrijke rassen, welke hieronder zullen schuilen, tegen ondergang kan behoeden. Ook voor andere kwalen, welke groote schade
berokkenen en een locaal karakter dragen, zal men op deze wrijze
te werk k u n n e n gaan. Deze taak is verre van gemakkelijk; deskundige voorlichting bij opzet en uitvoering zal voortdurend noodig
blijken. Geregeld contact met de Alma Mater zal den kweeker in
oogenblikken van ongeduld of van twijfel nieuwen moed geven
op den ingeslagen weg voort te gaan. Van den particulieren
kweeker mag niet worden verwacht, dat hij de groote risico's hieraan verbonden zal aanvaarden. Daarom wil ik dit p u n t gaarne ter
overdenking voorleggen aan de besturen van landbouworganisaties, keuringsdiensten of andere instellingen, welke niet direct werken op financieel voordeel. Het Instituut voor Plantenveredeling
zal ook hierbij gaarne met materiaal en voorlichting naar vermogen medewerken. Het aanstellen van consulenten voor de Plantenveredeling lijkt mij zeer gewenscht. Vooral indien de kweekersarbeid beter wordt beloond, moet dit in verschillende deelen
van ons land mogelijk zijn. Ook hierdoor zou de plantenveredeling op een veel breeder basis komen te rusten.
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Een ander onderwerp, dat onze aandacht verdient, is de mutatie, welke in de n a t u u r optreedt. H e t is nog niet zoo heel lang geleden, dat door sommige onderzoekers met vuur de theorie werd
verdedigd, dat nieuwe vormen haar ontstaan alleen te danken
hebben aan kruising. Later is men tot het inzicht gekomen, dat
generatieve en vegetatieve mutatie een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de groote vormenrijkdom. De mutaties, welke lange jaren de natuurvorschers hebben
geboeid en welke ons inzicht en onze kennis in hooge mate hebben verrijkt, zijn de laatste jaren grondslag geworden voor een
nieuwe methode van veredeling. Een voorbeeld, dat ondanks zijn
jeugdigen leeftijd reeds klassiek mag heeten, levert het onderzoek
van v o n S e n g b u s c h . Deze vond op r u i m 1,5 millioen lupineplanten er 5, welke vrij waren van de bitterstof, welke de lupine
ongeschikt maakt als veevoer. Deze eigenschap is erfelijk en thans
worden in Duitschland en andere landen duizenden H.A. zgn.
zoete lupinen verbouwd. W ie weet of men in de Eersteling,
Bintje of Eigenheimer niet een knopvariant kan vinden, welke
onvatbaar is voor wratziekte, indien men 10.000 of 100.000 knollen of planten zou k u n n e n onderzoeken. H e t lijkt misschien een
fantastische weg, doch de ingewijden weten hoeveel kosten en
energie de laatste jaren reeds te vergeefs zijn aangewend om voor
de genoemde rassen een onvatbare plaatsvervanger te vinden.
V o n S e n g b u s c h heeft de lupineveredeling tot een succesvol einde k u n n e n brengen, doordat hij een methode heeft uitgewerkt, welke hem in staat stelde een groot aantal planten te onderzoeken. Het is mijn stellige meening, dat men bij de vlasveredeling groote vorderingen zou k u n n e n maken, wanneer men
eenige duizenden planten stuk voor stuk kon nagaan op gehalte
en kwaliteit van den vezel. De vraag, hoe men een groot aantal
„ n u m m e r s " kan onderzoeken, waarbij men per n u m m e r met een
klein aantal planten, een kleine hoeveelheid of een kleine oppervlakte kan volstaan, is voor de plantenveredeling een belangrijk
probleem, omdat hierdoor vaak wordt bepaald op welke schaal
kan worden gewerkt. Ook het vinden van kenteekenen, waardoor men de planten in een vroeg stadium zou k u n n e n schiften,
zou den kweeker van veel onnoodig werk bevrijden. Aan dit
technische punt, dat men kan aanduiden als microtechniek of
microtechnologie, wordt thans groote beteekenis toegekend.
Vooral het onderzoek naar kwaliteit is de laatste tientallen jaren
in het gedrang gekomen door het eenzijdige streven naar groote
opbrengsten. Vroeger, toen de boer zijn eigen brood bakte, het
zelf geteelde vlas bewerkte, of algemeener uitgedrukt meer teelde
voor zichzelf en minder voor de markt, was er een geregelde controle op de kwaliteit. T h a n s zijn er vaak zoovele schakels tusschen producent en consument of fabrikant, dat eigenschappen,
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welke niet onmiddellijk in het oog vallen, door den kweeker en
door den boer worden verwaarloosd. Voor den kweeker zou het
van groote waarde zijn, indien ook hier het eenvoudige serie-onderzoek hem te h u l p zou komen. Ik acht het verblijdend, dat op
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig' Onderzoek hieraan thans groote aandacht wordt geschonken.
Het zou mij te ver voeren te wijzen op de verschillende mogelijkheden, welke de chemie, physica en andere takken van wetenschap nog voor de plantenveredeling k u n n e n bevatten. Alleen
wil ik niet nalaten er op te wijzen, dat de plantenphysiologie en
wel speciaal de onderzoekingen met groeistoffen, in de toekomst
nog van groote beteekenis k u n n e n zijn voor het winnen van
nieuwe aardappelrassen. De kweeker is beperkt in de keuze van
zijn ouderplanten, doordat sommige rassen geen bloemen geven,
andere de bloemen vroegtijdig laten vallen of doordat de bloemen moeilijk zijn te bevruchten. Een nauwkeurige studie van de
bloembiologie is zeer gewenscht en de verrassende uitkomsten,
verkregen met groeistoffen, wettigen de verwachting, dat hiermede ook voor de plantenveredeling gunstige resultaten zijn te
bereiken.
In den aanvang heb ik reeds gewezen op de wenschelijkheid,
dat de plantenveredeling in voortdurend contact staat met den
ervaren kweeker. Ik acht dit in beider belang. Een geregeld contact zal voor beiden bevruchtend en corrigeerend k u n n e n werken. Doordat de kweeker zich richt op een concreet doel en zich
niet al te veel mag laten afleiden door op zichzelf interessante,
doch voor hem waardelooze vormen en verschijnselen, dreigt het
gevaar, dat vele gegevens verloren gaan. W ie weet hoeveel nuttige ervaringen van de kweekers G. V e e n h u y z e n en R. L.
d e V r i e s met hen ten grave zijn gedaald. Het zou voor den
wetenschappelijken beoefenaar van de plantenveredeling en voor
den kweeker van groote waarde zijn de verschillende ervaringen
te verzamelen en te verwerken.
Ook van de ervaringen van den boer zal men zooveel mogelijk
partij dienen te trekken, hetgeen in de eerste plaats geldt voor
den kweeker. De waarde van een ras is betrekkelijk, omdat deze
afhangt van het doel van de teelt en de bijzondere omstandigheden, waaronder zij plaats vindt.
T o c h dient men met datgene, wat ervaring wordt genoemd,
zeer voorzichtig te zijn. Ervaringen, opgedaan met andere rassen
en onder andere omstandigheden, hebben vaak een taai leven
en worden gemakkelijk van toepassing verklaard op geheel nieuwe situaties. Nog gevaarlijker wordt het, wanneer een vooroordeel als ervaring wordt voorgesteld. Dan krijgt de fantasie den
vrijen teugel en wordt een verzameling van dikke woorden den
lezer als geestelijke spijze voorgezet. Een prachtig voorbeeld Ie-

verl: ons „Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid". Ik bedoel
hier het kookboek, dat blijkens zijn talrijke herdrukken, in het
laatst: van de vorige eeuw nog veel werd geraadpleegd. In de 17e
geheel opnieuw bewerkte druk, welke in 1887 verscheen, wordt
o.a. de volgende wijsheid verkondigd: „De aardappelen hebben
weinig voedingswaarde. Menschen, die veel aardappelen eten,
worden bolbleek, voos van inhoud, slap van spieren en vatbaar
voor vele kwalen. Een aardappeletende bevolking heeft kleine,
bleeke, klierachtige, weinig levensvatbare kinderen. De vrouwen
zullen eindelooze massa's slappe koffie tot zich nem en en ook
sterken drank verlangen." Na deze kleine bloemlezing behoef ik
niet nader te verklaren, dat ik soortgelijke beschouwingen niet
heb bedoeld, toen ik waardeerend sprak over ervaring.
De titel van mijn onderwerp luidt: „De Plantenveredeling op
breederen grondslag". Ik heb getracht U duidelijk te maken, dat
de basis nog op verschillende wijzen kan worden verbreed en versterkt. En n u de nuchtere vraag: „Waar komt het geld vandaan?"
Voor een zoodanige opzet, dat werkelijk de plantenveredeling in
korten tijd groote vorderingen kan maken, zie ik maar één oplossing en wel deze, dat men per H.A. bouwland een klein bedrag
heft van den gebruiker. Indien men ernstige bezwaren zou maken tegen een heffing op elke H.A. bouwland, zou men deze heffing k u n n e n beperken tot de gewassen, waarvan de boer als regel
zelf zijn zaaizaad en pootgoed neemt. Het lijkt mij een billijke
rechtsgrond, dat de boer, die jaren aaneen profiteert van de goede rassen van den kweeker, zonder daarvoor iets te betalen, in
den vorm van een heffing ook het zijne bijdraagt. Het totale bedrag' zou men als volgt k u n n e n verdeelen:
1. een deel voor wetenschappelijk onderzoek, verzamelen en instandhouden van géniteurs, uitwerken van nieuwe methoden
van onderzoek en kweekerstechniek, e t c ;
2. een deel voor kweekers op basis van de beteelde oppervlakte;
3. een deel voor administratie en rassenstatistiek;
4. een deel voor registratie en onderzoek der nieuwe rassen;
5. een deel voor samenstelling van een Rassenlijst.
Ik ontveins mij geenszins, dat velen deze oplossing te radicaal
zullen vinden, doch ik acht haar in dezen tijd, n u zooveel is geregeld en geordend, zeer zeker uitvoerbaar. In een tijd, dat de
prijzen door de overheid worden vastgesteld, behoeft men ook
niet te discussieeren over de vraag of de landeigenaar, de huurder
of de consument deze heffing betaalt. Het gaat om de vragen, of
men de plantenveredeling van voldoende belang acht voor de geheele gemeenschap en of men den rechtsgrond erkent, dat iemand, die van een ras van een kweeker nateelt, ook behoort bij
te dragen in de kosten en moeite, welke door de overheid en de

4ß
kweeker hiervoor zijn aangewend. In plaats van een verordening
voor de kiveekersrechten, zou men dus k u n n e n spreken over een
wet ter bevordering van de
Plantenveredeling.
H e t is verleidelijk dit denkbeeld nader uit te werken en te wijzen op de voordeden, welke dit systeem bezit boven andere systemen. H e d e n moet ik echter volstaan met het denkbeeld aan U in
overweging te geven, in de hoop, dat daarover later van gedachten
kan worden gewisseld.
Na het betoogde zal het iedereen duidelijk zijn, dat naar mijn
meening bij de ontwikkeling van de Plantenveredeling steeds
meer de h u l p zal worden ingeroepen van het wetenschappelijk
onderzoek en van de wetenschappelijke voorlichting. Naarmate
het moeilijker wordt betere rassen te kweeken en naarmate van
meer gewassen de systematische veredeling ter hand genomen
wordt, zal de leiding van de veredelingsbedrijven meer in handen
komen van wetenschappelijk gevormde personen. Het onderwijs
te Wageningen biedt voor het kweekerswerk v o o r d e d e n boven
elke andere vorm van hooger onderwijs. H e t Instituut voor Plantenveredeling zal door zijn bibliotheek, rassencollecties en onderzoekingen ook voor de studenten van groote beteekenis k u n n e n
zijn. De vergelijkende rassenstudie heeft groote opvoedende waarde om de studeerenden het inzicht bij te brengen, dat er een
groote afhankelijkheid en een voortdurende wisselwerking bestaat tusschen het ras, met de daarin vastgelegde mogelijkheden,
en de verschillende factoren, die medewerken deze mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen.
De analyse, welke noodig is voor de studie van den landbouw,
biedt het gevaar, dat men bij de synthese de verschillende d e d e n
niet in h u n ware proporties en samenhang ziet. De plantenveredeling en niet minder de plantenteelt k u n n e n medehelpen het
verbroken evenwicht te herstellen.
De n a t u u r vergist zich nooit. In hare uitkomsten levert zij ons
de proef op de som of onze veronderstellingen, bespiegelingen
of haastig getrokken conclusies wel juist geweest zijn. Zij zal ons
vaak harde lessen geven en ons tot bescheidenheid manen. Zij
zal ons steeds duidelijk voor oogen stellen, dat er veel is tusschen
hemel en aarde, wat wij niet weten. Zij zal ons het hoofd doen
buigen voor haren eerbiedwekkenden rijkdom, haar onuitputtelijke levenskracht, haar mysterieuze doelmatigheid en haar harmonische schoonheid.
Mijne Heeren Curatoren der

Landbouwhoogeschool.

Allereerst wil ik uiting geven aan mijn gevoelens van dankbaarheid voor Uwe bevordering van mijn benoeming tot Hoog-
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leeraar in de teelt en de veredeling van landbouwgewassen, tevens Directeur van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. De mogelijkheid, dat mij over eenige jaren zal
worden opgedragen ook onderwijs te geven in plantenteelt, heeft
het aanvaarden van mijn benoeming niet gemakkelijker gemaakt. N u ik gedurende eenige weken in de gelegenheid ben geweest mij te oriënteeren in de vele werkzaamheden van het Instituut, besef ik dieper dan ooit te voren, welk een verlies de
Landbouwhoogeschool en onze vaderlandsche landbouw hebben
geleden door het overlijden van Professor Ir C. Broekema. Hij
heeft niet alleen gezaaid en geoogst, doch ook nieuwe terreinen
ontgonnen en den akker toebereid voor hen, die zijn geroepen,
zijn werk voort te zetten. De opvolger te zijn van een man, met
zoovele gaven en talenten, is zeer moeilijk. Ik ben mij bewust,
dat ik zijn wijze van werken in vele opzichten niet kan navolgen. H e t feit, dat Gij dit hebt geweten, geeft mij den moed, op
mijn eigen wijze de mij toevertrouwde taak aan te vangen. Ik
zal mijn best doen en hoop, dat ik het vertrouw r en door U in mij
gesteld, niet zal beschamen.

Mijne Heeren Professoren dezer

Hoogeschool.

Ook aan U ben ik grooten dank verschuldigd voor Uwe medewerking aan mijn benoeming. Enkelen Uwer waren vroeger
mijn leermeester en ik heb even moeten wennen aan het woordje collega, waarmee zij mij zijn tegemoet getreden. Een student
is in het algemeen critisch van aard en ook in mijn studententijd
heeft het niet ontbroken aan op- en aanmerkingen over het onderwijs. Pas later is het goed tot mij doorgedrongen, hoeveel ik
te danken heb aan mijn opleiding aan deze inrichting. Ik zal de
verleiding weerstaan mijn oud-leermeesters met name te noemen.
Voor één moge ik echter een uitzondering maken. Professor
Q u a n j e r, die helaas door ziekte hier niet aanwezig kan zijn,
is gedurende de jaren, dat ik als assistent en hoofdassistent aan het
toenmalige Instituut voor Phytopathologie was verbonden, voor
mij het voorbeeld geweest van den enthousiasten wetenschappelijken werker. De kennis en het inzicht, welke ik toen heb mogen vergaren, waren voor mij van onschatbare waarde. U, Hooggeleerde H o n i n g , heb ik leeren kennen, nadat ik Wageningen reeds had verlaten. Na de voltooiing van mijn proefschrift
heb ik U minder vaak ontmoet dan voor mij wel nuttig en tevens
aangenaam zou zijn geweest. In een periode van mijn ambtelijke
loopbaan, toen het leek alsof de practijk mij geheel in beslag
zou gaan nemen, hebt Gij bij mij, zonder het misschien zelf te
vermoeden, de oude liefde voor studie en onderzoek aangewakkerd en levendig gehouden. Ik ben U daarvoor zeer erkentelijk.
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De medewerking en vriendschap, welke ik reeds van U, Hooggeachte Collega's, heb mogen ontvangen, schenken mij het vertrouwen, dat ik niet tevergeefs een beroep zal doen op Uw ervaring en steun. De Landbouwwetenschap is zeer gecompliceerd.
Ik gevoel het als een hooge plicht met IJ samen te werken en met
U te streven naar een harmonisch geheel. Daarbij spreek ik den
wensch uit, dat het mij zal mogen gelukken een waardig collega te worden.
Zeer geleerde Dr E. van Weideren baron

Rengers.

Indien ik juist ben ingelicht, is r u i m 22 jaar geleden van U
het initiatief uitgegaan bij de Friesche Maatschappij van Landbouw een Consulent voor de Plantenveredeling aan te stellen.
T h a n s hebt Gij, en wel als president-curator, voor de tweede
maal het verloop van mijn levenspad beïnvloed. De eerste maal
hebt Gij medegeholpen mijn levensgeluk ie verhoogen. Moge
dat ook n u het geval zijn, tevens tot heil van de Landbouwhoogeschool.
Zeer geleerde Dr Oortwijn

Botjes.

Uw experimenten met virusziekten, Uw onderzoek van nieuwe aardappelrassen en Uw voorzitterschap van den N.A.K. hebben ons vaak met elkaar in contact gebracht. In U heb ik steeds
bewonderd den man, die de groote lijnen ziet, doch gelijktijdig
ook zorg heeft voor het kleinste detail. U bent wat slordig met
Uw lucifers en hoed, doch pijnlijk nauwgezet bij Uw belangrijke proefnemingen en Uw grooten organisatorischen arbeid.
Veel heb ik van U geleerd en ik acht mij gelukkig, dat Gij mij
onder Uw vrienden rekent.
Het zal U zeker niet verbazen, dat op een dag als deze mijn
gedachten teruggaan naar de provincie Friesland. Tn de 22 jaar,
dat ik daar heb mogen werken, was ik langzamerhand Fries geworden met de Friezen; het afscheid is mij zwaar gevallen. Bij
mijn arbeid aldaar heb ik groote medewerking en ware vriendschap ondervonden. De groote mate van vrijheid, welke ik genoot, heb ik beschouwd als een bewijs van vertrouwen en heb
ik daarom dubbel op prijs gesteld. Met U, mijne H eeren O o st e r b a a n en B l i n k , heb ik lange jaren op prettige en collegiale wijze samengewerkt; mijne instructies, welke destijds
met zorg waren opgesteld, lagen vergeten in vergeelde dossiers.
Ook aan mijn vroegeren „baas", den Heer J. W u i t e, die vele
jaren voorzitter was van de Friese Maatschappij van Landbouw,
bewaar ik de aangenaamste herinneringen. W anneer ik verder
denk aan de vele personen, die ik heb ontmoet, vanaf den arm-
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sten arbeider tot den grootsten boer, aan de chefs van de beide
proefbedrijven, aan de keurmeesters en controleurs, aan de verschillende personen, die zich bezig hielden met den handel in
zaaizaad en pootgoed, dan heb ik het gevoel, dat zij mij allen
iets hebben geschonken. Friesland heeft een eigen karakter. De
ruime horizon en de wijde verten schijnen den Friezen den
vooruitzienden blik te hebben gegeven, waarvan zij menigmaal
op landbouwgebied blijk gaven. De vele vrienden en trouwe
bekenden zal ik noode missen. Met dankbaarheid en een beetje
weemoed denk ik terug aan de schoone landouwen, waar de
akkerbouwgewassen h u n rijken oogst gaven, doch ook aan de
gebieden met h u n merkwaardige fauna en flora, welke den
Frieschen schrijver inspireerde tot het kostelijke boekje: „Waar
de greiden groenen en de wateren klotsen".
Dames en Heeren Studenten

der

Landbouwhoozeschool.

H e t is gebruik, dat U het laatst wordt toegesproken.
Den dag van mijn benoeming werd in mijn vorige woonplaats de nachtelijke stilte verscheurd door het zware geronk
van vele vliegtuigmotoren. Voorwaar een slechte begeleiding
voor rustige overpeinzing en ernstige studie. Laat echter het geweldige wereldgebeuren U niet aan het wankelen brengen in
Uw geloof aan de hooge roeping van de wetenschap. Moge deze
onzekere tijd voor U een aansporing zijn al Uw krachten in te
spannen, want vooral van U, die het voorrecht geniet hooger
onderwijs te ontvangen, wordt zeer veel verwacht voor den geestelijken en materieelen opbouw. Mijn ernstig streven zal zijn U
met raad en daad terzijde te staan.
Ik heb gezegd.

4. DE B E T E E K E N I S VAN C U L T U U R P L A N N E N
V O O R DEN I N H E E M S C H E N L A N D B O U W O P
JAVA E N M A D O E R A
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE
WAGENINGEN OP 18 FEBRUARI 1942 D O O R

IRW. L A M M E R S

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren, Docenten en Heeren Assistenten en Studenten dezer Hoogeschool,
en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met
Uwe tegenwoordigheid vereert.
De welvaartspolitiek van ieder land met een toenemende bevolking, dient gericht te zijn op de vermeerdering van het volksinkomen en dus ook van het productievermogen, welke gelijken
tred dient te houden met de bevolkingstoename.
Voor Java en Madoera met hun overwegend agrarische bevolking, immers 80 à 85 % leeft van den landbouw, dient de
welvaartspolitiek in het bijzonder gericht te zijn op de vergrooting van de productie der landbouwgewassen.
Deze productieverhooging is noodzakelijk, omdat zij de voorwaarde vormt voor alle verdere economische en sociale ontwikkeling.
Het uiterst geringe individueele volksinkomen en de daardoor
bestaande te geringe marge aan koopkracht der massa, boven de
voorziening in hare meest noodzakelijke levensbehoeften, vormt
een rem, zoowel voor nijverheid als voor handel.
Gebrek aan koopkracht is bijvoorbeeld oorzaak, dat de bevolking niet zelve in staat is, om voldoende mest te koopen voor de
verhooging der productiviteit van hare bouwvelden.
Op die bouwvelden worden hoofdzakelijk voedingsgewassen
geteeld, welke in de eerste plaats noodig zijn voor eigen voeding,
maar indien in ruime mate geproduceerd, ook voor uitvoer bestemd kunnen worden, ter vermeerdering van de koopkracht.
De z.g. welvaartsdiensten: Bestuur, Landbouw en Irrigatie
hebben tot taak de welvaart op Java en Madoera in bovengeschetste richting te bevorderen.
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Productieverhooging is mogelijk door uitbreiding der gronden
voor den bevolkingslandbouw.
Volgens de gegevens van het Centraal Kantoor voor de statistiek in Ned. Indië, is in het tienjarig tijdvak 1928 t / m 1937 het
totaal oppervlak der bouwgronden op Java en Madoera toegenomen van 7.564.000 ha tot 7.849.000 ha, dus met 3,7 %.
Splitst men de bouwgronden in sawahgronden en droge gronden (w.o. erven), dan blijkt, dat het totale sawahoppervlak is toegenomen van 3.254.000 ha tot 3.364.000 ha, dus met 3,4 % , en
het totale oppervlak droge gronden en erven van 4.310.000 ha
tot 4.485.000 ha, dus met 4,05 % .
Daarentegen blijkt, dat de Inheemsche bevolking in hetzelfde
tijdvak is toegenomen van 39,7 miljoen tot 45,8 miljoen zielen,
hetgeen een acres beteekent van 14,3 %.
Hieruit blijkt, dat in vermeld tijdvak het beschikbare oppervlak bouwgronden in ongunstiger verhouding is gekomen, ten
opzichte van de bevolkingssterkte.
Uit de beschikbare gegevens blijkt voorts, dat de mogelijkheid
van verdere uitbreiding der bouwgronden op Java en Madoera
nog maar zeer beperkt is.
In 1937 werd reeds 59,6 % van het totale oppervlak voor bevolkingslandbouw gebruikt, 0,5 % voor brakwatervischvijvers,
7,6 % voor den ondernemingslandbouw en 23 % voor Gouvernementsbosschen.
Het resteerend oppervlak ad 9,3 % of rond 1.230.000 ha wordt
grootendeels ingenomen door gewone wegen, rivieren, kanalen,
meren, spoorwegen, steden, dorpen, gebouwen, kerkhoven enz.
R u w geschat zouden ten hoogste nog 4 à 500.000 ha „woeste
gronden" beschikbaar zijn voor uitbreiding van de bouwgronden; welk oppervlak slechts voor enkele jaren in het tekort zou
k u n n e n voorzien.
Productieverhooging zal daarom bovendien nog verkregen
moeten worden door de productie per eenheid van oppervlak
van de bestaande bouw 7 velden op te voeren.
Hoe staat het thans met de productiviteit der bevolkingsbouwgronden?
W a n n e e r wij ons bepalen tot de productie van het voornaamste volksvoedsel, de rijst, op de sawahgronden, dan blijkt uit de
statistische gegevens, dat in het zelfde 10-jarig tijdvak de gemiddelde productie van sawahpadi niet meer geweest is dan
20,7 quintalen per ha, hetgeen beteekent, dat gemiddeld 160 kg
padi (overeenkomende met 80 kg gepelde rijst) per hoofd van de
bevolking en per jaar beschikbaar was.
Stelt men de gemiddelde voedselbehoefte van de inheemsche
bevolking, in de voedingswaarde van gepelde rijst uitgedrukt, op
± 160 kg per hoofd en per jaar, dan blijkt, dat de huidige padi-
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productie juist genoeg is om voor de helft in de eigen voedselbehoefte te voorzien. De andere helft wordt gevormd door andere
voedingsmiddelen als mais, cassaveknollen en bataten, welke gelukkig nog in voldoende mate worden geproduceerd en waarvan
zelfs een gedeelte voor uitvoer kan worden bestemd.
De oorzaak van het betrekkelijk geringe productiegemiddelde
van de sawahpadi moet voornamelijk gezocht worden in de omstandigheid, dat in de laatste decennia, als gevolg van de bevolkingstoename, minder goede gronden in gebruik genomen moesten worden, en in de tweede plaats, omdat een gedeelte der
sawahgronden nog geheel van regen afhankelijk is, terwijl een
ander gedeelte nog slechts ten deele technisch dan wel primitief
is bevloeid.
Van het totaalsawahoppervlak ad 3.364.000 ha waren in 1937
naar schatting nog slechts 1.250.000 ha volledig technisch bevloeid, verder 900.000 ha ten deele technisch en ongeveer
700.000 ha slechts op primitieve wijze bevloeid, terwijl 514.000
ha nog geheel van regen afhankelijk waren.
Was het totaal sawahoppervlak voorzien van een volledig
technische bevloeiïng, dan zou zonder twijfel de gemiddelde
padiproductie van die gronden aanzienlijk hooger zijn dan thans
het geval is.
De productiviteit der gronden is afhankelijk van verschillende
factoren, waarvan wel de voornaamste zijn:
1.
2.
•i.
4.
5.
6.
7.
8.

de vruchtbaarheid van den bodem;
de aard der bevloeiïng;
de klimaatsomstandigheden;
calamiteiten, als overstroomingen en abnormale droogten;
ziekten en plagen;
de toegepaste cultuurmethoden;
de gebruikte padivariëteiten;
het cultuurverloop van het gewas.

De eerste twee factoren zijn meer van constanten aard, de overige daarentegen dragen meer een toevallig karakter.
Het zijn vooral deze laatste, welke de padiopbrengst zeer wisselvallig maken.
Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit de resultaten van een
onderzoek, dat door de landbouwingenieurs E. de Vries en J. H .
L. Joosten werd ingesteld naar de productiviteit van 148.000 ha
bevloeide sawahgronden, gelegen in de residenties Pasoeroean,
Malang en Probolinggo van de provincie Oost-Java, over een
tijdvak van 16 jaren en wel over de jaren 1913 t / m 1928.
Uit de landrentegegevens omtrent de proefsnitten werden de
gemiddelde opbrengsten berekend over de 4 beste productiejaren, de z.g. topopbrengsten, benevens de gemiddelde opbreng-
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sten over de 4 slechtste jaren, de z.g.
minimum-opbrengsten.
De topopbrengsten bleken te varieeren van 8,7 tot 70 quintalen per ha, terwijl deze gemiddeld over het geheele oppervlak
bijna 45 quintalen per ha bedroegen.
De minimumopbrengsten bedroegen 1,3 tot 43,5 quintalen per
lia of gemiddeld 20,5 quintalen per ha.
Uit het feit, dat de gemiddelde minimumproductie op de onderzochte bevloeide sawahs ongeveer dezelfde is als de gemiddelde padiproductie van geheel Java en Madoera, blijkt bovendien,
welk een gunstige invloed de bevloeiïng op de productiviteit van
die gronden heeft gehad.
Het bevloeien van de nog van regen afhankelijke sawahgronden en het verbeteren van de nog bestaande deels primitieve,
deels onvoldoende bevloeiïngen, zal derhalve zeer zeker tot productieverhooging k u n n e n leiden.
Schakelt m e n van de toevallige factoren de klimaatsomstandigheden en de calamiteiten uit, dan k u n n e n de overige factoren
worden onderscheiden in factoren op het gebied van den landbouw en van de irrigatie. Door doeltreffende maatregelen kan
de minder gunstige invloed van die factoren geheel of gedeeltelijk worden opgeheven en zoodoende een hoogere, meer stabiele
productiviteit van den bodem worden verkregen.
De te treffen maatregelen op landbouwkundig gebied zijn o.m.
de toepassing van betere cultuurmethoden, de invoering van
nieuwe gewassen en van betere variëteiten, en de bestrijding
van ziekten en plagen.
Van de minder vruchtbare gronden kan de productiviteit bovendien nog worden verhoogd door een doelmatige bemesting.
Hoewel de landbouwtechnische maatregelen zeker niet minder belangrijk zijn, zullen in het ondervolgende alleen de irrigatietechnische in beschouwing worden genomen.
Deze zijn:
lo. Uitbreiding en verbetering van bevloeiïngen;
2o. vermeerdering van de beschikbare hoeveelheden irrigatiewater;
3o. maatregelen op het gebied van het Waterbeheer.
O m t r e n t den aanleg van nieuwe en het verbeteren van bestaande irrigatiewerken kan ik kort zijn, want wel niemand zal er aan
twijfelen, dat die maatregel aan den landbouw ten goede zal
komen.
In gebieden met technische en vooral met volledig technische
bevloeiïng is m e n immers in staat het beschikbare water daarheen te leiden, waar de behoefte daaraan het grootst is.
O n d e r „volledig technische" bevloeiïng wordt verstaan een bevloeiïng, waarbij niet alleen de hoofdwerken, maar ook de detailbevloeiïng volledig zijn tot stand gebracht. Men heeft daar-
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mede de waterverdeeling tot en met de eindvlakken van bevloeiing, ter grootte van 100 à 150 ha, volledig in de hand.
De groote v o o r d e d e n van bevloeide sawahs boven de van regen
afhankelijke zijn, dat men de Westmoessonpadicultuur, d.i. het
hoofdgewas van de bevolking, onafhankelijk maakt van den regenval, en dat m e n bovendien in den drogen tijd waterbehoevende gewassen kan teelen.
Uit de hiervoor vermelde gegevens omtrent den stand der bevloeiïngswerken blijkt, dat nog r u i m 500.000 ha van regen afhankelijke sawahs in bevloeide k u n n e n worden omgezet en dat de bevloeiïng van 1.600.000 ha nog technisch verbeterd kan worden.
Door den aanleg van volledig technische bevloeiïngen in een
versneld tempo, zal de productie van landbouwgewassen reeds
aanzienlijk k u n n e n toenemen.
Als tweede maatregel op irrigatietechnisch gebied is genoemd:
de vermeerdering van de beschikbare hoeveelheid bevloeiïngswater, meer in het bijzonder gedurende den Oostmoesson. De
meeste landbouwgewassen toch zijn waterbehoevend en zal een
vermeerdering van de beschikbare hoeveelheid bevloeiïngswater
k u n n e n leiden tot uitbreiding van de aanplantingen van die gewassen en ook tot een betere opbrengst daarvan.
Vermeerdering van bevloeiïngswater kan worden verkregen
door den aanleg van vergaarkommen of wadoeks, waarin het
regen- of afvoerwater gedurende den regentijd opgezameld wordt
en waarmede de bevloeiïngsdebieten in den drogen tijd k u n n e n
worden vergroot.
O p Java werden reeds meerdere van zulke vergaarkommen
aangelegd.
Ook kan de nuttige hoeveelheid irrigatiewater worden vergroot door beperking van leidingverliezen. Deze leidingverliezen
zijn bij de gebruikelijke aarden leidingen nog zeer aanzienlijk
en bedragen bij normaal onderhoud gemiddeld nog 40 à 50 %
van de hoeveelheid, welke bij de prise d'eau wordt ingelaten.
Door het aanbrengen van eenvoudige waterdichte bekleedingen
op den bodem en de taluds van de kleinere leidingen, waarin de
waterverliezen gewoonlijk het grootst zijn, k u n n e n de verliezen
zeker tot de helft worden teruggebracht, hetgeen de aanplantingen ten goede zou komen.
In enkele gebieden met intensieve rietcultuur vond deze maatregel reeds toepassing.
Tenslotte de maatregelen op het gebied van het waterbeheer.
Uit de praktijk is wel voldoende gebleken, dat irrigatiewerken
alleen dàn geheel tot h u n recht komen, als het beschikbare water
zoo economisch mogelijk kan worden benut, en zulks is alleen
mogelijk bij een intensief waterbeheer.
Naast de verschillende maatregelen bij de verdeeling en de ver-
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strekking van het bevloeiïngswater, vormen de cultuurplannen
een belangrijk onderdeel van de taak van het waterbeheer.
Volgens de definitie, voorkomend in het Algemeen Waterreglement voor de Gouvernementslanden van Java en Madoera
(Staatsblad 1936, No. 489), moeten onder cultuurplannen worden
verstaan: „regelingen of plannen, door het bevoegd gezag vastgesteld, ten aanzien van het gebruik voor een bepaald tijdvak van
den grond in een bevloeiïngsgebied, óf in een gedeelte daarvan
voor den landbouw."
C ultuurplannen dienen o.m. aan te geven de tijdstippen waarop, en den aard der gewassen (padi, tweede gewassen, suikerriet
enz.), waarmede bepaald aangewezen gedeelten van het gebied,
waarop die plannen betrekking hebben, zullen worden beplant,
of voor de beplanting worden voorbereid, en de tijden, gedurende welke zij niet met waterbehoevende gewassen worden beplant.
Aangezien het cultuurbelang hoofdzaak is, wordt zeer terecht
in het Algemeen Waterreglement bepaald, dat, waar cultuurplanten zijn ingesteld, deze den grondslag vormen voor de waterverdeeling en waterverstrekking.
C u l t u u r p l a n n e n zijn dus feitelijk plantregelingen in combinatie met bevloeiïngsregelingen.
Met het instellen van cultuurplannen wordt dus ook beoogd
van den beschikbaren grond en het beschikbare water een zoo
nuttig mogelijk gebruik te maken en daardoor de productiviteit
van den bodem te vergrooten. Als zoodanig zijn deze plannen
van economisch belang voor de Inheemsche bevolking.
Zij zijn echter ook van sociale beteekenis, omdat zij de vrijheid
van het individu of van bepaalde groepen beperken en dus ook
het belang daarvan ondergeschikt maken aan het algemeen
belang.
Door het ontbreken van een plantverbod zijn overtredingen
tegen het cultuurplan zelve niet strafbaar, wel echter een onwettige wateronttrekking, welke ten doel heeft die overtredingen
mogelijk te maken.
H e t is dan ook noodzakelijk, dat men in gebieden, waar cultu u rp la n n e n worden ingevoerd, de waterverdeeling tot en met
de tertiaire inlaten geheel in de hand heeft.
Het ligt geenszins in de bedoeling om overal en ten allen tijde
cultuurplannen voor te schrijven; er zijn gebieden, waar zij nog
niet noodig zijn, of waar de doorvoering nog niet goed mogelijk is.
Aangezien een cultuurplan vaak ingrijpende wijzigingen voor
den landbouw met zich medebrengt, is het van groot belang om,
alvorens tot de invoering over te gaan, een nauwgezette studie
te maken van den bestaanden economischen, landbouwkundigen
en irrigatietoestand van een gebied.
Is echter eenmaal tot de invoering besloten, dan zal gestreefd
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moeten worden naar de consequente doorvoering daarvan. Vooral in de eerste jaren na de invoering is het noodzakelijk om de
resultaten van het cultuurplan voortdurend en nauwkeurig te
blijven waarnemen.
Men bedenke daarbij steeds, dat een cultuurplan wordt ingevoerd in het belang van den landbouw en dat derhalve bij de
doorvoering de noodige souplesse betracht dient te worden, om
het gestelde doel te k u n n e n bereiken.
In gebieden, waar ondernemingsrietcultuur aanwezig is, zal
zooveel mogelijk met de belangen van die cultuur rekening gehouden dienen te worden.
T e n slotte moge nog worden medegedeeld, dat volgens de bestaande voorschriften slechts cultuurplannen mogen worden ingevoerd na voorafgaande raadpleging van de betrokken Irrigatie-Commissie^).
In die Commissie(s) hebben zoowel bestuurs- als landbouw- en
irrigatieambtenaren zitting, zoodat verwacht mag worden, dat de
belangen van de watergebruikers in alle opzichten behoorlijk behartigd zullen worden.
C u l t u u r p l a n n e n k u n n e n bijvoorbeeld noodig zijn, omdat de
beschikbare waterhoeveelheid niet toereikend is om de bevolking
vrij te laten in de keuze van hare waterbehoevende gewassen, in
de oppervlakken, welke daarmede worden beplant, en in de tijdstippen, waarop met de voorbereiding en het planten van deze
gewassen wordt begonnen.
Hiertoe behooren de z.g. „golongan-regelingen" voor den
Westmoessonpadiaanplant en de cultuurplannen voor den Oostmoessonpadiaanplant (de padi gadoe).
Zijn de beschikbare bevloeiïngsdebieten in het begin van den
Westmoesson niet toereikend voor de gelijktijdige bevloeiïng van
den geheelen Westmoessonpadiaanplant in een bepaald gebied,
dan wordt dit gebied volgens een bepaald systeem onderverdeeld
in drie tot zes nagenoeg even groote gedeelten, welke „golongans" genoemd worden.
Deze golongans worden samengesteld uit afgeronde tertiaire
vakken, ook wel eindvakken van bevloeiïng genoemd.
Aan deze golongans wordt n u op vooraf vastgestelde tijdstippen, met bepaalde tijdsintervallen en in een vooraf vastgestelde
volgorde, het noodige water verstrekt om met de padicultuur te
k u n n e n beginnen.
Door een bepaald rouleerstelsel krijgt iedere golongan op zijn
tijd het voordeel van de eerste te zijn.
Met behulp van deze z.g. „technische rouleering" wordt de totale m a x i m u m waterbehoefte van den geheelen aanplant in het
gebied kleiner. Naarmate het aantal golongans grooter is en de
tijdsintervallen langer zijn, wordt ook deze m axim um waterbe-
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hoefte kleiner. Omgekeerd zijn het aantal golongans en de tijdsintervallen weer afhankelijk van de beschikbare debieten. Hoe
grooter die debieten zijn, hoe minder golongans er noodig zijn
en hoe korter de tijdsintervallen k u n n e n worden. Uit practische
overwegingen maakt men de tijdsintervallen tusschen twee opeenvolgende golongans echter niet kleiner dan twee weken.
Een tweede, niet minder groot voordeel van de golonganregeling is, dat indien na den aanvang van de padicultuur in één of
meer golongans de debieten onvoldoende toenemen, om ook in de
overblijvende golongans te k u n n e n beginnen, men de aanvangsdata voor die golongans kan verschuiven naar een later tijdstip.
Zoodoende kan de padicultuur in de eerste golongans ongestoord voortgang vinden, hetgeen de opbrengst ten goede komt.
Aangezien overtredingen van een golonganregeling, door het
zich niet houden aan den vastgestelden begindatum, niet strafbaar gesteld k u n n e n worden, althans indien zulks niet gepaard
gaat met onwettige wateronttrekking, zal een golonganregeling
slechts kans van slagen hebben in gebieden met volledig technische bevloeiïng en voorts indien de golongans uit afgeronde
tertiaire vakken zijn samengesteld.
Alleen in volledig technisch bevloeide gebieden wordt de waterverdeeling volledig beheerscht en zal het dus ook practisch
niet mogelijk zijn om in tertiaire vakken, behoorende tot een
golongan, welke nog niet aan de beurt is, bevloeiïngswater toe
te laten.
Proeven met golonganregelingen, waarbij de golongans niet
uit afgeronde tertiaire vakken bestaan, doch uit gedeelten daarvan, hebben in de praktijk bewezen ondeugdelijk te zijn, doordat niet voorkomen kon worden, dat het in de tertiaire vakken
toegelaten water voor gedeelten daarvan, ook werd gebruikt voor
de andere gedeelten, welke nog geen aanspraak op bevloeiïngswater hadden.
Bij golonganregelingen voor den Westmoessonpadiaanplant
wordt alleen het cultuurverloop van dien aanplant geregeld,
zonder beperking van het totaal oppervlak daarvan.
De cultuurplannen voor de padi-gadoe daarentegen omvatten
behalve de regeling van het cultuurverloop ook de vaststelling
van de oppervlakken van dien aanplant, benevens de aanwijzing
van de gronden daarvoor.
„Padi-gadoe" of „Walikdamen" is een Oostmoessonpadiaanplant met een groote waterbehoefte (ongeveer viermaal zoo
groot als die der z.g. tweede gewassen of polowidjo's).
I n waterrijke gebieden zal men daarom meer padigadoe aantreffen dan in waterarme.
Toch bestaat er bij de bevolking steeds neiging om meer padigadoe te planten dan verantwoord is en zulks gaat dan in vele
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gevallen ten koste van de eveneens waterbehoevende polowidjoaanplantingen.
De Oostmoesson schijnt in het algemeen gunstig te zijn voor
de padi-cultuur, waardoor de opbrengst in die periode vaak hooger is dan die van den Westmoessonpadiaanplant; bovendien kunnen voor de padigadoe als regel betere prijzen worden gemaakt.
Doordat de padigadoe bijna altijd te laat werd geplant, was die
nog ten volle waterbehoevend in de waterarme maanden October
en November.
Vooral in streken met intensieve suikercultuur gaf zulks bij de
waterverdeeling steeds aanleiding tot moeilijkheden.
In de laagvlakte heeft namelijk de ondernemingsrietaanplant
in de eerste helft van November nog aanspraak op water, terwijl
met de kweekbedden van den Westmoessonpadiaanplant reeds
in October wordt begonnen.
H e t gevolg van een verlate gadoeaanplant was dan een versnippering van de veelal geringe debieten en daardoor ook een
ongunstige bevloeiïngstoestand voor alle waterbehoevende gewassen.
Doch ook in streken zonder suikercultuur kan een late gadoeaanplant vertragend en daardoor schadelijk werken op de cult u u r van den Westmoessonpadiaanplant en is het dus in het belang van dezen laatsten aanplant, dat de padigadoe tijdig kan
worden afgeoogst.
C ultuurplannen voor de padigadoe omvatten:
a. de vaststelling van het m axim um oppervlak van dezen aanplant per bevloeiïngsgebied;
b. de aanwijzing van de gronden, welke met dit gewas beplant
mogen worden; en
c. de vaststelling van enkele uiterste data, ter regeling van het
cultuurverloop.
Gadoeaanplantingen, waarop cultuurplannen betrekking hebben, heeten volgens de terminologie van het Algemeen Waterreglement: „Geregelde padi-gadoe-aanplantingen".
Gadoeaanplantingen, welke door de bevolking buiten het cultuurplan om worden tot stand gebracht, worden „wilde padigadoeaanplantingen" genoemd.
Voor de „geregelde padi-gadoe" dient de watervoorziening gedurende de geheele cultuur verzekerd te zijn; aan de wilde gadoe
wordt alleen dan het voor dit gewas benoodigde water verstrekt,
zoolang er nog een overmaat van water beschikbaar is. Is dit niet
meer het geval, dan heeft deze aanplant slechts aanspraak op een
z.g. polowidjo aandeel of 1U van een padiaandeel.
„Wilde gadoe" is derhalve een risicoaanplant, welke in een
natten oostmoesson slaagt, daarentegen in een droog jaar groote
kans heeft om te mislukken.
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De toelaatbare oppervlakken voor padigadoe k u n n e n voor de
verschillende bevloeiïngsgebieden op eenvoudige wijze worden
berekend aan de hand van de beschikbare debieten en met inachtname van de waterbehoefte van de in die gebieden gebruikelijke andere Oostmoessonaanplantingen.
Aangezien voor het welslagen zoowel van den geregelden padigadoe als van de overige Oostmoessonaanplantingen voldoende
waarborgen moeten bestaan, worden de gemiddelde debieten in
de maand September van een z.g. „normaal droog jaar" als uitgangspunt voor de berekening gekozen.
Onder een „normaal droog jaar" wordt dan verstaan het gemiddelde van een aantal droogste jaren (meestal de helft) uit een
serie van bijvoorbeeld tien opeenvolgende jaren.
W a n n e e r in de Septembermaand, d.i. de laatste maand waarin
de gadoe nog ten volle waterbehoevend mag zijn, nog voldoende
water beschikbaar is, dan mag redelijkerwijs worden aangenomen, dat de watervoorziening van dezen aanplant gedurende de
geheele cultuurperiode verzekerd is.
Wat de aanwijzing der gronden betreft, welke met geregelde
gadoe beplant mogen worden, kan het volgende worden opgemerkt.
In het Algemeen Waterreglement worden de soorten van gronden genoemd, waaraan voor dezen aanplant de voorkeur gegeven moet worden.
Dit zijn in de eerste plaats de gronden, waarop door een of
andere oorzaak in den voorafgaanden Westmoesson geen padi
kon worden geplant, dan wel, waarop die aanplant geheel mislukt is. In deze gevallen vormt de gadoeaanplant het hoofdgewas
van de bevolking.
Vervolgens hebben die gronden de voorkeur, welke wegens
drassigheid of anderszins niet geschikt zijn om met gunstig gevolg te worden beplant met tweede gewassen.
Is er n u nog een groter oppervlak gadoe toelaatbaar dan op
genoemde gronden mogelijk is, dan worden voor het meerdere
nog andere gronden uitgekozen, welke door aard of ligging niet
abnormaal veel water noodig hebben.
Gronden, welke na het afoogsten van den Westmoessonaanplant bestemd zijn voor de suikercultuur, komen als regel niet
in aanmerking om met padigadoe te worden beplant.
Reeds te voren is uiteengezet, dat in verband met de heerschende waterschaarschte in de maanden October en November een zoo
vroeg mogelijk afoogsten van de Oostmoessonpadi noodzakelijk is.
Laat men echter de bevolking geheel vrij om met de padigadoecultuur te beginnen wanneer zij dat verkiest, dan wordt als
regel aan die voorwaarde niet voldaan.
Het is daarom noodzakelijk om ook het cultuurverloop te re-
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gelen, door de vaststelling van enkele data, welke niet overschreden mogen worden.
Stelt men nu den eisch, dat, in verband met andere bevloeiingsbelangen, de padigadoe op eind October geheel moet zijn afgeoogst, dan zal voor de vroegrijpende padisoorten, waarvan de
cultuur in totaal 5 maanden vordert, met den aanleg van de
kweekbedden uiterlijk op 1 J u n i begonnen moeten worden.
Laat het cultuurverloop van den voorafgaanden Westmoessonpadiaanplant zulks toe, dan verdient het zelfs aanbeveling om
in de laagvlakte de uiterste datum voor de kweekbeddenaanleg
te vervroegen tot 15 Mei.
In de koelere bergstreken zal bij de vaststelling van dezen datu m rekening gehouden moeten worden met een vertraging van
de cultuur van 2 weken tot 1 maand, afhankelijk van de hoogteligging. Voor de hoogvlakte van Malang zou bijv. deze datum op
1 Mei gesteld moeten worden.
Een latere oogst van de padigadoe brengt volgens het oordeel
van landbouwkundigen het nadeel met zich mede, dat bij vroeg
invallende regens de grond, waarop de gadoe gestaan heeft, niet
voldoende kan uitzuren, voordat de Westmoessonpadiaanplant
in den grond wordt gebracht. Hierdoor zou gevaar voor wortelrot in dezen laatsten aanplant k u n n e n ontstaan.
Meende men aanvankelijk voor de regeling van het cultuurverloop te k u n n e n volstaan met de vaststelling van den uitersten
datum voor den kweekbeddenaanleg, in de praktijk bleek al
spoedig, dat hiermede nog niet het gewenschte resultaat werd bereikt. Door het treuzelen van de bevolking met de grondbewerking der sawahs, ondervond de gadoecultuur toch nog een ongewenschte vertraging.
Daarom werd in Oost-Java in de laatste jaren ook nog een
uiterste d a t u m voor de grondbewerking der sawahs vastgesteld,
welke IV2 maand later valt dan den uitersten datum van kweekbeddenaanleg.
Er werd namelijk op gerekend, dat als eenmaal de sawahs goed
en wel bewerkt zijn, ook dadelijk met het overplanten van de
bibit zou worden begonnen, hetgeen door de praktijk ook werd
bevestigd.
Bij overtredingen der gadoeregeling verliest de padigadoe zijn
aanspraak op het voor padi benoodigde water en wordt automatisch als wilde gadoe aangemerkt, welke slechts aanspraak heeft
op polowidjo-water.
W aar cultuurplannen voor de padigadoe werden ingevoerd,
werd een zeer bevredigend cultuurverloop verkregen en konden
in vele gebieden de oppervlakken van dezen aanplant zelfs worden uitgebreid, zonder benadeeling van de overige Oostmoessongewassen.
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Het behoeft wel geen betoog, dat dergelijke regelingen van
groot economisch belang zijn voor de Inheemsche bevolking.
Er k u n n e n zich echter ook gevallen voordoen, waarin cultuurplannen noodig zijn uit overwegingen van meer landbouwtechnischen aard.
In gebieden met intensieve suikercultuur is het voor deze cultuur namelijk van het grootste belang, dat de gronden, welke bestemd zijn om met maalriet te worden beplant (z.g. glangganganof lemèkgronden) zoo vroeg mogelijk beschikbaar komen.
Daarom is het noodig, dat op die gronden in het voorafgaande
jaar de Westmoessonpadiaanplant zoo vroeg mogelijk in den
grond wordt gebracht.
In volledig technisch bevloeide gebieden wordt dan voor den
Westmoessonpadiaanplant een golonganregeling ingevoerd, op
de wijze zooals reeds in het voorgaande werd omschreven en die
zoodanig is ingericht, dat de gronden, bestemd voor de rietcultuur, zooveel mogelijk in de eerste golongan komen te liggen en daardoor ook het eerst voor die cultuur beschikbaar
komen.
In gebieden met wilde- of met ten deele technische bevloeiïng,
welke niet geschikt zijn voor een technische golonganregeling,
zal, indien zich geen andere bevolkingsbelangen daartegen verzetten, aan de voor het maalriet bestemde gronden voor het planten van den Westmoessonpadi zonder meer voorrang k u n n e n
worden verleend.
Men spreekt in dit geval ook wel van een golonganregeling,
doch deze is vrij willekeurig en gebrekkig en berust niet op technischen grondslag.
Een ander geval, waarbij een cultuurplan uit landbouw-technische overwegingen noodig kan zijn, doet zich voor bij de bestrijding van het gevaar van den padiboorder. De mogelijkheid
bestaat namelijk, dat, indien de aanplant, welke door de padiboorder wordt bedreigd, in bepaalde complexen wordt ingedeeld,
waarin met een zeker tijdsinterval met de cultuur wordt begonnen, de boorderplaag in mindere mate zal optreden.
Tenslotte nog een voorbeeld van cultuurplannen, waarvan de
invoering door bijzondere omstandigheden was geboden.
Als gevolg van de toegepaste restrictie van de ondernemingsrietaanplantingen, welke in het plantjaar 1931/32 begon en in het
plantjaar 1933/34 haar m a x i m u m bereikte, werden ook in het
Brantasgebied de maalrietaanplantingen aanzienlijk ingekrompen.
In het bijzonder waren deze restrictiemaatregelen van beteekenis voor de gebieden in de Brantas-laagvlakte, waarin van ouds
een zeer intensieve suikerrietcultuur werd gedreven.
Van een totaal bevloeid oppervlak van 67000 ha werden daar
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in normale jaren niet minder dan 17000 ha of 25 % van het totaal oppervlak met suikerriet beplant.
Als gevolg van de restrictiemaatregelen werd de maalrietaanplant in deze gebieden teruggebracht tot 7600 ha in het plantjaar 1932/33 en dus verminderd met 9400 ha. Dit beteekende dus
ook, dat in den Westmoesson 1932/33 gerekend moest worden
op een uitbreiding van een even groot oppervlak Westmoessonpadiaanplantingen op de vrijgekomen gronden. Stelt men de gemiddelde waterbehoefte van dezen aanplant op 1,4 liter per ha
en per secunde, dan zou deze sawah-uitbreiding een meerdere waterhoeveelheid vereischen van 13,3 m 3 per secunde, welke als
regel niet beschikbaar is.
W erden onder normale omstandigheden, in het begin van de
Westmoessonbevloeiïng, reeds meermalen moeilijkheden met de
bevloeiïng ondervonden, deze moeilijkheden zouden ongetwijfeld
sterk toenemen, als voor de groote uitbreiding van den Westmoessonpadiaanplant geen speciale maatregelen werden getroffen.
Deze maatregelen waren daarom zoo urgent, omdat de Inheemsche bevolking door de suikerrestrictie reeds economisch zwaar
getroffen was, zoodat hare voedselvoorziening in geen geval in
gevaar mocht worden gebracht.
Van het boven vermeld gebied van 67000 ha wordt 53000 ha
ingenomen door de volledig technisch bevloeide gebieden: Waroedjajeng-Kertosono (11.700 ha), Watoedakon (8.800 ha) en
Sidhoardjo (32.500 ha), welke gebieden voor de invoering van
technische golonganregelingen in aanmerking kwamen.
Na een zeer zorgvuldige voorbereiding en nauwkeurige bestudeering van economische, landbouwkundige en irrigatiegegevens
werd in 1932 een dergelijke regeling ingevoerd in het meest bovenstrooms gelegen Waroedjajeng-Kertosono-gebied en in het
volgend jaar ook in de beide andere gebieden.
Hoewel zich in elk dezer gebieden in den beginne wel eenige
moeilijkheden voordeden, doordat de bevolking zich met hare
aanplantingen nog niet geheel aan die regelingen had k u n n e n
aanpassen, konden die toch geleidelijk worden overwonnen.
Ondanks de aanzienlijke uitbreidingen van den padiaanplant,
was het cultuurverloop daarvan gunstig en waren de opbrengsten zeer bevredigend, zoodat die plannen aan de verwachtingen
hebben beantwoord.
En hierbij wil ik thans eindigen, ofschoon er over dit onderwerp nog veel meer zou zijn te vertellen. Ik hoop er echter in
geslaagd te zijn om U, zij het ook in het kort, een indruk te hebben gegeven van het karakter van cultuurplannen en van het
groote belang daarvan voor den inheemschen landbouw op Java
en Madoera.
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Mijne Heeren Curatoren der Landbouwhoogeschool,
Allereerst wil ik uiting geven aan mijn gevoelens van erkentelijkheid voor het door U in mij gestelde vertrouwen, om mij als
opvolger van wijlen professor T h a i Larsen voor te dragen. Ik stel
er een eer in, dat ik het werk van mijn ouderen collega, voor
wien ik in Indië reeds een hooge achting koesterde, mag voortzetten.
N u ik gedurende enkele maanden in de gelegenheid ben geweest, om op de hoogte te komen van het vele en goede werk, dat
door hem voor deze hoogeschool werd verricht, besef ik meer
dan ooit, dat het mij niet gemakkelijk zal vallen om een waardig opvolger van hem te zijn.
Ik ben mij dan ook zeer wel bewust van de verantwoordelijkheid, welke ik op mij genomen heb, doch U k u n t er zeker van
zijn, dat ik alles in het werk zal stellen om het door U geschonken
vertrouwen niet te beschamen.
Mijne Heeren Professoren dezer Hoogeschool,
Het is mij een voorrecht in Uw midden te worden opgenomen.
De hartelijkheid, welke ik reeds van velen Uwer heb mogen ondervinden, zijn voor mij een waarborg voor een goede en aangename samenwerking.
Dames en Heeren Studenten,
Gedurende mijn vele jaren irrigatiepraktijk in Ned.-Indië ben
ik veelvuldig in aanraking geweest met de landbouwingenieurs
en houtvesters daar te lande.
In den beginne is er wel eens een scherpe tegenstelling geweest tusschen Landbouw eenerzijds en Irrigatie anderzijds, doch
sedert de instelling der irrigatie-commissies in het jaar 1920, is
de samenwerking tusschen beide diensten geleidelijk beter en
intensiever geworden.
Na de instelling der provincies werd de taak van beide diensten in provinciaal verband nog beter afgebakend en heeft zulks
ook veel bijgedragen tot de intensivering van het waterbeheer.
Het Provinciaal Waterreglement voor Oost-Java, aan de samenstelling waarvan ik het voorrecht had te mogen meewerken,
is de vrucht geweest van een langdurige uitwisseling van gedachten met de landbouw- en irrigatiedeskundigen in die provincie.
Ook is het een opvallend verschijnsel, dat men zich in Indië
steeds meer rekenschap gaat geven van de economie der irrigatiewerken; getuige de vele artikelen, welke daarover in de laatste jaren in de Indische technische tijdschriften zijn verschenen.
Men heeft namelijk begrepen, dat het niet voldoende is om
alleen maar theoretische beschouwingen te leveren over de rendabiliteit van een irrigatiewerk vóór de uitvoering daarvan, doch
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dat het ook noodzakelijk is om de economische resultaten, welke
die werken in werkelijkheid hebben opgeleverd, nauwkeurig na
te gaan.
In Indië kan nog zeer veel worden gedaan voor de welvaart
van die landen en voor hen onder U, die voornemens zijn, h u n
werkkring daar te zoeken, ligt nog een zeer dankbare taak te
wachten.
Ik heb gezegd.

5. H E T STREVEN NAAR G E L U K
REDE U I T G E S P R O K E N IN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE SENAAT
DER LANDBOUWHOGESCHOOL OP 20 J U N I 1946, T E R GELEGENHEID VANDE AANVANG ZIJNER LESSEN D O O R

D R I R S. J . W E L L E N S I E K
Mijne Heerenleden ensecretaris van hetCollege van Herstel enledenvandenSenaat
der Landbouwhoogeschool;
Dames enHeeren, die verder behoort totde WageningscheHoogeschoolgemeenschap;
Dames en Heeren, die, hoewel niet behoorendetot deze gemeenschap, desondanks
deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid wilt opluisteren;
'Zeer geachtetoehoorderessen en toehoorders :
1. Het onderwerp
D e beoefenaar van de wetenschap der plant, in ruimen zin, moet, bij
a a n n a m e van een achturigen werkdag, gemiddeld één bladzijde per m inuut
lezen, wil hij op de hoogte blijven v a n alles, wat er op zijn gebied wordt
gepubliceerd. D a t wordt dus 60 bladzijden per uur, 480 bladzijden per dag,
9 i meter plank in een boekenkast per j a a r , 370 meter plank in een boekenkast per veertigjarige arbeidsperiode, overeenkomende met zestien maal de
lengte dezer zaal.
O p schier elk gebied wordt dusdanig veel gewerkt en geschreven, d a t het
voor een spreker geenerlei moeite zou kosten zijn gehoor over een zeer
speciaal onderwerp, zooals bij voorbeeld de zaadteelt van witte kool, een
uur a a n g e n a a m bezig te houden. Hij kon zich d a n verdiepen in de verscheidenheid der rassen, h u n herkomst en cytogenetica, de ziekteresistentie,
de soorts- en geslachtskruisingen en het scheppen v a n geheel nieuwe fertiele
vormen door kunstmatige chromosoomverdubbeling, de methoden om van
een tweejarige zaadteelt tot een éénjarige te geraken door vernalisatie, het
invoeren van vegetatieve vermeerdering als onderdeel van een selectieschema.
Ik heb gemeend een dergelijke gedragslijn bij deze gelegenheid niet te
moeten volgen, doch heb de voorkeur gegeven a a n een beschouwing van
meer algemeene beginselen. Door uit te gaan van een studie van bijzondere
gevallen komen wij immers tot algemeen inzicht en, eenmaal zoo ver, vordert de studie van nieuwe bijzondere gevallen zoo veel te sneller, om dat wij
d a n beschikken over vaste richtlijnen voor het onderzoek. Specialisatie is
een noodzakelijk kwaad en er moet getracht worden dit kwaad tot een
m i n i m u m te beperken door, al specialiseerende, het universeele niet uit het
oog te verliezen.
De landbouwkundig ingenieur N L of T kan in de tropische cultures en
a a n de Indische proefstations een goed figuur slaan, en omgekeerd. U i t persoonlijke ervaring weet ik, dat een tuinbouwer zich in de theecultuur heel

66
goed op zijn plaats kan voelen en d a t hij,later geplaatst voor het uitwerken
van nieuwe veredelingsmethoden bij rogge, zeer veel profijt k a n hebben v a n
zijn tuinbouwkundige opleiding èn van zijn thee-ervaring.
Wij moeten naar algemeen inzicht streven en tot verrassende uitkomsten
leidt d a n de erkenning, d a t de principes, die de ontwikkeling v a n planten
-— en v a n dieren — bepalen, ook geldig zijn voor den mensch, en d a t met
n a m e het hoogste goed op aarde, het menschelijk geluk, begrepen k a n
worden door toepassing dezer principes op d e n mensch. Voor sommigen
U w er spreekt dit wellicht vanzelf. Voor wiedeze stap echter al te gewaagd
moge schijnen, herinner ik a a n de uitspraak v a n G R E G O R J O H A N N M E N D E L

uit 1865,d a t het bestaan v a n Eenheid in den ontwikkelingsgang v a n het
organische leven boven elke discussie verheven is.
Ik moge d a n na eenbetrekkelijk uitvoerige beschouwing over d e factoren,
die d e ontwikkeling onzer cultuurplanten bepalen, een toepassing hiervan
op den mensch ontwikkelen en ik doe dit onder d e n titel v a n : „ H e t streven
naar geluk".
2. Uitgangspunt
Mijn uitgangspunt is het bekende principe, d a t de ontwikkeling v a n
cultuurplanten bepaald wordt door twee groepen v a n factoren, de erfelijkeen de milieu-factoren.
Voor het gezamenlijke der erffactoren voerde JOHANNSEN den term genotype in, waarmede speciaal de mendelende genen zijn bedoeld. Aangezien
wij tegenwoordig weten, d a t ookhet cytoplasma — hetzij als geheel, hetzij
door bepaalde bestanddeelen, zooals de plastiden — een factor in den erfelijken aanleg kan zijn, past de meer algemeene term v a n idiotype, het eigen
type, beter.
Door samenwerking v a n het idotype, dusv a n den totalen erfelijken aanleg, met de uitwendige factoren, d e uitwendige omstandigheden, de groeifactoren, de levensvoorwaarden, of kortweg : m e t het milieu, ontstaat d a n
de uiterlijke verschijningsvorm der plant, door JOHANNSEN het phaenotype
genoemd. Deze term is volkomen a a n v a a r d b a a r v a n genetisch standpunt.
W a t zich a a n ons oog voordoet, is namelijk slechts een schijntype, is slechts
één v a n de vele mogelijke vormen, waarin het idiotype zich onder invloed
van verschillende constellaties v a n het milieu kan vertoonen. Doch vanuit
landbouwkundig oogpunt iseen zeer bepaald phaenotype het eindresultaat,
w a a r n a a r gestreefd wordt. H e t doet a a n den realiteitszin v a nd e n landbouw
af dezen vorm als een schijntype te bestempelen en het zou juister zijn te
spreken v a n het finale type.
Ik zal nu allereerst beide groepen v a n factoren, de idiotypische- en de
milieu-factoren, afzonderlijk bespreken, en wel telkens met negatie v a n de
andere groep, of — w a t welwillender uitgedrukt — de erfelijke factoren
onder a a n n a m e v a n een constant milieu, de milieufactoren bij a a n n a m e
v a n één idiotype. D a a ro p volgt een beschouwing van beide groepen v a n
factoren in h u n onderlingen samenhang, waarna wij zullen n a g a a n welke
consequenties voor d e n mensch getrokken kunnen worden.
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3 . De idiotypischefactoren
Sedert in 1900 de wetten v a n M E N D E L werden herontdekt, heeft de idiotypische analyse een hooge vlucht genomen. V a n allerlei kenmerken onzer
cultuurgewassen is thans de erfelijke basis bekend. Leek het aanvankelijk,
d a t één mendelend genenpaar één bepaald kenmerk teweegbracht, spoedig
bleek, dat de verschillende erffactoren elkanders werking kunnen beïnvloeden. Voor deze wederzijdsche beïnvloeding zouden wij den term interactie
kunnen bezigen, welke term speciaal ontworpen is naar aanleiding van de
studie der milieufactoren, doch thans zeker even passend is. Hoewel de
uiterste consequentie, dat alle erffactoren alle uiterlijke kenmerken beïnvloeden, beslist te ver gaat, geldt toch zeker, d a t elk kenmerk bepaald wordt
door verschillende erffactoren, die soms zeer ingewikkelde interacties kunnen
vertoonen. Ook kunnen verschillende combinaties van erffactoren eenzelfde werking hebben, zoodat er vervangbaarheid van factoren bestaat.
In de veelheid der afzonderlijke genen is systeem gebracht door de studie
der koppelingsverschijnselen, speciaal door de school van THOMAS H U N T
M O R G A N . H e t is thans met een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal
gestaafd, dat de genen in lineaire volgorde op zeer bepaalde plaatsen in de
chromosomen zijn gelocaliseerd. De studie der chromosomen zal dus inlichtingen moeten verschaffen over de n a tu u r der mendelende erffactoren
en reeds zijn in deze richting belangwekkende inzichten verkregen. Zoo
huldigen sommige onderzoekers de aantrekkelijke opvatting, d a t de genen
vrij eenvoudige zijketens vormen a a n langgerekte eiwitmoleculen, welke
zijketens in het biosynthetisch proces een katalytische functie vervullen.
Met een analyse alleen stelt zich de menschelijke geest intusschen niet
tevreden. O p een analyse volgt noodzakelijkerwijze een synthese, en het is
de plantenveredeling — vaak nog aangeduid met den te beperkten term
v a n selectie —, die zich met d e idiotypische synthese bezig houdt. O m d a t
ik hier treed op een belangrijk onderdeel van de door mij te doceeren
,,Zaadteelt", zij het mij vergund een onderdeel dezer synthese nader te
belichten.
Plantenveredeling gaat uit van een mengsel van idiotypisch verschillende
vormen of m a a k t zoo noodig een dergelijk mengsel langs kunstmatigen weg
door kruising of mutatie, selecteert in het mengsel bepaalde gewenschte
typen, en staat d a n voor de vaak moeilijke opgave: het reproduceerbaar
maken der geselecteerde typen, zoodat zij voor de plantenteelt bruikbaar
worden gemaakt.
Bij dit laatste vragen verschillende gewassen uiteraard verschillende
methoden, al naar h u n aard. Doch een onderlinge vergelijking leverde het
verrassende resultaat, d a t alle gewassen, hetzij zij bosch-, land- of tuinbouwgewassen zijn, hetzij zij thuis behooren in de koude, de gematigde of de
tropische zones, verdeeld kunnen worden in slechts zes groepen, dusdanig
d a t voor de vertegenwoordigers van één groep in principe een zelfde methodiek geldt.
Deze indeeling m a a k t v a n ten hoogste vier criteria gebruik, welke in
volgorde van belangrijkheid zijn: het meermalen of slechts éénmaal vrucht-
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dragen ;de al of niet mogelijkheid eener vegetatieve vermeerdering ;de aard
der bevruchting, hetzij overwegend zelfbevruchting d a n wel overwegend
kruisbevruchting ; de al of niet mogelijkheid eener volledige waardeering
vóór den bloei.
D e tuinbouwgewassen hebben vertegenwoordigers in alle zes de gewassengroepen. Verruimen wij ons gezichtsveld door ook buiten de tuinbouwgewassen te kijken, d a n zien wij bij voorbeeld, dat tot dezelfde, moeilijke
groep, waartoe asperges en Cyclamen behooren, ook gewassen als cocosnoot en oliepalm gerekend moeten worden. Voorzeker een merkwaardige
combinatie v a n gewassen, waarvoor „bien étonnés de se trouver ensemble"
geldt. Doch het verkregen inzicht leidt er toe, dat bij de veredeling van één
dezer gewassen profijt kan worden getrokken der bij de veredeling van de
andere gewassen opgedane ervaring.
Er is een tweede belangrijke consequentie, namelijk de erkenning van de
algemeene neiging in de plantenveredeling de gewassen te brengen in een
zoo gemakkelijk en doeltreffend mogelijke groep. Dit k a n allereerst door
toepassing v a n zelfbevruchting bij v a n nature kruisbevruchtende gewassen.
Dit k a n voorts door het invoeren v a n vegetatieve vermeerdering bij tot nog
toe slechts generatief vermeerderde gewassen. H e t uitwerken eener methode
v a n vegetatieve vermeerdering bij rogge heeft mogelijkheden geschapen,
die veel meer omvattend zijn d a n aanvankelijk vermoed kon worden. Consequente doorvoering dezer werkwijze zou de rogge in één groep brengen
met de Indische bergcultuurgewassen (cacao, kina, koffie, rubber, thee),
waardoor de veredeling ongetwijfeld aanzienlijk gerationaliseerd wordt.
Aangezien toepassing van vegetatieve vermeerdering bij Brusselsch witlof
geenerlei moeilijkheden oplevert, k a n ook dit gewas tot de genoemde groep
worden gebracht, w aarm ede wederom een onverwachte gewassencombinatie wordt verkregen.
Ongetwijfeld kan bij verschillende andere groentegewassen een methode
van vegetatieve vermeerdering worden gevonden, waarbij ook a a n de toepassing van groeistoffen moet worden gedacht.
4. De milieufactoren
Ik kom aan de tweede groep v a n factoren, die h u n invloed doen gelden
op de ontwikkeling v a n levende wezens en die wij kortweg aanduiden als:
het milieu.
Evenals bij de idiotypische factoren bestaat het begin onzer kennis terzake
in analyse, thans a a n te duiden als milieu-analyse. D e belangrijkste factoren
zijn d a n de temperatuur, het licht — zoowel de aard van het licht als de d u u r
der dagelijksche belichting —, de vochtigheid, de verschillende bodemfactoren. U iterm ate boeiend is de studie der parasieten als milieufactoren,
om dat deze parasieten levende wezens zijn, voor welke eveneens geldt, dat
h u n ontwikkeling wordt bepaald door erfelijken aanleg en milieu. Ook de
mensch vormt voor de cultuurplant een milieufactor, doch één van hoogere
orde, die zoowel de idiotypische als de milieufactoren van lagere orde tracht
te regelen.
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De milieufactoren onderscheiden zich op tweeërlei wijzen van de idiotypische, speciaal van de genotypische. De milieufactoren kunnen namelijk
voorkomen in allerlei kwantiteiten, verschillende hoeveelheden licht, verschillende hoeveelheden stikstof in den bodem, terwijl de genen zeer bepaalde hoeveelheden voorstellen zonder geleidelijke overgangen. Hieruit
volgt het tweede onderscheid, d a t de milieufactoren een continue variabiliteit teweegbrengen, de genen echter een discontinue. Dit m a a k t de studie
der milieufactoren zooveel gecompliceerder, waartegenover echter in het
voordeel der genen k a n worden opgemerkt, d a t h u n aantal vele malen
grooter is d a n d a t der milieufactoren.
Sterker nog d a n voor de erffactoren geldt voor de milieufactoren, dat wij
den eenen niet los kunnen m a k e n v a n den anderen en dat wij steeds het
totale milieu in beschouwing moeten nemen, zoowel kwalitatief als kwantitatief. Dit spreekt zeer sterk, wanneer bij de milieu-analyse de wederzijdsche
beïnvloeding van verschillende factoren in oogenschouw wordt genomen.
D e studie dezer interacties is door R. A. FISHER op een wiskundige basis
gebracht en d a a rm e d e is een onoverzienbaar wijd veld v a n onderzoekingen
geopend.
L a a t ik een betrekkelijk zeer eenvoudige illustratie geven. Voor de aantasting van aardappelknollen door rottingsbacteriën kon worden aangetoond, d a t vochtige omgeving in tegenstelling tot droge omgeving het
proces bevordert, terwijl bij oude knollen het proces sneller verloopt d a n
bij jonge knollen. Doch deze verschillen gelden slechts voor onverwonde
knollen, want verwonding bevordert het proces in een dusdanige mate, d a t
v a n een invloed der overige factoren niets meer m e r k b a a r is. Duidelijke
interacties dus.
Voorts bleek met betrekking tot de mate van vochtigheid en den leeftijd,
dat een combinatie van twee voor het proces gunstige factoren bevorderend
kan werken, terwijl de combinatie v a n twee ongunstige factoren remt. Wij
zouden niet anders hebben verwacht. Doch belangwekkender is het intreden van ongeveer a a n elkaar gelijke tusschentoestanden bij de beide
combinaties van één gunstigen en één ungünstigen factor.
Verschillende combinaties van factoren kunnen dus een zelfde effect sorteeren. E r is d a n niet steeds — en misschien slechts zelden — één optimaal
milieu, en een bepaalde combinatie v a n factoren k a n worden vervangen
door een andere zonder het finale type te doen wijzigen. Wij constateerden
iets dergelijks voor de erffactoren.
Evenals op de studie der analyse en der interacties van de afzonderlijke
idiotypische factoren een synthese volgt als plantenveredeling, vindt ook de
studie der analyse en der interacties van de afzonderlijke milieufactoren
h a a r bekroning in een synthese, welke thans bestaat uit het scheppen van
een zoo gunstig mogelijk milieu, teneinde bij een gegeven idiotype een zoo
gunstig mogelijk finaal type te bereiken. Plantenteelt is niet anders d a n een
dergelijke milieu-synthese.
Speciaal in den tuinbouw is de regeling der uitwendige groeifactoren van
uitermate groot belang. Denken wij a a n de teelt in bakken en kassen met
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kunstmatige verwarming, ondergrondsche bevloeiing en kunstmatige belichting of verduistering. V a n bijzondere interesse wordt de milieu-synthese,
wanneer ons doel is op elk gewenscht tijdstip bloei en vruchtvorming te
induceeren. Zoo werkte V A N DEN MUYZENBERG methoden uit, die het mogelijk maken het geheele j a a r rijpe aardbeien te oogsten.
T ot dit terrein behooren de werkwijzen, welke opgebouwd zijn volgens
LYSSENKO'S principe derjarowisatie van wintertarwe, welke term uitgebreid
werd tot vernalisatie, toen bleek, dat bij tal van andere gewassen overeenkomstige principes gelden. Zij komen neer op het aanbrengen in het stadium
van de prillejeugd der plant van milieufactoren, die anders pas in de jongelingsperiode h u n invloed doen gelden op de voorbereiding van den bloei.
Deze wijze van milieu-synthese sluit nauw aan bij het in den tuinbouw reeds
lang toegepaste forceeren. Zij zal, in het bijzonder bij de zaadteelt, een
ruime toepassing kunnen vinden en heeft in een enkel geval deze reeds
gevonden.
5. Idiotype en milieu
Zonder een gelijktijdige beschouwing der idiotypische en der milieufactoren blijft ons inzicht uiteraard eenzijdig en daardoor onvolledig en onbevredigend. Ook thans kunnen wij als opvolgende stadia in onze kennis
onderscheid maken tusschen analyse, interacties en synthese, en wij werken
nu op een hooger plan d a n bij de afzonderlijke beschouwing der beide
groepen van factoren.
De analyse der afzonderlijke factoren stelt ons niet voor nieuwe problemen, want zij is niet anders d a n het totaal van onze kennis omtrent de
analyse der idiotypische en der milieufactoren.
De studie der interacties daarentegen is geen eenvoudige sommatie, doch
een combinatie, en het spel der factoren wordt thans veel gecompliceerder.
Wij zien immers een ontmoeting tusschen eenerzijds de vele en velerlei
variaties in de erfelijke samenstelling, die wij kunnen concretiseeren in het
bestaan van de vele rassen onzer cultuurgewassen, en anderzijds d e schier
eindelooze variatie van het milieu, waarin deze rassen opgroeien.
O m een eenvoudig voorbeeld te noemen, werd bij erwten gevonden, d a t
het verschil in P 2 O a -gehalte tusschen twee rassen op de eene grondsoort
zeer wezenlijk kan verschillen van d a t op een andere grondsoort. J a , in het
eene geval kan ras A een hooger gehalte hebben d a n ras B, in het andere
geval kan zich het omgekeerde voordoen, met een dusdanige wiskundige
zekerheid, dat in ten minste 99 van 100herhalingen der proef een soortgelijk
resultaat m a g worden verwacht.
Voorts wijs ik op de zoo belangrijke resistentieverschijnselen, die zich
kunnen voordoen als interactie tusschen den erfelijken aanleg van de voedsterplant en het gedrag van parasieten, en waarvan de plantenveredeling
uiteraard profijt weet te trekken.
W anneer wij de synthese van erfelijke factoren èn van milieufactoren in
oogenschouw nemen, betreden wij een gebied, d a t feitelijk een overkoepeling vormt van alle o n d e r d e d e n der landbouwwetenschap. Tusschen beide
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groepen van factoren heeft een voortdurende wisselwerking plaats. Bepaalde
rassen vragen een bepaald milieu, ofwel: er behooren bij een bepaald milieu
bepe.alde rassen.
In dit verband herinner ik aan het algemeen bekende inzicht, dat het
idiotype, speciaal voor kwantitatieve eigenschappen, niet één enkel finaal
type teweegbrengt, doch dat er verschillende mogelijkheden zijn, waarvan
de realisatie afhangt v a n het milieu. Deze mogelijkheden zijn echter niet
onbegrensd, anders zou immers de scheiding tusschen verschillende rassen
vervagen. Erfelijk gefixeerd zijn de grenzen der ontwikkelingsmogelijkheden
en het punt, d a t het finale type binnen deze grenzen bereikt, wordt bepaald
door het milieu. Deze milieuwerking wordt aangeduid als „modificeeren"
en de grenzen der modificeeringsmogelijkheden zijn dus vastgelegd door de
erfelijke samenstelling.
Speciaal ook in verband met de dadelijk te bespreken toepassingen op
d e n mensch moge ik nog wat langer U w aandacht vragen voor het verband
tusschen erfelijken aanleg en milieu en wel met betrekking tot het productievermogen v a n de theeplant. W aargenom en werd het bestaan eener betrouwbare negatieve correlatie tusschen het gemiddelde productievermogen
van een tuin en de scheefheid van de frequentieverdeeling der individueele
producties, welke scheefheid steeds positiefis. I n een betrekkelijk laag produceerenden tuin is de variabiliteit van plant tot plant dus grooter d a n in een
betrekkelijk hoog produceerenden tuin, en omgekeerd. W anneer nu van
een a a n p l a n t de gemiddelde productie door één of andere milieuwijziging
100 % stijgt, zou niet de productie v a n elke individueele plant met het genoemde bedrag omhoog gaan, doch de- aanvankelijk lage producenten
stijgen betrekkelijk meer, de aanvankelijk hooge producenten stijgen betrekkelijk minder. M e t andere woorden: de lage producenten zijn meer, de
hooge minder modificeerbaar, de lage producenten worden door het milieu
meer, de hooge minder beïnvloed.
Het directe bewijs, d a t de beschreven verschillen in modificeerbaarheid
v a n erfelijken aard zijn, werd geleverd door van een aantal planten met
bekende individueele producties de gemiddelde productie door bemesting
sterk te verhoogen. H e t bleek, dat de coëfficiënt van variabiliteit afnam, dat
de scheefheid afnam, en d a t een negatieve correlatie optrad tusschen de
individueele productie vóór de bemesting en de procentueele wijziging der
productie ten gevolge van de bemesting.
I n dit geval geldt dus zeker, d a t de genetisch lage producenten, of als
m e n wil: de planten met een zwakken aanleg, in sterkere mate modificeerb a a r zijn d a n de genetisch hoogere producenten, of: de planten m e t een
sterken aanleg. H et lijkt mij zeer wel mogelijk, dat deze uitkomst algemeene
geldigheid heeft. Enkele aanwijzingen zijn er zeer zeker. Zoo is de grootere
variabiliteit bij een lager gemiddelde in vele gevallen onderkend. Doch als
bewezen m a g de algemeene geldigheid nog niet worden beschouwd. Een
practisch belangrijke consequentie zou de mogelijkheid zijn rassen te selecteeren, die ook onder minder gunstige milieu-constellaties nog tot h u n recht
komen, en de ervaring stelt ons in dit opzicht in het gelijk.
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Ik m a g de gezamenlijke beschouwing der idiotypische en der milieufactoren niet beëindigen zonder iets te hebben gezegd over de mate van
zekerheid, w aarm ede een bepaald finaal type k a n worden geproduceerd.
W a n n e e r uit de werking van een bepaalden factor een bepaald effect volgt,
spreken wij v a n oorzaak en gevolg en wij noemen deze relatie een uiting
v a n de causaliteitswet. Bij levende wezens werken steeds vele factoren en
is er dus, om met JORDAN te spreken, veeloorzakelijkheid. H e t bestaan van
interacties beteekent echter, d a t h e t causale effect v a n één bepaalden factor
afhangt van andere factoren, waardoor de causaliteit tot een relatief begrip
wordt. Z ouden wij alle factoren, die invloed h e b b e n op d e totstandkoming
van een bepaald finaal type in h u n effect en in h u n interacties kennen en
beheerschen, d a n zou er van een absolute causaliteit sprake zijn.
Dit is het ideaal, w a a r n a a r de landbouwwetenschap streeft, doch een
ideaal, dat voor volledige verwezenlijking niet v a t b a a r is. Allereerst kennen
wij zelden alle factoren en voorts kunnen wij v a n de bekende factoren niet
alle volledig beheerschen. Geringe schommelingen in tem peratuur en
vochtigheid kunnen zelfs in de meest moderne „air-conditioned" kassen
niet geheel worden vermeden. Zoo zullen wij steeds kleinere en vaak grootere individueele verschillen behouden en deze verschillen dragen een toevallig karakter. Zij gehoorzamen a a n de wetten der waarschijnlijkheidsrekening en zullen dus welhaast nooit bepaalde grenzen overschrijden. E r
is dus geenszins willekeur en wij kunnen de werking van het toeval als
massale causaliteit opvatten, w aarm ede ik bedoel, d a t de massa der finale
typen causaal is gedetermineerd, niet echter het individu.
Wij k u n n e n dus slechts de grenzen aangeven, binnen welke wij redelijkerwijze een bepaald finaal type zullen aantreffen en deze grenzen worden
nauw er en nauwer n a a r m a te wij meer der beslissende factoren gaan kennen
en beheerschen.
I n eerste instantie zijn de grenzen der ontwikkelingsmogelijkheden gedetermineerd door idiotypische factoren, dus door het ras. Dit beperkt d e n
invloed van het milieu. Doelbewuste milieusynthese streeft n a a r het bereiken v a n één finaal type, doch aangezien een dergelijke synthese nooit
volledig verwezenlijkt k a n worden, verkrijgen wij ten slotte een aantal
finale typen, die in meerdere of mindere, doch begrensde m a t e zullen afwijken v a n het ideaal. Binnen de grenzen dezer variabiliteit is er datgene,
wat ik zou willen aangeven als vrijheid.
6. Het strevennaar geluk
Al te lang heb ik U w geduld op de proef gesteld en uitgeweid over inleidende begrippen, alvorens tot het onderwerp te komen, dat de titel van
mijn rede aangeeft: het streven n a a r geluk. Doch ik h e b U er op voorbereid,
d a t ik betrekkelijk uitvoerig zou spreken over de factoren, die d e ontwikkeling onzer cultuurplanten bepalen en n u dit is geschied, k a n ik over de
toepassing op den mensch beknopt blijven.
Alles, w at ik in het voorgaande aangeroerd heb, is wat de principieele
zijde betreft, van directe toepassing op de menschelijke ontwikkeling, zoowel
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lichamelijk als geestelijk. Ook de mensch heeft erfelijke factoren, die zich
in deze of gene richting binnen vastgestelde grenzen ontwikkelen onder
invloed van zijn uitwendige levensomstandigheden. Ook de mensch heeft
zijn idiotype en zijn milieu.
V a n dit levensbeginsel, dat in de verste verte niet pretendeert origineel
te zijn, wil ik nu een speciaal facet belichten en wel de harmonie tusschen
erfelijken aanleg en levensvoorwaarden. W anneer wij trachten een omschrijving van het menschelijk geluk te geven, is deze harmonie zeer zeker
de meest afdoende. Ik definieer dus het menschelijk geluk als een toestand
van harmonie tusschen erfelijke factoren en uitwendige levensomstandigheden, tusschen idiotype en milieu.
H e t is verleidelijk allereerst dit gezichtspunt achteraf toe te passen op de
ontwikkeling der cultuurplanten en de vraag rijst of het al te menschelijk
geredeneerd is ook voor de plant — en het dier — te spreken v a n een gelukstoestand, wanneer er harmonie tusschen rasbehoeften en groeivoorwaarden
bestaat. D e landbouwwetenschap zou d a n neerkomen op een bevordering
v a n het plantaardig en dierlijk geluk, echter met de bedoeling te voldoen
in de menschelijke milieubehoeften van voeding, bescherming en genotmiddelen, welke noodzakelijk zijn voor het menschelijk geluk.
D e ervaringen, die de bestudeering van het plantaardig en dierlijk geluk
ons hebben verschaft, geven nu richtlijnen voor het streven n a a r menschelijk
geluk. Ook thans kunnen wij onderscheid m a k e n tusschen analyse der afzonderlijke factoren, interacties dezer factoren en synthese, doch wij moeten
hierbij bedenken, d a t de waarde van het individu bij den mensch, de waarde
van de menschelijke persoonlijkheid, zoo oneindig veel zwaarder telt d a n
bij cultuurplanten, waar de massa meer op den voorgrond staat. Dit laatste
geldt, zij het in veel mindere mate, ook voor dieren. D a a r o m is van een
inductieve analyse bij d e n mensch, in een omvang als wij bij planten en
dieren kennen, geen sprake. Dit geldt zoowel voor d e idiotypische factoren
als voor de milieufactoren, terwijl voor de eerste bovendien nog geldt, d a t
er van een synthese vrijwel geen sprake kan zijn. Eugenetische maatregelen,
mits toegepast zonder de menschelijke persoonlijkheid te kwetsen, mogen
op den zeer langen d u u r misschien eenig effect sorteeren, groot zal dit nooit
zijn. E r resteert d a n een milieusynthese en hierop moet het streven naar
geluk zich met alle kracht richten.
H e t uitgangspunt voor de milieusynthese, dus voor het scheppen v a n bepaalde levensomstandigheden, wordt gedicteerd door den niet te wijzigen
erfelijken aanleg. E n aangezien deze volgens streng analytische methoden
niet kan worden vastgesteld, moeten wij andere wegen bewandelen. H et
familieonderzoek kan aanwijzingen geven, doch het ismoeilijk hierbij werkelijk erfelijke aanleg, dus natuurlijke geneigdheid, te onderscheiden van
traditie.
N u zal zich een uitgesproken erfelijke aanleg wel vanzelf manifesteeren.
D e levensgeschiedenissen van op den voorgrond tredende persoonlijkheden
geven illustraties te over. E n wanneer wij niet met een uitgesproken erfelijken aanleg te maken hebben, is het idiotype van minder belang. Doch
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gezien de groote individueele verscheidenheid onder het menschdom, zal
zich het laatste zelden voordoen en zullen vaak, zij het ook kleine, persoonlijke trekjes w a a r n e e m b a a r zijn, die op een bepaalden aanleg wijzen. Ik
citeer uit het schoone episch gedicht van A R T H U R VAN SCHENDEL, ,,De
Nederlanden":
„De eenis groot, de ander klein geschapen,
„Daar helpt geendwingen aan, geen rek of pers,
„Men is en blijft gelijk men is geboren
„Met zijn gestalte, groot of klein, en aard."—
V a n uitermate groot belang is de erfelijke aanleg in verband met de beroepskeuze. D e moderne psychotechniek k a n terzake waardevolle aanwijzingen verschaffen. W anneer ik in dit verband een enkel woord m a g
zeggen over de beroepskeuze van d e n landbouwkundig ingenieur — misschien wel van intellectueelen in het algemeen — lijkt het mij, d a t er in
hoofdzaak drie groepen kunnen worden onderscheiden, al naar de persoonlijke geneigdheid uitgaat naar onderzoek, naar voorlichting inclusief onderwijs, n a a r organisatie. E en scherpe scheiding tusschen deze groepen bestaat
er weliswaar niet en m a g er ook niet bestaan. D e onderzoeker en de voorlichter moeten zeker ook organisatorische gaven bezitten. De organisator
moet kennis hebben v a n zijn te organiseeren materie, dus v a n onderzoek
of van voorlichting. En enkele zeer prominente figuren zullen zich op alle
drie gebieden onderscheiden en bovenal: hetjuiste evenwicht tusschen deze
gebieden weten te bewaren. Doch bij de meesten zal het zwaartepunt meer
in de eene of in de andere richting gaan, en het streven n a a r geluk moet
hiermede rekening houden.
W anneer wij georiënteerd zijn over den erfelijken aanleg, volgt het vaststellen v a n de noodzakelijke milieufactoren voor een harmonieuze ontwikkeling van het idiotype. A a n de toepassing onzer betreffende kennis
zitten twee kanten, een negatieve en een positieve. Negatief is het nalaten
v a n de werking van milieufactoren, die bij een bepaalden erfelijken aanleg
niet passen. Een poging tot studeeren v a n jonge menschen, die een onvoldoenden natuurlijken aanleg voor studie hebben, werkt niet bevorderend
op het geluk, noch van d e n student, noch v a n d e n hoogleeraar, in wiens
milieu de studenten een factor v a n veel gewicht uitmaken. Omgekeerd is
het niet studeeren van werkelijk terzake begaafden een persoonlijke en een
maatschappelijke misdaad.
Positiefis het scheppen v a n een gunstig milieu. Hierbij zijn enkele principes, die wij hebben leeren kennen bij de milieusynthese van cultuurplanten
v a n directe toepassing op den mensch. Zoo opent de vervangbaarheid van
milieufactoren en het hiermede samenhangende feit, dat er niet één optimaal
milieu is, doch verschillende, hoopvolle vooruitzichten voor wie zich zijn
geluk meent te zien ontgaan door de onmogelijkheid bepaalde gewenschte
levensvoorwaarden te verwezenlijken. E r zijn d a n wellicht andere en misschien zelfs nog betere mogelijkheden. Voorts herinner ik a a n het verband
tusschen de sterkte van den erfelijken aanleg en het milieu. Een uitgesproken
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erfHijke neiging zalzich ook in een minder gunstigmilieu nogwel bevredigend
welen te ontwikkelen. Een dergelijke aanleg heeft minder strenge eischen
ten opzichte van het milieu om gelukkig te zijn. En het genie groeit tegen
de verdrukking in. Doch een zwakke erfelijke aanleg behoeft een zeer gunstig
milieu om tot een harmonieuze ontwikkeling te geraken.
Veel sterker d a n bij cultuurplanten spelen in het milieu van den mensch
andere levende wezens, met name zijn medemenschen, een belangrijke,
zelfs een domineerende rol. H et past thans niet het gebied van den romanschrijver te betreden, zoodat ik volsta met op het belang dezer interacties
te wijzen.
T e n slotte herinner ik a a n het zoo even genoemde begrip v a n vrijheid.
E r zijn grenzen gesteld a a n onze ontwikkelingsmogelijkheden door onzen
erfelijken aanleg. Deze determineert niet één strakken, onafwendbaren ontwikkelingsgang, doch laat binnen de bedoelde grenzen een speelruimte. En
met betrekking tot het bereiken v a n het eene of het andere p u n t binnen
deze speelruimte, kan er sprake zijn v a n vrijheid. V a n u it dit gezichtspunt
is er noch een absoluut determinisme, noch een ongebonden vrijheid, of —
o m een variant op JACQUES PERK te gebruiken — : ,,De ware vrijheid kent
zijn eigen grenzen".
Dames en Heeren, ik ben mij bewust, d a t ik slechts zeer in het algemeen
heb gesproken en misschien bevredigt U dit niet. G aarne was ik op
verschillende p u n te n dieper ingegaan en had ik nog andere p u n te n aangeroerd. Doch ik heb reeds te veel van U w aandacht gevraagd. Ik hoop er echter in geslaagd te zijn U w besef van de groote Eenheid in de levende natuur eenig nieuw voedsel te hebben gegeven en U eenige stof tot nadenken
te hebben verschaft.

Mijne Heeren ledenvan het Collegevan Herstel en van denSenaat der Landbouwhogeschool,
G aarne dank ik U voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik besef ten volle,
d a t dit verplichtingen oplegt en ik zal er met mijn geheele vermogen naatstreven deze verplichtingen na te komen. Ik denk hierbij a a n de lijfspreuk
van mijn vader: „Noblesse oblige".
HooggeachteSprenger,
H et beginpunt van mijn wetenschappelijke loopbaan was een clandestien
assistentschap aan U w laboratorium in 1922. D a t ik thans, na vele omzwervingen, wederom in zeer nauw contact met U zal mogen werken en
bij voortduring zal mogen profiteeren van U w groote gaven en helder inzicht, verheugt mij ten zeerste.
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De wetenschappelijke onderzoeker steunt bij zijn werk in hooge mate op
datgene, wat voorgangers en tijdgenooten, leermeesters en collegae, hebben
gepresteerd. M e t dankbaarheid denk ik daarom aan de vele beoefenaren
der wetenschap in binnen- en buitenland, die door h u n werk of door h u n
persoon mijn ontwikkeling hebben mogelijk gemaakt.
Dames en Heeren studenten,
Ik heb U reeds gekenschetst als een factor v a n groot gewicht in het milieu
van den hoogleeraar. W a n n e e r ik, omgekeerd, m a g worden tot één der
milieufactoren, die U w levensgeluk zal helpen bevorderen, zal mij d a t groote
voldoening geven. T o t mijn streven naar geluk zal de bevordering van U w
geluk behooren.
Ik heb gezegd en dank U voor U w a a n d a c h t.
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IR W. J. D E W E Z
Mijne HeerenLedenenSecretaris vanhetCollege van Herstel, Hoogleeraren,
Lectoren, Docenten, Assistenten, Dames en Heeren Studenten der Landbouwhoogeschool envoorts Gij allen, diedezeplechtigheidmet Uwe tegenwoordigheid
vereert.
%eer geachtetoehoorderessen en toehoorders,
Plantenteelt plaatst een natuurgebeuren, namelijk plantengroei en
plantenproductie, onder invloed van den mensch en richt daardoor
dit natuurgebeuren op een speciaal doel.
Want al komt plantenproductie ook zonder medewerking van den
mensch tot stand, al is deze zelfs niet bij machte om met eigen menschelijke middelen het gebeuren dat uiteindelijk tot productie leidt:
de photo-synthese, op te bouwen, toch vergt de plant in de meeste
gevallen de aanwezigheid van het denkend brein en de helpende hand
van den mensch, wil hare productie goed, d.w.z. voor den mensch
begeerenswaard zijn. De menschheid vraagt immers niet alleen dat er
door de natuur geproduceerd wordt, maar zij stelt aan die productie
bepaalde eischen of beter gezegd, zij heeft t.a.v. haar bepaalde wenschen: zij wil een goede productie gezien vanuit een menschelijk
standpunt. De productie moet overvloedig en van uitstekende hoedanigheid zijn, zij moet bovendien met zoo groot mogelijke zekerheid
tot stand komen. Dit zal alleen dan het geval zijn, indien al de productieve krachten der natuur harmonisch samenwerken. En daarin ligt
nu de aanvullende taak van het denkend wezen, van den mensch:
door zijn ingrijpen, onder zijn leiding, het juiste verband tusschen de
levende kiem en de productieve krachten der natuur te bewerkstelligen.
Hoe hooger de eischen die aan het product gesteld worden, eischen
van variatie, van kwantiteit en kwaliteit, des te hooger stijgen ook de
eischen die aan het leiderschap van den mensch gesteld worden.
En deze eischen zijn, sedert het moment dat de mensch zich met
den groei en de productie van planten ging bemoeien, in steeds
stijgende mate toegenomen.
De primitieve mensch, die uit de veelheid van soorten welke hem
omgaven, er enkele uitkoos, deze apart ging telen en vermeerderen en
daardoor tot plantenteler werd, kende in zijn behoeftebevrediging
slechts weinig variatie. Hij was weinig kieskeurig en vroeg slechts zijn
honger te mogen stillen, zijn leven in stand te houden. Economie in
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den zin zooals wij dat woord verstaan, was hem vreemd en de strijd
om het bestaan lag bij hem op een geheel ander plan dan bij ons. Hij
rooide bosch of wildernis, trok den bodem wat open om er het zaad
in te strooien, wachtte op het tijdstip waarop het groeiende gewas het
voor hem meest begeerenswaardige stadium in zijn ontwikkeling bereikt had, oogstte en borg het verzamelde product in zijn voorraadshutten of -schuren. De behoeften van den modernen mensch hebben
zich echter in allerlei opzicht verveelvoudigd. Bovendien is ook de
economie in het productieproces van den landbouw steeds luider gaan
meespreken, zoodat de tijd, dat iemand die in staat was een rechte
voor te trekken, een koe te melken en met forschen armzwaai het zaad
regelmatig in den akker te strooien, zich boer kon noemen en als zoodanig ook kon handhaven, wel achter ons ligt. Boeren eischt kennis,
vele en veelzijdige kennis; goed boeren is een kunst.
In het middelpunt van het productieproces in den landbouw staat
de levende plant. De prestaties dezer plant hangen echter niet alleen
van haar zelf af, van haar uit- en inwendigen bouw en hare physiologische vermogens, maar zij worden mede in sterke mate beïnvloed
door het midden waarin deze plant leeft, door het milieu waarin zij
toevallig terecht kwam ofwaarin zij opzettelijk geplaatst werd. „Vegetative growth" zoo drukte een schrijver over plantenteelt zich uit, „is
nature's response to environmental conditions". *)
Dat midden is een ontzaggelijk gecompliceerd iets, niet alleen door
het groot aantal factoren waaruit het is opgebouwd, maar vooral ook
door de groote variabiliteit, de onbestendigheid van elk dezer factoren, waardoor weer de samenwerkende of saamgevoegde totaliteit
steeds in meerdere of mindere mate aan voortdurende wijziging
onderhevig is. Doordat bovendien een groot aantal dezer factoren
beheerscht wordt door den grooten onbekenden: het Leven, en een
ander deel gevormd wordt door de natuur, die deze eveneens buiten
het menschenbereik brengt, is het milieu waarin de plant moet verkeeren en waarvan zij den invloed bij haar groei en productie ondervindt, door den mensch niet te voorzien of te voorspellen, noch te
fixeeren.
En toch, ondanks de groote variabiliteit van het milieu, variabiliteit
van tijd en plaats, en de onzekerheid die dit met zich meebrengt,
wordt van den plantenteler verwacht, dat hij in het antwoord wat de
plant op de omstandigheden die haar omringen geeft, een vaste lijn
weet te leggen.
Voor dien plantenteler komt daar bovendien nog iets bij. Voor
hem maakt plantenteelt onderdeel uit van zijn bedrijf, dus van werkzaamheid waarin hij een bestaan moet vinden. Het werk wat hij in en
met de natuur verricht, speelt zich bij hem af tegen een sociaal*) Hughes and Henson „Crop Production" (1930) blz. 13.
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ecoHeimischen achtergrond. Dientengevolge worden aan de door de
natuur gegeven componenten van het milieu, er nog een aantal van
buiten af toegevoegd, die het productieproces in den landbouw nog
in ingewikkeldheid doen toenemen. Want ook deze componenten
staan voor een groot deel buiten den directen invloed van den plantenteler.
Is de taak van hem, die plantenteelt om wille van den broode, als
bestaansbron beoefent, een zware taak, met recht mag dit ook gezegd
worden van hem, die belast werd met haar wetenschappelijke verzorging. Immers, plantenteelt als wetenschap heeft naast haar hoogste
doel : het kennen, toch ook nog een zeer voorname dienende functie,
namelijk om binnen het raam der menschelijke vermogens de productie in de natuur tot een zoo hoog mogelijken trap van volmaaktheid
te helpen brengen, zulks tot welzijn van den mensch, die zonder haar
niet bestaan kan. Wil zij deze functie goed vervullen, dan moet ook
zij alle factoren, die richtinggevend zijn voor de plantenproductie als
onderdeel van het landbouwbedrijf, binnen haar gezichtskring betrekken. Verwaarloost zij, door zich alleen bezig te houden met de
plant in hare verhouding tot het natuur-gegeven milieu, de buiten de
natuur gelegen factoren, dan zal dit noodzakelijkerwijs uitloopen op
een zich steeds verder van elkander distanciëeren van wetenschappelijken en practischen plantenteler, zulks tot schade van beiden, maar
vooral tot schade van de gemeenschap waarvan beide deel uitmaken
en die het bestaan van beiden mogelijk maakt. Daarom zal ook de
plantenteelt als onderdeel der landbouwwetenschap, nooit uit het oog
mogen verliezen, dat de landbouw slechts bestaanbaar is op economische basis. Zij zal er zich steeds van bewust moeten zijn, dat het
niet voldoende is te constateeren, dat een of andere handeling gegrepen uit het natuurgebeuren als de meestjuiste op zich moet wordek
aangemerkt, maar zij zal deze handeling mede moeten zien tegen den
sociaal-economischen achtergrond waartegen zij straks in de practijk
gesteld moet worden.
Daarom moet het ook van belang geacht worden, dat de toegepaste
wetenschap die de plantenteelt is, in voortdurend nauw contact met
de practijk beoefend wordt, want alleen daardoor zal het haar mogelijk zijn, de buiten de natuur gelegen milieucomplexen op de juiste
wijze te leeren onderkennen.
Wenden wij ons, na het belang van nauwe samenwerking tusschen
wetenschappelijke en practische plantenteelt te hebben bepleit, weer
tot den practischen plantenteler.
Zooals wij zagen, is het doel dat hem bij zijn handelen voor oogen
staat, het verkrijgen van een zoo hoog mogelijke opbrengst in kwantiteit en kwaliteit, een opbrengst die bovendien de zekerheid van bereikt
te worden in zich draagt en dat alles gesteld tegen een sociaal-econo-
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mischen achtergrond. Het weten om het weten zelf interesseert hem
slechts in zooverre, als het hem helpt zijn doel te bereiken.
Twee wegen staan open om tot dit doel te geraken en is hij een
bekwaam leider, een goed strateeg, dan zal de plantenteler beide
wegen benutten om de kans van slagen te vergrooten. Hij zal trachten
het milieu, waarbinnen de plant hare productie tot stand moet brengen, voor haar zoo gunstig mogelijk te maken en hij zal tevens de
keuze van de plant, welke keuze geheel aan hem is, zoodanig stellen,
dat deze aan het gegeven en te verwachten milieu zoo goed mogelijk
is aangepast.
Wil hij het milieu verbeteren, dan moet hij dat milieu leeren kennen. Wil hij de plant aan het milieu doen aanpassen, dan moet haar
reactievermogen op dat milieu hem klaar voor oogen staan.
Nu is èn het kennen van het milieu èn het inzicht hebben in het
reactievermogen der plant op dat milieu, zooals reeds aangegeven,
een bovenmenschelijke taak. De practische plantenteler zal zich dan
ook tevreden moeten stellen met het benaderen dezer wetenschap.
Daartoe staan hem nu enkele middelen ter beschikking en wel:
Ie een ingeboren aanvoelen van het natuurgebeuren, gepaard aan
de hem van geslacht op geslacht overgedragen ervaring van
eeuwen, vergaard in een nauwkeurig observeeren van het gebeuren
in de natuur en,
2e de bijstand van alles, wat de landbouwwetenschap in haar verschillende geledingen, als vrucht van studie en onderzoek aan
natuurgeheimen wist te ontraadselen en in practische kennis wist
om te zetten.
Daarnaast — maar dat laat ik hier buiten beschouwing — zal de
gemeenschap hem, die haar lidmaat en dienaar is, nog met extra
middelen terzijde kunnen staan, om zijn doel te bereiken en zijn taak
tot een goed einde te kunnen brengen.
O p beide bovengenoemde middelen wil ik echter heden wat nader
ingaan. Al ligt uiteraard het interesse van den wetenschappelijken
plantenteler meer bij het tweede middel, toch kan ook het eerste hem
niet onberoerd laten, omdat dit ook hem iets te zeggen en te leeren
heeft.
Het nader ingaan op deze middelen, die den practischen plantenteler ter beschikking staan om zijn doel te bereiken, biedt mij de gelegenheid om het synthetisch karakter van de landbouwplantenteelt
met des te meer nadruk te beklemtoonen.
Langs den weg dersynthese empirisch gefundeerd.
Vanaf het moment dat de mensch zorg begon te besteden aan de
plant, die hij zich uit de wildernis koos, omdat zij hem een gewenscht
product vermocht te leveren, vanaf dat moment heeft hij getracht de
gedragingen van plant en milieu te doorgronden. Hij heeft zijn oogen
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wijd geopend gehouden voor het gebeuren in de natuur en zijn oor
bij haar te luisteren gelegd om haar geheimen te ontraadselen. Door
voortdurend observeeren, door probeeren en telkens opnieuw probeeren, langs den weg van behaalde successen en geïncasseerde tegenslagen, door toevallig en opzettelijk handelen, heeft de practische
plantenteler langzaam en geleidelijk de smalle productiebasis waarop
de oorspronkelijke „wild" groeiende plant stond, weten te verbreeden.
Heeft hij de natuur tot een veelvoud van voortbrenging weten te
dwingen, vergeleken bij dat wat zij uit zich zelf, zonder zijn medewerken, opleverde.
Zoo had zijn ervaring hem geleerd, dat de plant op een bepaalde
grondsoort beter groeide en meer opbracht dan op een anderen grond.
Bij uitbreiding van de teelt of bij gedwongen verplaatsing zocht hij
dezen bepaalden grond het eerst uit en zoo zien wij bijvoorbeeld het
volk der Bandkeramikers, dat ook in Nederland den landbouw, d.w.z.
de systematisch beoefende teelt van gewassen, het eerst vestigde, zich
bij de keuze van zijn akkerland vooral tot de van nature vruchtbare
en gemakkelijk te ontginnen en bewerken lössgronden richten.
Met de keuze van een goede standplaats voor de plant gingen automatisch pogingen tot verbetering van die standplaats gepaard. De
grond werd omgewoeld, het zaad werd in de aarde gebracht en de
opgroeiende plant in haar concurrentiestrijd met de „wilde" soortgenooten beschermd, door de laatsten vroegtijdig te verwijderen.
Mogelijk naar analogie van het gebeuren bij mensch en dier, mogelijk ook zuiver empirisch, kwam men al spoedig tot het besef, dat de
plant voor haar groei en productie ook voedsel behoefde. Door opzettelijken toevoer van organischen mest, asch e.d. alsmede door het
telkens verplaatsen van de teelt naar perceelen die door de natuur
nog (of opnieuw) met een zekeren voorraad aan plantenvoedsel verrijkt waren, heeft de plantenteler van het verleden, getracht aan de
voedselbehoefte der plant beter tegemoet te komen.
Door voortdurend de oogen geopend te houden voor het natuurgebeuren ontdekte men het practische nut van toevalligheden, dat
men weliswaar niet kon verklaren, maar waarvan men de waarde
voor de teelt leerde beseffen en daarom ook voortaan opzettelijk ging
te voorschijn roepen. Zoo ontstond o.a. de vruchtafwisseling, de
mengteelt met vlinderbloemigen en de groenbemesting met deze.
Door het samenbrengen — opzettelijk en (of) toevallig — van de
uit het wild verzamelde soorten, vooral nadat het contact tusschen de
verschillende volksstammen en volkeren grooter wasgeworden, konden
langs den weg van spontane kruising nieuwe vormen ontstaan, waarin
natuur en mensch verder selecteerden. Hieruit kon geleidelijk aan een
plantensortiment worden opgebouwd, dat in productie aanzienlijk
uitstak boven dat wat de natuur bood en ook geboden had toen de
mensch nog slechts haar roover was. Zoo leverden de opgravingen der
hutkommen van de reeds genoemde Bandkeramikers en het onderzoek
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van de scherven van het daarin gevonden vaatwerk x ), het bewijs, dat
deze eerste boeren van Nederland zeer waarschijnlijk de heden ten
dage algemeen verbouwde tarwesoort Triticum vulgare nog niet kenden, maar dat bij hen wel de grondvormen aanwezig waren om deze
meer productieve vorm te doen ontstaan. Naast Tr. monococcum
(ontstaan uit den wildvorm Tr. aegilopoïdes) en Tr. dicoccum (ontstaan uit Tr. diccoccoïdes), komen in de resten der Bandkeramische
nederzettingen ook Tr. Spelta en Tr. compactum voor. Beide eerstgenoemde tarwesoorten, die nu in Nederland verdwenen zijn, behooren tot de oudste tarwe's wier oorsprong, zooals aangegeven, tot
de wilde soorten herleid kan worden. Merkwaardig is dat de spelttarwe nog tot op den dag van heden in Zuid-Limburg, het land der
Bandkeramische nederzettingen, heeft standgehouden.
Hoe mensch en natuur samenwerkten om tot verbetering der productie te komen vinden wij eveneens zeer opvallend geïllustreerd in
de verbreiding van het ten onzent nog te weinig gewaardeerde, maar
o.a. voor geheel Midden- en Noord-Amerika zoo belangrijke groenvoedergewas :de lucerne. Vanuit het stamland Klein-Azië is dit gewas
waarschijnlijk tijdens de Perzische oorlogen in Griekenland terecht
gekomen en door de Romeinen en later de Arabieren langs de kusten
van de Middellandsche Zee verspreid geraakt. Door de Aiooren overgebracht, kreeg het gewas onder den naam alfalfa vasten voet in
Spanje, van waaruit het tot in Frankrijk doordrong. O p hun ontdekkingsreizen en veroveringstochten brachten de Spanjaarden dit
uitstekende groenvoedergewas naar Midden- en Zuid-Amerika, terwijl
het onder den Arabischen naam alfalfa vanuit Chili en Mexico naar
Californie kwam en zich van daaruit in de Midden- en Oostelijke
staten der Vereenigde Staten inburgerde. H a re gevoeligheid voor lage
temperatuur bleek voor de Medicago sativa een beletsel omin de Noordelijke staten der Vereenigde Staten enin Canada stand tehouden. Dat
echter ook hier de lucerne in later tijd een zeer belangrijk groenvoedergewas kon worden is in zijn oorsprong te danken aan Duitsche landverhuizers, die in het midden der vorige eeuw vanuit hun vaderland,
een andere lucernesoort, namelijk de bastaardlucerne (Medicago
media) in de Vereenigde Staten importeerden, een soort die in Frankenland, Thüringen, de Pfalz en de Eifel inheemsch was. Deze lucerne,
die zich onder den naam Grimm-lucerne snel over de Noord-Oostelijke staten der Vereenigde Staten en over Canada verspreidde, was
een natuurproduct, ontstaan door spontane kruising van de in Zuiden Midden-Duitschland doorgedrongen blauwviolet bloeiende Medicago sativa en de vanuit Siberië over Europeesch Rusland, de landen
langs de Oostzee en een groot deel van Noord- en Midden-Europa
verspreidde geelbloeiende sikke'lucerne, de Medicago falcata. De uit
deze kruising ontstane vormen bleken in hun complex van eigen1

) Beckers Sr.enJr. „Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg", Maastricht (1940) blz. 131-132.

83
schappen, de beide ouders belangrijk te overtreffen; van de Medicago
falcata hadden zij de groote resistentie tegen lage temperatuur, de
betrekkelijk geringe eischen t.a.v. voeding en standplaats geërfd en
van de Medicago sativa brachten zij de snelle ontwikkeling, de groote
productiviteit en de diepgaande, weinig vertakte wortel mee. Aan
den practischen plantenteler was de beoordeeling van deze eigenschappen, alsook in verband daarmee, de keuze uit den grooten
vormenrijkdom die na de bastaarddeering was ontstaan, maar bovendien ook de verdere verspreiding over de wereld.
Zoo is in een langzamen, geleidelijken groei van eeuw tot eeuw,
door het samenvoegen van de ervaring van geslacht op geslacht, de
plantenteelt door den beoefenaar van deze teelt, empirisch gefundeerd.
Zij heeft zich in de breedte en in de diepte ontwikkeld, eenerzijds door
vermeerdering van kennis en daardoor betere verzorging van het
milieu, anderzijds door verbetering en uitbreiding van het plantenmateriaal, waarmede de teelt gedreven werd. En zooals de waarde
van een huis niet uitsluitend mag beoordeeld worden naar zijn bovenbouw, naar het uiterlijk zichtbare, maar mede bepaald wordt door de
degelijkheid van het fundament waarop die bovenbouw rust, zoo mag
bij de beoordeeling van onze hedendaagsche plantenteelt niet uit het
oog verloren worden, dat de prachtige opbouw die hieraan door de
ontwikkeling der natuurwetenschap gegeven werd, rust op het stevig
fundament, hetwelk door de ervaring van eeuwen hiervoor gelegd
werd. Het kan geen kwaad, integendeel slechts voordeel opleveren,
indien wij er ons in dezen tijd, waarin de menschheid slechts uit het
heden schijnt te willen putten, wel bewust van zijn dat het verleden
ons nog steeds iets kan leeren.
In het ontbreken der overgeërfde ervaring zullen wij de verklaring
kunnen vinden voor het veelvuldig mislukken, en dat ondanks niet
zelden uitnemende theoretische scholing, van hen die niet als boer
geboren, boer gemaakt werden en die na enkelejaren van experimenteeren en nog eens experimenteeren, mislukking op mislukking te
boeken kregen en er tenslotte het bijltje maar bij neerlegden.
Zij zal ons ook de moeilijkheden duidelijk maken die de meeste
boeren ondervinden bij overgang van eigen geboortegrond — waar
zij de ervaring van geslacht op geslacht naast zich hadden staan —
naar andere streken, waar zij deze ervaring moeten missen en hun
weg nog moeten zoeken.
Daarom is het ook een verstandige daad van de Overheid, om in
een streek, zooals de Zuiderzeepolders, waar plantenteelt nog nooit
beoefend werd, zelf gedurende de eerstejaren het risico te willen dragen en bovendien hen, die straks de leiding van het bedrijf in die
nieuwe landbouwstreken op zich moeten nemen, de gelegenheid te
bieden om op de plaats zelve waar zij komen te staan, na te speuren
wat de natuur hen, voor nu en voor de toekomst, te zeggen heeft.
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O m d a t ervaring in den landbouw een zaak is die in hooge mate
aan plaats en tijd gebonden is, houdt dit ook in, dat wil de landbouwer
zijn taak goed vervullen, hij door een vasten band verbonden moet
zijn met den bodem, waarop hij het productieproces moet leiden. Is
die band er niet, wordt hij telkens verbroken, dan komt het niet tot
jarenlange waarnemingen en zal hij, door gebrek aan inzicht, zijn
taak kwalijk tot een goed einde kunnen brengen. En dat tot schade
van hemzelf, maar ook tot schade van de gemeenschap, die immers
het best gediend wordt, indien de boer zijn taak goed kan vervullen.
In een zoo met de natuur verbonden bedrijf als de landbouw, vormt
de met oordeel gehanteerde practijkervaring inderdaad een groot
goed. Dit blijkt ook uit het feit dat voor verschillende belangrijke
zaken, die later door de landbouwwetenschap experimenteel bloot
gelegd werden, een aanduiding reeds in de practijkervaring aanwezig
was. Zoo zal Feekes naar aanleiding van zijn exacte proeven over den
meest gewenschten zaaitijd van diverse tarwerassen getuigen: „de
kennis hieromtrent ging tot nu toe niet veel verder dan een boerenervaring, die overigens door de proeven bevestigd wordt" ') en hij
staat met zijn getuigenis niet alleen. „There is usually a foundation of
truth in a local practice", zegt Russell. Helaas is, met het teloor gaan
van veel traditie op ons platteland, ook veel practijkervaring t.a.v. de
uitoefening van het bedrijf, verdwenen.
Natuurwetenschappelijk verbeterd. Analyse ensynthese gaan hand inhand.
Empirisch stevig gefundeerd, werd het gebouw der practische
plantenteelt in de negentiende eeuw verder natuurwetenschappelijk
opgetrokken met behulp van de belangrijke ontdekkingen die Ingenhousz, Priestley, De Saussure, PolstorfT en Wiegman, Von Liebig,
Berzelius,DeBoussingault, Hellriegel en Wilfarth, Beyerinck en andere
vooral omtrent het physiologisch gebeuren bij den groei en de productie der plant, de menschheid wisten aan te bieden.
Toegerust met een meer exacte en meer volledige kennis omtrent
de levensvoorwaarden der plant, leerde men nu ook hare verhouding
tot het milieu en omgekeerd die van het milieu tot de plant, beter
kennen, zoodat men zich ook met meer vrucht op de verbetering van
dat milieu kon gaan toeleggen. De omwenteling in den gedachtengang
omtrent de wijze waarop de planten zich voeden, leidde weldra tot
een belangrijke verbetering in de voeding der cultuurgewassen en
deed dientengevolge hun opbrengst aanzienlijk stijgen. Vanuit Engeland was reeds eerder een sterke stimulans uitgegaan tot verbetering
der grondbewerking, die samen met een diepere ontwatering en ontzuring, den bodem geleidelijk aan tot een meer geschikte standplaats
voor de plant gemaakt had. En toen weldra bleek, dat de planten in
hare natuurlijke vermogens te kort schoten om de verbetering in het
x
) Feekes „De Tarwe en haar milieu" Verslagen van de Technische Tarwecommissie
X V I I . Groningen 1941, blz. 609.
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milieu bij te houden, werden volgens de door Correns, Tschermak en
De Vries herontdekte en uitgebreide richtlijnen van Gregor Mendel
omtrent de vererving van de grondslagen der eigenschappen, nieuwe
rasser gekweekt, die door hun hooger productievermogen het verbeterde milieu wel wisten uit te buiten, en bovendien nog een hernieuwde aansporing gaven tot verder opvoeren der gunstige milieuomstandigheden.
O m d a t het hem nog aan een goede theoretische scholing ontbrak
stond de practische plantenteler aanvankelijk nog wat afzijdig van het
nieuwe, wat de wetenschap hem bood. N a d a t echter ook hierin voorzien was en de practische plantenteler, door kennisname van de
wetenschappelijke vindingen, zijn inzicht in het natuurgebeuren verruimd had, heeft hij zich met voortvarendheid bij den wetenschappelijken plantenteler aangesloten. Tusschen wetenschap en practijk
ontstond in dezen tijd een gelukkige samenwerking en het is grootendeels aan deze samenwerking te danken dat de Nederlandsche landbouw in enkele decennia tijds zoo'n grooten vooruitgang wist te
boeken.
Wel heeft in dezen tijd het onderzoek in het laboratorium zijn
intrede gedaan, maar het heeft nog niet die beteekenis, neemt nog
niet die overheerschende plaats in, waarop het in latere jaren zal
komen te staan. Het veldonderzoek, het studeeren en probeeren in het
natuurlijk milieu, staat nog op den voorgrond, feitelijk als een conditio
sine qua non voor een innige samenwerking van wetenschap en practijk. Met elkander trekken geleerde en practicus — zijn deze twee niet
veelvuldig in één persoon vereenigd? — het gebouw der plantenteelt
op. Gescherpt in zijn waarnemingsvermogen ontdekt de practicus
telkens nieuwe problemen, die hij ter oplossing aan den wetenschappelijken onderzoeker voorlegt. En als de oplossing dan gevonden is,
wordt zij in een gezamenlijk ondernemen in het natuurlijk milieu,
waarbinnen de practische plantenteelt zich beweegt, op hare juistheid
getoetst.
Het proefveld speelt in dezen tijd dan ook een groote rol, niet alleen
als middel ter demonstratie, maar naast het laboratorium ook als
werkterrein voor het wetenschappelijk onderzoek.
De voorlichting, nog ten nauwste bij het onderzoek betrokken,
vormt een belangrijke schakel tusschen wetenschappelijke en practische plantenteelt. Zij richt zich tot de massa en tracht nog het geheel
van den landbouw te omvatten.
Eén man, zooals b.v. G. Reinders ten onzent, is nog in staat om een
handboek over heel den Nederlandschen landbouw te schrijven.
Waren de eeuwen die vooraf gingen aan deze korte periode waarbinnen de groote vooruitgang van den landbouw zich voltrok, gekenmerkt door de synthese, een synthese die aan den landbouw in de
verschillende streken van ons Vaderland zijn kenmerkende contouren
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gaf, de negentiende en het begin der twintigste eeuw vervolmaakte
deze synthese op den grondslag eener goede analyse. De geschetste
samenwerking zorgde er echter voor dat de analyse in zich zelf beperkt bleef en dat de synthese richtinggevend bleef voor alle handelen.
Verder vervolmaakten wetenschappelijkbevestigd.De analyse.
Het ligt op den weg van iedere wetenschap en zeker op dien der
natuurwetenschap om te trachten de eenmaal gedane ontdekking tot
in haar oorsprong te vervolgen. Tegenover dit streven der wetenschap
stelt zich echter, gezien de grootschheid en gecompliceerdheid der
natuur, de beperktheid der menschelijke vermogens. Deze beperktheid dwingt den mensch ook hier tot arbeidsverdeeling. Als een zwerm
bijen op zoek naar honing, zoo zijn de hongerigen naar het weten
uitgetrokken. Steeds verder hebben zij zich van het uitgangspunt verwijderd, omdat zij op den weg waarlangs zij zich bewogen steeds
nieuwe bronnen vonden waaruit zij konden putten, terwijl het eindpunt nog ver uit het gezicht bleef.
Ook de plantenteelt als wetenschap kon en mocht zich niet langer
tevreden stellen met hier en daar, min of meer willekeurig, ingrijpen
in het ontwikkelingsrhythme der plant en het onderzoeken van de
gevolgen van dat ingrijpen op het uiteindelijk resultaat der productie.
Deeltje voor deeltje begon zij systematisch de levensmogelijkheden
van de plant af te tasten, om aan de hand van de gegevens die dit
opleverde, de grenzen van deze levensmogelijkheden te kunnen vaststellen. De plant echter staat niet op zich zelf, maar wat zij is en
worden zal, hangt naast haar eigen-zijn mede af van het midden
waarin zij verkeert. Door zijn variabiliteit en daaruit voortvloeiende
heterogeniteit, verzet dat midden zich echter elk moment van het
plantenbestaan tegen het concreet aftasten en vastleggen van hare
levensmogelijkheden.
De noodzakelijkheid van een controleerbaar, homogeen milieu
drong zich dan ook weldra op. Ontmoette het uitschakelen van de
buiten de natuur gelegen milieufactoren hierbij geen bezwaar, moeilijker was het echter om de natuur-gegeven milieufactoren tot een
constante samen te voegen. De eenige weg daartoe leidde naar het
laboratorium en langzamerhand werd de experimenteerruimte dan
ook van het vrije veld naar het laboratorium overgebracht. Hier
immers was men in staat om het chemisch en klimatologisch milieu,
om de voorziening van de plant met water, zuurstof, koolzuur en de
voor het leven noodzakelijke elementen, om de temperatuur, de luchtvochtigheid, de lichttoevoer enz. te regelen.
Nu ook bleek het mogelijk om de reactie der plant, hare physiologische, morfologische en anatomische reactie, op de verschillende
milieufactoren en op wijziging in deze factoren, vast te stellen. En niet
alleen de reactie van het geheele organisme, maar ook die van elk
zijner onderdeden (organen), waarbij tenslotte ook het niet zichtbare
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dec:!., namelijk dewortel, aan bod kwam. De reactie op de verschillende
elementen, ook op de zgn. sporenelementen, op den zuurgraad, de
vochtvoorziening, op hooge en lage temperaturen, op luchtvochtigheidstoestand, op de zuurstofvoorziening, op korte en lange dag, op
de soort der stralen enz.
De reactie van de plant in monocultuur, maar ook in samenleving
met andere planten, waarbij die met de laagst georganiseerden, met
bacteriën en schimmels, de bijzondere aandacht verkreeg, omdat deze
samenleving meestal tot nadeelige gevolgen voor het cultuurgewas
leidde, in enkele gevallen (symbiose) ook nuttig bleek te zijn.
Door uit te gaan van een gegeven organisme was het nu omgekeerd
ook mogelijk om het milieu onder de loupe te nemen. Het laboratorium bood immers de mogelijkheid om in eenoverigens constant milieu
een of meer factoren naar believen te laten varieeren.
De sterke toename van het aantal objecten en de steeds grooter
wordende differentiatie bij het onderzoek moest noodzakelijk tot een
steeds verder voortgezette specialisatie bij de onderzoekers leiden. De
uitgezette waarnemingsposten in het wijde gebied van wetenschappelijk onderzoek dat de plantenteelt bestreek, werden weldra zelf actiecentra, die op hun beurt tot het uitzenden van verkenners in het door
hun bestreken arbeidsveld moesten overgaan. Wel ontmoette men
elkander regelmatig aan de periferie van het werkterrein, maar de
verbinding met het punt waarvan men oorspronkelijk was uitgegaan,
werd hoe langer hoe zwakker. Zoo zwak zelfs, dat sommige ernstige
stellingscommandanten in het voorterrein zich bezorgd gingen afvragen of het nog wel ooit mogelijk zou zijn om een aaneengesloten
front te vormen. De landbouwplantenteelt, eertijds een onderdeel van
het. kennen van den landbouwkundige, zag geleidelijk aan verschillende gewassen uit haar midden afsplitsen en tot apart object van
bestudeering en onderzoek worden, terwijl momenteel de toestand
welhaast zoo geworden is dat elk van deze objecten b.v. de tarwe, het
vlas, de aardappel, de suikerbiet, de gerst, het grasland enz. ettelijke
gespecialiseerde onderzoekers tot zich trekt.
In een noodgedwongen parallelliteit met de specialisatie in de
wetenschap zien wij hoe langer hoe meer ook de voorlichting, het
onderzoek bij de proefstations en andere op de practijk ingestelde
instituten, de landbouwpers en het landbouwonderwijs, tot splitsing
en specialisatie overgaan.
Ik vergeleek zoo straks het steeds aangroeiende corps der wetenschapsbeoefenaars met een uitzwermend bijenvolk. Tusschen hen en
de bijen bestaat echter dit onderscheid, dat de aan deze nuttige insecten toevertrouwde deeltaak ook deeltaak blijft, doordat zij telkens
terugkeeren naar de gemeenschap, waarvan zij uitgingen, zoodat haar
werken ingepast blijft in het geheel. Zij brengen stuifmeel en honing
aan en bouwen daarmede niet ieder een volmaakte, maar op zich zelf

staande honingcel, maar vervaardigen gezamenlijk een honingraat,
waarin iedere cel geordend haar plaats heeft. Natuur tegenover
mensch, synthese tegenover analyse, gemeenschap tegenover individu!
Het is natuurlijk verre van mij om een afkeurend oordeel over dezen
ontwikkelingsgang in het natuurwetenschappelijk handelen uit te
spreken. Integendeel, een ieder die het kennen als hoogste doel der
wetenschap beschouwt, zal dezen ontwikkelingsgang niet anders dan
toejuichen, omdat hij de mogelijkheid schiep, om zooveel mogelijk te
kennen. Toch mag ons dit niet weerhouden om ook de schaduwzijde
en de tekorten die deze ontwikkelingsgang met zich meebracht onder
de oogen te zien en er ons op te bezinnen of de landbouwwetenschap
op deze wijze in hare volledige taak niet tekort dreigt te schieten, of
met name de dienende functie :het vooruitbrengen van den landbouw,
nog voldoende tot haar recht komt. Voor de landbouwwetenschap als
zoodanig, vormt immers het landbouwbedrijf het object harer bemoeienis. Dat bedrijf, hetwelk zich bezig houdt met de teelt van
planten en het houden van dieren en dat terwille van den mensch,
die in dat bedrijf werkzaam is en van de menschheid, die door de
voortbrengselen van dat bedrijfin stand gehouden wordt. Vormt nu
de teelt van één gewas reeds een ingewikkelde synthese op zich zelf,
zeldzaam zijn de bedrijven, die een zoo vérgaande specialisatie doorvoerden, dat zij slechts één gewas of één diersoort tot onderwerp van
h u n bemoeienis maakten. Tegenover het analytisch handelen der
wetenschap, komt het synthetisch handelen der practijk dan ook wel
zeer sterk naar voren.
Dientengevolge is het gevaar niet denkbeeldig, dat er langzamerhand een steeds grooter afstand tusschen de beoefenaars der landbouwwetenschap en deze wetenschap zelve eenerzijds, en de beoefenaarsvan den practischen landbouw en die landbouw zelve anderzijds,
ontstaat. En dit tot nadeel van den landbouw, maar ook tot nadeel der
landbouwwetenschap, die zich daardoor steeds verder van het eigenlijke object harer bemoeienis zou verwijderen en tenslotte het gevaar
zou loopen op te houden landbouwwetenschap te zijn.
Daar komt voor de plantenteelt nog iets bij. De analyse noodzaakte
om van het natuur-gegeven milieu over te gaan naar het kunstmatig
geschapen laboratorium-milieu. De practische landbouwplantenteelt
voltrekt zich echter uitsluitend in de natuur, in het vrije veld. En nu
dreigt er voor den wetenschappelijken plantenteler weer het gevaar
dat hij, zich terugtrekkend binnen zijn laboratorium-experimenteerruimte, plantenteelt wil beoefenen als onderdeel van den landbouw,
en daarbij de realiteit uit het oog verliest. Die realiteit, zooals Professor
Baas Becking het u i t d r u k t x ) , bestaat hierin, dat de aarde, zooals zij
is, de meest belangrijke toetssteen van ons biologisch kennen moet
zijn, en dat ,,hoe men de levensverrichtingen in het laboratorium moge
l

) Baas Becking, „Geobiologie", Den Haag, (1934), blz. 5.

89
ana.lyseeren, het organisme aardsch (is), en zijn lotgevallen samengeweven (zijn) met die van de a a r d e " . Samengeweven ook met die
van den mensch, die deze aarde bewoont en bewerkt, zouden wij er
ter aanvulling nog voor de plantenteelt aan toe kunnen voegen.
Indien de wetenschappelijke beoefenaar van de plantenteelt dit
goed voor oogen houdt, zal hij ook minder gevaar loopen steenen aan
te brengen, die in het bouwsel der practische plantenteelt niet passen,
of zich in een bepaalde richting teveel vast te denken en de voor de
hand liggende feiten over het hoofd te zien, omdat daar in zijn voorstellingsvermogen geen plaats voor is.
Van analysetot synthese,
Keeren wij tenslotte nog even terug naar ons uitgangspunt, waarbij
wij zagen, dat het naaste doel der plantenteelt ligt in het welslagen
der productie, en dat dit welslagen afhangt eenerzijds van het milieu
waarin de plant gebracht wordt en anderzijds van de keuze der plant,
die aangepast moet zijn aan dat milieu.
Nu ligt er in het antwoord hetwelk de plant geeft op de omstandigheden die haar omringen, ondanks de daarin heerschende groote
variabiliteit, toch een zekere lijn. Want al zijn er geen twee perceelen
grond, hoe klein ook, aan te wijzen, waarvan het milieu homogeen
genoemd zou kunnen worden, toch zal het antwoord van dezelfde
plant onder de condities die b.v. de zandgrond haar biedt, anders zijn
— maar van een bepaalde strekking — dan dat, waartoe een verblijf
op kleigrond leidt. Zal dezelfde plant op den zandgrond van NoordLimburg anders reageeren dan op de overeenkomstige grondsoort van
Drente of Friesland.
De verklaring voor deze vaste lijn ligt eensdeels in de wetmatigheid
waarvan heel het natuurgebeuren doortrokken is en waardoor o.a. de
levensprocessen der plant binnen bepaalde banen geleid worden, maar
anderdeels ook in het feit, dat er in ieder variabel milieugegeven, een
vaste, fixeerbare en controleerbare kern zit, waaromheen zich het
viariabele als het ware groepeert en waardoor het geheel m.a.w. het
milieu, toch een zekere gestalte krijgt.
Deze vaste kern bestaat op haar beurt weer uit enkele complexen,
die deels door de natuur gegeven zijn, deels buiten haar om, maar
niet steeds in onafhankelijkheid van haar, werden aangebracht.
Zoo ligt in den natuur-gegeven milieufactor: den bodem, een vaste
kern, die gevormd wordt door de wijze van zijn ontstaan, zijn mineralogische engranulaire samenstelling, zijn gehalte aan stabiele humus,
zijn hoogteligging (ook t.o.v. het grondwater), zijn relief enz.
De hoeveelheid neerslag, de verdeeling van dezen over het jaar, de
hoeveelheid en aard van den lichttoevoer, de luchtvochtigheid, de
warrnteverdeeling (aantal dagen met maximum temperaturen, aantal
vorstdagen, te verwachten begin en einde van de vorstperiode enz.)
heerschende windrichting e.d.m. die tezamen het klimaat vormen,
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vertoonen als gemiddelde een zekere waarde, waardoor b.v. het klimaat van Groningen anders is dan dat van Zeeland, het klimaat in
den Z.O.-hoek van Zuid-Limburg anders dan in de omgeving van
Maastricht eninhet heuvelachtige Z.O. van Zuid-Limburg, het microklimaat zelfs perceel voor perceel een andere gesteltenis kan vertoonen,
hetwelk o.a. blijkt uit het verschil in optreden van nachtvorst, schot
bij granen, phytophthora bij aardappels enz.
Van de buiten de natuur gelegen complexen noem ik als de voornaamsten: de sociaal-economische verhoudingen, die practisch voor
geen enkel bedrijf dezelfde zijn (denken wij slechts aan bezits- en
arbeidsverhoudingen, de afzetmogelijkheden door geografische ligging
en verkeersmogelijkheden), de historische ontwikkeling van den landbouw, die streeksgewijze een ander beeld vertoont, de volksaard en
binnen dezen, de karaktereigenschappen van het individu, waardoor
de een in zijn handelen impulsief, de andere bedachtzaam is, de een
traag en weinig energiek, de ander voortvarend en ondernemingsgezind, de een slordig, de ander pijnlijk nauwgezet, de een achterlijk,
de ander goed onderlegd enz.
Het is nu mede de taak van den plantenteler om deze complexen te
analyseeren, de gedragingen der plant t.a.v. de vaste kern die deze
complexen formeeren vast te stellen, om dan met behulp van de aldus
verkregen gegevens de juiste synthese voor de plantenproductie op te
stellen, door milieu en plant op elkander afgestemd te doen zijn.
Natuurlijk dienen wij ook hier te bedenken, dat hij die met levende
individuen werkt, nooit absolute waarden mag verwachten en dat hij
tevreden moet zijn, indien hij met voldoende zekerheid kan vaststellen
hoe de gekozen plant op de gegeven milieucomplexen zal reageeren.
Zoodra de plantenteler ergens op een stuk land gewassen wil gaan
telen, moet hij dus beginnen met eerst de vaste kern van het milieu
te analyseeren. Ervaring, eigen en overgeleverd, — ik gaf het reeds
uitvoerig aan — vormt hierbij zijn eerste hulpmiddel, maar de wetenschap moet eveneens helpen en vindt in dit helpen een deel van haar
taak.
Daarom ook is bodemkundig onderzoek, zooals dit nu o.a. door
Professor Edelman in ons land regionaal beoefend wordt, van zoo'n
groote importantie, omdat dit meer dan welk ander middel ook, het
complex dat de vaste kern van den bodem als milieufactor vormt,
bloot legt en fixeert. Door samenwerking van bodemkundige en plantenteler zou in deze, met het oog op een rationeele beteling van onze
cultuurgronden, nog heel wat bereikt kunnen worden.
Het klimaat als gegeven milieucomplex had tot voor kort in Nederland nog maar weinig aandacht. Van hoe groot belang de phaenologie
echter voor den landbouw, enspeciaal voor de plantenteelt is, bewijzen
de statistisch verkregen gegevens o.a. omtrent het optreden van vorstschade, van schot bij tarwe en andere granen, van de bakkwaliteit bij
tarwe en de brouwkwaliteit bij gerst, van het optreden van bladluizen
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in verband met de poterteelt enz. Kwaliteitsproductie en opbrengstzekerheid worden misschien het meest door dit milieucomplex beinvlced. Evenals bij den bodem moet ook hier het interesse wederkeerig zijn; phaenologie mag niet als synoniem met meteorologie,
maar ook niet met biologie of plantenteelt beschouwd worden. Nog
steeds missen we in Nederland een behoorlijke phaenologische kaart,
al werden daarvoor door verschillende onderzoekers o.a. door Koeslag,
Feekes, Frankena, Van de Sande Bakhuijzen, Van Everdingen, D. M.
de Vries e.a. reeds waardevolle gegevens verstrekt.
O p deze gegeven milieucomplexen berust grootendeels ook de indeeling van ons land in verschillende landbouwgebieden, een indeeling die door gemis aan een goede analyse destijds niet geheel zonder
fouten bleef en feitelijk herziening behoeft.
In deze analyse van de vaste kern van het milieu vindt de plantenteler een taak, omdat deze analyse hem rechtstreeks tot zijn hoofdtaak,
de synthese voert. Hij dient zich hiertoe ook te beperken, want gaat
hij verder en tracht hij ook in het meer variabele deel van het milieu
door te dringen (een taak die hij aan specialisten moet overlaten), dan
begeeft hij zich op zijwegen, raakt steeds verder van huis en loopt
gevaar vol bewondering voor enkele boomen in het bosch te blijven
stilstaan, terwijl hij toch geroepen werd om een oordeel over het bosch
als zoodanig te vellen.
Met het gegeven, geanalyseerde milieu als grondslag, zal de plantenteler vervolgens het hem toevertrouwde organisme op zijn aanpassingsvermogen aan dat milieu moeten controleeren, waarbij hij
van de gelukkige omstandigheid kan profiteeren, dat de plant reactieen tot zekere hoogte ook regeneratievermogen bezit. In verband daarmede zal hij moeten nagaan, hoever dit aanpassingsvermogen van de
plant reikt, om daarna de keuze van de te verbouwen gewassen en
rassen te bepalen. Door beïnvloeding van het organisme van buiten
af b.v. door vernalisatie, het aanwenden van groei- c.q. remstoffen,
alsmede door beïnvloeding van het milieu door daartoe geëigende
cultuurmaatregelen, kan hij bovendien nog trachten het gegeven gewas of ras in zoo gunstig mogelijken zin op het milieu te doen reageeren.
T.a.v. dit punt werden in het verleden en worden ook nu nog vele
en groote fouten gemaakt. Gewassen en rassen werden dikwijls zonder
meer overgeplaatst vanuit een milieu, waarin zij ontstonden en (of)
door jarenlange teelt waren aangepast, naar een geheel andere omgeving zonder dat vooraf voldoende onderzocht werd of deze nieuwe
omgeving voor het betreffende gewas ofras wel voldoende waarborgen
van slagen, o.m. wat opbrengst-zekerheid betreft, kon bieden. Ik denk
hier o.a. aan de indertijd wel wat overhaaste propaganda voor de
maïsteelt in Nederland, aan den gedwongen verbouw van koolzaad
op zandgrond tijdens den oorlog, aan het nog steeds op ruime schaal
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benutten van gras- en klaverzaden (bij den aanleg van grasland) afkomstig uit streken met geheel ander klimaat en (of) bodemgesteldheid
dan de onze. En ik wijs in dit verband ook op het feit dat — met
uitzondering van de rogge en enkele minder beteekenisvolle gewassen
— vrijwel alle rassen van de op den zandgrond verbouwde gewassen
afkomstig zijn van kweekbedrijven, die op kleigrond gevestigd zijn.

Dames en Heeren, ik heb gepoogd U het hoe en waarom eener
synthetische plantenteelt te schetsen. En nu weet ik wel dat meerderen
onder U zullen betwijfelen of een dergelijke synthese wel de vereischte wetenschappelijke degelijkheid kan bezitten.
Hen antwoord ik, op de eerste plaats te willen bedenken, dat geen
enkele synthese volmaakt is, maar ook dat van geen enkelen syntheticus
gevergd mag worden, dat hij het materiaal waarmede hij bouwt, tot
in alle finesses kent. V a n den architect die een huis bouwt, verwacht
men toch ook niet, dat hij kennis draagt van de wijze waarop de steen
die hij laat vermetselen gebakken werd, de boom die het hout leverde
hetwelk hij bij den bouw gebruikt, groeide, de kalk die hij laat benutten gebrand en het ijzer, dat onderdeel van zijn bouwwerk zal
uitmaken, gegoten werd. M aar wel, dat hij weet deze materialen
noodig te hebben, dat hij ze in een bepaalde hoeveelheid en hoedanigheid, volgens een bepaald plan heeft samen te voegen om een logisch
en goed sluitend geheel te verkrijgen. Is dat vaagheid, is dat geen
wetenschap?
Meermalen heb ik in mijn betoog gewezen op de waarde, j a zelfs
op de noodzaak, van practische ervaring als een noodzakelijk fundament voor een succesvolle plantenteelt. Dat houdt in, dat ook hij die
geroepen werd om wetenschappelijk direct of indirect zijn bijdrage tot
die plantenteelt te leveren, in voortdurend nauw contact met die
practijk moet staan. Sluit hij zich op binnen de muren van zijn studeerkamer en zijn laboratorium, dan zal dit contact kwalijk tot stand
kunnen komen. Zijn experimenteerruimte zal de gelegenheid moeten
bieden tot aansluiting bij de normale practische plantenteelt en daartoe niet te beperkt mogen zijn. Hij zal bovendien over de middelen
moeten kunnen beschikken, om zich vrijelijk overal in den lande te
kunnen oriënteeren.
Bij het overdenken van de taak die ik op mij nam en de wegen die
ik zal moeten bewandelen, om die taak naar behooren te vervullen,
kwam een figuur uit het verleden dezer Hoogeschool mij als een lichtend voorbeeld voor den geest. I n wijlen Professor Ir C. Broekema bezat
de wetenschappelijke plantenteelt den man, die op meesterlijke wijze
niet alleen een samenbundeling van krachten wist te bewerkstelligen,
maar ook tot een synthetischen opbouw wist te komen; in hem ver-
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looi: de gemeenschapsgedachte een van haar meest prominente voorvechters.
Mijne Heeren Leden van het College van Herstel,
Toen Gij mij voor de benoeming tot dit ambt voordroegt, was het
U bekend dat mijn werkzaamheden in het verleden zich in hoofdzaak
tot den Voorlichtingsdienst hadden beperkt en dat het reeds jaren
geleden was dat ik mijn wetenschappelijke vorming aan deze Hoogeschool ontving. Voor mij ligt daarin een aanwijzing in welken geest
Gij U hebt voorgesteld, dat de landbouwplantenteelt aan deze Hoogeschool onderwezen en beoefend zou worden. Voor het groote vertrouwen dat Gij in mij gesteld hebt, ben ik U zeer dankbaar en ik
geef U de verzekering, dat ik al mijn krachten zal inspannen om te
trachten, datgene in te halen, waarin ik tot een behoorlijk vervullen
mijner taak nog tekort schiet.
Ik ben er ook ten volle van overtuigd, dat ik steeds op U w steun zal
mogen rekenen, daar, waar het betreft de noodzakelijke verbetering
in de huisvesting en outillage van de afdeeling dezer Hoogeschool, die
voortaan aan mijn zorgen zal zijn toevertrouwd.
Hooggeachte Heer Huizinga, jarenlang heb ik onder Uw voortreffelijke leiding mogen werken in den Landbouwvoorlichtingsdienst ; dat
Gij nu ook mijn promotor tot deze benoeming hebt willen zijn, maakt
dat ik U dubbel dankbaar blijf.
Mijne Heeren Professoren,
Wat ik tot de Heeren Leden van het College van Herstel gezegd
heb, geldt eveneens voor U. Dat Gij mij waardig gekeurd hebt in U w
midden te verschijnen, stemt mij dankbaar jegens U en ik moge U
verzekeren dat ik mijnerzijds naar beste vermogen er naar zal streven,
om een goed en waardig collega te worden.
Aan meerderen Uwer dank ik mijn wetenschappelijke vorming aan
deze Hoogeschool, ik memoreer dit met groote erkentelijkheid. Een
erkentelijkheid die nog vermeerderd wordt door de prettige wijze,
waarop Gij mij over mijn oorspronkelijken schroom om U collega te
noemen, hebt heen geholpen.
Aangezien plantenteelt bij uitstek toegepaste wetenschap is, ben ik
er mij wel van bewust, dat ik voor velen Uwer misschien een lastig
collega zal gaan worden, iemand die bij voortduring te vragen heeft
en slechts zelden iets kan bieden. Ik weet echter ook, dat het Uw
streven is, de landbouwwetenschap in haar geheel te dienen, en dat
doet mij op een aangename en vruchtbare samenwerking vertrouwen.
Vooral met U, Hooggeleerde Quanjer, en Hudïg, Edelman en Dorst,
hoop ik steeds in ware vriendschap en de meest prettige harmonie te
mogen samenwerken. Aleer dan wie ook levert Gij bij voortduring het
materiaal voor den opbouw van de woning, die de plantenteler zich
voor zijn huisvesting gedacht heeft. U w steun, Hooggeleerde Minder-

94
houd zal ik zeker niet kunnen missen, wil deze huisvesting alleszins
comfortabel blijken.
Hooggeleerde Mayer Gmelin,
Jarenlang hebt Gij U w beste krachten aan de Landbouwhoogeschool gegeven. Gij deed dit met liefde en groote toewijding en in een
nooit versagende blijmoedigheid. Al zal mijn methode van beteling
van den akker der Nederlandsche landbouwplantenteelt misschien in
sommige opzichten verschillen van de Uwe, aan U blijft de eer dien
akker voor deze beteling te hebben voorbereid.

Mijne HeerenRijksconsulenten,
De vriendschapsbanden die mij jarenlang met U verbonden, hoop
ik te mogen bestendigen, ook al behoor ik nu niet meer tot U w corps.
Gij vormt het levend contact tusschen wetenschap en practijk, een
contact dat ook ik niet kan missen en dat ik door Uwe tusschenkomst
steeds nauwer hoop aan te halen. In het vervullen van de taak waarvoor ik gesteld werd, zal ik bovendien veel van Uwe ervaring kunnen
profiteeren en hoop daarom nooit tevergeefs een beroep op U te doen.

Mijn vrienden uit den Boerenstand,
In U w midden heb ik geleerd, dat boer zijn een moeilijk, maar ook
een mooi beroep is. Mooi door de innige verbondenheid met de natuur
en door die natuur met Hem, Die in Zijn Alwijsheid en Goedheid de
redelooze planten- en dierenwereld in hare ontzaggelijk gevarieerde
rijkdommen, zóó ordende, dat ieder atoom van haar bestaan zijn
nuttige bijdrage levert tot de harmonie van het geheel. Aan deze verbondenheid ontspruiten waarden, waarden vooral voor geest en hart,
die het menschen-, bovenal het boerenbestaan op deze wereld rijker
maken en tot hooger geluk kunnen voeren. De jaren die ik in U w
midden mocht doorbrengen zijn voor mij gelukkige jaren geweest.

Mijn vrienden uit het Limburgsche,
Het valt mij zwaar ons schoone gewest te moeten vaarwel zeggen.
In de jaren die achter ons liggen hebben wij samen veel liefen leed
gedeeld en dat heeft onze onderlinge verbondenheid in, door en
voor Limburg nog vergroot. Noode zal ik U en Limburg missen.

Dames en HeerenStudenten,
„Landbouw is geen industrie, maar een cultuur. Het is niet de
eenige taak van den Landbouw om voedsel voort te brengen, maar
ook om gezonde en tevreden menschen, vertrouwde en gelukkige ge-
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zinnen te maken." Zoo uitte zich onlangs een Engelsche boer in een
Engelsen Landbouwblad 1 ).
De meesten van U komen straks in het volle leven te staan. Wilt gij
daarin Uwe bijdrage tot het volle pond leveren, dan zal dat meer
moeten zijn dan een uitstorting van Uwe technische kennis alleen.
Tot de cultuur van den mensch vormt die van de plant en het dier
zeker haar bijdrage, maar zij zou een zeer gebrekkige zijn, indien zij
zich niet boven het peil van plant en dier wist te verheffen.
Het is mijn taak om Uwe technische kennis zoo hoog mogelijk op
te voeren en ik hoop met Uwe medewerking, in deze taak ook niet
tekort te schieten. Daarnaast zal ik het mij echter tevens als plicht
rekenen met U samen te werken tot de verdere ontplooiing van Uwe
gaven en talenten, opdat gij de taak die U straks in de Nederlandsche
gemeenschap zal worden toevertrouwd, op waardige wijze zult weten
te vervullen.
Ik heb gezegd.

1

) The Dairy Farmer, Oct. 1945 („Is Agriculture an industry?")

7. L A N D M E E T K U N D E IN V O G E L V L U C H T
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN, O P
21 OCTOBER 1946 D O O R

A. K R U I D H O F
Mijne Heeren Leden en Secretaris van het College
van Herstel, Hoogleeraren, Lectoren,
Docenten,
Dames en Heeren Assistenten en Studenten, Dames
en Heeren,
De trekschuit heeft in den loop van weinige eeuwen plaats gemaakt
voor het vliegtuig. Een tocht met de trekschuit gaf den reiziger gelegenheid om zich rustig in het landschap te verdiepen. W ie zijn
reizen maakt per vliegtuig ziet in korten tijd een groote verscheidenheid van landschappen voorbij vliegen. Ook wanneer hij niet al
te oplettend is krijgt hij een globalen indruk van het oppervlak der
aarde. Grootere oplettendheid zouden hem zelfs in staat stellen een
vrij nauwkeurig beeld van details te krijgen. Veel zal hem echter
ook dan nog verborgen blijven. De volle rijkdom die het aardoppervlak ons te zien kan geven moet men tenslotte op deze aarde zelf
zoeken. Ik mag van U, die als haastige reiziger een oogenblik aandacht wilt schenken aan het gebied van de landmeetkunde, niet verwachten dat U de details zullen interesseeren. Ik zal daarom trachten
U de landmeetkunde in vogelvlucht te vertoonen.
Het eerste waar ik U op moet wijzen is, dat het in de landmeetkunde regel is, dat men werkt van het groot in het klein. Men heeft
geleerd, dat door een opeenstapeling van vele details, die alle m in
of meer fout zijn, nooit een goed sluitend geheel kan worden verkregen. Beter is het veel zorg te besteden aan enkele hoofdlijnen,
die het geheele gebied omvatten om dan daarna de details in te passen, ook zou men k u n n e n zeggen in te persen. H e t kleine heeft zich
te voegen naar het grootere. In dit opzicht zou het maatschappelijk
leven, misschien moet ik zeggen, vooral het politieke leven, nog wel
iets k u n n e n leeren van de landmeetkunde.
In verschillende opzichten zal ik trachten de lijn van het groot
naar het klein vast te houden. Ik wil om te beginnen aandacht
schenken aan den wetenschappelijken achtergrond, de wetenschappelijke metingen, die tenslotte gebruikt zijn als technische grondslag
voor vele toepassingen op maatschappelijk gebied- Over deze toepassingen spreek ik aan het slot. De wetenschap dus als het groote
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\eiband waarop de techniek steunt. Ook op andere wijze zal ik van
hel: groot in het klein overgaan. In de geschiedenis der landmeetkuncle zijn enkele figuren, ik zou k u n n e n zeggen als primaire punten, aan te wijzen, die een fase van de ontwikkeling der landmeetkuncle a.h.w. vertegenwoordigen. Rondom hen groepeeren zich de
vele kleineren, de ongenoemden. Het is ook in de landmeetkunde
zoo, dat zij die zich met het groote werk hebben beziggehouden beroemd zijn geworden, terwijl zij die de details uitwerkten en verzorgden slechts in de herinnering van een kleinen kring voortleven.
Het probleem, waarmee ik wil beginnen is de vorm en de grootte
der aarde. Door alle tijden heen heeft dit probleem een levendige,
vaak hevige belangstelling ontmoet in de wetenschappelijke wereld.
Ongeveer twee honderd jaar voor Christus werd door de Alexandrijnsche geleerde: ERATOSTHENES een origineele poging gedaan om
den omtrek van de aarde te bepalen. Hij wist dat op den middag
van den dag waarop voor ons de winter begint, verticaal geplaatste voorwerpen op den Kreeftskeerkring gelegen geen schaduw geven. Hij meende dat Syene in Boven Egypte op den Kreeftskeerkring
lag. Door de bolvormigheid van de aarde maken de zonnestralen
met de verticaal van het Noordelijker gelegen Alexandrie een kleine hoek. Deze hoek is, zooals gemakkelijk is in te zien, gelijk aan het
breedteverschil tusschen Syene en Alexandrie en tevens gelijk aan
den middelpuntshoek waarop de boog staat. Als dit breedteverschil de op den meridiaan geprojecteerde booglengte tusschen
Syene en Alexandrie, bekend zijn, dan is daaruit op eenvoudige wijze
de omtrek van de aarde te berekenen. De kleine hellingshoek van de
zonnestralen te Alexandrie werd gemeten met een gnomon, dat is
een staaf van bepaalde lengte, die zoo goed mogelijk verticaal werd
geplaatst, op een horizontaal vlak. Uit de verhouding van de lengte
van de schaduw van de staaf en de staaf, is de hoek bekend. De
grootste moeilijkheid was de bepaling van de booglengte. Hoe dit
is gebeurd is niet met zekerheid te zeggen. Sommigen beweren, dat
de afstand tusschen Syene en Alexandrie in dagreizen, elk van een
bepaald aantal stadiën, is gemeten. Anderen achten dit onwaarschijnlijk omdat de bereikte nauwkeurigheid zoo groot is. Zij vermoeden, dat de lengte is afgeleid uit de vele metingen die, telkens
in verband met het opnieuw verdeelen van de Nijlgronden werden
gedaan. Toch zou althans een groot deel van de lengte speciaal voor
zijn doel, door ERATOSTHENES met een koord zijn gemeten. Hij zou
daarbij de reductie van de gemeten lengte op den meridiaan hebben
uitgevoerd, een werk, dat omdat de meting de krommingen van het
Nijldal moesten volgen, voor dien tijd enorm moet zijn geweest.
Het resultaat was, dat ERATOSTHENES voor den omtrek van de aarde
vond: 39690 km, dat is nog niet 1 % fout.
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In 1617 gaf Willebrord Snel van Roien, ons beter bekend als
terrae
ambitus vera quantitate. (De Nederlandsche Eratosthenes: Over de
ware grootte van den omtrek der aarde.)
H e t oude probleem wordt door hem voor het eerst volgens een
methode opgelost, die tot op den huidigen dag, al is het dan in
veel opzichten verbeterd en verfijnd, in principe wordt gevolg. Ook
hier was noodig te weten de afstand van twee p u n t e n op denzelfden
meridiaan en tevens het breedteverschil van die punten. SNELLIUS
koos den meridiaan over Alkmaar. Alkmaar werd het Noordelijke
eindpunt van den boog. Een p u n t op de breedte van Bergen-op-Zoom
was het Zuidelijke eindpunt. H e t breedteverschil tusschen Alkmaar
en Bergen-op-Zoom, werd gevonden uit poolshoogte bepalingen,
door middel van sterwaarnemingen. De booglengte werd bepaald
door projectie van den afstand Alkmaar-Bergen-op-Zoom op den Meridiaan. Voor het bepalen van deze afstanden maakte SNELLIUS voor
het eerst in de geschiedenis gebruik van een driehoeksnet. Tusschen
de beide eindpunten werd een net van aaneensluitende driehoeken
gevormd. H o e k p u n t e n waren o.a. Alkmaar, Haarlem, Amsterdam
en van een anderen driehoek Haarlem, Amsterdam, Leiden. SNELLIUS
mat van verschillende driehoeken alle hoeken, van sommige driehoeken werden slechts twee hoeken gemeten en werd de derde
daaruit afgeleid. De nauwkeurigheid van de hoeken liet nogal wat
te wenschen over. Dit zal voor een groot deel moeten worden toegeschreven aan het hoekmeetinstrument, dat door SNELLIUS werd gebruikt, een kwadrant met dioptes, dus zonder richtkijkers. Ook
schijnt SNELLIUS zich wel eens vergist te hebben in de torens waarop
werd ingesteld.
SNELLIUS, een boek uit met den titel: Eratosthenes Batavus. De

Eén van de zijden van het driehoeksnet werd uit een, in de b u u r t
van Leiden, met een meetketting gemeten basis afgeleid. Met deze
gegevens was de onderlinge ligging van alle driehoekspunten te
berekenen en was dus ook de afstand Alkmaar—Bergen-op-Zoom
bepaald. Het zou niet in overeenstemming zijn met de opzet van
dit verhaal als ik over de vele moeilijkheden, die zich bij de metingen
en de berekeningen van zoo'n driehoeksnet voordoen, zou uitwijden.
Eén p u n t kan ik U echter niet besparen. O m den afstand A l k m a a r Bergen-op-Zoom op den meridiaan te projecteren, is het noodig dat
de richting van deze lijn ten opzichte van den meridiaan bekend is.
Daartoe is het noodig het net te oriënteeren. Dit is mogelijk wanneer van een zijde van het net het azimuth, dat is de richting t.o.v.
den meridiaan, bekend is. SNELLIUS had in zijn huis de noodige astronomische waarnemingen gedaan, waardoor in dit p u n t de richting
naar 's-Gravenhage bepaald was. Het driehoekspunt Leiden was
echter het stadhuis. O m het azimuth Leiden stadhuis-'s-Gravenhage
te berekenen was de afstand van het huis van SNELLIUS naar het
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stadhuis noodig. Het bepalen van dezen afstand heeft geleid tot het
beroemde probleem van SNELLIUS. SNELLIUS bepaalde door middel
van een kleine driehoeksmeting de onderlinge ligging van drie torens in Leiden; waaronder die van het stadhuis. Vanuit zijn huis
richtte hij op deze drie torens en berekende toen den afstand van
zijn huis naar het stadhuis. Het hier opgeloste probleem is dus her
bepalen van de ligging van een p u n t als de richtingen van uit dat
puni: naar drie bekende p u n t e n gegeven zijn. H e t is de verdienste
van SNELLIUS te hebben ingezien, welke beteekenis dit probleem
voor de landmeetkunde zou k u n n e n hebben. Hij was niet de eerste
die dit probleem stelde en oploste. En ook na hem zijn vele beroemde oplossingen gevonden. Ik noem hier slechts die van COLLINS, CASSINI en de prachtige oplossing die door Professor TIENSTRA
uit bescheidenheid, de methode van de barycentrische coördinaten
is genoemd. De graadmeting van SNELLIUS heeft geen nauwkeurig
resultaat opgeleverd. Hij vond voor den omtrek van de aarde een
uitkomst die drie procent fout was. Meer nog dan de onnauwkeurigheid van de horizontale hoekmetingen, die met de gegeven instrumenten weinig beter hadden k u n n e n worden verricht, wordt
deze fout veroorzaakt door onbegrijpelijke onnauwkeurigheden in
de poolshoogten en in het azimuth van Leiden naar Den Haag.
SNELLIUS heeft later vele verbeteringen aangebracht en tenslotte
voltooide MUSSCHENBROEK het werk. In 1719 werd een resultaat gepubliceerd, dat niet onderdeed voor dat van de metingen van
PICARD, die door de Franschen worden beschouwd als de eerste serieuze pogingen om den omtrek van de aarde te bepalen. Behalve de
wetenschappelijke resultaten, leverde de meting van SNELLIUS voor
het eerst betrouwbare afstanden tusschen de voornaamste Hollandsche steden.
Omstreeks dezen tijd nam de geodetische wetenschap, buiten onze
grenzen, een groote vlucht. De strijd over de vraag of de aarde aan
de Polen was afgeplat of in de richting van de aardas was uitgerekt,
was aanleiding tot het zenden van Fransche expedities naar Peru
en Lapland.
Peru is gelegen in de omgeving van den aequator. Indien afplatting aanwezig is moet de lengte van een breedtegraad aldaar kleiner
zijn dan de lengte van een breedtegraad in het nabij het poolgebied
gelegen Lapland. Uit het resultaat der metingen bleek, dat de aarde aan de polen is afgeplat, zoodat niet meer de bol maar de ellipsoïde als benadering van het aardoppervlak moest worden aangenomen. H e t probleem van de grootte en vorm der aarde werd hierdoor niet eenvoudiger.
Een belangrijke stoot tot het verrichten van graadmetingen is
gegeven door de invoering van het decimale stelsel. I n 1791 werd
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door de Constituante besloten een eind te maken aan den chaos in
de lengtematen. Dit besluit kon worden doorgevoerd in de gebieden
die onder Franschen invloed stonden en drong dan ook niet of langzaam verder door. N u de wereld meer en meer één geheel gaat worden zou het meer dan gewenscht zijn, dat de chaos op dit gebied, die
nog steeds bestaat wordt opgeheven. Het zal op groote bezwaren
stuiten, maar voor de toekomst, ik zou willen zeggen voor de goede
verstandhouding der volkeren, moet deze stap gewaagd worden.
In 1791 werd als lengteëenheid een natuurgrootheid gekozen en
wel het 10.000.000ste deel van een meridiaankwadrant. Daartoe
was het noodig de afmetingen van de ellipsoïde met grootere nauwkeurigheid te bepalen. De metingen van Lapland werden als waarschijnlijk te onnauwkeurig niet gebruikt, wel die van Peru. Als
tweede boog, die men nu noodig had, werd gekozen het deel van den
meridiaan van Parijs gelegen tusschen Duinkerken en Barcelona.
Met de meting, die volgens het principe van SNELLIUS werd uitgevoerd, werden DELAMBRE en MÉGHAIN belast. Behalve de moeilijkheden, die aan dergelijke metingen verbonden zijn kwam daar
nog bij de onrust van de Revolutie. Maar in betrekkelijk korten
tijd kwam de meting en berekening klaar en kon de lengte van de
meter vastgesteld worden. Aan de metingen en berekeningen werd
deelgenomen door den Nederlander VAN SWINDEN. Wij zullen straks
zien van hoeveel gewicht dit is geweest voor het tot stand komen
van het eerste Nederlandsche driehoeksnet.
T o e n in 1798 de Bataafsche Republiek was gevestigd, werd een
poging gedaan om te komen tot een goede algemeene kaart. Er bestonden wel vele kaarten, maar ze waren meestal slecht, en op zeer
uiteenloopende schalen gekarteerd. Ze vormden tezamen géén geheel. Naar mate grootere gebieden met elkaar in contact kwamen
en gemeenschappelijke belangen gediend moesten worden, werd
het meer en meer noodzakelijk, dat men over een goede algemeene
kaart beschikte.
Nog in 1798 kreeg KRAYENHOFF, een officier die bij Lodewijk
Napoleon in hooge gunst stond, opdracht een kaart te maken van
de geheele Bataafsche Republiek. Hij begon met het verzamelen
van alle bestaande kaarten. Deze werden allen op een zelfde schaal
1 : 115200 gebracht en zoo goed mogelijk tezamen gevoegd. T o e n
het eerste blad op deze wijze tot stand was gekomen bleek in de
onderlinge ligging van de verschillende steden zulke groote fouten
te bestaan, dat deze methode van werken moest worden opgegeven.
Het was een typisch voorbeeld van werken van het klein in het
groot.
KRAYENHOFF kwam tot de overtuiging dat de voornaamste punten slechts door middel van een over het geheele land uitgespreid
driehoeksnet op de juiste plaats gekarteerd konden worden. Spoe-
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dig n e r d een net ontworpen en begonnen met de hoekmetingen.
De toegevroren Zuiderzee tusschen Marken en Yolendam bood in
1800 een mooie gelegenheid om een basis te meten. De oriënteering
van het net werd verkregen door zonswaarnemingen op het
eiland Urk.
Einde 1800 waren twee kaarten, die op de betere wijze waren
samengesteld uit de voor handen oude kaarten, nl. geperst in het
keurslijf van het net van vaste punten, gereed. T o e n KRAYENHOFF
deze kaarten aan VAN SWINDEN liet zien, was deze tevreden met het
resultaat. VAN SWINDEN vertelde over de metingen van DELAMBRE
en MÉCHAIN en betreurde het, dat de driehoeksmeting van KRAYENHOFF niet

zoo nauwkeurig was, (de hoeken waren met een sextant
gemeten) dat deze kon dienen als voortzetting van de triangulatie
van Barcelona tot Duinkerken tot de Hollandsche eilanden.
KRAYENHOFF liet zich gemakkelijk overtuigen. Als groot m a n voelde hij,dat Nederland hier een wetenschappelijke taak had, waaraan
het zich niet mocht onttrekken. Metde grootste moeite wist hij zijn
opdrachtgevers over te halen hem te machtigen tot het uitvoeren
van een nauwkeurige driehoeksmeting.
Als basis voor zijn net koos hij de zijde Duinkerken-Mont Cassel
van het net van Delambre. De hoekmetingen werden gedaan met
een theodoliet. In 1815 werden de resultaten uitgegeven in boekvorm bij ons welbekend als „Precis historique des opérations géodésiques et astronomiques, faites en Hollande pour servir de base
à la topographie de cet état".
Grondslag te zijn voor de topografische kaart wasdus het duidelijk uitgesproken doel. Als zuivere wetenschappelijke graadmeting,
als voortzetting vande Fransche metingen, is het werk van KRAYENHOFF nooit benut.
Het schijnt, dat gaven op velerlei gebied groote Nederlandsche
geodeten beletten om rustig aan h u n werk te blijven. H e t geodetische werk moest gebeuren tusschen veel ander werk door. Wanneer we de levensgeschiedenis van KRAYENHOFF nagaan, dan vinden we hem eerst als dokter te Amsterdam. In 1795 wordt hij benoemd tot Luitenant Kolonel Ingenieur, Directeur der Hollandsche fortificatiën en Inspecteur Generaal der rivieren. Later wordt
hij Inspecteur der Artillerie en Genie en 1809 Minister van Oorlog.
In 1825is hij in de West-Indische Eilanden. Voor de nauwkeurigheid van de resultaten van zijn geodetisch werk zou het echter van
groot belang zijn geweest als KRAYENHOFF niet zoo overladen was
geweest met andere werkzaamheden.
Het is wel haast vanzelfsprekend, dat ik op dit oogenblik denk
aan eenander groot man,een geodeet dieop de landmeetkunde van
Nederland grooten invloed heeft uitgeoefend, wiens naam als foto-
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grammeter tot ver over onze grenzen bekend is, maar die het zijn
plicht acht thans ons land op andere wijze te dienen. Gij begrijpt,
dat ik bedoel Professor SCHEKMERHORN. Wij hopen, dat hij, om het
in een landmeetkundig bee.d te zeggen, tusschen Nederland en
Indië dat vaste verband zal weten te leggen, dat door een nauwkeurig driehoeksnet tusschen ver uiteenlopende p u n t e n wordt gewaarborgd.
Na dit intermezzo keer ik weer terug tot het p u n t waar wij de
geschiedenis van de topografische kaart voor een oogenblik onderbraken. O p den verkregen mathematischen grondslag neergelegd in
het "Precis historique", kwam tenslotte in 1821 tot stand de chorografische kaart van de Noordelijke Provinciën van het Koninkrijk
der Nederlanden.
Het zal U verbazen, dat in 1820, mede op advies van KRAYENHOFF,
een commissie wordt benoemd om te onderzoeken op welke wijze
een kaart van het rijk vervaardigd kon worden, die voor het gebruik voor alle openbare diensten geschikt zou zijn. Een jaar voor
het verschijnen bleek dus de chorografische kaart, vooral door te
kleine schaal, niet nauwkeurig en volledig genoeg te zijn om te voldoen aan de op dat moment gestelde eischen. In 1822 werd besloten op grondslag van de driehoeksmeting van KRAYENHOFF een
kaart te maken in Bonneprojectie op schaal 1 : 50000. Voor de
kaart inhoud werd gebruik gemaakt van verkleiningen van de inmiddels verschenen kadastrale gemeenteplans. Door verkenningen
op het terrein werden de ontbrekende topografische gegevens verzameld. De inpassing in de kaartprojectie gaf tot veel onnauwkeurigheden aanleiding. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van
de op deze wijze tot stand gekomen kaart 1 : 50000, gaf voor de
gemeente Dieren een middelbare fout van ± 74 m, in de ligging
van ieder terreinpunt. Voor een terrein in Brabant werd een middelbare fout van ± 28 m gevonden. In 1864 werd begonnen met
het vervaardigen van een topografische kaart 1 : 25000. O m een
beter verband te krijgen heeft men eerst de mathematische grondslag aanzienlijk uitgebreid. Ook het inpassen van de verkleinde kadastrale kaarten is volgens een betere methode geschied, zoo dat
deze kaart aanmerkelijk beter is dan de 1 : 50000. Een terrein in
Veenendaal leverde een middelbare fout van ± 19 m, in de ligging
der punten. Deze fouten zijn niet te wijten aan fouten in het net
van KRAYENHOFF. Een vergelijking met p u n t e n in het net van de
Rijksdriehoeksmeting, ik moet hier nog nader op in gaan, gaf voor
de primaire p u n t e n een middelbare fout van ± 0.98 m en voor
de secondaire p u n t e n een middelbare fout van ± 2.84 m. Voor de
topografische kaart is deze nauwkeurigheid voldoende.
Dat men in Nederland dan toch is overgegaan tot het meten van
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een nieuw driehoeksnet, dat aan de hoogste te stellen wetenschappelijke eischen voldoen kan, en tevens als grondslag voor alle technische werkzaamheden kan dienen, vindt zijn oorzaak in het verzoek dat de Pruisische regeering in 1864 deed aan de Nederlandsche, om deel te nem en aan de graadmeting in Midden Europa.
De metingen van KRAYENHOFF werden daartoe onderzocht doch onvoldoende nauwkeurig bevonden. Nadat D R STAMKART van 1866—
1882 aan de nieuwe meting had gewerkt, bleek ook deze onbruikbaar te zijn. In 1879 werd ingesteld de commissie voor Graadmeting en Waterpassing. Door haar werd een nieuwe meting voorbereid en in 1886, onder leiding van SCHOLS, begonnen. De hoekmetingen werden verricht met de nog niet overtroffen Wanschaff
theodolieten. De middelbare fout in de enkele vereffende richting,
berekend voor het geheele net, is van de orde van 0."3.
Voorloopig werd de berekening gedaan met als basis de zijde
Ubagsberg-Klifsberg, die in het Duitsche net bekend was uit de
basis van Bonn.
Als n u l p u n t van het rechthoekige coördinaten stelsel werd gekozen de O.L. Vrouwetoren van Amersfoort, als y-as de raaklijn
aan den meridiaan in dit punt.
In 1909 waren de rechthoekige coördinaten van de hoekpunten
van het hoofddriehoeksnet in stereografische projectie bekend. In
1913 werd op den straatweg tusschen Apeldoorn en Millingen, de
basis van Stroe gemeten. In de totale lengte van deze basis groot
4320 meter werd een middelbare fout van ± 2.11 m m gemaakt.
Dat is een prachtig resultaat. De veranderingen, die op grond van
deze eigen basis aan de voorloopig berekende coördinaten moesten
worden aangebracht, waren zonder beteekenis, zoodat men dit heeft
nagelaten.
Het primaire net werd, vooral ten dienste van het Kadaster, dat
het eerst het n u t daarvan inzag, verdicht door middel van een
secondaire driehoeksmeting. Deze verdichting is nog steeds voortgezet, zoodat op het oogenblik de meeste torens en vele vaste punten van anderen aard in coördinaten bekend zijn.
Dat de p u n t e n veranderingen k u n n e n ondergaan is wel het duidelijkst gebleken gedurende de oorlogsdagen. Vele torens zijn geheel vernield, andere gestoord. Maar ook in normale tijden hebben veranderingen plaats en zoo is het dan ook noodig voor de
instandhouding van het net een voortdurende controle uit te oefenen, en verbeteringen aan te brengen. Zoo beschikken we dan op
het oogenblik over een betrouwbaar en nauwkeurig net van vaste
punten, dat aan alle technische eischen kan voldoen.
De metingen waarover hiervoor werd gesproken zijn meestal verricht in dienst van de wetenschap, althans werd de nauwkeurigheid
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van de metingen door de eischen, die de wetenschap stelde, bepaald.
Een enkele keer, zooals bij het net van KRAYENHOFF was de maatschappelijke behoefte de directe aanleiding. Maar ook wanneer
dit niet het geval was, hebben de technici een dankbaar gebruik
gemaakt van de resultaten die door wetenschappelijk werk waren
verkregen. Wat de wetenschap voortbracht bleek op den d u u r nuttiger te zijn voor de techniek, dan het m i n i m u m , dat door de techniek geëischt werd om in een nabije toekomst aan eigen behoeften
te voldoen. Zoo is er steeds een samenspel geweest tusschen wetenschap en techniek, een van twee kanten tasten naar eenzelfde doel,
dat door ieder afzonderlijk niet helder werd begrepen.
Ik meen, dat onze tijd rijp is voor meer begrip, in dit opzicht.
Aan den eenen kant wil de wetenschappelijke werker bewust dienstbaar zijn aan het leven van de menschheid in zijn vele schakeeringen, aan den anderen kant ziet de technicus in, dat het tenslotte niet
gaat om zeer nabij gelegen doelen, maar om door hem nog niet
vermoede verschieten. Uit ervaring weet hij, dat de wetenschap
hem daarbij van groot n u t kan zijn. Zoo groeit er van twee zijden
een besef van te werken aan een zelfde doel. Zeer algemeen aangeduid is dit doel: het geluk van de menschen. Ieder werker heeft
hieraan op eigen wijze mede te werken, vaak is zijn taak een zeer
eenzijdige. Maar gedragen door het besef mede te werken aan een
gehéél, zal dit eenzijdige, misschien zeer gespecialiseerde werk, groot
worden. De werker, die zich blind staart op eigen gebied zal in zich
de ruimte missen, die noodig is om als mensch te leven. Natuurlijk
heeft hij zich te beperken, één ding moet hij doen en dat goed,
maar hij moet ook een open oog hebben voor het leven in het algemeen en vooral voor het leven als geheel. Hij mag dit niet uit het oog
verliezen, hij moet zijn werk zien als gevat in het groote geheel.
Ieder die de verdieping in eigen werk kent, zal beseffen hoe moeilijk het is aan de hiervoor gestelde eischen te voldoen. Ook de landmeetkundige kan in groote mate bevrediging vinden in zijn werk.
Wie opmerkt met welke nauwkeurigheid de werkelijkheid, met beh u lp van de moderne instrumenten, benaderd kan worden, zal een
gevoel van bewondering niet k u n n e n onderdrukken. Als men dan
deze waarnemingen door middel van de foutenvereffening tot een
betrouwbaar sluitend geheel maakt en het beoogde doel meer en
meer benadert, dan kan men een gevoel van groote bevrediging beleven. O p zich zelf is dit prachtig, maar wie hierbij blijft staan
verarmt. En hiermee bedoel ik niet, dat men moet beseffen, dat
alle menschenwerk gebrekkig is en dat men niet verder mag komen dan de eeuwige onvrede over eigen werk. Juist niet.
Men kan met het betrekkelijk volmaakte vrede hebben, als men
het begrijpt vanuit een grooter geheel, als men dat geheel bewust
in zich meedraagt.
H e t gevaar voor een zich blind staren op een te eng gebied, is
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voor de landmeetkundige minder groot, dan voor menig ander. Men
werkt meestal buiten, in het open veld of in de bosschen, te midden van een bijna altijd mooie n a t u u r en men zal onwillekeurig den
invloed daarvan ondergaan en dezen vaak bewust opmerken. De studenten, die de practica meemaakten, hebben deze ervaring kunnen opdoen. Ook zullen zij zich herinneren, dat in persoonlijke gesprekken en op gezamenlijke praatavonden, de blik verder werd
gericht, dan het gebied der landmeetkunde. Ik hoop, dat, althans
voor enkelen, hierin een aanleiding is gelegen om ook de landmeetkunde te zien in grooter verband.
Ik kan niet nalaten even, een ietwat andere zijde van de practica,
naar voren te brengen, een kant, die in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de goede sfeer, ik bedoel de feestmaaltijden, die culmineerden in het opdienen van reebout, en verder de verloren voetbalwedstrijden tegen de inboorlingen.
Naar ik hoop, zullen de studenten zich, beter dan deze belangrijke bijkomstigheden, herinneren, dat zij, vaak tot laat in den avond,
bezig waren met het meten van polygoonzijden door middel van
dubbelbeeld tachymetrie of dat zij opstandsgrenzen en de verdere
topografie van het terrein opmaten volgens de poolcoördinatenmethode. Zij hebben op deze wijze meegewerkt aan de boschkaarten,
die door de boschbezitters niet alleen zeer begeerd zijn, maar ook
niet gemist k u n n e n worden als onderdeel van h u n bedrijfsplan. Zij
hebben zoo leeren kennen een methode, volgens welke een, in de
verre toekomst bruikbare kaart kan worden gemaakt. Een kaart
aangesloten aan het Rijksdriehoeksnet, bevattende een groot aantal
vaste punten, die in coördinaten zijn berekend en vele details, die
aan deze p u n t e n zijn vastgelegd. Een dergelijke kaart kan door het
Kadaster worden gebruikt om de blanke eigendomsperceelen aan
te vullen met gegevens, die voor de oriënteering op het terrein onmisbaar zijn.
Ik sprak hierboven over de boschkaart. Dat ik deze het eerst ter
sprake bracht, en niet een van de vele andere belangrijke kaarten,
is, omdat we ons in Wageningen de laatste 10 jaar nogal met de
boschkaart hebben bezig gehouden. Ik moet n u een opsomming geven van de diensten, die alle de Rijksdriehoeksmeting gebruiken
als grondslag voor h u n metingen en kaarten. Ik noemde reeds even
het Kadaster. Het is de oudste landmeetkundige dienst in ons land.
Dit heeft voordeden en nadeelen. Het voordeel is, dat er zich een
corps landmeters van liet Kadaster heeft gevormd, dat als geheel de
lagere geodesie in Nederland vertegenwoordigt. Het nadeel is, dat
het Kadaster gebonden is aan veel, verouderd materiaal, en dat het
vaak moet werken in kaarten, waaruit slechts door een goochelaar,
en dit heeft menig landmeter te zijn, een resultaat tevoorschijn is
te tooveren. Beter dan wie ook begrijpt de landmeter van het Kadaster de onhoudbaarheid van dezen toestand. Er leeft dan ook on-
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der deze landmeters de drang om waar het mogelijk is, noodzakelijk
is het overal, over te gaan tot hermeting en dat is vanzelfsprekend
een meting in het stelsel der Rijksdriehoeksmeting.
Rondom het Kadaster hebben zich jongere diensten gegroepeerd,
die het in dit opzicht gemakkelijker hebben. Ik noem den dienst voor
buitengewoon landmeetkundig werk, den ruilverkavelingsdienst en,
wel samenwerkend met, maar toch los van het Kadaster, den meetdienst van de Rijkswaterstaat, de gemeentelijke diensten en den landmeetkundigen dienst van de spoorwegen. Zij alle leggen h u n metingen vast in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.
Verder moet ik ook noemen den topografischen dienst, den cartografischen dienst van de K.L.M., den triangulatiedienst van de
artillerie, als gebruikers van het Rijksdriehoeksnet. Dan volgen nog
die diensten, die gebruik maken van door anderen vervaardigde
kaarten. Ik noem slechts den streekplannendienst, waarbij ik ook
denk aan den landschapsarchitect, den cultuurtechnischen dienst
en de bodemkarteering.
Voor zoover deze diensten een en denzelfden grondslag benutten,
is er mogelijkheid tot samenwerking, tot gebruik van elkanders gegevens, is het gevaar voor dubbele of meervoudige meting van eenzelfde terrein beperkt.
De eischen, waaraan de nauwkeurigheid van den kaartinhoud moet
voldoen, is voor de verschillende diensten uiteenloopend. De kadastrale dienst zal in het algemeen de hoogste eischen stellen. Hierdoor worden echter tevens de eischen, die vervuld moeten worden
door de diensten die met het Kadaster samenwerken, bepaald. Dit
geldt bijvoorbeeld voor den ruilverkavelingsdienst. Een deel van het
werk van dezen dienst kan met een geringere dan kadastrale nauwkeurigheid worden uitgevoerd, nl. voor zoover dit betreft de opmeting van de grenzen der verschillende bodemgesteldheden. Het
is echter mogelijk, dat een scherp omgrensd perceel door het gebruik een typische bodemgesteldheid heeft gekregen. Ik denk hierbij aan sommige terreinen met kromme greppels en slooten. Het is
dan uit landbouwkundig oogpunt te verkiezen, dat de nieuwe eigendomsgrenzen samenvallen met deze slooten en niet een nieuwe
rechte sloot midden in een stuk goed bouw- of weiland wordt geprojecteerd, terwijl de oude sloot wordt dichtgegooid. Dergelijke
bodemgrenzen moeten dan met kadastrale nauwkeurigheid worden
ingemeten.
Met deze opmerking zeggen we tevens iets over de nauwkeurigheid waarmee de bodemkarteering in vele gevallen verricht moet
worden. Hoe karteert men op het oogenblik? Men maakt gebruik
van bestaande kaarten, vooral kadastrale en topografische. De ge-
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bieden waarin een bodemkarteering wordt uitgevoerd, zijn meestal
niet hermeten en men moet zich dus behelpen met de oude kadastrale kaarten, die niet zijn vastgelegd in het rijksdriehoeksnet en
die bovendien slechts door deskundigen op de juiste wijze gehanteerd k u n n e n worden. Het zal moeilijk zijn om de karteering, die op
deze kaarten is gedaan, met nauwkeurigheid over te brengen op de
bocemkaart van Nederland, die men van plan is te maken.
De oude topografische kaarten, waarmee men veelal heeft te werken, hebben behalve een voor het doel te geringe nauwkeurigheid,
het bezwaar dat de schaal 1 : 25000 te klein is en dat de karteering
is geschied in de projectie van Bonne. H e t laat zich aanzien, dat de
bodemkaart in de naaste toekomst een belangrijke rol zal spelen bij
het juistere en meer intensieve gebruik van den bodem en ook bij
het bepalen der verkoopwaarde der gronden. H e t is dan noodzakelijk, dat men perceel voor perceel een duidelijk beeld krijgt van de
bodemgesteldheid. H e t gekrioel van de vele stukjes van verschillende bodemgesteldheid is niet af te beelden op een kaart 1 : 25000.
Waar, in verband met nieuwe verkavelingen, hermetingen plaats
vinden, is het gemakkelijk de bodemkarteering vast te meten aan
den technischen grondslag. Voor de terreinen waar hermeting niet
te verwachten is, zal de bodemkarteering zelf moeten meten in het
stelsel van de Rijksdriehoekmeting, wil men een kaart maken, die
de beteekenis heeft die men beoogt. En dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Men zal zich dus ook hier wel weer met half werk tevreden stellen, om het dan later weer eens beter over te doen.
O p dit verkeerde pad is een lichtpunt aan te wijzen. In 1933
werd besloten om uit luchtfoto's een topografische kaart 1 : 25000,
in stereografische projectie, te vervaardigen. T h a n s zijn verschillende bladen reeds gereed en een onderzoek naar de nauwkeurigheid
is verricht. De middelbare fout per p u n t is ± 5 m. Dit is inderdaad
een groote verbetering vergeleken bij de oude stafkaart. Wat in een
dergelijke kaart is opgenomen kan in iedere kaart, die in het stelsel
van de Rijksdriehoeksmeting is gekarteerd, worden overgebracht.
Blijft het bezwaar van de te kleine schaal. Gezien de rol die de bodemkarteering zal hebben te spelen, zal in het algemeen de schaal
niet kleiner mogen zijn dan 1 : 10000. Voor verschillende terreinen
zal 1 : 5000 of 1 : 2500 noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het
Westland.
Voor de bodemkarteering en tevens voor vele andere diensten is
het gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk een kaart van Nederland
in stereografische projectie en op de schaal 1 : 10000 wordt gemaakt.
Aan de eisch, dat deze kaart snel tot stand moet komen, kan
slechts door de fotogrammetrie worden voldaan. Reeds voor den
oorlog was de fotogrammetrie in staat een dergelijke kaart te leveren. Enkele rivierkaarten zijn op deze wijze gekarteerd. Uit een opmeting van den Biesbosch isde graad van nauwkeurigheid berekend.

108
Er werd een middelbare fout gevonden van ± 1.5 m. Van andere
gebieden is een verzameling onthoekte en in de stereografische projectie ingepaste luchtfoto's op schaal 1 : 10000 aanwezig. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van deze foto's leverde als resultaat
een middelbare fout van ± 2.8 m.
Ik heb getracht aan te toonen, dat in den loop der geschiedenis
telkens opnieuw een meting met betere instrumenten en volgens
meer moderne methoden moest worden herhaald om te k u n n e n voldoen aan wetenschappelijk en maatschappelijk steeds hooger gestelde eischen. Het is niet te verwachten, dat hoogere eischen zullen
worden gesteld dan thans door de Rijksdriehoeksmeting kunnen
worden vervuld. Ook de kaarten en gegevens van hermeten terreinen voldoen aan alle te verwachten behoeften. De topografische
dienst is begonnen een goede kaart op kleine schaal te maken. Voor
de middelmatig groote schalen bestaat nog weinig goeds. In de
fotogrammetrie hebben we een middel om deze leemte snel aan te
vullen. Het is echter niet voldoende, dat de cartografen dit weten.
Vooral zij die de kaart zullen moeten gebruiken moeten de noodzakelijkheid daarvan inzien. Mij d u n k t er is genoeg schade en
schande geweest om nu langzamerhand wijs te worden.
Mijne Heeren Leden van het College van Herstel,
Gij hebt mij voorgedragen voor de benoeming tot gewoon hoogleeraar, nadat ik ongeveer 10 jaren als lector aan de Landbouwhoogeschool was verbonden. Ik meen hieruit te mogen opmaken,
dat Gij het op prijs zult stellen, dat ik op den door mij gevolgden
weg voortga.
Ik weet, dat van Uw kant al het mogelijke zal worden gedaan
om de beoefening van de landmeetkunde aan de Landbouwhoogeschool te bevorderen. Dat Gij plannen hebt om zoo spoedig mogelijk tot het bouwen van een nieuw laboratorium voor geodesie over
te gaan, is algemeen bekend. Het is dan ook eigenlijk niet noodig
LI in herinnering te brengen, dat onze afdeeling sedert de bevrijding geëvacueerd is, wat tot velerlei onbevredigende toestanden aanleiding geeft, die bij hen, die eens geëvacueerd waren voldoende gekend zijn. Ik moet hierbij opmerken, dat onze gastheer werkelijk
ideaal is, maar toch gaarne alleen baas zou zijn in eigen huis. Ik
hoop met hem en met U, dat zijn wensch binnen niet al te langen
tijd in vervulling zal gaan.
Mijne Heeren

Professoren,

Met U allen, ik geloof zonder uitzondering, heb ik, in de jaren
die ik te Wageningen doorbracht, in de prettigste verstandhouding
geleefd. Uit den aard van mijn werk kwam ik met sommigen van U
nader in aanraking en was de band sterker. Van enkelen mocht ik
steun en soms vaderlijken raad ontvangen. Ik stel mij voor, dat dit
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m de nieuwe verhouding, waarin ik nu tot U sta niet zal veranderen.
Ik hoop het van harte.
Mijne Heeren Lectoren en Docenten,
Wat ik tot de hoogleeraren zei, geldt ook voor U. Ik acht een
verstandhouding niet gebonden aan een titel en zal van mijn kant
d a n ook trachten de bestaande betrekkingen in stand te houden.
Dames en Heeren Assistenten en lager personeel,
Voor zoover ik met U in contact ben gekomen, heeft mij steeds
Uw bereidwilligheid en tegemoetkomendheid getroffen. In het bijzonder heb ik dit ervaren van het personeel aan mijn laboratorium.
Ik zal het op prijs stellen, als de schijnbaar grootere afstand, die er
thans tusschen U en mij is ontstaan, geen beletsel zal zijn voor onze
menschelijke verstandhouding.
Hooggeleerde

Tienstra en Roelofs,

T o e n ik in 1936 het lectoraat te Wageningen aanvaardde, heb
ik enkele woorden van Prof. TIENSTRA aangehaald. Hij sprak over
de bevriende mogendheden, die in het Geodesiegebouw te Delft
woonden. De toen door mij uitgesproken hoop, dat deze vriendschap
met Delft zou blijven bestaan, is geheel in vervulling gegaan. Ik wil
dit nieuwe tijdperk beginnen met de verzekering, dat mijn bijdrage
tot deze vriendschap niet geringer zal worden.
Mijne Heeren Landmeters van

Nederland,

Met U allen, hoog en laag, in Rijksdienst of in particulier bedrijf,
nog in actieven dienst of in ruste, heb ik in den loop der jaren wel op
een of andere wijze in contact gestaan. Het schijnt een gemeenplaats
te zijn, wanneer ik zeg, dat dit contact altijd prettig, in sommige gevallen bijzonder prettig is geweest. Ik hoop in Uw vereenigingsleven de plaats als een van de Uwen te mogen behouden. Maar meer
nog is mij gelegen aan Uw vriendschap.
Beste Vader en Moeder,
Het is voor mij en ook voor U een voorrecht, dat U beiden, op
Uw hoogen leeftijd, in zoo goede gezondheid hier aanwezig kunt zijn.
Mij biedt dit de gelegenheid om U te danken voor het geduld, dat
U ongetwijfeld met mij gehad moet hebben en voor de warme liefde, waarmee Gij ons allen, dus ook mij, hebt omringd.
Dames en Heeren

Studenten,

Het is niet voor het eerst, dat ik hier voor U sta. W a t ik U te
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geven heb, wat mijn gebreken zijn, weet Gij. Doordat ik n u hoogleeraar ben geworden, zal daaraan weinig veranderen. Ik zal U mijn
h u lp bieden, waar die noodig is. Gij weet, dat ik deze niet zal beperken tot het gebied der landmeetkunde, maar dat ik gaarne wil
meewerken aan Uw algemeene vorming, die, naar mijn meening,
noodig is om later een volledig mensch te k u n n e n zijn.
Ik heb gezegd.

8. O V E R D E O O R Z A K E N V A N D E
V E R S C H E I D E N H E I D IN DE
NEDERLANDSCHE LANDBOUWGEBIEDEN
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN, O P
30 OCTOBER 1946 D O O R

D R E. W. H O F S T E E
Mijne Heeren Leden van het College van Herstel
van de
Landbouwhoogeschool,
Mijne Heeren Professoren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heeren
Studenten,
Gij allen, die deze plechtigheid verder met Uw
aanwezigheid
vereert,
Zeer geachte toehoorderessen

en

toehoorders,

Voor het eerst in de publicatie van de uitkomsten van de telling
van het grondgebruik in Nederland in 1910, is gebruik gemaakt van
een nieuwe indeeling van ons land in landbouwgebieden, die sedertdien in de meeste landbouw-statistische uitgaven is toegepast.
Ze kwam in de plaats van de verouderde indeeling van STARING,, die
sedert de reorganisatie van onze landbouwstatistiek, in het begin
van deze eeuw, niet meer was gebruikt en verdeelt Nederland in
niet minder dan 83 landbouwgebieden. *)
Men moge op den toen aanvaarden opzet hier en daar critiek
k u n n e n hebben, het valt niet te ontkennen, dat deze, in groote lijnen gezien, bruikbaar was en recht deed aan de rijke gevarieerdheid,
die het agrarische leven in ons land bezit. H e t zou moeilijk zijn het
aantal gebieden te beperken, zonder daarbij tekort te doen aan de
veelheid van vormen, die ons boerenbedrijf en, mede in verband
daarmee, onze plattelandssamenleving, kenm erkt. 2 )
Vanwaar deze groote verscheidenheid? Deze vraag heeft o.a.
STARING zich reeds gesteld, toen hij in het Verslag over den landbouw in 1870 3) een overzicht gaf van de verschillende landbouwstelsels, die, naar hij meende, in Nederland vielen te onderscheiden.
Het spreekt haast wel vanzelf, dat hij bij de opsomming van de factoren, die, naar hij aannam, de verscheidenheid veroorzaakten,
vooral aandacht wijdde aan de physisch-geografische gesteldheid in
den ruimsten zin des woords. Verder noemt hij den invloed van de
ligging t.o.v. de markt en den maatschappelijken toestand in het
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betreffende gebied. Wat deze laatste betreft, STARING gebruikt, zooals voor iemand uit zijn tijd wel vanzelf spreekt, dit begrip in den
beperkten zin van een aantal uiterlijke omstandigheden, zooals het
bestaan van gemeenschappelijke gronden e.d., waaronder de boeren
van het betreffende gebied hebben te werken, niet in den zin van
het geheel van de binnen de betreffende bevolkingsgroep bestaande
sociale verhoudingen. Tenslotte noemt hij als belangrijke oorzaak
het feit, dat nu eenmaal binnen het betreffende gebied een bepaald
stelsel gevestigd was en daar is blijven hangen. Een bepaald systeem
ontwikkelde zich in een beperkt milieu, omdat iemand er daar
voordeel in zag en anderen hem navolgden. Het breidde zich, tengevolge van het slechte verkeer, niet verder uit en bleef door traditie in het betreffende gebied bestaan. STARING verwacht, blijkens
zijn opmerkingen, dat door het verbeterende verkeer en de toenemende ontwikkeling van de boeren, de invloed van de traditie op
de gevarieerdheid van de agrarische stelsels meer en meer zal gaan
verdwijnen.
Aan deze verstandige opmerkingen van STARING over dit onderwerp is naderhand niet veel meer toegevoegd. W anneer b.v. in de
rapporten van de Staatscommissie voor den Landbouw van 1906
verschillende rapporteurs pogingen doen om de eigenaardigheden
van den landbouw in h u n gebied te verklaren, krijgt men den indruk, dat ze hierbij in den regel bewust of onbewust op STARING
teruggrijpen. 4 ) In zijn „De Nederlandsche landbouw" van 1935
neemt MINDERHOUD 5) de beschouwingen van STARING in gemoderniseerden vorm dan ook grootendeels over. Vermoedelijk in tegenstelling tot de verwachting van STARING, kan MINDERHOUD in zijn
overzicht de paragraaf over de traditie nog niet missen. Deze had
een langer leven, dan de van de gedachte van den vooruitgang bezielde 19e eeuw vermoedde.
Overzien wij de factoren, die STARING en degenen, die na hem
kwamen, noemen als oorzaken van de verscheidenheid in onze landbouwgebieden, dan kan worden vastgesteld, dat zij deze in wezen
zien als een gevolg van een streven naar een rationeele aanpassing
van het bedrijf van den boer aan de uiterlijke omstandigheden,
omstandigheden van geografischen, economischen en maatschappelijken aard, waarin hij werd geplaatst. De aanpassing mag soms
worden vertraagd door gebrek aan kennis, inzicht en overzicht van
den boer, waardoor hij aan traditioneele vormen blijft hangen, dit
doet niet af aan den kern van de zaak, nl. dat de bedrijfsvorm wordt
bepaald door het verstandelijk gerichte welvaartsstreven van den
boer. Bovendien, zooals uit de opmerkingen van STARING 6) blijkt,
ziet deze de traditie als een vorm, waarvan mag worden aangenomen, dat deze eens een rationeele aanpassing aan de omstandigheden beteekende, die echter door de veranderde omstandigheden
haar waarde heeft verloren en daarna ten onrechte nog een tijd
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bleeJ: 1langen. MINDERHOUD 7) gaat zelfs nog iets verder en neemt
aan, dat niet zelden in de traditie een ervaringswijsheid schuilt, die
wil nog niet vermogen te begrijpen.
Is deze opvatting, de opvatting dus, dat de aard van het agrarische
leven in onze verschillende landbouwgebieden voortspruit uit een
meer of minder geslaagd streven naar een rationeele aanpassing van
het bedrijf aan de omstandigheden, waarbij dan meer recente en
oudere — eventueel verouderde — vormen van rationeele aanpassing naast elkaar k u n n e n voorkomen, in principe juist?
Het is nauwelijks noodig te constateeren, dat de aanwezigheid
van een dergelijk streven zeker voor een belangrijk gedeelte den
aard van het agrarische leven in de verschillende deelen van ons
land heeft bepaald. Wie zou b.v. willen ontkennen, dat de verspreiding van bouw- en grasland in belangrijke mate samenhangt met
de aanpassing van het bedrijf aan den aard van den bodem en de
waterstaatkundige verhoudingen? Zeker is ook, dat het aanpassingsproces in zijn historische ontwikkeling, in theorie de mogelijkheid
in zich bergt om een uitermate groote verscheidenheid te doen
groeien. De omstandigheden waren en zijn zeer uiteenloopend.
Iedere situatie biedt steeds meerdere mogelijkheden voor een verstandige oplossing, een eindelooze variatie in vermenging en samengroeiïng van oudere en meer recente aanpassingsvormen is mogelijk.
Is het echter deze drang tot aanpassing van het boerenbedrijf aan
de gegeven omstandigheden alléén, die verantwoordelijk is voor
den vormenrijkdom van het agrarische leven van ons land?
Het is niet mijn bedoeling hedenmiddag diepgaande algemeene
beschouwingen over dit onderwerp te houden, doch ik wil trachten,
uitgaande van een concreet voorbeeld, tot een beantwoording van
deze vraag te komen.
Er zijn in de provincie Groningen een tweetal landbouwgebieden, die als het ware uitlokken om in dit verband in studie te
worden genomen en wel het Zuidelijk Westerkwartier en de Woldstreek. Het Zuidelijk Westerkwartier omvat, volgens de landbouwstatistiek, de gemeenten Grootegast, Leek, M a r u m en Oldekerk, de
Woldstreek omvat de groote gemeente Slochteren. De gemeenten
van het Zuidelijk Westerkwartier hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 21.700 ha, de gemeente Slochteren van
± 14.300 ha; het zijn dus gebieden van een zelfde grootteorde. In
Slochteren vindt men ± 13.000 ha cultuurgrond, in het Zuidelijk
Westerkwartier ± 20.000 ha; beide gebieden zijn thans practisch
geheel in cultuur gebracht.
De gebieden hebben, zooals zij zich nu aan ons voordoen, een
volkomen verschillende agrarische maatschappij. Het Zuidelijk
Westerkwartier is een uitgesproken weidegebied; in 1938 bestond
ongeveer 76 % van de oppervlakte cultuurgrond uit grasland. 8 )
Naast de veeteelt waren ook de kippenhouderij en de varkenshou-
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derij van beteekenis, doch ze namen geen van beide hier de plaats
in, die ze veelal in het Oosten van ons land op de zandgronden
innemen; dichtheden voor varkens en pluimvee, zooals b.v- veelal
in Gelderland werden gevonden, kwamen hier niet voor, het zwaartepunt valt op de veeteelt. H e t Zuidelijk Westerkwartier is een
typisch gebied van kleinbedrijf. Volgens de telling van het grondgebruik in 1930 9) was de gemiddelde grootte van de bedrijven, in
gebruik bij personen, wier hoofdberoep landbouwer was, dus van
de eigenlijke boerenbedrijven, ± 9,6 ha, volgens de inventarisatie
van den landbouw in 1938 bedroeg deze zelfs slechts ± 8,7 ha; het
kleine bedrijf beheerscht het gebied volkomen.
Een geheel ander beeld vertoont de Woldstreek. In 1938 was
hier slechts ongeveer 1700 ha of 13 % van de totale oppervlakte
cultuurgrond in gebruik voor blijvend grasland. De Woldstreek
was dus een vrijwel zuiver akkerbouwgebied; met het Oldambt en
de Veenkoloniën behoorde het tot de grasarmste gebieden van de
provincie Groningen. De akkerbouw vertoont, zooals bekend, verschillende overeenkomsten met die van de Veenkoloniën. Vóór de
laatste crisis nam de fabrieksaardappel in het bouwplan een opvallend groote plaats in; in den regel werd lU à 1/z van de oppervlakte
bouwland met dit gewas beplant. I n de crisisjaren werd de verbouw
van aardappelen grootendeels vervangen door die van tarwe.
Het groottetype van het boerenbedrijf in de Woldstreek wijkt
belangrijk af van dat in het Zuidelijk Westerkwartier. In 1930
bedroeg de gemiddelde grootte in de Woldstreek 18,7 ha, dus bijna
het dubbele van die in het Zuidelijk Westerkwartier. Het gemiddelde voor de Woldstreek was maar weinig lager dan het algemeen
Groninger gemiddelde en dat van de Veenkoloniën en verschillende kleigebieden in de provincie; wij hebben hier dus in het algemeen te maken met een, naar Nederlandsche verhoudingen, vrij
groot bedrijfstype.
Al met al bestaat er dus tusschen beide gebieden een sterke tegenstelling, wat den aard van het agrarische bedrijf betreft.
Reeds bij een oppervlakkige beschouwing wordt het duidelijk,
dat we hier met een merkwaardig probleem hebben te maken. De
uiterlijke voorwaarden immers, waaronder zich het agrarische productieproces in beide gebieden voltrekt, vertoonen een opvallende
overeenstemming. Geografisch gezien zijn er in Nederland nauwelijks twee landbouwgebieden te vinden, die een zoo sterke mate
van overeenstemming vertoonen. Beide maken ze deel uit van den
gordel van laaggelegen gronden, die, zoowel in Groningen als in
Friesland en Oostfriesland, de hooger gelegen, met terpen bezette
kleigronden langs de kust begrenzen. Zoowel het Zuidelijk Westerkwartier als de Woldstreek bestaan voor het grootste gedeelte uit
laagveenachtige gronden, doorsneden door enkele hoogere zand-
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ruggen, terwijl in beide gebieden in het Noorden de veengronden
overgaan in lage kleigronden.
Voor zoo ver er tusschen beide gebieden verschillen bestaan,
wij2en deze in de richting van een grootere natuurlijke geschiktheid
van het Zuidelijk Westerkwartier voor den akkerbouw. In dit gebied nemen de diluviale zandruggen een zeer groot percentage van
den bodem in beslag, terwijl bovendien het zuidoostelijke gedeelte,
dat oorspronkelijk met hoogveen was bedekt, na een vrijwel volledige afvening, eveneens een zandigen bodem heeft. In Slochteren
echter, is het diluviale gedeelte slechts klein en bestaat het overgroote deel van den bodem uit laagveenachtige gronden. Bovendien zijn de natuurlijke afwateringsmogelijkheden in het Zuidelijk
Westerkwartier aanzienlijk beter. Van deze streek ligt slechts een
gedeelte in het Noordoosten iets beneden N . A. P. Geen enkel deel
ligt beneden — 1 N . A. P. De Woldstreek ligt echter voor het overgroote deel beneden N . A. P., voor een zeer belangrijk gedeelte
zelfs beneden - 1 N . A. P.">)
Van een mindere geschiktheid van de zandgronden in het Zuidelijk Westerkwartier voor den akkerbouw kan in het algemeen zeker
niet worden gesproken. De zandgrond is veelal eenigszins leemachtig en levert een zeer behoorlijke bouwvoor, zooals uit de resultaten op de perceelen, die nog voor bouwland worden gebruikt,
ook wel blijkt.
Afgaande op de natuurlijke gesteldheid zou men verwachten, dat
het Zuidelijk Westerkwartier een gebied zou zijn met een gemengd
bedrijf, de Woldstreek een sterk overwegend weidegebied. Zooals
gezegd, de werkelijkheid is totaal anders.
Moeten we de oorzaak van de zoo geheel verschillende en onverwachte ontwikkeling van de beide gebieden misschien geheel of
voor een deel zoeken in de verschillende marktverhoudingen, welke
voor beide gebieden gelden? H e t lijkt al zeer weinig waarschijnlijk.
De ligging ten opzichte van de centrale marktplaats van de provincie, de stad Groningen, is vrijwel volkomen dezelfde, de afstand
tot en de verkeersmogelijkheden met dit centrum zijn n u en waren
reeds eeuwenlang soortgelijk. Ook de juridische en politieke verhouding' tot deze marktplaats was sedert onheugelijke tijden dezelfde. Beide gebieden maakten vroeger deel uit van de Groninger
Ommelanden en stonden zoodoende in dezelfde staatkundige verhouding tot de stad; ze waren o.a. op gelijke wijze aan het Groninger stapelrecht onderworpen. Van een verschil tusschen beide gebieden, wat betreft den invloed van de stad als handelscentrum, is
dan ook nu en in het verleden niets te ontdekken. Van een bijzonderen invloed van andere markten in binnen- of buitenland op een
der beide gebieden is nooit iets te bespeuren geweest. N u zal men
opmerken, dat niet alleen in het economische spraakgebruik, doch
ook in feite, in den tegenwoordigen tijd de term „markt" een heel
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andere beteekenis heelt dan het historische begrip „markt" en dat
voor de marktverhoudingen van agrarische producten de ligging
t.o.v. de marktplaats in den engeren, historischen zin nog maar van
zeer betrekkelijke beteekenis is. Hierbij valt in het bijzonder te
denken aan de afzetmogelijkheden van agrarische producten in de
agrarische industrie. W a t den afzet van de producten van de veeteelt betreft, bestaat er in dit opzicht tusschen beide gebieden geen
principieel verschil; zoowel in het Zuidelijk Westerkwartier als in
Slochteren bestaan reeds tientallen jaren zuivelfabrieken, al zijn
deze thans uit den aard der zaak in het Zuidelijk Westerkwartier
tot sterkere ontwikkeling gekomen dan in de Woldstreek. Speelt
echter niet de aardappelmeelindustrie in dezen een groote rol?
Heeft niet de mogelijkheid, om de aardappelen in groote massa af
te zetten aan de aardappelmeelindustrie in de onmiddellijke nabijheid, ten gevolge gehad, dat men zich in de Woldstreek op de cultuur van aardappelen is toe gaan leggen en bijgevolg de akkerbouw
daar meer en meer de overhand heeft gekregen op de veeteelt? Ik
kom straks op dit p u n t nog terug en wil in dit verband volstaan
met er op te wijzen, dat de sterke ontwikkeling in de richting van
den akkerbouw in de Woldstreek ouder is dan de verbouw op
groote schaal van fabrieksaardappelen en reeds bestond, toen de
aardappelen in het bouwplan nog een zeer bescheiden plaats innamen. Eerder is het omgekeerde het geval; doordat de Woldstreek
een akkerbouwgebied was, kon het zich ontwikkelen tot een productiegebied voor fabrieksaardappelen, al heeft misschien naderhand de verbouw van fabrieksaardappelen een verdere ontwikkeling in de richting van een eenzijdig akkerbouwgebied wel gestimuleerd. Overigens valt nog op te merken, dat in het Zuidelijk Westerkwartier eveneens een poging is aangewend om daar een aardappelmeelindustrie te stichten en den verbouw van fabrieksaardappelen te stimuleeren. De poging mislukte; de aardappelmeelfabriek
moest het werk weer staken.
Samenvattend kan dus worden geconstateerd, dat het niet de
marktverhoudingen zijn, die verantwoordelijk zijn voor het merkwaardige verschil tusschen het Zuidelijk Westerkwartier en de
Woldstreek.
Heeft misschien de groep van verschijnselen, die STARING aanduidt als „maatschappelijke toestanden" een rol van beteekenis gespeeld? Bestonden er, wat deze betreft, tusschen beide gebieden in
het nabije of verre verleden verschillen, die van invloed k u n n e n
zijn geweest op de zoo verschillende ontwikkeling van het agrarische
systeem? STARING wijst in dit verband op den aard van het recht op
den bodem, o.a. het voorkomen van gemeenschappelijk grondbezit,
tiendrechten e.d., terwijl MINDERHOUD ook het Groninger beklemrecht noemt en verder de aandacht vestigt op arbeidsvoorziening,
loonhoogte e.d.
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Wanneer men de maatschappelijke toestanden, in den zin, zooals
hierover spreekt, in h u n historische ontwikkeling' en in
h u n huidige gedaante in beide gebieden onderzoekt, valt weinig
of geen verschil te ontdekken. De staatkundige verhoudingen zijn
in beide gebieden, vanaf den tijd, dat ons hierover iets bekend is,
steeds dezelfde geweest. De kleine verschillen, die er zijn te constateeren, mogen misschien den rechtshistoricus interesseeren, ze
zijn in dit verband van geen belang. n )
Hoorigheid en lijfeigenschap zijn in beide gebieden reeds zeer
vroeg verdwenen; het is nauwelijks meer na te speuren wanneer.
Het recht op den bodem vertoonde in beide gebieden dezelfde
ontwikkeling; in beide heerschte het systeem der zoogenaamde opstrekkende heerden. 12) Dit systeem kan men zich als volgt ontstaan
denken. Bij de kolonisatie van het gebied werd langs den eersten
primitieven weg, die uit den aard der zaak over het hoogste gedeelte, dus in dit geval over de zandstrooken liep, voor iederen
kolonist een aantal roeden uitgemeten, dat dan de breedte van zijn
plaats voorstelde. Loodrecht op den weg mocht hij voor- en achteruit in de woeste gronden zijn zwetslooten doortrekken, of, zooals
men het uitdrukt, zijn „heerd", zijn boerderij strekte zich op in de
woeste gronden. H e t dorp, dat op deze wijze ontstaat, is een typisch
straatdorp, de boerderijen zijn lange, smalle strooken grond, zooals
we die in h u n extremen vorm in Staphorst kennen. Zoowel het
Zuidelijk Westerkwartier als Slochteren vertoonen dan ook streekdorpen in den zuiversten vorm. Zooals wel duidelijk is, is dit
systeem gebaseerd op de gedachte van individueel grondbezit.
Iedere boer kon in principe zijn zwetslooten doortrekken tot aan
de grens van het dorpsgebied en daarmee dus zijn eigen bezit van
dat van anderen afscheiden. Men deed dit niet altijd, omdat de
gronden, die het verst van den weg waren gelegen en die ook meestal
de slechtste waren, de moeite van het verdeelen niet waard waren.
Zoo bleven aan het einde der opstrekkende heerden lang onverdeelde stukken liggen, ook in het Zuidelijk Westerkwartier en in
de Woldstreek. Eerst toen geleidelijk de behoefte aan grond en
daarmee de waarde toenam, trokken de boeren ook over de minder
goede en minder gunstig gelegen stukken h u n kavelslooten door.
Pas in de 19de eeuw echter kwam in beide gebieden aan dit ontwikkelingsproces een einde.
Had dus oorspronkelijk iedere boer een opstrekkende heerd,
loopende van de eene grens van het dorpsgebied tot de andere, in
den loop der tijden zijn in beide gebieden door vererving, verkoop,
enz. de verschillende deelen van de heerden veelal in handen van
diverse eigenaars gekomen. Het oorspronkelijke systeem is echter
nog duidelijk te herkennen.
Was dus in beide gebieden de gang der historie, wat betreft het
recht op den bodem, ongeveer dezelfde, het is van belang om na te
STARING

gaan welke eigendomsverhoudingen tenslotte in meer recenten tijd
hier aan den dag treden. De oudste betrouwbare gegevens betreffende pacht en eigendom in de provincie Groningen stammen uit
het jaar 1862. 13 ) H ie r u it blijkt, dat toen in Slochteren van de
boeren 91 % eigenaar was en 9 % pachter en in het Zuidelijk Westerkwartier 83 % eigenaar en 17 % pachter. Hoewel dus het percentage eigenaars in Slochteren hooger is, bestaat er tusschen beide
gebieden geen essentieel verschil; beide zijn dan typische gebieden
van eigenerfden. I n 1930 bedroeg in Slochteren het percentage
eigenaars 73, in het Zuidelijk Westerkwartier 67. In beide gebieden
was dus een niet onaanzienlijke daling van het percentage eigenaars
opgetreden, doch in de onderlinge verhouding was weinig verandering gekomen en nog steeds overwoog het eigenbezit in sterke
mate. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de verhouding
tusschen pacht en eigendom en de verandering, die daarin is ingetreden, iets te maken heeft met de verschillen tusschen de agrarische
structuur van beide gebieden.
Een enkel woord tenslotte nog over het recht van beklemming.
Men neemt dikwijls aan, dat het feit, dat in Groningen een groot
deel van het land onder beklemming in gebruik is, de splitsing van
boerderijen zou tegengaan en daardoor één der oorzaken zou zijn
van de hooge gemiddelde bedrijfsgrootte in deze provincie. Uitgaande van die redeneering zou het dus b.v. mogelijk k u n n e n zijn,
dat het verschil in de gemiddelde bedrijfsgrootte tusschen Slochteren en het Zuidelijk Westerkwartier voor een grooter of kleiner
deel op een verschil in beteekenis van het recht van beklemming
voor deze gebieden zou zijn terug te voeren, terwijl hierdoor indirect
het agrarische leven ook nog op andere wijze zou k u n n e n zijn beinvloed. N u valt, om te beginnen, op te merken, dat in den regel
de invloed van het beklemrecht op de bedrijfsgrootte in Groningen
wordt overschat. I n de eerste plaats is splitsing van een beklemming
mogelijk, doch wat belangrijker is, het overgroote deel der bedrijven is niet uit één, doch uit meerdere beklemmingen of uit een
deel vrij en eigen land en één of meer beklemmingen opgebouwd,
zoodat meestal zonder meer splitsing van bedrijven mogelijk is. 14)
W a t verder de beteekenis van het recht van beklemming in de
beide gebieden betreft, zooals bekend, wordt geen statistiek van
den omvang van het recht van beklemming bijgehouden, doch in
de zoo even reeds genoemde landbouwstatistiek van Groningen,
over het jaar 1862, vinden we gegevens over den stand van zaken
in dat jaar. Uit deze cijfers blijkt —voor het Zuidelijk Westerkwartier zijn ze niet geheel volledig — dat daar ru im de helft, in de
Woldstreek ongeveer één derde van den grond, onder beklemming
werd gebruikt. Voor zoover er verschil was, moest dit, volgens bovenstaande redeneering, wijzen in de richting van een grooteren
weerstand in het Zuidelijk Westerkwartier tegen een versnippering
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van den bodem. De feiten bewijzen het omgekeerde.
Vertoont dus de uit de maatschappelijke verhoudingen voortvloeiende relatie boer—bodem in beide gebieden groote overeenkomsten en geven de verschillen, die er zijn, zeker geen verklaringsgrond voor de verschillen in de agrarische structuur van beide gebieden, MINDERHOUD wijst er terecht op, dat, behalve de relatie van
den boer tot den bodem, ook de relatie van den boer tot den anderen
belangrijken productie-factor, den arbeid, door de maatschappelijke
verhoudingen kan worden beïnvloed en ook hierdoor de vorm van
het agrarische leven mee kan worden bepaald. 15) Zoo kan men zich
voorstellen, dat bij onvoldoende voorziening in de arbeidsbehoefte,
of bij bijzonder hooge loonen, de teelt van arbeidsintensieve gewassen zal worden beperkt en men neiging zal vertoonen van den
meer arbeid eischenden akkerbouw over te gaan tot de arbeidsextensieve veeteelt. Tegenstand tegen een sterke binding aan den
boer en zijn bedrijf bij den landarbeider kan er toe leiden, dat het
weidebedrijf, dat afhankelijk is van een regelmatige en belangstellende medewerking van de zijde van den arbeider, moeilijkheden
ondervindt de akkerbouw, die grootendeels met arbeidskrachten
in een los dienstverband is te drijven, om die redenen de voorkeur
krijgt.
W a t de arbeidsvoorziening betreft, hoewel deze in de Woldstreek
niet tot groote moeilijkheden aanleiding heeft gegeven, is ze in het
Zuidelijk Westerkwartier zeker al tientallen jaren lang ruimer dan
in het eerstgenoemde gebied. H e t Zuidelijk Westerkwartier heeft
sinds lange jaren een overschot aan arbeidskrachten, dat vroeger
grootendeels zijn bestaan vond door elders als seizoenarbeider te
werken en dat in de laatste tientallen jaren in dit gebied een vrij
omvangrijke permanente werkloosheid heeft veroorzaakt. Het
vraagstuk van de arbeidsvoorziening is dus zeker niet de oorzaak
van de huidige verschillen tusschen onze beide gebieden. Wat de
loonhoogte betreft, bestaan tusschen beide streken geen verschillen
van beteekenis. Beide hebben zich verder steeds gekenmerkt door
een behoorlijke verhouding tusschen boer en arbeider en er is geen
reden om aan te nemen, dat in één der gebieden de aard van het
bedrijf hierdoor merkbaar in een bepaalde richting is beïnvloed.
De eindconclusie luidt dus, dat de verhouding boer—bodem en
de verhouding boer—arbeid, voor zoover deze worden beïnvloed
door de maatschappelijke verhoudingen, in den zin, zooals STARING
daarover spreekt, in beide gebieden een zeer sterke overeenkomst
vertoonen. Voor zoover er verschillen zijn, geven deze zeker geen
verklaringsmogelijkheid voor de zoozeer uiteenloopende agrarische
structuur.
Zoo komen we tot de laatste groep van verschijnselen, die STARING
aangeeft als een mogelijken verklaringsgrond voor het agrarische
systeem in het betreffende gebied, de bestaande traditie. Al is het
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mogelijk in groote lijnen de historische ontwikkeling van het agrarische leven in een bepaald gebied na te gaan, het lijdt geen twijfel,
dat onze kennis van het verleden, wat dit aangaat, te gering is en
te gering zal blijven om nauwkeurig alle invloeden vast te stellen,
die in dit opzicht hebben gewerkt. H e t zou dus zeker mogelijk zijn,
dat door onbekende invloeden in een verwijderd verleden in de
Woldstreek een agrarisch systeem zich zou hebben ontwikkeld, dat
sterk van dat van het Zuidelijk Westerkwartier afweek en dat zich
zij het eventueel met wijzigingen, tot in dezen tijd zou hebben
gehandhaafd. Een dergelijk handhaven van vroegere vormen behoeft zeker niet alleen en niet altijd zinledig en irrationeel te zijn.
Niet alleen bestaat de mogelijkheid, dat, zooals Minderhoud opmerkt, in dezen ouden vorm een door ons niet onderkende wijsheid schuilt, doch men vergeté vooral niet, dat de erfenis van het
verleden niet alleen bestaat uit gebruiken en gewoonten en traditioneele gedachten, doch ook uit een materieele bedrijfsuitrusting
en inrichting, die bij overgang naar andere productievormen veelal
haar waarde geheel of grootendeels verliest. 1 6 ) De erfenis beïnvloedt
dus niet alleen de subjectieve waardeering van den boer voor bepaalde productievormen, doch is ook één der objectieve voorwaarden, waarmee hij bij een rationeele aanpassing van zijn bedrijf aan
de omstandigheden, heeft rekening te houden.
H e b b e n dus, in het verleden, het Zuidelijk Westerkwartiei en
de Woldstreek door niet meer na te speuren oorzaken, verschillende
agrarische bedrijfsvormen gekend en is de huidige vorm misschien
eenerzijds een rationeele aanpassing aan de erfenis van het verleden,
anderzijds aan traditioneel vasthouden van vormen, die eens rationeel waren, doch dit onder de huidige omstandigheden niet meer
zijn? Het toeval wil, dat wij voor ons geval deze vraag met groote
zekerheid k u n n e n beantwoorden. Wij verkeeren voor de provincie
Groningen in de gelukkige omstandigheid, dat we over de reeds
eerder genoemde statistiek van 1862 beschikken, 17) die per gemeente is gepubliceerd, in vele opzichten zelfs uitvoeriger is dan
de huidige statistiek en behoorlijk betrouwbaar is. Aan de hand
van deze statistiek is het mogelijk een vrijwel volledig inzicht te
krijgen in de agrarische structuur van beide gebieden in dien tijd.
De uitkomsten, waartoe deze statistiek leidt, zijn verrassend. Het
zoo opvallende verschil tusschen de agrarische structuur van beide
gebieden, dat thans valt waar te nemen, blijkt in die jaren feitelijk
niet te bestaan. In de eerste plaats blijkt de verhouding tusschen
bouwland en grasland in beide gebieden een geheel andere dan nu
en practisch dezelfde te zijn. Van de ongeveer 13.000 ha cultuurgrond, die dan in het Zuidelijk Westerkwartier aanwezig is, blijkt
ongeveer 34 % te bestaan uit bouwland en 66 % uit weiland. In
de Woldstreek, waar de oppervlakte cultuurgrond dan ongeveer
even groot is, bestaat 36 % uit bouwland en 64 % uit grasland.
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Ook het opvallende verschil in de gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven blijkt van betrekkelijk recenten datum te zijn; in
1862 is het nog niet aanwezig. In de gegevens over het grondgebruik
in 1862 wordt geen nauwkeurige splitsing gemaakt tusschen landbouwers en andere grondgebruikers, doch wel is het aantal landbouwers bekend en het blijkt in het Westerkwartier dan ongeveer
gelijk te zijn aan dat in Slochteren (614 tegen 655), terwijl de oppervlakte cultuurgrond in het Zuidelijk Westerkwartier iets grooter
is. De gemiddelde bedrijfsgrootte zal dus ongeveer gelijk geweest
zijn en iets minder dan 20 ha hebben bedragen. Opvallend is, dat
het aantal bedrijven boven 20 ha in de Woldstreek dan zelfs kleiner is, dan in het Zuidelijk Westerkwartier. Daarentegen is het
aantal bedrijven van landbouwers beneden 5 ha vermoedelijk in
het Zuidelijk Westerkwartier iets grooter. Al met al echter bestaat
er in dit opzicht tusschen beide gebieden geen wezenlijk verschil.
Ook in het gebruik van den grond bestaat geen verschil van
eenige beteekenis. Het bouwland wordt voor dezelfde gewassen
gebruikt; de aardappel neemt dan in de Woldstreek nog geen bijzondere plaats in. Wat het grasland betreft, moet men zich voorstellen, dat in beide gebieden een groot deel hiervan bestond uit
weinig of niet verzorgd natuurgrasland, dat slechts een geringe
opbrengst aan gras gaf, zooals dit trouwens van een groot deel van
het grasland in ons land in die dagen gold. Vooral in Slochteren
was, in het bijzonder in het Noorden van het gebied, veel grasland van geringe waarde. De veebezetting was daar ook geringer
dan in het Zuidelijk Westerkwartier. In Slochteren bedroeg de totale veestapel ru im 7000 stuks, in het Zuidelijk Westerkwartier
ru im 9000 stuks, d.w.z. in het Zuidelijk Westerkwartier r u i m één
per ha grasland, in de Woldstreek iets minder dan één per ha grasland; in het land als geheel bedroeg in deze jaren het aantal runderen per ha grasland iets meer dan één.
Opmerkelijk is, dat in het Zuidelijk Westerkwartier het aantal
arbeidskrachten, ter beschikking staande van den landbouw, in
1862 reeds zooveel grooter is dan in Slochteren. Uit onze statistiek
blijkt, dat in Slochteren ongeveer 2000 mannelijke arbeidskrachten
(boer en meewerkende zoons inbegrepen) ter beschikking van den
landbouw stonden, in het Zuidelijk Westerkwartier echter ongeveer 3500. H e t aantal in Slochteren is, gezien de oppervlakte cultuurgrond, vrij normaal, in het Zuidelijk Westerkwartier echter
buitengewoon hoog. Het is zonder meer duidelijk, dat daar dan
reeds een belangrijk overcompleet aan arbeidskrachten bestaat. Dit
blijkt ook uit het feit, dat in die jaren reeds groote aantallen arbeiders uit dit gebied elders werk zochten en vonden. Men zal dit
groote overcompleet vermoedelijk dienen te zien als een gevolg van
de —trouwens in die dagen nog niet geheel afgeloopen —vervening
van liet zuidoostelijke deel van het gebied, waardoor groote aantal-
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len arbeidskrachten waren aangetrokken, die naderhand in een
ander bedrijf h u n bestaan moesten zoeken. De sterkste arbeidsbezetting vond men in 1862 dan ook in de zuidelijke gemeenten van
het gebied, Marum en Leek.
Misschien zal men zich afvragen, of onder deze vele landarbeiders
in het Zuidelijk Westerkwartier toch niet een groot aantal kleine
boeren schuilen, die, door de bij het samenstellen van de statistiek
aangelegde maatstaven, als zoodanig niet voor den dag kwamen en
dus niet het kleine bedrijf in het Zuidelijk Westerkwartier toen in
feite toch al meer de overhand had dan in Slochteren. Dat dit niet
het geval is, blijkt o.a. uit het feit, dat zoowel het totaal aantal bezitters van koeien in het Zuidelijk Westerkwartier, als het aantal
bezitters van landbouwpaarden zelfs iets lager was, dan in de gemeente Slochteren.
Essentieele verschillen zijn er in 1862 niet en het groote onderscheid, dat thans tusschen beide gebieden bestaat, vloeit dus niet
voort uit een om materieele redenen of sociale traagheid vasthouden aan in het grijs verleden door onnaspeurbare oorzaken ontstane vormen; er is hier sprake van een in recenten tijd ontstane
differentiatie.
W anneer men zijn aandacht richt op den aard van het bodemgebruik, dan is vooral de verandering, die in Slochteren is opgetreden, enorm groot en onverwacht. Deze verandering ligt, zooals
blijkt, nog dicht achter ons en men is dan ook nog niet vergeten,
hoe ze tot stand kwam. Ze is met groote moeite en kosten gepaard
gegaan. Een eerste noodzaak was een sterke en dure bemaling van
deze zoo laag gelegen gronden; n u nog behoort de Woldstreek
voor het grootste gedeelte tot het gebied met de zwaarste waterschapslasten in de provincie Groningen. 18) Doch hiermee was men
niet klaar. Vooral vóór de toepassing van kunstmest was van deze
gronden voor het grootste deel geen redelijke oogst te verwachten,
zonder grondige en kostbare verbetering van den bodem. Reeds
onze statistiek van 1862 geeft een aanwijzing in welke richting men
het zocht. In dit jaar werd reeds 40 ha land met van elders aangevoerd slijk beaard. 75 ha kleigrond werden in dat jaar verbeterd
door het ook elders in de provincie Groningen in de 19de eeuw
dikwijls toegepaste kleidelven, waarbij de in den ondergrond aanwezige goede klei, door het graven van breede, diepe geulen, naar
boven werd gebracht. Daarnaast werden nog 133 ha tijdelijk verbeterd door het zgn. „roppen". 19) Van zeer veel belang is o.a. ook
geweest de beaarding van den grond in Slochteren, met de vruchtbare terpklei van de wierden van het Hoogeland. Dat al deze methoden van verbetering enorm veel geld kostten, behoeft nauwelijks betoog. Men was dus in 1862 al bezig met de omzetting van
grasland in bouwland in Slochteren en in de daarop volgende
jaren is men in een snel tempo in die richting voortgegaan. Reeds
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in 1877 20) waren de verhoudingen volkomen veranderd; de oppervlakte bouwland was toen toegenomen tot ongeveer 8000 ha,
de oppervlakte grasland gedaald tot ongeveer 5000 ha. Sedertdien
is men. zij het in een iets langzamer tempo, voortgegaan, totdat de
tegenwoordige verhouding werd bereikt. Er zij hier nog op gewezen, dat in 1877, toen dus in wezen de groote ommekeer al had
plaats gevonden, de aardappelen nog slechts een geringe oppervlakte innamen, nl. 650 ha, zoodat zooals reeds werd opgemerkt,
geen verband kan worden gelegd tusschen de optredende wijzigingen in het grondgebruik en de opkomst van de aardappelverwerkende industrie.
Zoo werd dus door moeizamen arbeid en ten koste van enorme
uitgaven, dit land, dat door de n a t u u r scheen voorbestemd om een
veeteeltgebied te zijn en dat door betrekkelijk geringe verbetering
in zijn geheel tot goed grasland had k u n n e n worden gemaakt, omgezet in bouwland. W aarom n u deed men dit, waarom ging men
hier met geweld dwars tegen den draad in? W aarom wilden de
boeren in de Woldstreek met alle geweld den kant van den akkerbouw uit? Misschien zal men een oogenblik denken aan de gunstige prijsverhoudingen, die in het derde kwart van de vorige eeuw
bestonden voor de akkerbouwproducten. Inderdaad, deze waren
zeer gunstig, doch ook de veehouderij gaf in deze jaren goede uitkomsten. En bovendien, waarom trad dan elders in den lande,
waar de mogelijkheden voor omzetting van grasland en bouwland
evengoed of beter waren, dan in de Woldstreek en waar men ook
niet geremd werd door conservatisme, een dergelijke omzetting
niet eveneens op? Waarom b.v. niet in Friesland, waar de landbouw
o p een hoog peil stond en in verschillende deelen gronden aanwezig
waren, die zeker beter dan de gronden in Slochteren voor akkerbouw geschikt waren? O m het juiste antwoord te vinden, is het
gewenscht, het vraagstuk Slochteren in een iets ruimer verband te
plaatsen, want al zijn de groote veranderingen in dit gebied geen
onderdeel van een algemeen Nederlandsch proces, toch staat de
Woldstreek niet alleen. Wie de geschiedenis van den landbouw in
Groningen in de 19de eeuw nagaat, komt tot de conclusie, dat deze
neiging, om van veeteelt over te gaan naar akkerbouw, in de geheele
provincie, behalve in het Westen, heeft geheerscht. Terwijl in de
rest van ons land in die periode practisch geen wijziging in de verhouding tusschen bouwland en grasland intrad, n a m in Groningen
tusschen 1833 en 1888 de oppervlakte grasland met ongeveer
35.000 ha af. I n 1833 bestond de cultuurgrond in Groningen nog
voor 47 % uit grasland, in 1888 nog slecht voor 31 %. Voor de rest
van Nederland waren deze percentages respectievelijk 59 en 58. In
1833 was in Groningen dus nog ongeveer de helft van den cultuurgrond grasland, in 1888 nauwelijks één derde. 2 1 ) Het is bekend,
dat dit proces van omzetting van grasland en bouwland reeds tien-
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tallen jaren vóór 1833 is begonnen. Zoo blijkt uit gegevens uit het
jaar 1818, dat toen nog ongeveer 64 % van den cultuurgrond uit
grasland bestond, terwijl ook vóór 1818 reeds groote oppervlakten
zijn gescheurd. 2 2 ) T o t in het laatste kwart van de 18de eeuw was
Groningen een uitgesproken veeteeltprovincie. Terloops zij hierbij
opgemerkt, dat de blijkbaar zeer belangrijke omzetting tusschen
1818 en 1833 plaats vond in een periode van zeer ongunstige prijsverhoudingen voor den akkerbouw. Al was de ommekeer nergens
zoo snel en abrupt als in de Woldstreek, de uitgesproken neiging,
ja een ontembare drang tot den akkerbouw bestond dus niet alleen
in dit gebied, doch in het overgroote gedeelte van Groningen. Niet
alleen in de Woldstreek, ook in andere deelen van Groningen
breidde de akkerbouw zich voor een groot deel uit over gebieden,
die van nature daarvoor zeker niet in de eerste plaats aangewezen
zijn. Dit geldt o.a. voor de oudere kleigronden in liet Oldambt,
langs den rand van de oude Dollard, vooral voor die gronden, die
gelegen zijn b i n n e n de eerste bedijking van 1545. Deze laag gelegen,
grootendeels knikkige gronden, zijn in de vorige eeuw met kunst
en vliegwerk, o.a. door het kleidelven en beslijken, geschikt gemaakt voor bouwland, doch hebben desondanks, vergeleken met
de goede kleigronden in de provincie, steeds matige oogsten geleverd. 23) Het zelfde is het geval met het grootste gedeelte van het
land in de zgn. Centrale Bouwstreek, de gemeenten Bedum en T e n
Boer. Vooral de laaggelegen zware klei in het gedeelte van dit gebied, dat bekend staat als Innersdijk, is zeker van nature niet in de
eerste plaats aangewezen voor bouwland. Voor het Noorden van
Groningen, het Hoogeland, geldt dit in veel mindere mate, al zijn
ook hier veelal gronden in de oude kernen en verder de zgn.
meedegronden, in bouwland omgezet, die vermoedelijk als grasland
betere resultaten zouden hebben geleverd. 2 4 ) Geeft in het Noorden
van Friesland en ook b.v. in het Noordelijk Westerkwartier in
Groningen de verspreiding van bouw- en grasland den bodemkundige reeds een belangrijke aanwijzing omtrent ouderdom, aard en
ontstaanswijze van den kleigrond, in het Noorden van Groningen
is dit vaak nauwelijks meer het geval. 25) Dat men vooral in de
Centrale Bouwstreek en in het Oud-Oldambt met de omzetting van
grasland in bouwland te ver is gegaan, blijkt duidelijk uit de bedrijfsuitkomsten. Volgens de gegevens van de centrale landbouwboekhouding van de Groninger Maatschappij van L a n d b o u w 2 6 )
bedroeg in de Noordelijke Bouwstreek, die dus voor het overgroote
gedeelte als wel geschikt voor den akkerbouw moet worden beschouwd, de gemiddelde brutowinst (d.w.z. de winst, met inbegrip
van de pacht, of de pachtwaarde) over de periode 1924—1939
ƒ 118,22 per lia, doch in de Centrale Bouwstreek bedroeg deze
slechts ƒ 95,97, dus meer dan 1/5 minder. Dat hier, bij gebruik als
grasland, de resultaten veel beter zouden zijn geweest, wordt waar-
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schijnlijk gemaakt door het feit, dat in de, aan de Centrale Bouwstreek grenzende Centrale Weidestreek, waar de oude kleigrond
wel als grasland wordt gebruikt, over deze periode de gemiddelde
brutowinst ƒ 120,05 per ha bedroeg.
Een zelfde verschil, als tusschen de Noordelijke Bouwstreek en
de Centrale Weidestreek, bestaat tusschen het Nieuw-Oldambt en
het Oud-Oldambt. Het Nieuw-Oldambt, voor het grootste gedeelte
wel geschikt voor akkerbouw, had een gemiddelde brutowinst van
ƒ 111,77, het Oud-Oldambt van ƒ 82,74 per ha. Van de Woldstreek
zijn te weinig gegevens omtrent de bedrijfsresultaten bekend om
een betrouwbare conclusie te k u n n e n trekken. 2 7 ) W a t echter bekend is, geeft geen bijzonder gunstig beeld.
Er is dus in het grootste deel van Groningen een neiging geweest
om over te gaan van grasland naar bouwland, ook als de omstandigheden hiervoor minder gunstig waren. W a t dreef de Groninger
boeren, met uitzondering van die in het westelijke gedeelte, in deze
richting?
Als oorzaak van den overgang van de veeteelt naar den akkerbouw in Groningen is veelal genoemd het optreden van de runderpest in de tweede helft van de 18de eeuw. 2 8 ) Door het uitsterven van h u n stallen en de vrees voor verdere verliezen zouden de
boeren er toe zijn overgegaan om h u n heil in den akkerbouw te
zoeken. Zelf heb ik bij een andere gelegenheid mij ook bij dit betoog
aangesloten, 2 9 ) doch eerlijk gezegd is het mij steeds minder gaan
bevredigen. Er zijn twee essentieele bezwaren tegen het aanvaarden
van dit verschijnsel, als algemeenen verklaringsgrond voor de opgetreden wijzigingen. In de eerste plaats trad deze veepest niet alleen in Groningen, doch ook in Friesland op en hier heeft ze niet
geleid tot een blijvende omzetting van weidebedrijven in bouwbedrijven. 30) Men zou dus geneigd zijn aan te nemen, dat de innerlijke tegenstand tegen deze omschakeling in Groningen minder
groot was dan in Friesland. In de tweede plaats —en dit is nog belangrijker —is het wel zeker, dat in den tijd van de runderpest de
omzetting slechts een betrekkelijk geringen omvang heeft aangenomen. In hoofdzaak is de verandering — zooals ook uit de reeds
genoemde cijfers blijkt — van lateren datum en voor het grootste
deel staat ze, direct noch indirect, in verband met het heerschen
van de veepest in de 18de eeuw. 3 1 ) Voor de Woldstreek b.v. is dit
zonder meer duidelijk.
Hoe men deze zaak ook wendt of keert, men ontkomt niet aan de
conclusie, dat bij het proces van de omzetting van grasland in
bouwland in Groningen, invloeden hebben gewerkt, die niet voortkomen uit rationeele, economische overwegingen en die een rationeele aanpassing aan de omstandigheden van allerlei aard eerder
hebben verhinderd dan bevorderd. Er moet iets zijn in de geestesgesteldheid, of in de opvattingen van den Groninger boer, dat hem,
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los van economische overwegingen, er toe bracht om aan den akkerbouw de voorkeur te geven. Welke kracht is dit geweest? Naar
mijn overtuiging was het het hoogere maatschappelijke aanzien,
dat gedurende de geheele 19de eeuw en vermoedelijk ook reeds
daarvoor, de akkerbouw heeft genoten en vandaag aan den dag nog
geniet. Een bouwboer werd en wordt in het grootste deel van Groningen hooger aangeslagen, dan een veehouder. Een „echte" Groninger boer is een bouwboer en hij is er in zijn hart trots op, dat
hij het is. Natuurlijk treedt bij de meesten van hen dit gevoel niet
dagelijks duidelijk aan den dag, doordat zij temidden van soortgenooten wonen, doch waar akkerbouw en weidegebieden aan
elkaar grenzen, is wel degelijk een zeker standsonderscheid tusschen
bouwboeren en weideboeren te constateeren, ten gunste van de
bouwboeren. De 19de eeuw heeft niet uitgemunt door sterke opmerkingsgave voor sociaal-psychologische verhoudingen, dus men
zal in de geschriften uit dien tijd, over het Groninger platteland,
geen directe mededeelingen over deze hoogere maatschappelijke
waardeering van den akkerbouw aantreffen. Uit de vele beschouwingen over en beschrijvingen van het agrarische leven, die in deze
eeuw in Groningen zijn voortgebracht, valt niettemin duidelijk op
te maken, dat de Groninger boer bouwboer wil zijn en dat dit zijn
trots en zijn glorie is. Vooral in het Oosten, in het Oldambt, valt dit
op te merken. Hoewel in de 18de eeuw ook dit gebied nog in hoofdzaak als grasland in gebruik was, was reeds in het begin van de 19de
eeuw de veeteelt daar duidelijk in discrediet 3 2 ) en men krijgt den
indruk, dat ze daar toen reeds aan een zekere verwaarloozing ten
prooi was, een verwaarloozing, die later overduidelijk was. Een dergelijke verwaarloozing van de veeteelt is op het Hoogeland nooit
opgetreden; voor het vee, dat op de akkerbouwbedrijven nog overbleef, heeft men daar steeds behoorlijk aandacht gehad. Doch ook
daar gaf de akkerbouw maatschappelijk den toon aan; ook daar
stond hij n u m m e r één op de ranglijst. Wie mee wou doen in de
Groninger landbouwwereld moest akkerbouwer zijn. Zoo werd in
het grootste gedeelte van Groningen de overgang van veeteelt naar
akkerbouw een kwestie van maatschappelijke prestige. De akkerbouw werd tot een collectief ideaal, dat ieder lid van de landbouwersgroep zooveel mogelijk trachtte na te streven, ook al ging
dat in feite tegen zijn persoonlijke belangen in. Dat het een collectief verschijnsel werd, waar vrijwel geen enkel individu zich
buiten hield, behoeft niet te verbazen. Het is een bekend sociaal
verschijnsel, dat wanneer in een bepaalde samenleving een zekere
levensvorm door de heerschende groep is aanvaard, de rest zich
hieraan, juist terwille van het sociale prestige, niet meer kan en wil
onttrekken. Deze levensvorm krijgt dan een m in of meer dwingend
karakter, ze wordt een levensstijl. Ook het economische leven, zelfs
in onze zgn. individualistische maatschappij, onttrekt zich niet aan
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een dergelijke stijlvorming. In iedere min of meer samenhangende
groep van personen, die een zelfde bedrijf uitoefenen, ontstaat een
algemeen als normaal aanvaarde opvatting over de wijze van bedrijfsvoering, er ontstaat, wat ik elders reeds eerder heb aangeduid
ais een bedrijfsstijl. 33 )
Zoo dient men dus, naar mijn meening, de formidabele wijziging,
die ongeveer in een eeuw tijds in het landbouwbedrijf in Groningen optrad, in laatste instantie te zien als gevolg van een zich wijzigend groepsideaal, waardoor een andere bedrijfsstijl ontstond, die,
als eiken bedrijfsstijl, geleidelijk een meer en meer dwingend karakter kreeg.
Het is wel duidelijk, dat een dergelijk nieuw groepsideaal en een
daarmee verband houdende nieuwe bedrijfsstijl niet uit de lucht
komen vallen en volledigheidshalve is het van belang om na te
speuren, waarin deze verandering haar oorsprong vindt. Het is te
verwachten, dat een eventueele conclusie hieromtrent een eenigszins hypothetisch karakter draagt. In eersten aanleg immers gaan
de wijzigingen tot in de 18de eeuw terug en onze kennis van de
agrarische verhoudingen in die eeuw is reeds te gering, om in dit
opzicht tot volkomen zekerheid te komen. Een zeer aanvaardbare
hypothese laat zich echter opstellen en wel de volgende. In den loop
van de 18de eeuw en in het begin van de 19de eeuw werden aan de
Groninger kusten belangrijke inpolderingen tot stand gebracht. I n
1717 werd, ter vervanging van den ouden, doorgebroken zeedijk,
een nieuwe dijk aangelegd, die voor het grootste deel veel verder
buitenwaarts kwam te liggen, waardoor groote oppervlakten kwelderland, die vroeger slechts omkaad waren, voorgoed tot land werden gemaakt. In 1811 werd bovendien de groote Noordpolder aangelegd. In het Dollardgebied, waar reeds in de 17de eeuw omvangrijke oppervlakten kwelder waren ingedijkt, werden deze inpolderingen in de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw, vooral in
den westelijken boezem, met kracht voortgezet. Door de merkwaardige ontwikkeling van het recht op den aanwas in Groningen 34)
werden deze nieuw aangewonnen gronden in den regel bij bestaande
boerderijen gevoegd en werden ze niet, zooals bijvoorbeeld de middeleeuwsche inpolderingen in den Fivelboezem, in nieuw gevormde
boerderijen verdeeld. H e t gevolg hiervan was, dat de boerderijen
langs de kust in Groningen een belangrijk hoogere gemiddelde
grootte kregen, dan de boerderijen in het binnenland. Daarnaast
echter werden deze boerderijen, door de aanhechting van dezen
nieuwen poldergrond, overwegend bouwboerderijen. In de eerste
jaren na de inpolderingen was men, om technische redenen, genoodzaakt om de vroegere kwelders als bouwland te gebruiken.
Daar ze uitstekende oogsten leverden en bovendien door den aard
van den bodem en de gunstige hydrografische ligging, zonder bijzondere kosten en moeite, als bouwland langen tijd bruikbaar
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bleven, werden zij ook naderhand niet groen gemaakt. Zoo werden
in den loop der 18de eeuw in Noord-Groningen —in het Oldambt
gedeeltelijk reeds eerder —de boerderijen in de kuststreek groote
boerderijen en tegelijk bouwboerderijen. Groote- en rijke-boer
werd daar dus min of meer identiek met bouwboer. Men begon
tegen de bouwboeren op te zien, zij werden een navolgingswaardig
voorbeeld. Men mag dan ook aannemen, dat, toen de veepest de
boeren voor een dilemma stelde, er zeker een innerlijke bereidheid
was om den kant van den akkerbouw te kiezen. De goede opbrengsten, die de gescheurde graslanden in de eerste jaren gaven, de
nieuwe technische mogelijkheden, die de, aan het eind van de 18de
eeuw overgenomen, engelsche landbouwmethoden boden en tenslotte de goede graanprijzen aan het eind der 18de eeuw en vooral
in den Franschen tijd, hadden ten gevolge, dat men de eerste stappen in deze richting niet behoefde te betreuren. Maar nog eens,
bepalend was het economische motief niet, getuige ook het reeds
genoemde feit, dat men tusschen 1818 en 1833, onder voor den
akkerbouw zeer ongunstige omstandigheden, met kracht op den
ingeslagen weg voortging.
Zoo breidde de nieuwe bedrijfsstijl zijn invloed steeds verder uit.
Vanuit het Oldambt drong hij reeds vroeg door in de Groninger
Veenkoloniën. Hoewel men van de Veenkoloniën niet als van de
Woldstreek kan zeggen, dat deze bedrijfsstijl tegen de natuurlijke
omstandigheden inging, was het aan den anderen kant geenszins
zoo, dat de keuze, die m e n daar deed, vanzelfsprekend was. Dat het
op Veenkolonialen grond ook heel anders kan, bewijzen de Friesche
veenkoloniën en verschillende andere veenkoloniale gebieden. 3 5 )
Om tot de Woldstreek terug te keeren, dat men daar in de zestiger
jaren, toen de landbouw in het algemeen in een periode van uiterst
gunstige resultaten verkeerde, de neiging voelde opkomen, om van
den toen grootendeels nog weinig intensief gebruikten grond in
dit gebied meer te maken, lag voor de hand; dat men daarbij den
weg koos van omzetting van het grasland in bouwland, vindt zijn
oorzaak in het feit, dat ook de Woldstreek binnen de sfeer van den
toen in het grootste deel van Groningen reeds heerschenden bedrijfsstijl was geraakt. De nabijheid van het Hoogeland en de Veenkoloniën en in mindere mate die van het Oldambt, werkten dit in
de hand.
Ontwikkelde zich dus in Groningen een nieuwe bedrijfsstijl, die
weliswaar, o.a. ten gevolge van verschillen in grondsoort, verschillende modificaties vertoonde, doch als algemeen kenmerk had een
sterk overheerschen van den akkerbouw, in Friesland bleef de oude
bedrijfsstijl, waarin de veeteelt als liet normale en vanzelfsprekende
werd aanvaard, zijn volle kracht behouden. Ook deze bedrijfsstijl
breidde zich over allerlei grondsoorten uit; zoo werden ook de
Friesche veenkoloniën een overwegend veeteeltgebied. Slechts op
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gronden, die een uitzonderlijke geschiktheid voor den akkerbouw
vertoonen, zooals een deel der kleigronden in Noord-Friesland,
wordt deze vorm van landbouw gedreven. Zeker mede onder invloed van Friesland 36) heeft in het Westen van de provincie Groningen deze oude bedrijfsstijl zich weten te handhaven en is deze
gedeeltelijk zelfs versterkt. In het Noordelijk Westerkwartier vindt
men in het algemeen slechts bouwland dââr, waar de kleigrond
zich hiervoor bijzonder leent, zooals op de jongere kleigronden en
de oude oeverwallen.
In het Zuidelijk Westerkwartier heerscht de bedrijfsstijl van het
veeteeltgebied. In het midden van de vorige eeuw werd het overheerschen van het grasland hier nog eenigszins getemperd, doordat
de verzorging van het gezin met producten van het eigen bedrijf,
evenals op onze zandgronden in het algemeen, hier toen nog een
rol van eenige beteekenis speelde en men dus daarvoor van de natuurlijke mogelijkheden, die de akkerbouw hier vond, gebruik
maakte. T o e n naderhand het gebied meer en meer volkomen in de
wereldhuishouding werd betrokken, kon de bestaande neiging tot
het weidebedrijf nog duidelijker naar voren treden.
Ik meen hiermee de concrete vraag, die ik mij als uitgangspunt
stelde, nl. hoe het zoo groote verschil in agrarische structuur tusschen het Zuidelijk Westerkwartier en de Woldstreek kon ontstaan,
in groote trekken te hebben beantwoord, al ben ik mij er van bewust, dat hierover nog meer gezegd kan worden, dan binnen het
kader van deze rede mogelijk is.
Mij rest n u nog slechts hieruit de algemeene conclusie te trekken.
Deze dient te zijn, dat men de structuur van het agrarische leven
in een bepaald gebied niet alleen kan zien als een som van pogingen —eventueel verouderde pogingen —om zich aan te passen aan
de uiterlijke omstandigheden, waarvoor men is gesteld. Deze struct u u r kan soms in sterke mate, ja doorslaggevend, worden bepaald
door binnen de betreffende sociale groep bewust of onbewust levende idealen, voorstellingen en denkbeelden, die in h u n oorsprong
los staan van overwegingen van economischen aard.
Zooals ik reeds in het begin opmerkte, zou het volkomen onjuist
zijn, de beteekenis van de door STARING genoemde factoren te onderschatten. In het bijzonder de physisch-geografische verschijnselen,
bodem, klimaat, hydrografische verhoudingen, enz. zullen steeds
op het agrarische productieproces in een bepaald gebied van grooten invloed zijn, al kan in een extreem geval, zooals hiervoor werd
besproken, deze invloed op den achtergrond geraken.
Uitdrukkelijk dient echter vastgesteld, dat zelfs bij een zoozeer
aan de n a t u u r gebonden bedrijf als de landbouw, de aard van het
productieproces in een bepaald gebied niet alleen kan worden benaderd vanuit de relatie tusschen den mensch en het geografisch
milieu, waarin hij is geplaatst. Men zal zich daarnaast steeds ten
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volle rekenschap dienen te geven van aard en wezen van het leven,
in zijn vollen omvang, van de sociale groep, waarbinnen dit productieproces plaats vindt.
De zoo juist getrokken conclusies zijn voor den sociaal-wetenschappelijken onderzoeker in principe niet onverwacht en daarom
in zekeren zin niet nieuw. De practijk bewijst echter, dat men desondanks steeds weer geneigd is om de vormgeving van het economische leven als vanzelfsprekend te beschouwen, als een product
van rationeele aanpassing. H e t constateeren van de ontoereikendheid van een dergelijke beschouwingswijze, aan de hand van een
concreet onderzoek, mag dan ook geenszins als overbodig worden
beschouwd.
Mijne Heeren Leden van het College van Herstel der Landbouiuhoogeschool,
Het stemt mij tot groote dankbaarheid, dat Gij mij aan H. M. de
Koningin hebt willen voordragen voor het vervullen van de opdracht tot het geven van onderwijs in de Sociale en Economische
Geografie, alsmede de Sociale Statistiek, aan deze Hoogeschool. Gij
hebt hierdoor blijk gegeven in mij een groot vertrouwen te stellen
en ik hoop dit niet te beschamen. Ik kan U zeggen, dat het voorbeeld van mijn, door mij nog steeds betreurden leermeester PROF.
STEINMETZ, mij een hooge opvatting van het ambt van den hoogleeraar heeft bijgebracht en dat dit voorbeeld voor mij een voortdurende prikkel zal zijn om mijn werk zoo goed te doen als mij
mogelijk is. Ik hoop hierbij op Uw medewerking te mogen rekenen.
De vriendelijke wijze waarop Gij reeds verschillende moeilijkheden
voor mij hebt opgelost, geeft mij de zekerheid, dat ik deze hoop
niet ten onrechte koester.
Mijne Heeren Hoogleeraren

en

Lectoren,

T o e n ik voor de vraag werd gesteld of ik terwille van het ambt,
dat ik thans aanvaard, bereid zou zijn Groningen, dat mij zeer lief
is en waar ik veel interessant en belangrijk werk zou moeten achterlaten, vaarwel te zeggen, heb ik mij o.a. afgevraagd of ik in het
Wageningsche milieu op mijn plaats zou zijn. Ik ben er mij van
bewust, dat ik in verschillend opzicht een vreemde eend in deze
bijt ben. Mijn opleiding genoot ik aan een universiteit en steeds
ben ik met de universitaire sfeer in nauw contact gebleven; dat
deze een andere is en een andere moet zijn dan die van een Hoogeschool, behoef ik hier niet te betoogen. Gij stamt bijna allen uit
den kring van de zuivere of de toegepaste natuurwetenschappen.
Zelf ben ik niet alleen door mijn opleiding, doch ook door mijn
persoonlijke instelling, met hart en ziel verknocht aan de sociale
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wetenschappen. O m tweeërlei redenen heb ik gemeend in dit opzicht de toekomst in goed vertrouwen tegemoet te mogen zien. In
de eerste plaats, omdat ik zelf negen jaren lang mijn dagtaak heb
gevonden in het beoefenen van de toegepaste wetenschap en daardoor diep doordrongen ben geraakt van de groote beteekenis van
dezen vorm van wetenschapsbeoefening, niet alleen vanwege haar
practisch nut, doch ook vanwege haar groote wetenschappelijke
waarde. De geringe waardeering, die men in universitaire kringen
soms nog kan aantreffen voor op de practijk gerichte wetenschapsbeoefening deel ik niet; integendeel, m.i. kan men zich afvragen
of de beteekenis van de toegepaste wetenschap voor de zuivere
wetenschap niet minstens evengroot is als omgekeerd.
In de tweede plaats, omdat ik mij met U verbonden voel in de
belangstelling voor den landbouw en wat daarmee samenhangt.
Deze belangstelling, in oorsprong van persoonlijken aard, is versterkt, doordat ik mij in mijn werk in sterke mate op het platteland
heb gericht.
H e b ik dus het vertrouwen, dat ik mij spoedig in Uw kring zal
thuis voelen, Uw h u l p en steun zal ik zeer noodig hebben en ik
hoop, dat U mij deze niet zult onthouden. De door U gedoceerde
wetenschappen Hooggeleerde EDELMAN en Hooggeleerde MINDERHOUD hebben —zij het aan verschillende zijden —vele raakpunten
met de sociale en economische geografie. Ik hoop dan ook in het
bijzonder op Uw medewerking dikwijls een beroep te mogen doen.
De ervaringen, die ik in dit opzicht reeds mocht opdoen, geven
mij de zekerheid, dat een dergelijk beroep niet tevergeefs zal zijn.
Hooggeachte Heer Smeding,
H e t is onmogelijk allen, die ik gaarne dank en erkentelijkheid
wilde betuigen, van deze plaats toe te spreken. Dat ik voor U een
uitzondering meen te moeten maken is, omdat U en Uw dienst in
meer dan één opzicht een schakel vormen tusschen den levenskring,
die ik heb verlaten en die, welke ik n u binnentreed. H e t vertrouwen, dat U en de Heer D E BLOCQ VAN KUFFELER indertijd aan
Uw jeugdigen adviseur hebt geschonken, heeft mij de gelegenheid
gegeven mij te verdiepen in vraagstukken van socialen en economischen aard, landbouw en platteland betreffende, die ik anders
zeker niet op deze wijze onder oogen zou hebben gekregen. Het
inzicht en de kennis, die ik hierdoor rijker werd, zijn voor de vervulling van mijn toekomstige taak van groote waarde. Ik hoop, dat
de banden, die mij binden aan de Directie van de Wieringermeer
en den Dienst der Zuiderzeewerken, nog lang zullen blijven gehandhaafd.
Dames en Heeren

Studenten,

Zij, die de verantwoording dragen voor het onderwijs aan deze
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Hoogeschool, hebben gemeend de verzorging van het onderwijs in
de vakken, waaraan in de afgeloopen jaren PROFESSOR VAN VUUREN
slechts een klein deel van zijn werkkracht kon wijden, op te moeten
dragen aan een gewoon hoogleeraar, die hierin dus een volle dagtaak zal vinden. Ik ben voldoende realist om te beseffen, dat U dit
niet met een in alle opzichten onvermengde vreugde zal vervullen, doch dat ook een zekere vrees voor een verzwaring van de
studie U niet vreemd zal zijn. Ik kan deze vrees niet geheel wegnemen; de eischen zullen zeker zwaarder worden dan ze in het
verleden zijn geweest, al zal ik in dit opzicht steeds de redelijkheid
betrachten.
Naar ik hoop zult U in mijn optreden echter meer zien, dan alleen een nieuwe hindernis op den moeizamen weg naar het ingenieurs-diploma. Het is mijn overtuiging — en hierin sta ik niet
alleen —dat een grondige studie van deze vakken, onder de maatschappelijke verhoudingen, zooals zij in de laatste tientallen jaren
zijn gegroeid, een noodzakelijke aanvulling is van de studie van de
landbouwingenieurs, althans voor velen van hen niet kan worden
gemist. Meer en meer wordt van den landbouwkundige gevraagd,
dat hij niet alleen inzicht heeft in de technische en bedrijfs-economische vraagstukken, waarvoor het landbouwbedrijf wordt gesteld,
doch dat hij de geheele maatschappelijke situatie overziet, waarin
boer en landbouw zijn geplaatst, ja veelal, dat hij in staat is door
zelfstandig onderzoek van deze situatie op de hoogte te geraken.
U in te leiden in de studie van dit concrete maatschappelijke
groepsleven, in de studie van de volkeren en h u n o n d e r d e d e n , in
h u n verscheidenheid, zal mijn taak zijn. De omstandigheden hebben gewild, dat ik in de laatste jaren met tal van Wageningers in
contact ben geweest en met veel van hen heb samengewerkt en ik
ben daarbij steeds getroffen door h u n groote interesse, ja h u n
enthousiasme voor h u n werk en h u n belangstelling in het algemeen
voor alles, wat landbouw en platteland raakt, ook voor de hiermee
verband houdende sociale en economische vraagstukken. Ik heb
goede hoop, dat deze belangstelling niet pas na het ingenieursexamen ontstaat en vertrouw er op, dat ze bij velen van U aanwezig
zal zijn.
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gevolgd door eene beschrijving der landbouwgebieden. Verslagen en Mededeelingen
van de Directie van den Landbouw, 1912, no. 3, blz. 115.
2. Er schijnen thans plannen te zijn voor de invoering van een nieuwe indeeling. Het
voorloopig voorstel doet betwijfelen, of hier inderdaad van een vooruitgang sprake is.
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22. Voor de gegevens over 1818, Staat van den landbouw en der landhuishouding in de
provincie Groningen, in den jare 1818, 1821, blz. 12.
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doch door verschillende invloeden (o.a. runderpest) is in vroegerejaren veel landgescheurd,
datbeter alsgraslandware tegebruikengeweest"(cursiveering van mij).
25. Men zie voor Noord-Friesland in dit verband, L. WARTENA, Een en ander over de
bodemgesteldheid van de gemeente Westdongeradeel, Tijdschrift van het Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap, Tweede reeks, Dl. L X I I I , no. 4,Juli 1946, blz. 451 e.v.
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meer. Men vergelijke de verspreiding van bouw- en grasland in dit gebied met de uitkomsten van het bodemkundig onderzoek van Ir T. GOLDHOORN, Eenige opmerkingen
over de zeeklei van het Noordoostelijk deel van Groningen, T.K.N.A.G., Maart 1946,
blz. 135 e.v.
26. Zie Groninger Landbouwblad, 21stejaargang, 1939-'40, blz. 171 e.v.
27. Er zijn slechts gegevens bekend over maximaal 18bedrijven. De gemiddelde brutowinst
over deze 15jaren bedroeg voor deze bedrijven f89,74.
28. Deze meening is langzamerhand algemeen verbreid. Zie o.a. het hierboven onder 24)
aangehaalde en ook N. G. ADDENS, Gedenkboek van de Groninger Maatschappij van
Landbouw, 1937, blz. 6 en 7.
29. Oldambt, deel I, blz. 193.
30. Het is merkwaardig, dat UILKENS, waarop men zichbij het beschrijven van de gevolgen
van de veepest veelal beroept, in den regel maar half geciteerd wordt. Waar deze spreekt
van de schade aangebracht door de veepest en de noodzaak om dientengevolge een
deel van het grasland te scheuren, noemt hij nl. tegelijkertijd „den Groningerlandschen
en Vrieschen boer" (Vaderlandsche Landhuishoudkunde, blz. 179 e.V.). Het effect van
de veepest op zichzelf is dus blijkbaar in beide gewesten soortgelijk geweest.
31. Wanneer ADDENS (Gedenkboek, blz. 7), sprekende over de in 1818 intredende graancrisis schrijft: ,,De Groninger boeren, nu in hoofdzaak akkerbouwers en vooral graantelers geworden...", dan is dit onjuist, daar, zooals gezegd, in 1818 nog ongeveer f van
den bodem voor grasland in gebruik is. Neemt men in aanmerking, dat voor het optreden van de veepest in de periode 1766-1773 reeds omvangrijke oppervlakten bouwland aanwezig moeten zijn geweest, o.a. in de jonge polders van de Dollard, op de
„bouwten" op de lichte gronden in het Oldambt, in dejongere polders langs het Wad,
op de zavelgronden in den ouden Fivelboezem en in de Veenkoloniën, dan kan de
omzetting tusschen 1773 en 1818 hoogstens op eenige tienduizenden ha betrekking gehad hebben, terwijl het dan nog de vraag is, in hoeverre deze in verband staat met de
veepest.
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32. Zoo wordt in den Staat van den landbouw en der landhuishouding vermeld, dat in het
Oldambt de stallen niet zoo netjes waren als op het Hoogeland en met het vee als bij,
werk beschouwde.
33. E. W. HOFSTEE, Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën, 1943,
blz. 17e.v. Mede naar aanleiding hiervan schreef Drs Sj. GROENMAN een korte beschouwing over bedrijfsstijl in het Maandblad voor den Landbouwvoorlichtingsdienst 1946,
Juli-nummer, blz. 295.
34. Zie voor een samenvattende beschouwing over deze ontwikkelingsgang, HOFSTEEOldambt, deel I, blz. 156 e.v.
35. De schrijvers van het Overzicht omtrent de ontwikkeling van het landbouwbedrijf in
de Veenkoloniën van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, in het Overzicht
van het landbouwbedrijf in Nederland, 1912, probeeren zooveel mogelijk het verschil
in gebruik van den veenkolonialen grond te verklaren uit rationeele overwegingen
(aanpassing aan den aard van den bodem, economische verhoudingen enz.), doch moeten toegeven, dat een dergelijke verklaring niet voldoende isen wijzen daarnaast op den
invloed van den in de omgeving heerschenden bedrijfsvorm. Zie blz. 367 en 375. Op
blz. 376 wijzen zij op de geringe aandacht, waardeering en toewijding t.o.v. de veehouderij in de veenkoloniën en op de voordeden, die een betere verzorging van de
veehouderij voor dit gebied zou kunnen hebben.
36. O p de hoogere waardeering van de veehouderij en den invloed van Friesland wijst o.a.
G. MINDERHOUD, Het landbouwbedrijf op de Groninger klei 1917, blz. 23 e.v. Zie
verder ook Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland, blz. 10, waar op hetzelfde
wordt gewezen.

9. C U L T U U R C O N T R A C T E N E N S O C I A L E
C O N F L I C T E N IN I N D O N E S I Ë
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT
VAN LECTO R AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN O P
19 NOVEMBER 1946 D O O R

D R F . H. VAN N A E R S S E N
Mijne HeerenLedenvanhetCollege vanHerstelvandeLandbouwhoogeschool,
Mijne HeerenHoogleeraren, Lectoren en Docenten,
Dames en HeerenAssistentenenStudenten envoorts Gij allen,
diemet Uwe tegenwoordigheid dezeplechtigheid vereert,
^eer gewenschte toehoorderessen en toehoorders,
Ons volk heeft gedurende meer dan drie en een halve eeuw voor de
Zuid-Oost-Aziatische eilanden, die grotendeels door Indonesiërs worden bewoond, belangstelling getoond. Werd de Eerste Schipvaart onder De Houtman, die thans juist drie honderd en vijftig j a a r geleden
den Archipel binnen voer, louter met het oog op gewin uitgerust, in de
journalen, documenten en andere bescheiden vinden wij toch reeds
volkenkundige en historische beschrijvingen. Het was oorspronkelijk
de handel, die bekendheid met de taal, zeden en gewoonten dezer eilandbewoners noodzakelijk maakte. Ethische beweegredenen een humaan koloniaal bewind, zending en missie-activeerden later het streven naar deze kennis. Tenslotte is zij geworden tot een wetenschap;
door philologen, historici, ethnologen, juristen en economen als een
zuivere, door, in het bijzonder, bestuursambtenaren, missionarissen,
zendelingen en bepaalde groepen, die het hooger landbouwonderwijs
hebben gevolgd, meer als een toegepaste wetenschap beoefend.
Hoe begrijpelijk en noodzakelijk specialisatie met het voortschrijden van de wetenschap ook is, er schuilt het gevaar in, niet alleen, dat
het algemeene uit het oog wordt verloren, maar ook, dat bepaalde gebieden, met name die welke op de grens van volkenkunde en philologie
liggen, worden veronachtzaamd. Hebben in den laatsten tijd Indonesia, philologen dus, eenige verdienstelijke ethnologische studies geleverd, de volkenkundigen houden zich aan hun taak: als ethnograaf aan
de beschrijving van lager ontwikkelde culturen, als ethnoloog aan de
vergelijking van al hetgeen de eerstgenoemde heeft beschreven. Zij
houden zich bezig met de zoogenaamde a-historische volken, de volken
dus, die nog geen geschreven geschiedbronnen hebben, terwijl zij de
historische volken in den Archipel met name de Maleiers, J a v a n e n ,
Soendaneezen, Baliërs, Makassaren en Boegineezen-aan de historici
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overlaten. 1 Dit is een begrijpelijke en redelijke taakverdeeeling. Doch
de historici zullen uiteraard een voorliefde hebben voor het verleden
van een volk. Hierdoor bestaat de kans, dat de bestudeering der huidige samenleving van de historische volken in het gedrang komt.
Dit gevaar zou voorkomen kunnen worden, indien speciaal voor dit
g e b i e d - d e wetenschap van demenschelijke samenleving, zooals zij zich
aan ons voordoet onder de historische volken van Indonesië—de sociologie werd ingeschakeld, doch met dien verstande, dat ethnologie en
philologie hierbij noodzakelijke nevenschikkende vakken zijn.
Een der strijdvragen waarmede zich zoowel de ethnologie als de
sociologie bezighoudt, is die, waarbij de historie in het geding wordt
gebracht. Er bestaan scholen of richtingen in de sociologische en ethnologische wetenschap, die afwijzend staan tegenover een historische
oriëntatie. 2 Mij dunkt echter, dat in vele gevallen het innemen van
zulk een standpunt belemmerend kan werken; in het bijzonder bij het
bestudeeren der historische volken van Indonesië. W a a r het heden nog
zoo diep wortelt in het verleden, waar het traditionalisme nog leeft,
daar kan men de waardevolle historische gegevens niet negeeren. Zelfs
een „functionalist" van naam zooals RADGLIFFE BROWN merkt op
„that it isimpossible to reach a complete understanding of any element
of culture - language, art, religion, social organisation - without a profound and extensive study of history. But it must be real history, not
conjectured history". 3 En deze „real history" der Indonesiërs verkrijgt men voor een belangrijk deel uit hun eigen geschriften.
Hoe wenschelijk het is, dat sociologie, ethnologie en historie samengaan, indien men de menschelijke samenleving der historische volken
van den Archipel wil bestudeeren en hoe noodzakelijk het is daarbij
hun respectieve talen, niet alleen die van het heden, maar eveneens
die van het verleden grondig te kennen, zal iedere ernstige onderzoeker
op dit gebied moeten ervaren.
Ik moge mij bepalen tot een voorbeeld en ik kies hiervoor het onderwerp waarnaar deze rede is getiteld : cultuurcontacten en sociale conflicten in Indonesië.
Bij het vernemen van het eerstegedeelte van dezen titel- cultuurcontacten - zal u wellicht gedachtenassociaties hebben met ethnologische vraagstukken, terwijl het tweedegedeelte - sociale conflicten u doet denken aan sociologische verschijnselen. Ik zal meermalen niet
in staat zijn mij rekenschap te geven op welk gebied der beide discipliner! ik mij in den loop van mijn betoog bevind. Bovendien zal ik niet
kunnen nalaten de historie te raadplegen, of liever : de historische documenten, aangezien een confrontatie hiermede correctiemogelijkheden zal scheppen. Hiertoe zijn philologische verkenningen noodzakelijk, omdat gegevens moeten worden geput uit de Hindu-Javaansche
epigraphie en Oud-Javaansche en Mohammedaansche litteratuur, die
voor het grootste gedeelte slechts in manuscript toegankelijk zijn. Even-
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wel, ik zal mij thans zoo veel mogelijk onthouden van pogingen om
historische problemen op te lossen aan de hand van hedendaagsche
sociologische verschijnselen - hoe nuttig en wetenschappelijk verantwoord dit ook moge zijn4 - maar ik hoop door gebruik te maken van
historische feiten, of liever van historische documentaire gegevens, ons
inzicht in eenige sociologische en ethnologische verschijnselen te
verdiepen.
Het is de groote verdienste van K R U Y T en MALLINGKRODT, dat zij
op suggestieve wijze en duidelijk het proces van sociale ontwrichting
der primitieve gemeenschappen, die in aanraking met hooger geëvolueerde culturen zijn gekomen, hebben geanalyseerd; de eerste, ten
aanzien van de Toradjasche van Celebes 5 en de tweede ten opzichte
van de Dajaksche van Borneo. 6 Zooals zich dit proces in deze gebieden heeft voltrokken, zoo ongeveer moet het zich ook elders in den
Archipel hebben voorgedaan.
Voordat vreemde invloeden zich hadden doen gelden, heerschte er
in de (gesloten) huishouding van een stam een economisch religieus
evenwicht door den hechten magischen gemeenschapsband, die de
individuen onderling tot een eenheid vormde. De gemeenschap produceerde dat waaraan zij behoefte had, hetgeen in een magische, of,
wil men, in een religieuze sfeer geschiedde; alles onder strenge naleving van de adat, onder leiding van een hoofd, dat geen regeermacht
had en slechts een primus inter pares was. Hij kon geen maatregelen
treffen op eigen initiatief, doch slechts op gezag van de adat en met
goedkeuring van de gemeenschap.
In zulk een samenleving, waar men vasthoudt aan het oude en dit
respecteert, en aan den anderen kant afkeerig staat tegenover het
nieuwe en het afkeurt, is „vooruitgang" vrijwel uitgesloten. Natuurlijk worden er wel uitvindingen en ontdekkingen gedaan, waardoor de
cultuur binnen de gemeenschap langzaam kan evolueeren. Kleine veranderingen kunnen ook plaats vinden door ontleening aan gelijkwaardige en verwante culturen van bijvoorbeeld aangrenzende stammen, doch uiteraard geschiedt dit zonder noemenswaardige sociale
storingen.
Eerst wanneer een primitieve gemeenschap in contact komt met
dragers eener in wezen verschillende cultuur, ontstaan sociale conflicten van ernstigen aard, die kunnen leiden tot een maatschappelijke omwenteling, met als gevolg een nieuwe sociale differentiatie.
Voor zoover het is na te gaan geschiedde dit in den Archipel voor
het eerst, toen de Hindu-cultuur hier haar intrede deed.
Van een ouderen Chineeschen invloed, die klaarblijkelijk slechts aan
de périphérie van de Indonesische samenleving is gebleven, zijn zo
weinig historische gegevens bewaard gebleven, dat hij als vergelijkingsmateriaal voor ons momenteel onvoldoende is.
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Over de wijze waarop het eerste contact tusschen de Hindusche en
de Indonesische cultuur plaats vond - door verovering dan weldoor een
pénétration pacifique met als intermediair den handel of den godsdienst - zijn de historici het nog niet eens. 7Vast staat echter, dat er geen
sprake is van een Hindu-kolonisatie, waarbij „uit intermitteerende
handelsvaart, gevolgd door een blijvende (handels-) vestiging, koloniale rijken ontstonden." 8 Voor-Indië was geen koloniaal moederland
van waaruit de Indonesische koloniën werden bestuurd. Ware dit wel
het geval geweest, wij zouden hiervan iets, hoe weinig ook, vermeld
vinden in de oude Voor-Indische staatsstukken of in de litteratuur.
Deze documenten echter zwijgen hierover.
Ik moet hier ook in het midden laten, wanneer het Hindu-Indonesische acculturatieproces een aanvang heeft genomen. Doch reeds uit
de oudste Hindu-Javaansche oorkonden uit het begin van de achtste
eeuw blijkt, dat de cultuur, althans in de omgeving der hoven, reeds
ten tijde van de uitvaardiging dier oorkonden, volkomen Hindu-Javaansch was.
Als voorbeeld hiervan noem ik het volgende:
Van het schrift (dat van de Hindu's afkomstig was, doch dat al spoedig een zelfstandige, Javaansche, ontwikkeling doormaakte) bedienden zich de Javaansche vorsten en landschapshoofden, getooid met
Sanskrit titels voorzien van epitheta ornantia, om de acten, meestal
van agrarischen aard, te boekstaven. Niet alles is ons van de maatschappelijke verhoudingen te dien tijde bekend, maar vast staat, dat
gedurende de geheele Hindu-Javaansche periode desa's en desa-federaties onder landschapshoofden ressorteerden en deze onder een Hindu-Javaansch vorstenbestuur. Dat in zoo'n feodale maatschappij politieke verwikkelingen plaats vonden en conflicten ontstonden uit de
veelvuldig voorkomende kraton-intriges, daarvan hebben wij voorbeelden genoeg uit de latere oud-Javaansche letterkunde. Het is ons
thans echter niet hierom te doen, aangezien dergelijke conflicten niet
het directe gevolg zijn van cultuurcontacten.
Trachten wij aan de hand van de Oud-Javaansche documenten te
weten te komen welke sociale gevolgen dit contact van de Hindusche
met deJavaansche cultuur heeft gehad. Er isin de oorkonden en in de
jongere Oud-Javaansche litteratuur meermalen sprake van „banyäga,"
een Sanskrit woord, dat in het Oud-Javaansch de beteekenis heeft van
buitenlandschen handelaar. 9 Ook worden ettelijke muntsoorten genoemd. 10 Dit iseen zekere aanwijzing, dat reeds toen de oorspronkelijk
gesloten huishouding der oude zelfgenoegzame desa-maatschappij is
doorbroken en dat een- weliswaar beperkt - geldverkeer in de plaats is
gekomen voor het voormalige ruilverkeer in natura. De gevolgen hiervan - MALLINGKRODT en K R U Y T hebben zooals wij zooeven zagen op
hetzelfde proces onder gelijke omstandigheden bij de primitieven van
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heden gewezen - bleven niet uit. Door het binnendringen van economisch superieure vreemdelingen ontstond een klasse van sociaal ontwrichte lieden. Van schuldenaren werden zij tot pandelingen.
Bovendien kwamen in de Hindu-Javaansche periode opstanden en
oorlogen veelvuldig voor. In de Oud-Javaansche litteratuur is meermalen sprake van als buit beschouwde overwonnenen. Deze werden
door de overwinnaars tot slaaf gemaakt.
De pandelingen en slaven nu, stonden zoowel buiten de kratonsfeer
van de Hindu-Javaansche vorsten met hun hiërarchische ambtenarenschare en officieele Hinduïstische geestelijkheid als ook buiten de oude
desa-gemeenschap. In de oorkonden, althans in die welke na 882 A.D.
zijn uitgevaardigd, wordt bijna altijd een groep van lieden genoemd
die niet werd gerekend te behooren tot de „wangyukti", hetgeen vertaald zou kunnen worden met menschen behoorende tot een gemeenschap. De lieden nu, die niet gerekend werden tot de „wang yukti,"
waren menschen, die bepaalde ambachten uitoefenden, meest magisch
gevaarlijke, zooals smeden, pottenbakkers en ververs, maar ook kratondienaren of -slaven en buitenlanders: Kambodjanen, Drawidiërs,
Klingaleezen, Peguanen en anderen. Dat deze laatsten nooit tot de
Javaansche gemeenschappen hebben behoord spreekt vanzelf. Van de
anderen mag men veronderstellen, dat zij door overweldiging en door
pandelingschap min of meer in een positie van hoorigheid zijn gekomen, afhankelijk van den vorst en in elk geval buiten de oude gemeenschappen verkeerende. 11
Deze oude gemeenschappen waren, zooals wij zagen, de desa's. Voor
zoover de desa-lieden niet in botsing kwamen met de belangen van het
Hindu-Javaansche vorstenbestuur, werden zij ongemoeid gelaten en
de desa-gemeenschappen bleven ongerept, behalve dat de ingezetenen
plichten hadden jegens den vorst ofjegens de door den vorst aangestelde landschapshoofden, waaronder zij ressorteerden. De plichten bestonden uit het opbrengen van belastingen, waarschijnlijk in natura en
uit het presteeren van verschillende soorten van heerendiensten. De
Oud-Javaansche litteratuur en in het bijzonder de oorkonden zijn
waardevolle bronnen voor de gegevens dienaangaande.
Doch behalve het woord „desa" in de oorspronkelijk Javaansche beteekenis van adatrechtgemeenschap (ook, volgens GORIS, vóór de komst
der Hinduïstische cultuur opJ a v a de machtseenheid 12 ) komen wij in de
Oud-Javaansche litteratuur en oorkonden andere namen van gemeenschappen tegen. 13
Het is PIGEAUD geweest, die gewezen heeft op het cultuurverschil
tot uiting komend, eenerzijds in de litteratuurgenre's, afkomstig
van de Hindu-Javaansche kraton-sfeer, anderzijds van die der mandala's. Onder deze laatste verstaat men autonome gemeenschappen,
landgoederen of staatjes onder geestelijk gezag. De ons bewaard gebleven mandala-litteratuur nu, is overwegend Javaansch van karakter,
waarin echter ook sporen van Hinduïsme merkbaar zijn, doch in veel
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geringere mate dan in de Oud-Javaansche kraton-geschriften. Wat ons
in dez;e mandala-geschriften echter direct opvalt is de religieuze en
maatschappelijke animositeit tegenover de officieele, door het HinduJava.ansehe opperbestuur beschermde, geestelijkheid. Zoo behandelt
een geschrift ,,de legendarische stichting van deze mandala's, die ook
de verklaring is van hun onderlinge afhankelijkheid, doordat de stichter van d'eene mandala de leerling was van de „dewaguru" (of opperleermeester) „van 'n andere." 1 4 M aar al wordt somsinnaam Çiwa, dikwijls echter een zuiver Javaansche figuur, als stichter genoemd, nooit
zal een Hindu-Javaansche vorst, noch een brahmaan of andere geestelijke van den officieelen godsdienst, met eere worden genoemd. Integendeel, er komen in dit werk symbolische verhalen voor, waarin zij
als de mindere worden voorgesteld.
Tot deze mandala's mogen wij verschillende, eveneens in de oorkonden genoemde gemeenschappen van ambachtslieden, zooals smeden,
blauwververs en pottenbakkers rekenen.
Demaatschappelijkeverhoudingen van al deze min ofmeer religieuze
groepen uit den Hindu-Javaanschen tijd eenerzijds ten opzichte van
elkaar en anderzijds ten opzichte van de officieele geestelijkheid van het
vorstenbestuur, leeren wij het best kennen uit de nog nauwelijks wetenschappenlijk ontgonnen pwarea-litteratuur. 15 Ieder lid van zulk een
groep-wij kunnen hier gevoeglijk van gemeenschap 15a ) spreken-houdt
zich aan de regels,vervat in zijn cäsana of handvest, waarin de vorst als
handhaver van de orde wel wordt erkend, maar niet altijd op dezelfde
wijze gewaardeerd. In het handvest der officieele Hindu-Javaansche
Çiwaïtische gemeente wordt hij uiteraard op een hoog voetstuk geplaatst, in dat der meer Indonesisch georiënteerde gemeenschappen
daarentegen dikwijls nauwelijks genoemd. Alle handvesten echter hebben eenige trekken gemeen. Een bepaalde oergod wordt er in genoemd,
waar de leden van de respectieve gemeenschappen hun gezag en afkomst van afleiden. Voor de Çiwaïten is deze god Çiwa, voor depande
wësiofijzersmeden, Brahma, die er echter niet wordt beschouwd als den
klassiek Hinduschen god van dien naam, doch als Heer van het Vuur.
De andere religieuze gemeenschappen hebben zooals wij zooeven zagen hiervoor bepaalde Javaansche figuren. Opvallend is de exclusieve
min of meer defensieve houding die de gemeenschappen ten opzichte
van elkaar aannemen, hetgeen tot uiting komt in omgangs- en huwelijksverboden en geheimhouding van eigen ritueele handelingen. Kortom de sociale waardeering die uit deze çâsana's spreekt is verschillend,
waarbij de rivaliteit tusschen de Hindu-Javaansche kraton-sfeer en de
overige gemeenschappen het meest in het oog loopt. De Çiwaïten
plaatsten volgens het Hinduïstische kastenstelsel Brahmanen, waartoe
zij zelf behoorden, Ksatrya's, waartoe de vorst en zijn geslacht behoorden en Waiça's, waartoe zij de vrije kooplieden en misschien ook de
desa-lieden, de boeren, rekenden, op den voorgrond tegenover de groote hoop van geminachte Çudra's. In de laatstgenoemde kaste zijn met
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name ook de verschillende ambachtslieden ondergebracht. Deze laatsten maakten op hun beurt, een onderscheid tusschen allerlei soorten
van ambachtslieden aan den eenen kant en brahmaansche priesters en
adellijke heeren aan den anderen kant. 16
O p een merkwaardigheid wil ik nog wijzen. Terwijl de gemeenten
derofficieeleHindu-godsdiensten, zooals de Çiwaïten - die zelfook niet
vrij waren van Indonesisch bijgeloof! - zoo veel mogelijk van de Indische cultuur overnamen, was er bij die andere gemeenschappen een
merkbaar streven om te blijven bij de oude Indonesische religie en adat
en zich verre te houden van de Hindu-cultuur. Wordt dus in de hoogere regionen van de kraton-sfeer de Hindu-Javaansche acculturatie in
de hand gewerkt, in de gemeenschappen aan de périphérie hiervan bestond een sterke contra-acculturatieve neiging. Doch met dit al maakten de laatst genoemden toch maar gebruik van ettelijke elementen van
de Hindu-cultuur. In de eerste plaats namen zij hiervan het schrift over
en gewapend met deze uitheemsche kennis, codificeerden zij, in navolging van de Hindu-Javaansche schriftgeleerden, hun litteratuur,
waaronder deçâsana's - een Sanskrit woord! - ter handhaving hunner
gemeenschappen.
Het is hier niet de plaats om op dit alleszins interessante onderdeel
van de Hindu-Javaansche litteratuur dieper in te gaan. Voldoende zij
voor ons het beeld dat wij hierdoor gekregen hebben van de positie dezer gemeenschappen tijdens de Hindu-Javaansche periode ontstaan.
Na deze, meest historische,feiten de revue te hebben laten passeeren,
waarvoor ik een betrekkelijk groot gedeelte van den mij toegemeten
tijd heb moeten inruimen - maar deze zoogenaamde Hindu-Javaansche periode beslaat dan ook niet minder dan twaalf eeuwen van de
nog geen zeventien eeuwen tellende geschiedenis van Indonesië - moge ik uw aandacht vragen voor eenige sociologische verschijnselen die
het gevolg zijn van die Hindu-Javaansche acculturatie.
Zooals wij derhalve zagen, veroorzaakte het binnendringen van de
Hindu-cultuur in de primitieve Javaansche samenleving, die, naar wij
mogen aannemen op grond van onze ervaring van hedendaagsche
primitieve volken elders in Indonesië, zeer waarschijnlijk uit een groot
aantal autonome gemeenschappen (desa's) bestond, storingen in die
gemeenschappen, die in directe aanraking kwamen met de vreemdelingen. Deze storingen waren het gevolg van het feit, dat de tot nog
toe voor de statische Javaansche maatschappij deugdelijk bevonden
gesloten huishouding faalde, doordat zij doorbroken werd door den
(geld-) handel der vreemdelingen. Vele desa's werden ontwricht en
nog meer desa-lieden van hun gemeenschap vervreemd. Deze werden
tot pandelingen en slaven van het inmiddels gevestigde vorstenbestuur.
Tot zoover hebben wij met verschijnselen te doen, waarmede een
ieder, die zich heeft verdiept in de studie van deprimitieve samenleving
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in haar stadium van overgang tot een min of meer moderne maatschappij,vertrouwd is.
In den loop van de Hindu-Javaansche periode echter, hebben zich
bovendien religieuze gemeenschappen gevormd, wier genese ons nog
niet voldoende bekend is doch van wier bestaan de Oud-Javaansche
documenten op ondubbelzinnige wijze getuigen. 17
Er ontstond op J a v a dus een nieuwe sociale differentiatie, ten gevolge van het contact met de Hindu-cultuur en wel: ten eerste de HinduJavaansche kraton, waartoe de geprivilegieerde Hinduïstische geestelijkheid behoorde en waarin de tot pandelingen en slaven gedeclasseerde oude desa-lieden werden opgenomen, ten tweede, aan de kraton
ondergeschikt, de belasting- en heerendienstplichtige oude desa-gemeenschappen en ten derde, de religieuze gemeenschappen, die een
tusschenpositie innamen en die bepaalde privileges wisten te verkrijgen.
De conflicten nu, ontstaan uit het cultuurcontact, hebben wij niet te
zoeken dââr waar de oude gevestigde desa's in aanraking kwamen met
de nieuwe kraton-sfeer, doch tusschen deze laatste en de zich vormende
religieuze gemeenschappen.
Het proces van individualiseering in de maatschappij als geheel, verkeerde nog slechts in een beginstadium. Van een geestelijken ommekeer,
gelijk zulks plaats vond in het vroegkapitalistische Europa, waarvan
SOMBART gewaagt, is hier niets te bespeuren.
Ik heb historisch materiaal uit de Hindu-Javaansche periode geput,
met opzet, of liever gezegd, ik ben er toe gekomen dit te doen, aangezien er geen andere keuze was, daar de oudste geschiedbronnen, die het
best bestudeerd werden, juist van J a v a afkomstig zijn, terwijl van Bali,
dat ons ten minste evenveel aan documenten heeft nagelaten, nog niet
zooveel bekend is. De historische belangstelling hiervoor is van vrij recenten datum. Doch, hoewel hier veelnog op critisch onderzoek wacht,
heeft ons het reeds onderzochte waarschijnlijk gemaakt, dat de HinduBalische acculturatie sociale gevolgen had, die in vele opzichten van
gelijken aard zijn als die, voortspruitend uit het contact tusschen de
Hindusche en Javaansehe cultuur.
Geheel anders was het op Sumatra. Helaas staan ons over de bewoners van dit eiland - tot nog toe - geen historische mededeelingen ten
dienste die quantitatief op een lijn te stellen zijn met deJavaansche en
Balische documenten. Aan VAN LEUR danken wij de volgende korte
doch sprekende typeering van het verschil tusschen de Hindu-Sumatraansche en Hindu-Javaansche rijken. 18
„Eenerzijds de Javaansche rijken, het zwaartepunt in het binnenlandsche gebied, in de van de kust af moeilijk te bereiken vlakten tusschen de vulkanen, macht en rijkdom gebaseerd op de Indonesische
boerenbeschaving dier gebieden... rijk van heffingen en heerendiensten, met een staatsapparaat, uitgebouwd in patrimoniaal-bureaucratische vormen, een staat van ambtenaren-hiërarchie. Anderzijds het
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Sumatraansche rijk, kustrijk, „handelsmogendheid," „zeemogendheid..." open in de nabijheid van de zee en aan de rivier gelegen,
macht en rijkdom baseerend op den stapel van den internationalen
handel van Z.O.-Azië...' maritiem-expansief, in den bouw... een
gesloten adelsgemeenschap, als ruggesteun van een vorstengezag,
toonend."
Het is dit type van „handels-mogendheid," dat wij in de kuststreken
van den Archipel aantreffen waar, zoowel oudtijds de Hindu-Javanen,
als later tot de Islam bekeerde Indonesiërs, voornamelijk Javanen en
Sumatranen, vestigingen hebben gesticht. 19 Overal waar zulks geschiedde is de primitieve bevolking in aanraking gekomen met dragers
eener meer ontwikkelde cultuur. De gevolgen, die deze soort van cultuurcontact met zich meebracht, zijn ons bekend: sociale conflicten,
sociale ontwrichting der primitieve gemeenschappen, het ontstaan van
een vreemde adelsgroep profiteerende van de binnenlandsche belastingen en heerendiensten en controle uitoefenende op den handel. Deze
vreemde havenvorsten toch kwamen, hetzij zij gelieerd waren met een
Hindu-Javaanschen vorst op J a v a of wel tot den Islam bekeerde Indonesiërs waren, als handelaren.
Tegenwoordig nóg worden kooplieden, bijvoorbeeld op Borneo,
„orangberniaga" genoemd, 20 waarin wij het woord banyäga herkennen,
dat wij reeds in de Oud-Javaansche oorkonden ontmoetten.
W a t de sociologische stijl van de missie van den Islam betreft, deze
verschilt met die der vroegere Hinduïseering. Het Hinduïsme met zijn
kasten-stelsel en sacramenten, waaraan slechts weinigen deel hadden,
was uitermate exclusief. De Islam daarentegen, die naar een vergrooting van de daral-Isläm (het gebied van den Islam) streeft, legt al zijn
beleiders den plicht op om Mohammed's leer zooveel mogelijk uit te
dragen. Zooals SNOUGK HURGRONJE opmerkte 21 heeft men hier dus
„inderdaad een „koninkrijk van priesters"".
Verschillend was dan ook het sociaal effect, dat eenerzijds de Hinduïstische cultuur en anderzijds de Islam op de Indonesische samenleving had. De exclusiviteit van het Hinduïsme was geen vreemd verschijnsel voor de Indonesiërs, in casu de Javanen en Baliërs, die van
oudsher gewend waren in exclusief desa-verband te leven. Vandaar de
vorming van nieuwe religieuze gemeenschappen, waarin weliswaar
enkele Hinduïstische elementen te herkennen zijn, doch die in wezen
Indonesisch waren. De Islam echter trachtte bij zijn infiltratie in
vreemde gebieden, zooals ook in Indonesië, de geheele bevolking tot
Mohammedanen te maken. Dit is de reden dat er geen nieuwe sociale
differentiatie kwam, in zooverre, dat er geen nieuwe territoriale gemeenschappen ontstonden, maar een „daral-Isläm," zich uitstrekkende
over de oude adatrechtsgemeenschappen :de desa's van Java, de nagari's van Minangkabau, de gampongs van Atjeh, enz.
Wel heeft men ook hier, evenals elders in Mohammedaansche gebie-
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den, verschillende secten, voornamelijk mystieke broederschappen het is bekend, dat vooral op Java de religieuze geest van oudsher juist
voor het mysticisme zeer ontvankelijk was 22 - maar deze tarika's zijn
niet aan bepaalde territoria gebonden. Ook kwamen wel min of meer
ernstig botsingen tusschen deze secten voor. Wij denken bijvoorbeeld
aan het conflict, dat het doodvonnis ten gevolge had, geveld door de
Synode der Wali's over Siti Djênar, die het gewaagd had om het
vermetele „ I k ben God" uit te spreken, evenals al Hallâdj, die zijn
martelaarsdood op den brandstapel te Bagdad vond.
In sommige opzichten zijn de tegenwoordige geprivilegieerde Mohammedaansche vrome stichtingen te vergelijken met de Hindu-Javaansche religieuze gemeenschappen van weleer. Wel is waar zijn de
eerstgenoemde wakap's (van het Arabisch waqf) meer afhankelijk van
het opperbestuur. Doch het leven in een pesantren— dat is een inrichting voor Mohammedaansch godsdienstonderwijs, welke dikwijls van
zulk een vrome stichting uitgaat - herinnert ons aan de maatschappelijke verhoudingen in de Hindu-Javaansche religieuze gemeenschappen. Aan het hoofd, tevens leeraar, die kjahi of guru - het eerste een
Javaansch, het tweede een Sanskrit woord - genoemd wordt, zijn
de leerlingen - santri's of murid's - onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd. Voor hem verlichten zij dikwijls allerlei huishoudelijke werkzaamheden, als ook veldarbeid op de landerijen, die bij de
stichting behooren.
Ook is de verhouding tusschen den guru en zijn aanhangers aan den
eenen kant en de officieele, van bestuurswege aangestelde,pënghulu's der
moskeeën, aan den anderen kant, dikwijls gespannen. Een dergelijke
animositeit zagen wij ook tusschen de officieele Hinduïstische geestelijkheid van de kraton en de religieuze gemeenschappen gedurende
de Hindu-Javaansche periode.
De onderlinge verhouding tusschen bepaalde sociale groepen vertoont dus in beide tijdperken punten van overeenkomst. Doch, hoezeer het Mohammedaansche Indonesië ook vervuld was van de meest
heterogene religieuze voorstellingen, het overwicht van de dar alTf/äm-gedachte was zoo groot, dat zij er de bindende en drijvende
kracht in vormde. En hiertegen stelde zich de oude adat in al haar
schakeeringen te weer. De strijd werd gestreden over een breed front. 23
Een typisch voorbeeld van zulk een strijd is de Padri-beweging, de
bekende actie van streng geloovige Moslims tegen niet-Mohammedaansche elementen in het Minangkabausche volksleven ; bijvoorbeeld
tegen het daar nog heerschende matriarchaat. 2 4
Vergelijken wij de wijziging in de sociale differentiatie zooals zij
zich heeft voltrokken in de Indonesische maatschappij eenerzijds na de
infiltratie van het Hinduïsme en anderzijds na het hierop volgende
binnendringen van den Islam, dan merken wij, dat het individualiseeringsproces bij het laatste intenser is geweest, en wel, tengevolge
10
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van het feit, dat de Islam de vorming van kleine gemeenschappen
niet in de hand werkte. De enkelingen, die door verschillende oorzaken uit hun oorspronkelijk gemeenschaps-verband waren getreden en
die den Islam hadden aanvaard, groepeerden zich niet tot nieuwe
hechte gemeenschappen, neen zij rekenden zich te behooren tot den
Moslimschen wereldgodsdienst.
O p een klein aantal vrijen na, waartoe de kooplieden behoorden,
waren de geesten nog niet gerijpt tot individualistisch rationeel denken.
Er was onder het volk nog geen streven merkbaar naar geestelijke,
economische en sociale emancipatie. De regeervorm der Mohammedaansche havenvorsten en later op Java van de Mataramsche, Tjërbonsche en Bantamsche monarchen, was despotisch; de geheele samenleving was gebonden, niet in de eerste plaats aan de normen van
haar eigen gemeenschaps-adat en aan Mohammedaansch recht, doch
aan den wil van den vorst en van een kleine groep door hem bevoorrechte „ambtenaren."
Het is in deze phase van de geschiedenis, dat wij waarschijnlijk
voor het eerst een ondubbelzinnig bewijs vinden 25 van die merkwaardige uitingen van reactie welke wij aantreffen onder min of meer primitieve menschengroepen die onder den druk van een despotisch bewind leven, zooals deze, naar men aanneemt, zich ook in het verleden
telkens hadden voorgedaan. Ik bedoel, de op Java als ratu-adil-beweging bekende verschijnselen, waarbij een persoon placht op te treden
als de „rechtvaardige vorst," door wiens voorspelde komst en daden
een einde wordt gemaakt aan den ongunstigen toestand van het heden
en die den goeden ouden tijd zal herstellen. Niet alleen op Java, waar
toch reeds een geëvolueerde beschaving heerschte, maar vooral onder
de primitieven van de geheele wereld kwamen en komen nog steeds
dergelijke bewegingen voor. 25a In den Archipel zijn ettelijke gevallen
door ethnografen bekend gemaakt; zooals op Borneo de njoeli-26, in de
Minahassa demejapi-21,onder deBataksvan Sumatra, Acparhoedamdam-28
en inNieuw-Guinea bijvoorbeeld de kava-kava-bewegingen29. Zij vinden
plaats overal waar door de komst van vreemden met een hoogere cultuur de oorspronkelijk primitieve van de buitenwereld afgesloten gemeenschappen ontwricht worden. Het zijn meest contra-acculturatieve acties waarin de vooroudervereering een groote rol speelt. Eén
punt van overeenkomst vertoonen al deze bewegingen: namelijk dat
de optredende „profeet" gebruik maakt van eenige elementen van de
vreemde cultuur, om zich hiermede een, meestal betrekkelijk groote,
aanhang en een, zooals altijd, tijdelijk succes te verschaffen. Hoe contra-acculturatief de acties ook zijn bedoeld, zij houden in zich de eerste
kiem van een cultuurvermenging.
Over de Javaansche messias-bewegingen hebben DREWES 3 0 ) en laten
SCHRIEKE 3 1 ) geschreven. Zij hebben aangetoond dat de ratu-adil-gtdachte teruggaat op de Mohammedaansche mahdl- (messias) verwach-
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ting en op de Hinduïstische leer der vier wereldperioden, dat de oorspronkelijk alsvolmaakt voorgestelde schepping in devieryuga's allengs
tot ontbinding overgaat.
Doch mij dunkt dat deze „espoir d'une revanche nationale" reeds
veel eerder heeft bestaan, aangezien zij ook onder de primitieven blijkt
te kunnen leven.
De komst der Europeanen in deze gewesten bracht geen Westersche
beschaving, althans gedurende de eerste eeuwen toen voornamelijk
Portugeezen, Engelschen en Nederlanders er verkeerden. De Archipel
werd door hen beschouwd als wingewest, waarvoor zij hoofdzakelijk
economische belangstelling aan den dag legden. Gedurende drie eeuwen hebben de Oost-Indische Compagnie, de Bataafsche Republiek,
en het Koninkrijk der Nederlanden, Indonesië cultureel slechts oppervlakkig beroerd. Behalve voor het Christendom, dat door zending en
missie in eenige streken van den Archipel werd gebracht, bleef Indonesië voor de geestelijke cultuur van het Westen gesloten, of liever, de
Westersche cultuurdragers hielden zich van de Indonesische samenleving afzijdig. Wel deed de Westersche techniek er haar intrede, met
als gevolg hiervan een beïnvloeding van de materieele cultuur. De
verbeterde land- en later de spoorwegen, de landbouw, hygiëne, woningbouw, kleeding, enzoovoorts, hebben aan de inheemsche maatschappij een uiterlijken schijn van Westersche beschaving gegeven,
maar geestelijk was er nagenoeg geen wijziging gekomen in de overwegend Indonesisch-Islamitische cultuur.
De totale samenleving in den Archipel kenmerkte zich door twee,
duidelijk van elkaar afgescheiden sociale formaties: een kolonialen
bovenbouw, vrijwillig gebonden, met een Westersch individualistischrationeelen inslag en, hieraan ondergeschikt, een Indonesischen, uit
meest nog collectivistische en irrationeele groepen bestaanden, onderbouw, waarvan wij de sociale differentiatie in groote lijnen
zooeven hebben geschetst. Gedurende het koloniale bewind deden zich in deze ondergeschikte samenleving cultureele verstarringsverschijnselen voor. Wel hadden conflicten plaats tusschen bepaalde
groepen van het millioenenvolk onderling en kwamen opstanden voor
tegen het koloniaal bewind, doch in de geestelijke cultuur der Indonesiërs kwam bijna geen verandering. Desondanks konden nog incidenteele uitbarstingen van ratu-adil en hieraan verwante volksbewegingen ontstaan, die door lichtvaardigen uit de koloniale bovenlaag geweten werden aan het drijven van op materieel gewin beluste
„heilige bedriegers." Doch het waren symptomen van een ernstigere
kwaal. „Zulke „gruwelen"", aldus SNOUCK HURGRONJE, „waren, zoolang het inheemsche intellect nog niet geoutilleerd was voor de uiting
van inheemsche bezwaren, de natuurlijke uitingen van opgekropte
ergernis en lang onderdrukten weerstand tegen de botte poging om
volken te besturen zonder zich van hunne wenschen en belangen ern-
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stig rekenschap te geven en die tot richtsnoer te nemen. De ijdelheid
van zulke pogingen om zich met geheel ontoereikende middelen ruimte
te verschaffen, konden zij niet inzien, en zoo scheen ieder, die hun een
ratu-adil, een mahdï, een rechtvaardig bestuur in uitzicht stelde, een
profeet. Onontbeerlijke levensvoorwaarden, die de natuur, de normale
orde der dingen, de overheersching door vreemden hun schenen te
onthouden, zochten zij te veroveren langs bovennatuurlijken weg van
magie of door wanhopige bestorming der overweldigers, in vertrouwen
op de hulp des Hemels." 32 )

Wij zijn thans met ons betoog gekomen tot het heden. Hoe zeer ook
de sociale structuur van het Hinduïsme, van den Islam en van het
„Westen" van elkaar afwijken en hoe verschillend het karakter is van
deze drie belangrijkste beschavingen, die in den loop der geschiedenis
met de Indonesische cultuur in aanraking zijn gekomen, er doen zich
in het sociale proces, dat op deze contacten volgde, verschijnselen van
gelijken aard voor. Dergelijke verschijnselen zijn dan ook „übergeschichtlich" en „überzeitlich", niet aan een bepaalden tijd gebonden;
zij zijn onder bepaalde omstandigheden dezelfde, of zij zich in het verleden hebben voorgedaan, of zich in het heden voordoen, dan wel
zich in de toekomst zullen voordoen. 33 ) W a t Indonesië betreft, wij
hebben gezien, dat het contact met de vreemdelingen spanningen
verwekte, dat er altijd individuen of groepen waren, die zich te weer
stelden tegen het binnendringen van de nieuwe cultuur, waarbij zij
echter gebruik maakten van eenige recent verworven cultuurelementen van het cultuurbezit der vreemdelingen. De hiermede beoogde contra-acculturatieve acties hielden dus reeds de kiem van acculturatie in zich. Met het voortschrijden van het acculturatieproces
ging een afneming van de spanningen gepaard.
In het statische karakter, dat de oorspronkelijke Indonesische samenleving kenmerkte, kwam in bepaalde streken van den Archipel
weliswaar verandering, eerst door het Hinduïsme, vervolgens door den
Islam; doch zij bleef daarna betrekkelijk constant, hetgeen niet te verwonderen is, aangezien beide Oostersche beschavingen van huis uit
traditionalistisch waren: het dkarma-ideaal der Brahmanen en de op
traditie steunendefikh der Mohammedanen hielden experimenteering
en vrije critiek, baanbrekers op den weg naar onbegrensde mogelijkheden, tegen.
Toen ten slotte het Westen, dat zich eerder dan het Oosten uit den
knellenden greep van traditionalisme en conservatisme had weten los
te maken - hetgeen niet zonder strijd geschiedde - het Oosten overweldigde en deelen ervan of volkomen - als wingewest - of politiek,
of economisch beheerschte, toen was het deze heerschappij, die het
Oosten belette om datgene van de Westersche cultuur waaraan het
behoefte had, vrijelijk over te nemen en er naar eigen inzicht mee te
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experimenteeren, hoe gevaarlijk ook de experimenten voor het volk
hadden kunnen zijn.
Of anders gezegd:
De cultuurdragers van het Hinduïsme brachten in Indonesië hun
cultuur, zooals die in hun stamland was, de Mohammedanen eveneens. Het Westen echter, dat in het bezit was van een uiterst waardevollen beschavingsschat, dien de beide andere, Oostersche culturen
niet kenden, hield dit kostbaar, door strijd verworven, cultuurbezit
voor zich. De vrijheid van denken en handelen was een monopolie van
het Westen.
E',erst tegen het begin van de twintigste eeuw zegevierden, ook in ons
land, meer vrijzinnige denkbeelden. Het is u bekend, welke deze waren, eveneens, hoe zij ook de koloniale politiek beïnvloed hebben.
Het was de zoogenaamde „ethische" koloniale politiek, die in Indonesië de klove tusschen de Westersche en Oostersche cultuur, die daar
gedurende twee en een halve eeuw onoverbrugbaar scheen, trachtte
te overbruggen. De Westersche beschaving werd voor de bevolking
gemakkelijker bereikbaar, dank zij het onderwijs. Zij beroerde de Indonesische samenleving in al haar geledingen. De gevolgen waren echter verbijsterend. Blijkbaar werkte de Westersche beschaving veel destructiever dan de vroegere Oostersche invloeden op de Indonesische
cultuur. Sociale conflicten ontstonden alom en zij waren sociologisch
veel gecompliceerder dan voorheen. Doch er kwam allengs een duidelijker afteekening in dit, voor een oppervlakkigen onderzoeker, chaotische beeld van conflicten tusschen velerlei sociologische formaties.
Evenals de Fransche revolutie een reactie was tegen het „ancien régime" van bevoorrechten adeldom met middeleeuwsche rechtspraak
èn tegen de absolute monarchie, zoo bleek het ook dat degenen onder
de Indonesiërs, die van de Westersche beschaving iets geproefd hadden,
zich richtten tegen de oude traditioneel geprivilegieerde adat 34 ) èn
tegen het koloniaal bewind.
Tenslotte is daar in het Oosten en ook in Indonesië het nationalisme
doorgedrongen, een oorspronkelijk Westersche ideologie.
De strijd, waarin het thans nog verwikkeld is, is geculmineerd in een
schijnbaar eenvoudigen nationalen strijd. Schijnbaar eenvoudig echter,
aangezien, hoe ook de uitslag moge zijn van dit conflict, er moet gerekend worden met het feit, dat het Westersch-Indonesisch acculturatieproces nog in een beginstadium verkeert. Bovendien doet zich in de
Indonesische samenleving een verschijnsel voor, waarvoor de Amerikaansche sociologie den term „cultural lag" gebruikt. De dynamische
Westersche beschaving toch, is zoo snel aan veranderingen onderhevig,
dat het voor een volk zooals het Indonesische, waarin ettelijke groepen
nauwelijks of nog geheel niet hun statisch karakter hebben afgelegd,
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moeilijk en in vele gevallen onmogelijk is deze wijzigingen bij te houden.
Wij kunnen de Indonesiërs in de vervulling van deze, voor hen zoo
zware taak tegemoet komen.
M a a r van Nederland uit werkende, behooren wij ons er dan voor
te hoeden, dat, omgekeerd, onze oriëntatie niet achterhaald worde
door de nieuwe werkelijkheid van daarginds. 35 )
Mijne Heeren, ledenvan het Collegevan Herstel,
Bij de aanvaarding van mijn ambt past mij een woord van oprechten dank voor het in mij gestelde vertrouwen, dat U mij heeft doen
voordragen voor een benoeming tot lector aan deze Hoogeschool. Dat
ik hierdoor in de gelegenheid wordt gesteld, mij, naast het doceeren,
te wijden aan het vak, dat mij lief is, acht ik een voorrecht. Ik kan U
slechts de verzekering geven dat ik met nauwgezetheid mijn plicht zal
betrachten bij het vervullen van mijn ambt.
Mijne Heeren, Hoogleeraren, Lectorenen Docenten,
Het is reeds gedurende een vijftal jaren, dat ik mij mag rekenen tot
uw milieu te behooren. Door mijn tijdelijke leeropdracht aan deze
Hoogeschool toch, bestond tusschen ons reeds een band, die thans, na
mijn benoeming tot lector, naar ikvan harte hoop, hechter zal worden.
Hoewel de wetenschap, die ik beoefen, niet direct verwant is aan de
meeste uwer vakken, ben ik niet onverschillig voor het werk dat U verricht in het belang van onze Hoogeschool. O p mijn medewerking kunt
U staat maken; uw voorlichting en steun echter zal ik zeer behoeven.
De vriendelijke tegemoetkoming, die ik in het verleden van U ondervonden heb, geeft mij het vertrouwen, dat dit beroep niet vruchteloos
zal zijn.
Bij het aanvaarden van mijn ambt, dringt zich de behoefte aan mij
op een woord van waardeering te wijden aan mijn voorganger. Na
bijna vijftig jaren zijn krachten en toewijding aan deze instelling te
hebben gegeven, restte hem nog slechts een korten tijd de welverdiende rust hier op aarde te genieten. Een beminnelijk geleerde is met
BEZEMER heen gegaan. Beminnelijkheid toch sierde zijn karakter en
bescheidenheid. „ W a n t bescheiden", zoo beschreef ik hem reeds eerder*), ,,was BEZEMER in hooge mate. Niet zelden heeft hij zich in zijn
leven te veel op den achtergrond gesteld, zich zelf en daarmede zijn
aandeel in de wetenschap die hij te doceeren kreeg." Doch een ieder,
die met BEZEMER meer dan oppervlakkig in aanraking is gekomen,
weet, dat deze bescheidenheid veel verborgen hield van zijn groote
kennis en geestdrift voor de takken van wetenschap, die hij beoefende.

* Cultureel Indië, VI 1944, p. 161.
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Mijne vrienden van het Indisch Instituut,
Na achtjaren in een bijzonder aangename sfeer te midden van U te
hebben verkeerd en met U liefen leed te hebben gedeeld, ga ik U thans
verlaten. Ik ben U allen zeer erkentelijk en dankbaar voor de medewerking, die U mij hebt verleend in mijn werk, dat van groote waarde
voor mijn wetenschappelijken arbeid is.Wanneer ik een uitzonderingmoge maken, door U van deze plaats toe te spreken, mejuffrouw M R
FELHOEN K R A A L , dan is dit om uiting te geven aan de warme waardeering voor al hetgeen U hebt gedaan en nog steeds verricht in het
belang van de Afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut, waartoe ook ik heb behoord. Dat de band tusschen dit Instituut en mij bestendigd blijve is mijn innige wensch.
Mijne vrienden Indonesia,
De band die ons onderling samenbindt, is een uitzonderlijke. Het
uiterst kleine aantal beoefenaren onzer wetenschap heeft gemaakt, dat
wij naast elkaar staan, niet louter als dienaren van een wetenschap,
maar als vrienden. Het is met droefheid, dat ik terug denk aan de velen uit onzen kleinen kring, die in de kracht van hun leven zijn heengegaan. Doch hun werk zal blijken te zijn een „monumentum aere
perennius."
Toen ik tijdens de Duitsche bezetting, een dag voordat de trotsche
Leidsche Universiteit - bolwerk van wetenschappelijke vrijheid - voor
den vijand haar poorten sloot, daar promoveerde, bevroedde ik niet,
dat ik de laatste promovendus zou zijn van K R O M , mijn hooggeachte
leermeester.
Een anderen guru verloor ik aan SCHRIEKE, mijn vaderlijken raadgever. Het verscheiden van deze geleerden die, ieder op h u n bijzondere
wijze aan de wetenschap bouwden, is een onherstelbaar verlies voor
onze maatschappij, die hen juist thans zoo zeer zou behoeven.
Het stemt ons weemoedig er aan herinnerd te worden, dat aan
het werk van velen onzer mede-Indonesici te vroeg een einde is gemaakt. Doch wij hopen dit werk te zullen voortzetten en daarbij met
eerbied terug te denken aan hetgeen reeds tot stand werd gebracht
door hen, door ESSER, DUYVENDAK, STUTTERHEIM, CRUGQ_, VAN DEN
B E R G , DOORENBOSCH, HAAKSMA en K E R N .

Wanneer wij ons thans losmaken van het verleden en onzen blik
gericht houden op het heden, dan kunnen wij met voldoening constateeren, dat wij Indonesici van vroeger en thans, tot het beter leeren
kennen van het Indonesische volk door bet Nederlandsche, veel hebben bijgedragen.
Dames en Heeren Studenten,
Voor U, die uwe toekomst in Indonesië zult vinden, zullen de moeilijkheden vele zijn en velerlei. Ik weet niet, of ik met mijn bescheiden
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krachten U voldoende tot gids zalkunnen zijn op uw levensweg daarginds. Kennis van volk en talen echter zal U zeker tot nut strekken.
Dit heeft de volkenkunde, als toegepaste wetenschap beoefend, reeds
bewezen.
Ik hoop echter, dat door U taal- en volkenkunde niet louter als
hulpvakken zullen beschouwd worden, doch dat zij, mede door uw
werk later zullen worden opgebouwd. Wij zijn nog niet zoo ver als
Amerika, waar aan de agricultural experiment stations sociologisch research-werk wordt verricht, doch, doordat uw werkkring, meer dan
welke andere ook,U in aanraking zal brengen metde bevolking, zult
Gij in staat zijn vele waardevolle volkenkundige en sociologische gegevens te verzamelen.
Moge daarom onze samenwerking een harmonische zijn.
Ik heb gezegd.

NOTEN
1. Cf. H. Th. FISCHER in „Scientia", Utrecht 1938, dl. II, blz. 135-180.
2. Zooals onder de ethnologen MALINOWSKI en zijn school met hun „functional anthropology" en onder de sociologen b.v. V O N WIESE in tegenstelling tot MAX en ALFRED
WEBER, SOMBART en FREYER (b.v. in zijn „Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft"

Leipzig, Berlin 1930). De Duitsche sociologie heeft de grens tusschen sociologie en
ethnologie (en andere sociale wetenschappen, zooals geschiedenis, etc.) over het algemeen streng getrokken, in tegenstelling tot de Fransche en Amerikaansche sociologie,
waarin men niet zulk een strenge afbakening ontmoet. Een duidelijke uiteenzetting
van deeerste heeft R. MARJOLIN inzijn artikel getiteld „French sociology - Comte and
Durkheim" (TheAmerican Journal of Sociology Vol. X L I I , 1936-'37, blz. 693-704)
gegeven; voor de laatstgenoemde raadplege men b.v. L. v. WIESE, Soziologie, Geschichte und Hauptprobleme, Berlin 1931.
3. Man X X I X (1929), no. 157, blz. 200.
4. Een voorbeeld van zulk een historische reconstructie aan de hand van sociologische
verschijnselen is „Het einde vande klassieke Hindoe-Javaansche cultuur op MiddenJava (900), economisch, geografisch bezien", door B.J . O. SOHRIEKE in „Twee en
twintigste Koloniale Vacantiecursus voor Geografen", Amsterdam 1941, blz.3-21en
mijn artikel „ D e groote sociale crisis in de Hindu-Javaansche geschiedenis", datzal
verschijnen in een bundel opstellen uit te geven door het Oostersch Genootschap in
Nederland.
5. ALB.C. KRUYT, b.v.in zijn artikel: „ D ehoofden in Midden-Celebes onder het Nederlandsch-Indisch Gouvernement", in Koloniaal Tijdschr. 13(1924), blz. 23-44 eninhet
verzamelwerk: „The effect of Western influence on native civilisations in the Malay
Archipelago", Batavia 1929, blz. 1-9.
6. J . MALLINCKRODT, Hetadatrecht vanBorneo (2 din.), Leiden1928.
7. CfF. D. K. BOSCH, Het vraagstuk vanHindoe-kolonisatie vandenArchipel (Inaugureele rede Leiden), Leiden 1946 enmijn artikel ter perse, in noot 4 genoemd.
8. J . C. VAN LEUR, Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen handel
(Proefschrift Leiden), Middelburg 1934,blz. 122.
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9. Ziï voor den buitenlandschen handel de in de vorige noot genoemde studie en N.J .
KROM, Hindoe-Javaansche geschiedenis, 's-Gravenhage 1931, blz. 266.
10. N.J . KROM, Hindoe-Javaansche geschiedenis, blz. 52.
11. F. H. VAN NAERSSEN, Oud-Javaansche oorkonden in Duitsche en Deensche verzamelingen (Proefschrift, Leiden), 1941,blz. 11-17. Wat„wangyukti" betreft het volgende:
W. F. STUTTERHEIM, in„Epigraphica", Tijdschr. Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde
LXXV (1935) blz.444-456, vertaalt dit met:„eerbare lieden". De oorkonde nu,gedateerd 922 A.D., iseenactevanprocesvoering, waarin eenzekere Dhanadi erzich over
beklaagt, ten eerste, dat hij valschelijk wordt gehouden te behooren tot de „warga
kilalän", en ten tweede, dat hij wordt beschouwd alseen Khmer. Het zijn deze kilaldn,
die in bijna alle Oud-Javaansche oorkonden opgesomd plegen te worden, en waarin
de op blz. 6 genoemde lieden (pandelingen waarschijnlijk en vreemdelingen, o.a.
Khmer's) voorkomen. Tijdens hetproces nu,getuigen verschillende lieden, dat Dhanadi
een wangyukti is, evenals zijn voorouders zulks waren en dat hij dus niet tot dewarga
kilalân behoort engeen Khmer is. Wanneer wij bovendien denken aandeletterlijke beteekenis, diehet oorspronkelijk Sanskrit woordyukti heeft, nl. verband, connectie, e t c ,
dan mogen wij, dunkt ons, wangyukti vertalen met: de„verbonden" lieden.
12. R. GORIS, De positie der pande wesi, Med. KIRTYA LIEFRINCK-V. D. TUUK I, blz. 41-52.

13. B.v.same,kalagyan,thanijumput, kajurugusalyan ( = smidsbazengemeenschap), kabanyagan
( = handelarengemeenschap) etc.
14. T H .G. T H . PIGEAUD, De Tantu Panggëlaran (proefschrift Leiden), 's-Gravenhage,
1924, blz.28 en verder passim.
15. F. H. v. NAERSSEN, De Astadaçawyawahâra in het Oudjavaansch, Bijdragen Taal-,
Land- en Volkenk. Ned. Indië, 100 (1941), blz. 357-376.
15a.In de beteekenis van TONNIES' „Gemeinschaft".
16. GORIS, I.e., blz. 47.

17. In de omgeving van de Diëng ( = Dihyang of berg der vergoddelijkte voorouders.
N.b. vooroudervereering iseen typisch Indonesisch instituut!) moeten, blijkens de oorkonden, reeds vóór de komst der Hindu's Indonesische heilige plaatsen geweest zijn,
die gedurende de Hindu-Javaansche periode betrekkelijk autonoom zijn gebleven.
(Zie mijn artikel in noot 4 genoemd en cf. „Hindoe-Javaansche geschiedenis", blz.
127-128.) Eenoorkonde uit879 bevat eenkoninklijke beslissing naar aanleiding vaneen
conflict. Er werden vaneen religieuze gemeenschap (hetheiligdom van Wintangmas)
gelden enheerendiensten verlangd. Deuitspraak vankoning Daksa viel tengunste van
de gemeenschap uit („Hindoe-Javaansche geschiedenis", blz.193).
18. v. LEUR, I.e. blz. 128.

19. Zooals opBorneo deoorspronkelijk Hindu-Javaansche koloniën dielater onafhankelijke
Mohammedaansche vorstendommen werden (Koetei, Bandjarmasin, etc.). Cf. voor de
Sumatraanscheimport van den Islam b.v.H. T. DAMSTÉ, Islam en sirihpoean te Bima
(Soembawa). Atjehsche invloeden? Bijdragen Taal-, Land- en Volkenk. Ned.-Indië,
100(1941), blz.55-70.
20. J . MALLINCKRODT, I.e.

21. C. SNOUCK HURGRONJE, Verspreide Geschriften IV 1,Bonn, Leipzig, 1924, blz.6.
22. Cf b.v. H. KRAEMER, Een Javaansche Primbon uit de zestiende eeuw. (Proefschr.
Leiden), Leiden 1921, hfst. V I . Cf. „Hindoe-Javaansche geschiedenis", blz. 188-189.
23. B. SCHRIEKE, Bijdrage tot de bibliografie van de huidige godsdienstige beweging ter
Sumatra's Westkust. Tijdschr. Ind. Taal-, Land- en Volkenk. L I X (1920) blz.265en
zie aldaar noot 4.
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24. Zie het artikel in de vorige noot (23) genoemd en Rapport v. d. Comm. van onderzoek ingesteld bij het Gouv.-besluit van 13 Febr. 1927No. la Dl. I (Rapporteur B.
SCHRIEKE).

25. D E JONGE, Deopkomst vanhetNederlandsch gezag over Java, X I I ,blz. 181.
25a.M. J . HERSKOVITS, Acculturation, the study of culture contact. New York, 1938, blz.
12, 75 e.v., 82-85, 95-98.
26. J. MALLINCKRODT, De Njoeli beweging onder de Lawangan Dajaks van de Zuideren Oosterafdeeling vanBorneo. Koloniale Studiën 1925,II (1925), blz. 396-424.
27. A.C. KRUYT enN. ADRIANI, Degodsdienstig-politieke beweging „Mejapi" op Celebes.
Bijdr. Taal-, Land- enVolkenk. Ned.-Indië 67 (1913), blz. 135-151.
28. G. L. TICHELMAN, De Parhoedamdam-beweging. Med. Ver. Gez. B. B. No. 45, 1937.

E. J . v.D. BERG, De Perhoedamdam-beweging. Med. tijdschr. zendingswetensch. 64,
(1920), blz.22-38. E. GOBEE, Dari halParsihoedamdam, Koloniaal Tijdschr. 8(1919),
blz. 389 e.v.
Cf. G. L. TICHELMAN, DeBataksche secte der Permalims. Med. Ver.Gez. B.B.No. 44
1937.
29. F. E. WILLIAMS, TheVailala Madness and the destruction ofnative ceremonies inthe
Gulf Division. Territory ofPapua, Anthropology. Report No. 4 (1923).
30. G. W . J . DREWES, DrieJavaansche Goeroe's. (Proefschr. Leiden), Leiden1925.
31. B.J . O. SCHRIEKE, DeJavaansche Messias voor en tijdens denIslam (lezing). Oostersch
Instituut Leiden. Jaarboek 1941, Leiden 1942blz. 77-79.
32. SNOUCK HURGRONJE, Verspreide Geschriften IV 2, blz. 424.
33. L. VONWIESE, I.e. blz. 34.

34. Cf. B. SCHRIEKE, De Inlandsche Hoofden. (Rede 1928 Rechtshoogeschool Batavia),
Weltevreden 1928.
35. KARL MANNHEIM, Ideologie und Utopie 2 , 1930,blz. 52-53: „Falsch und ideologisch
ist einBewusztsein, dasinseiner Orientierungsart dieneue Wirklichkeit nicht eingeholt
hat undsiedeshalb mitüberholten'Kategorien eigentlich verdeckt."
Cf. A. N.J . DEN HOLLANDER, Hetandere volk (Inaugureele rede Amsterdam) Leiden,
(1946).

10. U T D E S I N T V I R E S
OPENBARE LES GEHOUDEN IN VERBAND MET DE AANVAARDING VAN
H E T AMBT VAN LECTO R IN DE PLANTKUNDE AAN DE LANDBOUWH O G E S C H O O L O P WOENSDAG 4 DECEMBER 1946 D O O R

D R C O R N E L I A A. R E I N D E R S - G O U W E N T A K
Mijne Heeren Voorzitter en Leden van het College van Herstel, mijne
Heeren Hoogleeraren,mijne Heeren Lectorenen Docenten, Dames enHeeren
Doctoren en Ingenieurs, Dames en Heeren Assistenten, Ambtenaren en Beambten, Dames en Heeren Studenten en Gij allen, die deze plechtigheidmet
Uwe tegenwoordigheid vereert,
%eer gewaardeerde Toehoorders,
Plantenphysiologische onderzoekingen zou men kunnen onderscheiden naar de diepte, tot welke zij trachten door te dringen. Wanneer men de sterkte bepaalt van de ademhaling, of de krachten wil
kennen, die de waterbeweging in de plant veroorzaken, dan kan men
veel bereiken met behulp van de gewone, van ouds gebruikelijke
natuur- en scheikundige hulpmiddelen, en de physiologen hebben
hiermede reeds heel wat verschijnselen geregistreerd of zelfs ontraadseld. Ook de biochemie, die ons in de laatste decennia een zooveel
dieper inzicht heeft verschaft in het chemisme van gisting, ademhaling
en nog meer, beperkt zich in wezen tot deze hulpmiddelen, hoewel zij
ze op haar eigen wijze heeft weten toe te spitsen op de scheikundige
processen in de levende cel. M aar bij al dit onderzoek stuit men tenslotte op denzelfden ondoordringbaren m u u r : het stoffelijke wezen der
levende cel, dat grooter raadsel wordt, naarmate men er meer van te
weten komt en dat den onderzoeker telkens weer noopt, zich den veel
geciteerden versregel van OVIDIUSte herinneren :ut desint vires, tarnen
est laudanda voluntas.
Bij vraagstukken als deze is gewoonlijk de eenige mogelijkheid om
te geraken tot het begin van een oplossing deze, dat men zich een
model verzint en vervaardigt, dat misschien aanvankelijk slechts
enkele, maar na herhaald toetsen en verbeteren, op den duur verscheidene van de werkingen en verschijnselen vertoont, welke aan het
te verklaren object eigen zijn.
Wat nu de levende cel betreft kon men hiermede eerst ernstig beginnen, toen de colloïedchemie de allernoodzakelijkste hulpmiddelen,
begrippen en bouwstoffen voor zulk een model had verschaft. Men
dient van deze modellen tweeërlei soort te onderscheiden.
In de eerste heeft men getracht de structuur van het binnenste
plasma weer te geven, zooals in het oude schuim-model van BÜTSCHLI
en het moderne, tot dusverre uitsluitend theoretisch behandelde
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hechtpuntenmodel van FREY-WYSSLING. De andere pogen meer in
het bijzonder de eigenschappen der grensvlakken van den protoplast
te benaderen, zooals de (theoretische) lipoïedmodellen van O V E R T O N ,
het ultrafiltermodel van RUHLAND met nog zoovele andere modellen,
en, voorloopig ten slotte, de gelukkige synthese van vele dezer in het
coacervaatmodel van BUNGENBERG DE J O N G . De laatste groep van
modellen dient in de eerste plaats om rekenschap te geven van de
uiterst verschillende mate, waarin uiteenloopende, kunstmatig toegevoegde, niet vergiftige stoffen door de grenslagen van den protoplast worden doorgelaten. Sommige stoffen, zooals rietsuiker, dringen
wel door de buitenste grenslaag heen in het plasma, maar niet of
nauwelijks door de binnenste, zoodat zij niet in de vacuole geraken.
Voor deze heet de protoplast intrabel. Andere, zooals glycerine en
ureum, dringen meer of minder snel door tot in de vacuole; in dit
geval noemt men den protoplast permeabel. De permeabiliteit is verreweg het gemakkelijkst te meten, en dan ook zeer uitvoerig onderzocht;
het model van BUNGENBERG DE J O N G heeft voornamelijk betrekking
op de intrabiliteit van het plasma-model.
Terwijl nu de plantenphysioloog aanvankelijk reeds zeer tevreden
mocht zijn, telkens wanneer hij bij zijn objecten één enkel levensproces
behoorlijk had nagespeurd, treedt in de laatste dertigjaren het streven
op den voorgrond, de plant als één geheel te beschouwen in al haar
levensuitingen. Steeds meer wordt men zich bewust, en met toenemenden nadruk wordt verkondigd, dat de plant meer is dan de
som van haar deelen, de levenswerkzaamheid meer dan de algebraïsche som van een aantal naast elkaar verloopende processen. Vele
oudere physiologen hebben dit evenzeer beseft, m a a r bij hen stond,
uiteraard, de analyse in het blikpunt der belangstelling.
En wanneer men thans ook in de physiologie eenige eerste, wankele
schreden vermag te zetten op den weg der synthese, waarvan men
alleen hoopt, dat hij in verre toekomst moge leiden naar een volledig
verstaan van het stoffelijke leven in al zijn uitingen en harmonieën,
dan is dit te danken aan hen, die den moed, het inzicht en het geduld
hadden om dat wonderlijk ingewikkelde verschijnsel nuchter analytisch te lijf te gaan.
Uit den aard der zaak moest door de beperkte analyse van nog zoo
weinige processen dikwijls een spanning ontstaan tusschen de praktijk
eenerzijds, die altijd gedwongen is, te werken met de plant of het dier
als levend geheel en dit geheel ook nog moet zien in zijn milieu, anderzijds het laboratorium; maar deze spanning werd minder, naarmate
de physioloog, hier in den ruimsten zin genomen, verder kwam en
tusschen beiden in staat, als verbindende schakel, de vorscher, die
rechtstreeks voor de praktijk werkt. Hij zal steeds een groot aantal
factoren tegelijk in zijn onderzoek moeten betrekken en al spoedig
belanden op het vrije veld, waar de bascule heerscht in plaats van de
milligrambalans, en waar praktijkervaring en kunstenaarsintuïtie
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moeten helpen, wanneer de analyse voorshands nog te kort schiet.
Intusschen is, gelijk gezegd, ook de laboratoriumphysioloog zoo
ver, dat hij de samenwerking van twee, meer of minder ver geanalyseerde processen gaat onderzoeken. Hij heeft dit tot op zekere hoogte
altijd moeten doen, al was het alleen om gewaar te worden, hoe en
in welke mate een bepaald proces, dat hij wenschte na te speuren,
invloed ondergaat van andere, die er bij levende objecten onvermijdelijk doorheen spelen. Daarom wil ik hedenmiddag beginnen met een
paar gevallen te memoreeren, waarin de physiologie stuit op twee
processen, die elkanders werking doorkruisen, om daarna een enkel
voorbeeld te bespreken, dat ons meer onmiddellijk plaatst voor het
raadsel van het stoffelijke leven zelf.
Het zij mij dan allereerst vergund een oogenblik stil te staan bij
den samenhang tusschen de photosynthèse en de stikstofassimilatie.
De eencellige, zoowel als de meercellige planten, moeten uit hun
milieu stikstof op kunnen nemen. Deze stikstof wordt in de plantencelleri verwerkt tot ingewikkelde verbindingen, de eiwitten, van welke
eiwitten wij overigens, evenals van de vermoedelijk lange reeks van
tusschentrappen, langs welke zij gevormd worden, nog betrekkelijk
weinig weten. De vorm echter van het uitgangsproduct kan een zeer
eenvoudige en voor een en dezelfde plant een verschillende zijn; bepalen wij ons voor het oogenblik tot het nitraat als stikstofbron. De
verwerking van het nitraat-ion geschiedt bij de eencelligen uiteraard
in die eene cel. Voor gewone, hoogere planten wordt algemeen aangenomen, dat deze nitraatverwerking weliswaar in alle levende cellen
mogelijk is, maar dat zij niettemin voornamelijk plaats vindt in wortels en bladeren. Tevens staat wel vast, dat de nitraten hiertoe eerst
worden gereduceerd tot ammoniak, en dat het ammoniak via eenige
tusschenproducten wordt verwerkt tot aminozuren, tezamen met de
koolhydraten, die door de koolzuurassimilatie worden geleverd. Uit,
of met, deze aminozuren ontstaan dan verder de eiwitten, die deels
dadelijk moeten dienen als bouwsteenen van het protoplasma der
nieuw te vormen cellen, deels ergens worden opgeslagen in den vorm
van reserve-eiwit.
Door WARBURG en NEGELEIN is nu reeds een kwart eeuw geleden
gevonden, dat bij het eencellige groenwiertje Chlorella zich dit geheele
proces kan voltrekken zoowel in het donker als in het licht. Verloopt
het in het donker, dan wordt er veel meer koolzuur afgegeven dan
door de normale ademhaling alleen, waaruit WARBURG en NEGELEIN
de conclusie trokken, dat de nitraatassimilatie, als proces, gekoppeld
is aan de ademhaling. I n het licht verwerkt Chlorellahet nitraat ook;
dan wordt er echter geen extra koolzuur afgegeven, maar wel een
overgroote hoeveelheid zuurstof. Het ligt voor de hand deze ongewoon
groote productie van zuurstof in verband te brengen met het zooeven
genoemde extra koolzuur, dat in het donker ontstaat; men heeft
slechts te onderstellen, dat deze laatste extra-koolzuurproductie ook
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in het licht optreedt als gevolg van de nitraatverwerking en dat dit
koolzuur onmiddellijk door de chloroplasten wordt geassimileerd,
onder vrijmaking van een even groot volumen zuurstof. M aar deze
onderstelling is onvoldoende: er wordt in het licht meer zuurstof afgegeven, dan overeenkomt met genoemde hoeveelheid extra koolzuur;
er moet dus nog iets meer gebeuren dan alleen de verwerking van dat
extra koolzuur door de thans tegelijkertijd plaats hebbende photosynthèse. WARBURG en NEGELEIN verklaarden het verschijnsel door
aan te nemen, dat het licht een toename der permeabiliteit voor
nitraten veroorzaakte en dat hierdoor het geheele proces versneld verloopt.
Met dit onderzoek waren WARBURG en NEGELEIN hun tijd ver
vooruit. E r is sinds 1920 veel gedaan op het gebied der stikstofassimilatie, maar deze zijde van het probleem werd buiten beschouwing
gelaten, totdat, nu enkele jaren geleden, een Zweedsch onderzoeker,
BURSTRÖM, dit vraagpunt opnieuw ter hand heeft genomen. Hij vond
bij tarwe, dat de nitraatverwerking verschillend verloopt, al naar zij
geschiedt in de wortels of in de bladeren. Terwijl in de wortels der
tarwe de stikstofassimilatie, evenals bij Chlorella,in het donker plaats
heeft, is het voor dezelfde verwerking in het blad noodig, dat dit blad
licht ontvangt. Dat bij bladeren de stikstofassimilatie in het donker
stilstaat, is niet een gevolg van eventueel gebrek aan koolstofverbindingen, want ook indien er voldoende koolhydraten aanwezig zijn,
worden er in het blad, zonder licht, geen stikstofassimilaten gevormd.
Maar volgens BURSTRÖMkunnen debladeren ookinhet licht ter binding
aan de stikstof geen koolhydraten gebruiken, die reeds als zoodanig
gereed voorhanden zijn; zij zouden de koolhydraten hiertoe alleen
kunnen benutten, terwijl deze bezig zijn gevormd te worden bij de
photosynthèse.
Hij kwam hiertoe als volgt. Wanneer hij bladeren met voldoende
eigen koolhydraten in het licht plaatste, maar in practisch koolzuurvrije lucht, was de stikstofassimilatie gering. De plant beschikt dan
slechts over een weinig koolzuur, dat door de eigen ademhaling ontstaat, en nu bleek de stikstofassimilatie juist zoo groot, als overeenkomt met de hoeveelheid koolhydraten, die ter beschikking komt,
doordat het door de ademhaling geleverde koolzuur verwerkt wordt
bij de photosynthèse. Was daarentegen het koolzuurgehalte van de
lucht normaal, dan had er een veel sterkere vorming van stikstofassimilaten plaats.Hieruit besloot BURSTRÖMdat niet de eindproducten,
doch slechts tusschenproducten of tusschenphasen der photosynthèse
bij de stikstofassimilatie der bladeren in het licht als koolstofbron
kunnen dienen.
De hoeveelheid materiaal, welke de photosynthèse hiervoor af moet
staan, is rekenkundig zeer eenvoudig te bepalen door de hoeveelheid
opgenomen koolzuur te vergelijken met de hoeveelheid koolhydraten
— bij de tarwe in hoofdzaak suikers — die er na een bepaalden assi-
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milatietijd teruggevonden wordt. Het tekort, dat er aan suikeropbrengst valt te constateeren, is de hoeveelheid, die er voor de stikstofassimilatie gebruikt is, een en ander natuurlijk met inachtneming
van de door alles voortdurend heenspelende ademhaling. De groote
moeilijkheden, die hierbij methodisch te overwinnen vallen, moet ik
hier geheel buiten beschouwing laten en bovendien zal bevestiging
door verdere experimenten afgewacht dienen te worden. Voorloopig
volgt echter uit dit onderzoek niet alleen, dat de stikstofassimilatie
in het tarweblad afhankelijk is van het licht, maar tevens, dat zij
onverbrekelijk is gekoppeld aan een deel der koolzuurassimilatie. O p
zichzelf komt deze ontwikkeling geenszins onverwacht.
Een tweede voorbeeld betreft den samenhang van photosynthèse,
licht en ademhaling.
De ademhaling is het proces, waarbij de arbeid, welke uit de zonneenergie door middel van de groene bladkleurstof, het chlorophyl,
gewonnen en vastgelegd was, weder vrijkomt en ter beschikking gesteld wordt van de plant. Zij heeft voortdurend in alle levende cellen
plaats, bij licht zoowel als in het donker. Terwijl bij de photosynthèse
koolzuur wordt opgenomen en zuurstof afgegeven, gebeurt bij de
ademhaling het omgekeerde. Daar in het licht beide processen tegelijk
plaats vinden, zal, of er koolzuur of zuurstof afgegeven wordt, afhangen van de omstandigheid, welke van de twee processen overheerscht. I n het algemeen zal dit in het licht de koolzuurassimilatie
zijn en zal dus de zuurstofhoeveelheid van het milieu toenemen.
O m een juist beeld te verkrijgen van de assimilatie, zal men rekening moeten houden met deze gaswisseling ten gevolge van de ademhaling. Men doet dit gewoonlijk door de grootte van de ademhaling
te bepalen, terwijl de assimilatie stilstaat, dus in het donker. Met de
zoo verkregen gegevens brengt men dan een correctie aan in de resultaten van de proefnemingen in het licht. Hierbij gaat men dus uit
van de onderstelling, dat de ademhalingsintensiteit in het licht en in
het donker, ook bij gelijktijdig optreden van de photosynthèse, onveranderlijk dezelfde blijft. Is dit het geval, dan is de correctie zeer eenvoudig. Indien echter de ademhaling in het licht plotseling zou stijgen,
om in het donker onmiddellijk op het oude bedrag terug te zinken,
m.a.w., als de ademhaling in het licht gedeeltelijk een photochemisch
proces is,wordt de correctie moeilijker. In de laatstejaren is dit vraagstuk herhaaldelijk onder oogen gezien.
Een eventueele stijging van de ademhaling in het licht is gemakkelijk te constateeren, indien de koolzuurassimilatie zoolang uitgeschakeld wordt, en iets moeilijker, door een der beideprocessen te remmen.
Dit kan door gebruik te maken van de vondst van WARBURG, en na
hem, van anderen, dat bepaalde vergiften reversibel een der beide
processen sterker remmen dan het andere, resp. het geheel stopzetten.
Een vergif, hetwelk de photosynthèse volkomen stopzet, vonden
SHIBATA en YAKUSHIJI in het hydroxylamine. Met behulp van dit
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vergif bestudeerde GAFFRON de ademhaling in het licht en in het donker, en vond, dat er inderdaad geen verschil bestaat tusschen beide
waarden. Niet tevreden met dit resultaat, omdat altoos de mogelijkheid bestaat, dat er toch nog een weinig photosynthèse plaats vindt,
heeft GAFFRON het vraagstuk ook bestudeerd door de ademhaling te
remmen, terwijl de photosynthèse ongestoord doorging. Hij gebruikte
hiertoe blauwzuur.
Dit is een vergif, dat zoowel photosynthèse als ademhaling remt.
I n de meeste gevallen remt het de photosynthèse meer dan de ademhaling. Men heeft echter van Scenedesmus, een klein eencellig groenwier,
een stam gevonden, waar, bij gebruik van geringe concentratie, het
omgekeerde het geval is. Door het vergelijken van een aantal proefnemingen in het licht, waarin de ademhaling door gebruik van een
telkens hoogere concentratie van blauwzuur steeds sterker geremd
werd, verkreeg GAFFRON gegevens over de gaswisseling bij ongeremde
photosynthèse. Door hetzelfde te doen in het donker verkreeg hij
dergelijke zonder photosynthèse. Uit het constante verschil, dat er bij
dezelfde concentratie tusschen de licht- en donker-proefneming gevonden werd, besloot GAFFRON dat er geen zoogenaamde photorespiratie bestaat.
O m trent den aard van de remming der genoemde processen door
blauwzuur verschafte ons de biochemie reeds eenig inzicht, waarin
wij ons echter niet zullen verdiepen. Liever wil ik U w aandacht vragen
voor een verschijnsel, dat voor ons gevoel neg nauwer gebonden is
aan het stoffelijk bedrijf van het leven zelf: den groei en de differentiatie.
O p de grens van hout en bast ligt bij een boom een laag van cellen,
het cambium, die den diktegroei van den boom verzorgt. Telkens
opnieuw in het voorjaar gaan de cambiumcellen zich deelen, en zetten
een meer of minder dikke houtlaag af rondom tegen den bestaanden
houtcylinder. Aan het einde van het groeiseizoen staakt het cambium
langzamerhand zijn werking en gaat de winterrust in. Gewoonlijk
worden de vaten en sommige andere elementen van het hout nauwer,
naarmate zij later in het seizoen ontstaan, zoodat het voorjaarshout
geleidelijk overgaat in het zomerhout; het nieuwe voorjaarshout, dat
in de volgende lente wordt afgezet tegen het oude zomerhout, vormt
met dit laatste echter een scherpe grens, de jaargrens.
Waardoor wordt nu het cambium na de winterrust weer tot werken
aangezet?
Reeds op het eind van de vorige eeuw bestond het vermoeden, dat
dit zou geschieden door een of andere stof, een „ h o r m o o n " zou men
thans zeggen. Na eenige aanwijzingen van ouderen datum werd deze
onderstelling tienj a a r geleden bevestigd, doordat het gelukte om door
het toedienen van een extract van juist uitbottende knoppen het
cambium tot houtvorming te brengen. Een der kunstmatig bereide
groeistoffen, het bekende heteroauxine, chemisch identiek met
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ß-indolylazijnzuur, gaf dezelfde verschijnselen, en zoo lag het voor
de hand om de onbekende stof uit de knoppen identiek te stellen met
de natuurlijke groeistof van de plant, het auxine.
Bij de eerste onderzoekingen met het heteroauxine bij boomen
bleek, dat het cambium hierdoor slechts tot op enkele centimeters
afstand van de plek van toediening hout maakte, m a a r nimmer over
de g;eheele lengte van den tak. Toch zou dit het geval moeten zijn,
als men aan de groeistof de rol van hormoon bij de cambiumwerking
wil toekennen. Verder onderzoek bracht nu aan het licht, dat niet de
groeistof alleen bepaalt of er hout gevormd zal worden, maar dat de
toestand waarin de tak verkeert, hierbij een even belangrijke rol
speelt. Het bleek nl., dat het cambium, om te kunnen werken, uit dewinterrust moetzijn. Zooals dikwijls in het leven en in het wetenschappelijk
onderzoek, kwam dit feit aan den dag door een toevallige vondst, en
wel aldus:
Uiteraard moet het onderzoek geheel verricht worden tijdens de
winterrust. Dan alleen is het auxine, de natuurlijke groeistof, hetzij
afwezig, hetzij op dusdanige wijze gebonden, dat het geen invloed
heeft. Kort nadat de tak uit de rust is gekomen, wordt in de natuur
door auxine het cambium tot nieuwe houtvorming aangezet, zoodat
toevoeging van kunstmatige auxine alsdan geen zin meer heeft.
Het oogenblik nu, waarop de rust van zelf verbroken wordt, hangt
af van den aard van den boom, van zijn normalen tijd van uitloopen,
van den anatomischen bouw van zijn hout en van uitwendige omstandigheden, in de eerste plaats de temperatuur. Een toevallig treffen
van het oogenblik, waarop wel de tak uit den rusttoestand, maar het
auxine uit de knoppen nog juist niet aangekomen is, deed in het
experiment hout over de geheele lengte der takken ontstaan onder
invloed van kunstmatig toegediende heteroauxine.
Sindsdien hebben wij het zelf in de hand om door toepassing van
vervroegingsmiddelen, gevolgd door toediening van groeistof, op vrijwel elk tijdstip van den winter het cambium hout te doen vormen. De
aanwezigheid van dejaargrens geeft de mogelijkheid, scherp te onderscheiden wat nieuw en wat reeds tevoren aanwezig hout is.
Deze oplossing stelt ons, zooals altijd, voor tenminste twee nieuwe
vragen, en wel deze. Welke stoffelijke verandering brengt het heteroauxine teweeg in de cambiumcellen, en hoe worden zij hierdoor
aangezet tot nieuwe werkzaamheid? En welke materiëele wijziging
is oorzaak, dat in de zgn. rust de groeistof weinig, na de rust echter
over grooten afstand werkt? Verder blijft er nog steeds de oude vraag:
waarin bestaat die rusttoestand, en op welke wijze laat zij zich verbreken door blauwzuurgas, door aether en tal van andere vervroegingsmiddelen waarover de tuinbouw beschikt?
Door VELDSTRA wordt een onderstelling geopperd hoe men zich
de werking van een vervroegingsmiddel, zooals het aethyleenchloorhydrine, dat ook voor het juist besproken onderzoek gebruikt is,
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voorstellen kan. VELDSTRA neemt aan, dat deze stoffen een openend
effect hebben op het protoplasma, wanneer dit tevoren door een te
groote overmaat van groeistof dichtgetrokken was.
Dat in de plant aethyleenchloorhydrine zal voorkomen, is niet zeer
waarschijnlijk. Het feit, dat het mogelijk is, de winterrust te verbreken met zoo vele en zoo uiteenloopende middelen, maakt, dat deze
mogelijkheid weinig aanwijzing geeft omtrent het mechanisme van
het natuurlijke ontwaken. Dat daarentegen het verbreken van de
winterrust veroorzaakt zal worden door een stof met analoge werking,
is zeer verleidelijk als werkhypothese en de ervaringen, die men op
andere, verwante gebieden in deze richting heeft opgedaan, maken
de verleiding te grooter. Ik denk hierbij aan de bloeivormende stof,
het florigeen van CAJLACHJAN, en aan de stoffen die blijkens het onderzoek van V A N H E R K , een rol spelen bij den bloei van de Aracee Sauromatum, het aperiogeen en het calorigeen, die weliswaar nog niet afgezonderd zijn, maar waarvan het bestaan met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid is aangetoond.
Heeft het onderzoek naar de houtvorming van het cambium ons
naast eenig dieper inzicht ook nieuwe problemen voorgelegd, hetzelfde geldt, zooals overal, van het vraagstuk der wortelvorming bij
stekken en dergelijke.
Zooals bekend, worden planten, waarvan men de eigenschappen
uit schoonheids- of nuttigheidsoverwegingen wil overbrengen op de
nakomelingschap, door middel van stekken, zgn. vegetatief, voortgeplant. H u n wortelvorming kan men door toepassing van een groeistofbehandeling belangrijk verbeteren en bespoedigen. Dit is een voor
de practijk belangrijke vondst gebleken: stekken, die moeilijk aanslaan uit zichzelf, kunnen nu binnen veel korteren tijd tot beworteling
gebracht worden, zoodat het percentage, dat anders door wegrotten
verloren gaat, belangrijk daalt.
Voor den theoreticus, die weten wil, hoe de groeistof haar werking
uitoefent, is de zaak hiermede niet ten einde, maar ook de practijk is
niet voldaan. Zij wenscht van het groeistofonderzoek het resultaat,
dat elke gewenschte plant stekbaar zal blijken, en dit is tot nog toe
een illusie gebleven. Plantenmateriaal, dat niet zelf, al is het nog zoo'n
gering, stekvermogen bezit, laat zich ook door groeistof niet tot wortelvorming dwingen. Een gelijktijdig toedienen van stoffen als vitamine
B, biotine ofeen andere stof, die bij wel stekbaar materiaal de werking
van groeistof versterkt, blijft hier ook zonder gevolg.
Een even vreemd, haast nog vreemder feit, dan het bestaan van
onstekbare planten, is het minder worden tot geheel verdwijnen van
het wortelvormend vermogen bij toenemenden leeftijd. Dit verschijnsel is gevonden bij eenige houtige gewassen. Sommige boomen, zooals
Fraxinus alba, zijn in hun jeugd stekbaar, doch op ouderen leeftijd
willen zelfs de jongere takken niet meer wortelen, ook niet met groeistof.
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Al deze gevallen bewijzen, dat groeistof niet de eenige voorwaarde
is, v/aaraan voor het wortelen van stekken voldaan moet zijn. Een
andere vondst, waaraan lang niet die aandacht is geschonken, welke
verdiend was, wijst al evenzeer in deze richting.
Toen het wortelvormingsvraagstuk nog maarjuist was aangesneden,
heeft BOUILLENNE er reeds op gewezen, dat groeistof slechts het proces
van het optreden der wortels versnelt, maar dat zij geen invloed heeft
op het totale aantal, dat aan de stekken ontstaat. Dit, door later
onderzoek bevestigde, feit beteekent, dat men, bij voldoende geduld,
uiteindelijk aan onbehandelde stekken evenveel wortels zal zien ontstaan als aan die welke met groeistof behandeld zijn.
Wij staan nu voor een nieuw probleem. Het wortelvormend vermogen wordt niet van buiten af aangebracht, doch ligt in de plant
zelf. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat er naast de werking van
groeistof, op welke werking ik aanstonds terugkom, nog andere stof
of stoffen van beslissenden invloed zijn.
Over den aard van deze stoffen tasten wij nog in het duister. Wij
beschikken slechts over een tweetal hypothesen en aanwijzingen,
welke die hypothesen steunen. De oudste hypothese, ongeveer tien
j a a r geleden opgesteld door W E N T , neemt aan het bestaan van een
bijzondere wortelvormende stof, het rhizocaline. Deze stof zou door
het groeihormoon, dat zelf daarheen vervoerd wordt, op de een of
andere wijze naar het basale einde van de stek geleid worden. Voor
die gevallen, waarin geen wortelvorming plaats vindt, moet men dan
aannemen, dat er van het begin af geen rhizocaline aanwezig was, of
dat het door onbekende oorzaak verdwenen is.
Een tweede onderstelling is kortelings door V A N OVERBEEK en
medewerkers geopperd. Daar het hun gelukte een nauwelijks stekbare
Hibiscus-variëteit te doen aanslaan door, behalve groeistof, ook bepaalde suikers en stikstofverbindingen toe te dienen, achten zij het
mogelijk, dat een grondige kennis van den aard der voor elk afzonderlijkgeval benoodigde voedingsstoffen, betereresultaten bij zoogenaamd
onstekbaarmateriaal opzalkunnen leveren. Een aprioristische aanname van een stof als rhizocaline, houden zij niet voor noodzakelijk.
Aangaande de physische en chemische werkingen, waardoor de
groeistoffen hun invloed op de wortelvorming en dergelijke oefenen,
is ons nog zeer weinig bekend.
Het is de verdienste van THIMANN C.S. de chemische structuur van
een groot aantal groeistoffen te hebben onderzocht en hun gemeenschappelijke kenmerken te hebben opgespoord. Door een verdere
analyse van hun gegevens komt VELDSTRA tot de conclusie, dat groeistoffen hun werking uitoefenen aan het buitengrensvlak van de protoplasmamembraan. Het aantal dubbele bindingen in het ringsysteem
bepaalt de mate van adsorptie van de groeistof aan de grenslaag,
terwijl de eigenlijke physiologische werking uitgeoefend wordt door
de carboxylgroep of een andere zuurgroep in de zijketen.

164
Volgens KONINGSBERGER ZOU de eigenlijke functie kunnen bestaan
in het teweegbrengen van veranderingen in de elasticiteit en hiermede
in de permeabiliteit van het protoplasma. Bij gunstige werking denkt
hij zich de permeabiliteit vergroot en dit zou, volgens VELDSTRA, in
de eerste plaats ten goede komen aan de voorziening met suikers,
waarvoor het protoplasma zoo weinig permeabel is.
Tegenover deze physico-chemische opvatting staat de zuiver chemische van de Amerikaansche onderzoekers, COMMONER, THIMANN,
SKOOG e s . , die de groeistof opvatten als het coënzym van een ademhalingsferment. Tot deze onderstelling komen zij door de waarneming
dat groeistof, mits er een geschikt ademhalingssubstraat aanwezig is,
de ademhalingsintensiteit versterkt. Door toevoeging van eenstof welke
die coënzymwerking verhindert, kan de groei tot stilstand gebracht
worden; in dat geval wordt ook de ademhaling geremd, doch slechts
voor 10 %. De groeistof zou dus den groei geheel, doch de ademhaling
slechts voor een gedeelte beheerschen.
Deze feiten zijn uitermate belangwekkend; de gegeven verklaring
ontmoet echter naar ons huidig inzicht bedenking. Een dergelijk
coënzym moet gemakkelijk waterstofatomen kunnen opnemen en
weer afsplitsen. VELDSTRA vond n u in de laatstejaren, zonder met het
werk der Amerikanen bekend te kunnen zijn, dat het juist een kenmerk van de groeistoffen is, zich niet eenvoudig te laten reduceeren
en weer oxydeeren. De feiten echter, waaruit de Amerikaansche hypothese is afgeleid, passen goed in het raam van de Nederlandsche zienswijze, die de groeistofwerking tracht toe te schrijven aan een verandering in de colloïedchemische structuur van de buitenste protoplasmalaag. Dat door aanwezigheid van groeistof de ademhaling
wordt versterkt, zou bij deze laatste opvatting niet het gevolg zijn van
de binding der auxine met een eiwitdrager tot een ademenzym, maar,
meer indirect, van de toename van den groei, die immers altijd gepaard gaat met een intensiever ademhaling.
Intusschen is dit slechts een zeer voorloopige onderstelling, die nog
maar juist den n a a m van werkhypothese verdient. Zoo rijst bijvoorbeeld de vraag, of bij den onderstelden invloed van de groeistof op de
buitenlaag van het plasma niet de intrabiliteit van het plasma meer in
het geding komt dan de permeabiliteit. En deze intrabiliteit van het
plasma is voor suikers zeker niet bepaald gering te noemen.
Voorshands zien wij weinig wegen, die ons verder kunnen brengen.
Bedenken wij echter, dat de vragen, welke ons zooeven bezighielden,
betrekking hebben eenerzijds op den groei, anderzijds op de differentiatie van plantenweefsel, dan ligt er misschien een belofte in een der
jongste werkmethoden van de plantenphysiologie, de weefselcultuur.
Reeds in 1839 opperde SCHWANN de gedachte, dat elke cel, ook
van de hoogste organismen, in wezen gelijk is aan iedere andere, en
een eigen bestaan zou kunnen leiden. Over proefondervindelijke gegevens hieromtrent beschikte hij niet. Veertig j a a r later bewees
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VÖCHTING door zijn regeneratieproeven aan stekken, dat er inderdaad

zeer veel mogelijkheden in een cel aanwezig zijn, ook al komen zij in
het normale leven niet tot uiting. Zoo hangt het slechts af van de
ligg;ing ten opzichte van de sneevlakte, of een groep cellen knoppen
maakt of wortels.
Spoedig bleek, dat het regeneratievermogen niet onbeperkt is. Indien de stekjes te klein worden genomen, kleiner dan een paar centimeter, groeide er geen nieuwe plant uit op. De gedachte dat elke cel
alles moet kunnen leveren, mits men de voedingsvoorwaarden m a a r
voldoende kent, werd echter nimmer losgelaten en gaf, sinds het begin
van deze eeuw, aanleiding tot het onderzoek, dat wij kennen onder
den naam van weefselcultuur, waaronder men verstaat: het voortkweeken van kleine stukjes weefsel, in steriele voedingsbodems, buiten
het organisme, waaraan zij werden ontnomen. Dergelijke culturen
gelukten het eerst en het best bij dierlijke weefsels, doordat deze zich
laten kweeken in bloedplasma, een natuurlijk voedingsmilieu, waarin
alle noodzakelijke voedingsstoffen van te voren aanwezig zijn. Een
plantensap daarentegen is niet alleen een verre van volledig voedingsmilieu, m a a r zelfs steeds vergiftig gebleken; derhalve moet voor de
cultuur van plantaardige weefsels een synthetisch milieu bereid worden. Deze cultuur stond dus voor de taak, eerst te zoeken naar de
geschikte organische en anorganischevoedingsstoffen, metinbegrip van
vitaminen en hormonen.
Ondanks deze moeilijkheden is men op het oogenblik al zoover, dat
men practisch onbeperkt kleine stukjes wortel, het uitgangsobject van
ROBBINS en van W H I T E , of stukjes cambiumweefsel, het voornaamste
studie-object van GAUTHERET, voort kan kweeken. Evenals bij bacteriën en schimmels, is hierbij een geregeld overenten der culturen
noodzakelijk gebleken.
Tot dusverre is het resultaat niet veel anders, dan dat een orgaan
of een weefsel, waarvan uitgegaan was, wel sterk groeit, m a a r slechts
het eigen weefsel voortbrengt en vaak zelfs dat niet. Een stukje wortel
geeft wortel, een stukje cambiumweefsel levert slechts een groote hoeveelheid onregelmatig callus.
Uiteraard zou men gaarne in staat zijn, door toevoeging van, liefst
goed bekende, stoffen, of hoe dan ook, in deze overwegend homogene
celmassa naar eigen believen gedifferentieerde weefsels te doen ontstaan. Zoover is men nog lang niet, m a a r toch is de gedachte minder
wild fantastisch, dan zij schijnt; wij weten immers vrijwel zeker, dat
de natuur zelve ook werkt met zulke determineerende stoffen, waarbij
men wederom gelieve te denken aan het bloeihormoon, of de bloeihormonen, en nog verder: aan de zgn. genenstoffen, waarmede de
celkern de ontwikkeling en de differentiatie richt en regelt van de
groeiende cel,j a , van het geheele hoogere plantenlichaam. Voorloopig
valt er slechts eenig succes te boeken, dat veel te groot is om er in dit
opzicht iets aan te hebben. Zoo verkreeg GAUTHERET in een onge-

166
differentieerde weefselcultuur de vorming van wortels door toevoeging
van een weinig heteroauxine, en dit gaat ons veel te ver om het verschijnsel reeds thans te kunnen analyseeren. Misschien liggen er betere
perspectieven in zijn vondst, dat het wortelvormend vermogen bij
lang voortgezette cultuur te loor gaat.
Niet gunstiger ligt een ander geval, dat W H I T E heeft gepubliceerd
in 1939. Twee culturen van ongedifferentieerd weefsel van Nicotiana
werden gedurende tien weken gehouden op een halfvast medium,
zoodat zij ruimschoots voorzien waren van vrije lucht. D aarna volgden tien weken, waarin de eene onder dezelfde omstandigheden
verder kon groeien; deze cultuur bleef niets dan ongedifferentieerd
weefsel opleveren. De andere echter was na de eerste tien weken
overgebracht in een milieu van overigens dezelfde samenstelling, maar
vloeibaar door weglating van den agar; hier was dus het weefsel door
de cultuurvloeistof van de lucht afgesloten. Deze tweede kweek nu
vertoonde, na de tweede tien weken, een verregaande differentiatie;
zij vormde stengels, groeipunten en blaadjes. Het spreekt vanzelf dat
W H I T E de oorzaak zocht in de verminderde zuurstofvoorziening, maar
hij schijnt deze suggestie in latere j a r e n niet te hebben getoetst. Dit
zou bijvoorbeeld mogelijk zijn geweest door een reeks van oppervlaktekweekjes uit te voeren in een stroom stikstof, waaraan, zoo
noodig, verschillende hoeveelheden zuurstof zouden zijn toegevoegd;
eveneens door culturen aan te leggen onder zeer verminderden luchtdruk.
Kort tevoren, in 1938, had R U H L A N D de meening uitgesproken, dat
de differentiatie ook in meristemen onder anaërobe omstandigheden
zou plaats vinden. Nu is het bekend, dat bij anoxydatieve ademhalingen zich stoffen ophoopen in de weefsels, die bij volledige, oxydatieve,
ademhaling snel worden gedehydrogeneerd tot koolzuur en water;
het isvolstrekt niet ondenkbaar dat er zelfs andere tusschenproducten
bij worden gevormd en dat er onder al deze stoffen zich een of meer
zouden bevinden, die de differentiëeringsapparatuur der meristeemcellen in gang zetten. Ook deze gedachte is te toetsen, m a a r dit eischt
alweer een reeks van zeer tijdroovende experimenten.
O m echter het differentiatieprobleem dichter bij de oplossing te
brengen, zal het streven zich zoodra mogelijk moeten richten op het
vinden, niet alleen van de stoffen, ofinvloeden, welke de verschillende
organen doen ontstaan, doch op het ontdekken van die, welke de
verschillende weefsels te voorschijn roepen. Een reeks van vragen ligt
gereed. Hoe komt het, om m a a r één voorbeeld te noemen, dat precies
gelijke primordia, afgedeeld van eenzelfde cambiumvezel, uitgroeien
tot zoo verschillende elementen als een vaatlid, of een libriformvezel
of een tracheïde, of dat zij zich verdeden tot een houtparenchymvezel
of zich differentiëeren tot een der veelsoortige elementen in den bast,
en dat alles op zoodanige vaste en geordende wijze, dat er bij dezelfde
boomsoort steeds weer hetzelfde patroon optreedt?
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Het zal nog langen tijd duren, voordat wij — indien ooit — zullen
weten en overzien opwelkewijze de plant er stoffelijk in slaagt, in haar
levensuitingen te zijn: een volmaakte symphonie van door haarzelf
opgebouwde, en tegelijkertijd bespeelde en gedirigeerde instrumenten.
Mijne Heeren Voorzitteren Leden van het Collegevan Herstel,
Gij hebt gemeend, door mij voor te dragen voor het ambt, dat ik
heden officieel aanvaard, de beste oplossing te vinden voorU w streven,
de eenheid in het onderwijs in de Algemeene Plantkunde te bewaren,
nu de taak voor den hoogleeraar alleen te veelomvattend is geworden.
Ik hoop U w vertrouwen niet al te zeer te beschamen.
Mijne Heeren Hoogleeraren,LectorenenDocenten,
Nooit heb ik in de jaren, die ik reeds in Wageningen ben, vergeefs
mij tot U gewend, wanneer ik U w kennis of U w hulpmiddelen noodig
had. Dit wekt bij mij het vertrouwen, dat Gij mij ook thans U w steun
zult blijven verleenen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik zal trachten, om een beeld uit eigen vak te gebruiken, onze symbiose geen
mijnerzijds parasitaire te doen zijn, doch een mutualistische.
Hooggeleerde Reinders,
Vier woorden wil ik tot U zeggen :rr)ç>âoxœ diàaaxofievoç, door U.
Hooggeleerde Weevers,
Wanneer ik op dit oogenblik terugdenk aan mijn studietijd, is dit,
zonder mijn overige leermeesters te kort te willen doen, in de eerste
plaats met groote dankbaarheid jegens U . De mensch wordt niet hetgeen hij isdoor karakter en aanleg alleen ;ook zijn leermeesters hebben
op zijn vorming grooten invloed. Zoo is het mede U w werk, wanneer
ik mijn taak naar behooren heb vervuld en zal blijven vervullen.
Zeer Geachte Doctor Venema,
Zeer erkentelijk ben ik U, dat Gij dadelijk bereid waart een klein
gedeelte van Uw pas herstelde kassen voorloopig af te staan a a n ons
laboratorium, zoodat wij althans het allernoodzakelijkste kunnen
kweeken. Ik besef echter zeer wel, dat Gij binnenkort alle ruimte zelf
noodig zult hebben. In het belang van het onderwijs en het onderzoek
van ons laboratorium hoop ik, dat wij dan weer een eigen kweekkas
zullen bezitten ter vervanging van die, welke in het laatste oorlogsjaar
in den tuin van het Hoofdgebouw verloren is gegaan.
GeachteHeerenBarend enJohan Smit,
Veel heb ik in de afgeloopen jaren van U verlangd; onvermoeid
hebt Gij altijd op Uw post gestaan, hoe overstelpend de werkzaamheden soms waren. Ik heb reeds ondervonden, dat Gij daarin niet
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veranderd zijt met het klimmen der jaren, noch door de ramp die
ook aan ons laboratorium niet is voorbijgegaan.
Geachte Heeren Kreuzen en Freriks,
De tijden, die achter ons liggen, hebben ons wel geleerd, hoe moeilijk de verhouding van gast tot gastheer soms zijn kan, ook al is zij
tijdelijk. En ons laboratorium is zelfs blijvend „geëvacueerd" naar
U w domein; niettemin hebt Gij de rol van gastheer, door den vorigen
Directeur van het Arboretum in feite op U overgedragen, nu reeds
ruim twaalfjaren op ideale wijze vervuld.
Dames en HeerenStudenten,
Gij kunt reeds gemerkt hebben, dat er door mijn aanstelling in
wezen niet veel veranderd is aan ons laboratorium. De gang van het
onderwijs blijft dezelfde en mijn streven is er op gericht, U van de
splitsing zoo weinig mogelijk bezwaren te doen ondervinden. Mij is
het een vreugde mede te kunnen werken om U te doen bereiken het
doel van U w academische opleiding, hetwelk ik nooit treffender heb
zien uitgebeeld dan in de woorden, gegrift boven den ingang van de
school, waar ik mijn eerste hooger onderwijs ontving:
ARTE PROBUS, PROBITATE PIUS, PIETATE BEATUS,
UT VERE FIAS,HAEC SCHOLA CULTA DABIT.

(Rechtschapen van karakter en bekwaam in de wetenschap,
in U w bekwaamheid toegewijd, door U w toewijding gelukkig,
O p d a t Gij dit wezenlijk worden moogt,
wil deze school U onderricht geven).
Ik heb gezegd.

tl. DE V E R B E T E R I N G VAN DEN O O S T M O E S S O N BEVLOEIINGSTOESTAND OP JAVA
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HETAMBTVAN HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP
16 DECEMBER 1946 DOOR

IR W . F . E I J S V O O G E L
Mijne HeerenLeden vanhet College vanHerstelvan de Landbouwhoogeschool,
Mijne HeerenProfessoren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heeren Studenten,
Gij allen die deze plechtigheid verdermet Uwe aanwezigheid vereert.
%eer geachte toehoorderessen en toehoorders,
Toen op 8 M a a rt 1942 het Nederlandsen Gezag op J a v a in zijn
ouden vorm een einde nam, werd een tijdvak afgesloten, dat in
menig opzicht een terugblik waard is. Zeer zeker is dit het geval op
het terrein van het bevloeiingswezen, waar op dat moment teruggezien kon worden op een juist 50-jarige periode van intensieven
arbeid, waarvan de resultaten een waardige plaats innemen te midden van het overige voor land en volk bereikte.
De aanvang van de bemoeienis van de Overheid met het bevloeiingswezen op J a v a ligt in het midden van de vorige eeuw.
Verschillende stuwdammen werden gebouwd, waarvan enkele tot
den huidigen dag hebben stand gehouden. Verder gaande hulp
werd in die jaren niet noodig geacht.
Met het voortschrijden der werkzaamheden bleek echter meer en
meer, dat alleen door een stelselmatig aanvatten van het geheele
probleem, van de opname tot het brengen van het water op het veld,
bevredigende resultaten konden worden bereikt. Omstreeks 1885
werd daarom besloten tot een volledige opname van die streken,
waar bevloeiing noodig werd geoordeeld. Vijfjaar later werden de
eerste groote werken aangevangen, met als belangrijkste centrum,
de vlakte van Tegal.
Onder leiding van den ingenieur LAMMINGA, die als de grondlegger van de moderne irrigatie-techniek op J a v a is te beschouwen,
werd daar veel en goed werk verricht. Leerlingen van hem, de
ingenieurs HARINGHUIZEN en T H A L LARSEN, die beiden een groot aandeel in de verdere ontwikkeling hebben gehad, zijn op deze hoogeschool geen onbekenden.
I n het begin van de twintigste eeuw waren de nieuwe beginselen
overal doorgedrongen en ontstond allerwegen een groote bouwactiviteit. Het was in diejaren, dat de ingenieur NUMANS inzag, dat ook
de beste werken waardeloos zijn, wanneer zij niet goed geëxploiteerd
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worden. Zijn arbeid op dit gebied verdient den hoogsten lof.
De oorlog 1914-1918 bracht een korte onderbreking; de naoorlogsche periode daarentegen een groote opleving. Ook daarna
moest door economische inzinkingen eenige malen de bouwactiviteit worden ingekrompen; men kan echter met voldoening constateeren dat zelfs in de ergste crisis-jaren 1932-1933 gelden voor den
aanleg van irrigatiewerken op 'sLands begrooting bleven uitgetrokken.
Het resultaat was dat, toen de oorlog in 1941 uitbrak, de technisch
geregelde bevloeiing op J a v a praktisch een voldongen feit was geworden. Behalve enkele objecten, zooals de R a w a Lakbok op de
grens van West- en Midden-Java en de Solovallei in Oost-Java
waar, naast bevloeiingstechnische problemen, ook zeer moeilijke
landbouwtechnische vraagstukken op oplossing wachtten, was het
vlakke gedeelte van J a v a van technische werken voorzien, al behoefden deze plaatselijk nog afwerking, verbetering en uitbreiding.
In de bergstreken was de bemoeienis minder verstrekkend geweest,
omdat de bevloeiing daar in het algemeen aan de Indonesische
bevolking kan worden overgelaten. Toch was ook daar in ruime mate
aan zelfwerkzaamheid steun verleend door den bouw van kunstwerken, waarvan de aanleg boven de krachten van betrokkenen ging.
Rond 1.500.000 ha werden onder technische bevloeiing gebracht
tegen een uitgave van ca. 210 millioen gulden 1 ). Daarmede is bereikt,
dat, ondanks draconische maatregelen van den Japanschen overheerscher (zoo werd het rijstvervoer tusschen de verschillende regentschappen tijdelijk verboden), J a v a voor hongersnood is gespaard gebleven. Voorwaar een resultaat, waarop wij trots kunnen zijn.
Beschouwt men daarnaast echter de tweede doelstelling dezer
werken: het voorzien van de oostmoessoncultures met bevloeiingswater, dan is er minder reden tot tevredenheid. Integendeel, het is
min of meer verbazingwekkend dat, terwijl het hoofdgewas alle aandacht had, aan de verbetering van de watervoorziening der oostmoessongewassen zoo weinig werd gedaan. En dit terwijl door de
groote uitbreiding, die de suikerrietcultuur in die jaren onderging,
en de sterke toename der bevolking, de strijd om het water in den
oostmoesson steeds scherper vormen aannam . Plaatselijk werd dikwijls met voortvarendheid gearbeid, algemeen organisatorisch werk
werd op dit gebied echter niet verricht.
De vraag zal wellicht rijzen of de noodzaak van deze verbetering,
waarmede vanzelfsprekend eveneens een beteekenend bedrag gemoeid zal zijn, met cijfers kan worden aangetoond. Daartoe zijn in
den ondervolgenden staat eenige productie-gegevens omtrent de
hoofdvoedselgewassen van J a v a opgenomen, ontleend aan het Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië over 1937 2 ). Het j a a r 1937
is gekozen omdat het betrekkelijk recent is en een beeld geeft, dat
iets beter is dan het gemiddelde, zoodat niet het verwijt kan treffen,
dat de beschouwingen te somber gekleurd zijn.
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PRODUCT

Riist

Geschatte
productie
(in 1000 tonnen)

3.945
2.037
7.637
1.182
181
270

Geëxporteerd
(in 1000 tonnen)

57
138
441 x)
26
11

Voor consumptie
beschikbaar
(in 1000 tonnen)

3.888
1.899
7.196
1.182
155
259

Volgens de volkstelling 1930 bedroeg het aantal inwoners van J a v a
in totaal 41.710.000, nl. 40.891.000 Indonesiërs, 635.000 Chineezen
en Vreemde Oosterlingen en 192.000 Europeanen. De geschatte
jaarlijksche toename bedraagt minstens 500.000, hetgeen leidt tot
een aantal inwoners in 1937 van minstens 45 millioen. Van deze
45 millioen nuttigt slechts een klein gedeelte der Europeanen ander
voedsel dan de genoemde hoofdvoedselgewassen. Waar bovendien
éen deel der Chineezen belangrijk meer dan het gemiddelde consumeert, kan dit buiten beschouwing blijven.
Per hoofd van de bevolking was derhalve in 1937 beschikbaar:
86 kg rijst, 42 kg gepelde mais, 160 kg cassave-knollen, 26 kg batatenknollen, 3J kg gepelde aardnoten en 6 kg gepelde kedelee. Voert men
voor de voedselwaarde, zooals wel gedaan wordt 3 ), de verhouding:
rijst : gepelde mais : cassave-knollen : bataten-knollen
= 1,00:
1,12
:
0,32
:
0,23
in, dan blijkt per hoofd beschikbaar te zijn geweest een hoeveelheid
voedsel, die gelijk staat aan 190 kg rijst per j a a r . Tezamen met de
kleine hoeveelheid aardnoten en kedelee dus het equivalent van
ca 200 kg rijst.
Zelfs wanneer men in het oog houdt, dat een niet onbelangrijk
deel der bevolking van J a v a uit kleinere kinderen bestaat, is dit
als gemiddelde laag. Uitvoermogelijkheden van beteekenis zijn er dan
ook niet, zooals trouwens de zeer lage uitvoercijfers in den gegeven
staat aantoonen. Toch is uitvoer de eenige mogelijkheid om —
althans voor zoover de landbouw betreft — de J a v a a n in iets beter
levensomstandigheden te brengen.
Thans de vraag of op J a v a meer — en in het bijzonder meer waardevol — voedsel geteeld kan worden.
Het oppervlak der bij de bevolking in gebruik zijnde gronden
bedroeg in 1937:
sawahs
3.362.000 ha
droge gronden (incl. hoema's) . . . 4.603.000 ha
Totaal
7.965.000 ha
1

) De uitvoer van cassave geschiedt voor de helft in verwerkten vorm en correspondeert
dus met een grootere hoeveelheid knollen dan 441.000 ton. O p het groote totaal speelt dit
echter geen rol.
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Van dit oppervlak was verhuurd aan de suikerindustrie 93.900 ha
en in gebruik bij ondernemingen in de Vorstenlanden 33.500 ha.
Daar deze cultuurondernemingen grootendeels op sawahs planten,
kan dit oppervlak benaderend in mindering worden gebracht op
het sawah-areaal. Daarvan resteert dan voor bevolkingscultures
3.235.000 ha.
Van de droge gronden wordt opgegeven, dat het oppervlak insluit
erven, zoetwatervischvijvers, nipah-bosschen e.d. Deze zijn voor de
hier besproken cultuur van voedselgewassen van geen of weinig
beteekenis. O m trent het percentage van het geheel, dat door deze
soort gronden wordt ingenomen, is niets bekend, doch in het bijzonder
de erven vormen een niet onbelangrijk element. Voorgesteld wordt
om 20 % voor deze gronden in mindering te brengen, hetgeen vermoedelijk aan den hoogen kant is. Van de droge gronden blijft dan
3.683.000 ha over en het totaal oppervlak der voor de cultuur van
voedselgewassen beschikbare gronden wordt 6.918.000 ha.
Geoogst werden hiervan de volgende uitgestrektheden (in ha,
duizendtallen afgerond)
sawahpadi
padigogo
mais
cassave
bataten
aardnoten
kedelee
tabak
overige gewassen

3.476.000
391.000
2.069.000
950.000
181.000
235.000
353.000
150.000
897.000

Totaal

8.702.000

Als volledig mislukt wordt opgegeven 162.000 ha padi.
De vraag is n u : welke uitgestrektheid padi en polowidjo (tweede
gewassen) werd hiervan op sawahs in den oostmoesson geteeld?
Voor den rijstoogst staan ons ter beschikking de maandelijksche
bijplant- en oogstcijfers in hetzelfde Statistisch Overzicht.
De maandelijksche bijplantcijfers van Sept. 1936 t/m Aug. 1937
wijzen een totaal voor den padiaanplant aan van 3.637.000 ha; de
maandelijksche oogstcijfers van J a n . 1937 t/m Dec. 1937 geven
3.476.000 ha, waarbij geteld moeten worden de 162.000 ha, die als
volledig mislukt zijn opgegeven, dus in totaal 3.638.000 ha. Zooals
te verwachten valt, zijn beide cijfers praktisch gelijk.
Deze geheele uitgestrektheid is beplant geweest met sawah-padi;
zij overtreft het beschikbaar sawah-areaal met 403.000 ha. Er is dus
in ieder geval 403.000 ha padi gadoe (oostmoessonpadi) geplant.
In werkelijkheid is dit oppervlak grooter, immers 2 à 3 % van het
oppervlak der gronden blijft in den westmoesson, naar de ervaring
leert, door oorzaken buiten de cultuur gelegen onbeplant. Vermoedelijk ligt het gadoe-oppervlak dus tusschen 470.000 en 500.000 ha.
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Hierop wijzen ook de maandelijksche bijplantcijfers, die als bijplant
voor de zuivere oostmoesson maanden Mei,Juni en Juli aangeven
438,000 ha, terwijl feitelijk nog een deel van April, welke m a a n d
voor 130.000 ha te boek staat, hierbij geteld moet worden. Men kan
dan. ook veilig aannemen, dat rond 15% van het beschikbaar sawahoppervlak (dus ca.485.000 ha) in 1937 met gadoe beplant is geworden.
Moeilijker wordt het vraagstuk van den polowidjo-aanplant, omdat
van de droge gronden zoo weinig bekend is. Aangenomen is, dat van
het oppervlak droge gronden in 1937 gemiddeld één oogst is verkregen, dus dat braakligging wegvalt tegen elders verkregen dubbele
oogsten. Van de 3.683.000 ha werd dan verkregen 391.000 ha padi
gogo en 3.292.000 ha polowidjo, zoodat als tweede aanplant op
sawah is geteeld 1.543.000 ha polowidjo. Derhalve is van bijna
50 % van het sawah-oppervlak een polowidjo-oogst na de padioogst verkregen.
Ir HAPPÉ vermeldt in een in 1939 verschenen zeer lezenswaardige
publicatie over het bevloeiingswezen op Java 3 ), dat in 1937 van de
technisch bevloeide sawahs 18,8 % met padi gadoe en 63 % met
tweede gewassen werden beplant. Dit stemt zeer wel overeen met de
in het voorgaande becijferde percentages, daar van de technisch
bevloeide gronden vanzelfsprekend een hooger percentage moet
worden gevonden dan van het totaal sawah-areaal, waarvan een
beperkt deel nog altijd van regen afhankelijk is en derhalve voor
oostmoessoncultures bezwaarlijk gebruikt kan worden.
Resumeerende vindt men dus, dat in het j a a r 1937 hoogstens
65 % van het sawahoppervlak een tweede oogst opleverde, terwijl
bij een goede oostmoessonbevloeiing per j a a r twee padi-oogsten dan
wel één padi-oogst en twee polowidjo-oogsten kunnen worden verkregen. Een zeer aanzienlijke uitbreiding van aanplant isdus mogelijk.
Nu is dit geringe beplante oppervlak gedeeltelijk natuurlijk aan
andere oorzaken dan watergebrek toe te schrijven. I n het westelijk
gedeelte van het eiland, in Bantam, Tangerang en Krawang heeft
men de bevolking nog niet kunnen opvoeden tot de noodzakelijke
economische inspanning van de cultuur van tweede gewassen, welke
ter plaatse voor haar zelf minder noodig, voor de gemeenschap
daarentegen van primair belang is. Verder staat in de bergstreken
de padi plaatselijk langer dan zesmaanden tevelde en gaat men na een
rustpoos dadelijk weder tot padi over, zoodat P/2 oogst per ja a r
wordt verkregen, hetgeen in de statistiek minder goed tot uiting
komt. Doch ieder insider weet, dat er nog steeds vele streken op J a v a
zijn, w a a r i n drogejaren de oostmoesson-debieten geheel onvoldoende
zijn. Mocht men hieraan twijfelen, dan moge gewezen worden op
de min of meer beruchte dag- en nachtregeling, waarbij het water,
wanneer de debieten beneden een bepaald minimum dalen, overdag
voor de suikerindustrie wordt gereserveerd en slechts 's nachts aan
de bevolking ten goede komt. Dat men deze regeling nog in het in
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1936 afgekondigde Algemeen Waterreglement heeft meenen te moeten handhaven, zij het met eenige verzachting, spreekt boekdeelen.
De redenen waarom, naast een prijzenswaardige activiteit op het
gebied der westmoessonbevloeiing, de verbetering der oostmoessonbevloeiing min of meer is verwaarloosd, zijn vele. Het bestek van
deze rede laat niet toe hierop dieper in te gaan ; het is overigens ook
weinig belangrijk. Van meer belang is het na te gaan op welke
wijze tot verbetering kan worden gekomen.
Men dient zich nl. wel te realiseeren, dat deze verbetering onder
de gewijzigde omstandigheden van het heden, zoo mogelijk nog
urgenter is dan vroeger. Onder het nieuwe bewind en bij het sterk
ontwaakte zelfbewustzijn van de Indonesiërs, kan van eenige bevoordeeling der suikerindustrie, zelfs al zouden zij daarin gedeeltelijk
participeeren, geen sprake zijn. Toch zal deze suikerindustrie ook in
de „Republiek" een der hoekstenen van de economische positie van het
verarmde J a v a moeten zijn. En deze suikercultuur stelt nu eenmaal
zijn eischen aan bevloeiingswater. Bovendien is voor den Indonesischen landbouwer de teelt van handelsvoedselgewassen voor export
een primair belang; alleen hierdoor toch kan hij uitkomen boven
het niveau, waar men alleen het hoogst noodzakelijke levensonderhoud verdient.
Slechts door een algemeene grondige verbetering van den bevloeiingstoestand in den oostmoesson kan een oplossing worden verkregen.
Het is daarom dat ik een oogenblik U w aandacht vraag voor dit
probleem.
Voor de verbetering der oostmoessonbevloeiing staan drie middelen
ter beschikking, te weten:
a. Het vergrooten van de oostmoessondebieten door het aanleggen
van bergreservoirs;
b. Het vergrooten van de verstrekte hoeveelheden water door het
verminderen van de waterverliezen in de leidingen;
c. Het vergrooten van de benuttings-mogelijkheid van het verstrekte
water door het 's nachts toevloeiende water overdag te verstrekken.
Een vierde middel: het vergrooten van de oostmoessondebieten
door reboisatie der ontwoude stroomgebieden zal, als vallende buiten
het arbeidsveld van ondergeteekende, buiten beschouwing worden
gelaten.
Het eenige volledige doeltreffende, doch daardoor ook het kostbaarste middel, is het vergrooten der oostmoessondebieten doorhet aanleggen
van bergreservoirs. Een bergreservoir of stuwmeer wordt gevormd door
een rivier op een daartoe geschikte plaats af te sluiten met behulp
van een aarden dam of een muur van metselwerk of beton. Deze
wijze van watervoorziening is in het bijzonder in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika tot groote ontwikkeling gekomen; de
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daar gebouwde dammen overtreffen in afmetingen en gedurfde
constructie alles wat elders op de wereld gepresteerd is. Doch ook
in Voor-Indië zijn vele van dergelijke vergaarkommen, zij het van
minder imposante afmetingen, tot stand gebracht.
O p J a v a waren in 1941 zeven bergreservoirs voor irrigatiedoeleinden in exploitatie, terwijl één dam gedeeltelijk voltooid en twee in
gevorderden staat van ontwerp waren. Bovendien werden twee
stuwmeren geëxploiteerd voor waterkrachtdoeleinden, al kwam het
daaruit afvloeiende water uiteindelijk ook aan de bevloeiing ten
goede.
In den ondervolgenden staat zijn eenige bijzonderheden betreffende deze reservoirs opgenomen.
NAAM
VERGAARKOM

Pritjetan
. . . .
Patjal
Gembong . . . .
Goenoeng Röwo .
Pendjalin . . . .
Melahajoe....
Satoe Patok . . .
Darma . . . .
Tjipanas . . .
Tjatjaban . . .
Tjileuntja . . .
Tjipanoendjang

Inhoud
in m3

9.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
9.500.000
60.000.000
14.000.000

Damhoogte.
in m.

Kostprijs
per m3

Jaar van
voltooiing

18
4.7 cent
1917
35
1933
3,5 „
38
1933
9.0 „
20
1926
6.8 „
22
1934
10,5 „
25
1940
1,5 „
27
1926
7.1 „
in aanbouw c.q. ontwerp
2,5 cent in aanbouw
40.000.000
ca 23
80.000.000
3,0 „
in ontwerp
ca 40
80.000.000
in ontwerp
1,4 ,,
ca 30
t.b.\ . waterkracht exploitatie
voorloopig !
nog niet volledig uitgebouwd
16.000.000 |

Landstreek

| Solo Vallei
ï Moeriahƒ hellingen
> West-Tegal
Cheribon
Oost-Cheribon
Zuid-Indramajoe
Oost-Tegal

Pengalengan

De inhoud der aangelegde stuwmeren varieerde derhalve van
5 tot 60 millioen m 3 , hetgeen in vergelijking tot de reservoirs in
Amerika en Voor-Indië gering is. De oorzaak hiervan moet gezocht
worden in den smallen langgerekten vorm van J a v a , waardoor het
verhang der rivieren relatief groot wordt en de inhoud der vergaarkommen dus beperkt.
De hoogte der afsluitdammen varieerde van 18 tot 38 m. Zij zijn
bijna allen van aarde opgetrokken; slechts in één geval (Patjal) is een
dam van gestapelde steen met aan de waterzijde een gewapend beton
scherm toegepast. Stuwmuren zijn tot dusver op J a v a niet gebouwd.
Behalve deze moderne constructie's zijn verspreid over J a v a een
tiental kleinere vergaarkommen van ouder type aanwezig, die echter
slechts plaatselijke beteekenis hebben.
Nog dienen te worden genoemd de vele honderden kleine kommen,
meestal wadoeks genoemd (dit niet te verwarren met de zgn. nachtof kringwadoeks), die men in bepaalde streken van J a v a (o.a. de
Solovallei) aantreft. Dikwijls door de landbouwers zelf aangelegd
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met slechts een zeer eenvoudige aflaatsluisje en damhoogten van
3 tot 5 m, zijn zij ondanks den beperkten inhoud als plaatselijke accumulator van groot belang. Wanneer een plotselinge droogte de padi
met ondergang bedreigt, kunnen zij een ware uitkomst vormen.
Voor de verbetering der oostmoessonbevloeiing spelen slechts de
groote vergaarkommen een rol. Wij zullen thans onder het oog zien
wat een met dergelijke accumulator voor den landbouw te bereiken
is. Helaas belet de vernietiging der archieven in Ned. Indië om hier
exploitatie-gegevens van een werkelijk object te produceeren. Ik zal
mij moeten beperken tot een imaginair geval, waarvoor de gegevens
grootendeels ontleend zijn aan eenige zeer goede publicaties over de
exploitatie van het reservoir Pendjalin van de hand van de ingenieurs
POLDERMAN, SWAAN en VERSCHOOR, welke publicaties in de jaren
1935 tot 1937 verschenen zijn in het tijdschrift De Ingenieurin Nederl.Indië. (4) (5) (6).
Stel dat het stroomgebied van het af te dammen riviertje boven
den dam 30 km 2 bedraagt en dat daarop per j a a r in een 80 % droog
j a a r (derhalve 20 van de 100 jaren droger) 3000 m m regen valt,
waarvan 2500 m m in den westmoesson en 500 m m in den oostmoesson.
Alsdan zal de vullingscoëfficient (d.w.z. het percentage van den
regenval, dat tot afvloeiing komt, verminderd met de verdamping
in het reservoir) al naar de topografische hoogte en het terreintype,
55à 60 % bedragen. Aan het einde van den westmoesson zal dan in
het reservoir zijn opgezameld ruim 40 millioen m 3 water.
Gedurende den oostmoesson zal de vullingscoëfficient zeer veel
geringer zijn en zelfs zal de kans bestaan, dat de verdamping grooter
is dan de tot afvloeiing komende hoeveelheid regenwater. Gewoonlijk
echter kan men volstaan met in de droge periode geen winst of verlies
in rekening te brengen.
Aangenomen wordt verder dat in het gebied, waarvan de oostmoessonbevloeiingstoestand verbeterd zal worden, 1/6 met oostmoessonpadi beplant zal worden, ten deele omdat deze gronden
door bandjirbezwaar niet in den westmoesson beplant kunnen worden, ten deele omdat zij door de bodemstructuur weinig voor de
polowidjo-cultuur beloven. Verder is 1/6 ingehuurd door de suikerindustrie, staat 1 / 6 als zgn. oud riet te velde om gesneden te worden
en zullen de overige 3 / 6 na de verbetering met twee oogsten waterbehoevende polowidjo beplant worden.
Door den landbouwconsulent is medegedeeld dat op het veld
noodig zijn:
voor 1ha oostmoessonpadi
voor 1ha
riet
voor 1ha polowidjo

10.000 m 3
2.000 m 3
1.500 m 3

In verband met de verliezen in de rivier en in het leidingstelsel
worden deze cijfers voor riet en polowidjo met 100 % verhoogd;
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voor oostmoessonpadi kan met 25 % volstaan worden in verband
met het feit dat de verliezen daarbij slechts weinig hooger zijn dan
voor den westmoesson-padiaanplant. Per eenheid van 6 ha is dan
noodig „af reservoir" 25.500 m 3 . De reservoir-inhoud is derhalve
voldoende voor een volledige bevloeiing van 10.000 ha.
Neemt men nu aan, dat in de betreffende rivier de debieten in de
droogste maanden van een dergelijk 80 % droog j a a r toereikend
zijn om 1/3 van het gebied van water te voorzien (een aanname die
in vele gevallen niet ver van de waarheid zal zijn), dan wordt door het
aanleggen van het reservoir een volledige oostmoesson-bevloeiing
van 15.000 ha mogelijk gemaakt.
Hierbij is uitgegaan van een 80 % droog j a a r als basis, zoodat in
20 van de 100 jaren de verstrekkingscijfers iets lager zullen liggen.
I n de praktijk zal dit slechts in enkele jaren van de honderd een
beteekenend verschil maken. Daarbij zalmen zich moeten neerleggen;
een 100 % verbetering wordt ook hier wel zeer kostbaar.
I n de praktijk der reservoir-exploitatie openen zich natuurlijk
verdere perspectieven dan uit dit eenvoudige schema kunnen blijken.
Door een juiste aanpassing van de reservoirverstrekking aan de
rivierdebieten zal vrijwel steeds water bespaard kunnen worden,
hetwelk b.v. aan het eind van den oostmoesson gebruikt kan worden
om den westmoesson-padi-aanplant vroegtijdig in te zetten, iets wat
voor de boorderbestrijding van belang kan zijn. Een belangrijk
hulpmiddel bij de exploitatie is de door ir. BEGEMANN op grond
van Amerikaansche publicaties ontwikkelde toepassing van de
waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen 7 ). Daardoor kan men uit de regencijfers een vrij nauwkeurig inzicht krijgen,
op welke toevloeiing naar het reservoir men in een j a a r met een
bepaalde droogtegraad zal kunnen rekenen.
Geeft een dergelijke verbetering van de oostmoesson-bevloeiing
dus een zeer aantrekkelijk beeld, de kosten daarvan zijn vrij hoog.
Volgens de overgelegde gegevens kost een reservoir van dezen inhoud, op moderne wijze opgezet en zonder dat zich uitzonderlijke
moeilijkheden voordoen, ca 2,5 cent per m 3 inhoud. Derhalve voor
40 millioen m 3 f. 1.000.000, hetgeen uitkomt op f 7 0 .— per ha of de
helft van de gemiddelde aanlegkosten van een bevloeiingswerk.
Toch is deze uitgave n.h.v. gewoonlijk gerechtvaardigd. Ten
eerste leert een rentabiliteitsberekening, dat de waarde der verkregen
meeropbrengsten veelal aanzienlijk is. Doch ook het ideëele voordeel
is groot. Met behulp van deze vergaarkommen is men bij den landbouw praktisch onafhankelijk van de schommelingen in de natuurlijken watertoevoer. Dit maakt het geven van adviezen doeltreffender
en er zijn op deze wijze belangrijk grootere mogelijkheden voor de
intensiveering van den Indonesischen landbouw, dan wanneer alles
afhankelijk is van de wisselende rivierdebieten.
Wat staat thans te doen om het op ruimer schaal tot stand komen
12
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van dergelijke bergreservoirs binnen afzienbaren tijd te verwezenlijken?
Voor de beantwoording van deze vraag moge ik iets dieper ingaan op de topografische en geologische vraagstukken, die zich bij
den bouw van reservoirdammen op J a v a voordoen.
De geaccidenteerde terreinen, die voor het aanleggen van bergreservoirs in aanmerking komen, zijn op J a v a te onderscheiden in:
a. het heuvelland van tertiairen ouderdom, bestaande uit klei- en
kalkmergels, zandsteen en kalksteen, dat zich als een breede gordel langs de Noordkust van J a v a uitstrekt en ook elders plaatselijk veelvuldig voorkomt;
b. de gronden van meer recente vulkanische origine, die zich om de
rij vulkanen groepeeren welke de ruggegraat van J a v a vormen.
Topografisch leenen zich de tertiaire gronden het best voor het
aanleggen van vergaarkommen. Door de afwisseling van harde en
zachte gesteenten vormen de stroomgebieden der rivieren daar gewoonlijk een opvolging van kloven en kommen. Het is eenvoudig
om een geschikte kloof voor het bouwen van een dam te vinden,
gewoonlijk heeft men de keuze tusschen verschillende goede situatie's.
De inhoud van de bovenstrooms van den dam gelegen kom is gewoonlijk vrij aanzienlijk, terwijl als bijkomstig voordeel kan worden genoemd, dat de terreinen van tertiairen ouderdom veelal weinig
vruchtbaar en daardoor schaarsch bevolkt zijn, zoodat het onder
water zetten ervan geen groot economisch verlies oplevert.
Het nadeel is echter, dat het water, dat uit deze terreinen tot
afstrooming komt, meestal van zeer matige kwaliteit is. Slechts indien de doorstroomende rivier in hooger gelegen vulkanisch terrein
ontspringt, wordt dit bezwaar grootendeels opgeheven en zal een
dergelijke situatie aantrekkelijk zijn. Dat de grondsoorten van tertiairen oorsprong zich minder goed leenen voor den bouw van aarden
dammen en dat de gesteenten der kloven (breccies, zand- of kalksteen)
gewoonlijk niet hard genoeg zijn om er stuwmuren op te bouwen, is
een technische probleem dat, zooals alle technische problemen, tot
oplossing kan worden gebracht. Uiteindelijk is een dergelijk vraagstuk er één van kosten.
Ter illustratie van het voorgaande kan worden medegedeeld, dat
van de in den staat voorkomende bergreservoirs de dammen Patjal,
Melahajoe, Tjatjaban en Tjipanas in tertiair terrein gebouwd zijn
of zullen worden. Onmiddellijk valt in het oog: groote inhoud van
de vergaarkommen, lage kosten per m 3 , welke bij Patjal en Tjipanas
eenigszins hooger zijn dan bij de andere twee, omdat zich daar
moeilijkheden met het materiaal voor den dambouw voordeden.
De vulkanische terreinen daarentegen zijn topografisch gewoonlijk
ongunstig. De helling van de rivierdalen is te groot om een bevredigende reservoirinhoud te verkrijgen. Het water is daarentegen meestal
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van uitstekende kwaliteit en de vulkanische gronden leenen zich zeer
goed voor dambouw. De te onteigenen gronden zijn vrijwel altijd zeer
waardevol en dicht bevolkt.
De dammen Gembong en Goenoengrowo kunnen als typisch voor
vulkanische terreinen worden beschouwd; hooge dammen, kleine
reservoir-inhoud, hooge kosten per m 3 .
Tusschenvormen worden aangetroffen waar vulkanische eruptiepunten ofoverschuivingvan vulkanische lahars in het tertiaire terrein
voorkomen. De dam ligt dan op vulkanischen grondslag, het reservoir in tertiair terrein. Zij kunnen dikwijls gunstige oplossingen geven.
Uit het bovenstaande blijkt dat aan beide terreinvormen bezwaren
kleven. Derhalve kan slechts een grondig technisch-geologisch onderzoek van alle mogelijke damplaatsen in de stroomgebieden waar een
watertekort heerscht, de meest economische oplossing naar voren
brengen. Men moet als het ware een kadaster van reservoir-mogelijkheden aanleggen. Bij dit onderzoek dienen landbouwingenieurs,
irrigatie-ingenieurs en geologen nauw samen te werken, de eersten
in de bevloeiingsgebieden, de twee laatsten in de stroomgebieden.
Tot een dergelijk onderzoek ware zoo spoedig mogelijk over te gaan.
Daarnaast dient gestreefd te worden naar verlaging der bouwkosten — relatief vanzelfsprekend, omdat ook op J a v a een sterke
prijsstijging valt te constateeren.
Deze kostenverlaging kan reeds dadelijk verkregen worden door
alleen groote objecten aan te vatten; de in den staat gegeven kostprijzen per m 3 wijzen duidelijk in deze richting. Dit streven was
trouwens reeds vóór den oorlog merkbaar; vergaarkommen als Pendjalin en Satoe Patok zijn alleen gebouwd omdat de kosten door de
suikerindustrie gedragen werden, welke in die jaren in de door deze
reservoirs mogelijk geworden uitbreiding van aanplant groote sommen meende te te kunnen investeeren.
Doch ook constructief dient naar besparing te worden gestreefd.
Tot dusver zijn deze werken met het oog op de veiligheid zeer conservatief opgezet. Dit was volkomen gerechtvaardigd, er zijn in het
verleden met dergelijke dammen eenige ernstige ongevallen voorgekomen en een damdoorbraak in het dichtbevolkte J a v a zou weinig
minder dan een r a m p beteekenen. Thans echter heeft de ervaring
voldoende inzicht verschaft om overdreven zwaarte niet langer te
rechtvaardigen.
Daarbij zal het zaak zijn door het organiseeren van studiereizen
vergelijkend studiemateriaal te verzamelen. In de achter ons liggende
periode is men daarmede te schriel geweest en in het bijzonder tot
het uitzenden van commissie's van ingenieurs en geologen, hetgeen
in dit geval bepaald noodzakelijk is, is het nooit gekomen. Hierbij
denk ik in het bijzonder aan Voor-Indië. Omtrent de vele daar in exploitatie zijnde reservoirs is opJ a v a vrijwel niets bekend. In verband
met het feit dat dit land, wat bouwmaterialen en arbeiders betreft, het
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dichtst bij J a v a staat, dient deze leemte zoo spoedig mogelijk te
worden aangevuld.
Een factor, die op het kostenvraagstuk een belangrijke invloed
kan hebben, is de mogelijkheid, die vrijwel bij ieder reservoir bestaat, om electrische kracht op te wekken. In de U.S.A. wordt
dit overal gedaan, doch op J a v a is men hier nog niet toe overgegaan, omdat men geen mogelijkheid zag om den stroom goedkoop
onder de bevolking te distribueeren. Plannen, die de in laatste jaren
vóór den oorlog op Celebes uitgewerkt en in uitvoering genomen
zijn, hebben echter wel uitgewezen dat op dit terrein groote mogelijkheden bestaan; zoo kan men b.v. waardevolle gronden, die boven
het bevloeiingspeil liggen, in geval van droogte, met opgepompt
water voor mislukking behoeden. Ook dit punt zal derhalve een
ernstige studie waard zijn.
O p de technische bezwaren, die tegen den bouw van bergreservoirs worden aangevoerd, zal hier niet worden ingegaan omdat dit
buiten het bestek van deze rede valt. Volstaan moge worden met de
aanteekening, dat het eenige reëele bezwaar is:de beperkte levensduur
der vergaarkommen, die langzamerhand met slib gevuld worden.
Deze volslibbing kan belangrijk vertraagd worden door reboisatie
en beekbeteugeling in het stroomgebied. Hierdoor kan de levensduur
zoodanig verlengd worden dat slechts een gering afschrijvings-percentage in rekening behoeft te worden gebracht. Neemt men echter
geen maatregelen op het gebied van erosie-bestrijding, dan kan de
aanslibbing ernstige afmetingen aannemen. I n niet tegen erosie beschermde gebieden in de U.S.A. zijn jaarlijksche aanslibbingen van
2 à 3 % van den inhoud geconstateerd 8 ). O p dit gebied zijn van belang de onderzoekingen over de dikwijls geprononceerde stroomingen
van verschillende dichtheid, die in reservoirs kunnen optreden 9 ) .
Ik meen hiermede het punt bergreservoirs voldoende te hebben
toegelicht en te hebben aangegeven welke wegen moeten worden
bewandeld om tot verbetering te komen. Ik moge thans overgaan
tot het tweede middel dat ter beschikking staat om den oostmoessonbevloeiingstoestand te verbeteren nl.:
Het vergrooten derverstrekte hoeveelheden doordewaterverliezenin hetleidingstelsel, en in het bijzonder in de tertiaire leidingen, tebeperken.
Aangeteekend moge worden, dat n.h.v. hierbij te veel onmiddellijk
gedacht wordt aan het relatief kostbare bekleeden dezer leidingen.
Het middel toch om de waterverliezen in de tertiaire leidingen te
beperken is primair: het in goeden staat houden daarvan. Hoe belangrijk dit is bewijst het feit, dat in de dikwijls vele tientallen kilometers lange hoofd- en secundaire leidingen gemiddeld slechts waterverliezen van 10 à 20% worden geconstateerd, terwijl in de 2 à 3 km
lange tertiaire leidingen verliezen van 30 à 40 % geen zeldzaamheid
zijn. En dit terwijl de dieper ingesneden groote leidingen gewoon-
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lijk meer direct met den doorlatenden ondergrond in contact staan.
Doch het hoofd- en secundaire stelsel wordt grondig onderhouden
en het aftappen van water daaruit geschiedt in permanente kunstwerken. De tertiaire leiding daarentegen is voor het onderhoud afhankelijk van den sawahbezitter en het aftappen geschiedt gewoonlijk door een gat in den leidingdijk te slaan en dit vervolgens op vrij
primitieve manier te dichten.
Het moet erkend worden, dat men in het verleden geen oplossing
heeft weten te vinden voor het onderhoud der tertiaire leidingen
in den oostmoesson. Voor het onderhoud en het opschoonen gedurende den westmoesson bestonden in verschillende residenties wettelijke
voorschriften, die later door de Provincies overgenomen zijn, doch
gedurende den oostmoesson, wanneer bevolking en suikerindustrie
het leidingstelsel tezamen moeten benutten, schoof de een het onderhoud op den ander. En wat het aftappen betreft, had bij de padibevloeiing, waar een aftapping gedurende meerdere maanden in werking is, het voorschrift om alleen door bamboekokers af te tappen
veelal succes, in den oostmoesson wanneer water moet worden onttrokken voor vele kleine perceeltjes, kwam hiervan niets terecht.
Er kan dan ook geen twijfel aan bestaan, dat alleen reeds een
goede bij de wet vastgestelde onderhoudsregeling, een belangrijke
vermindering van de waterverliezen in de tertiaire leidingen tengevolge zal hebben. Aan de toekomstige bestuurders der irrigatiewaterschappen moge dit in ernstige overweging worden gegeven.
Thans iets over de bekleeding, waarop overigens als zijnde dit
een zuiver technisch probleem, niet te diep zal worden ingegaan.
Bekleeding van tertiaire leidingen valt te onderscheiden in:
a. Bekleeding van leidinggedeelten in bijzonder doorlatenden grond,
langs ravijntjes en dergelijke t.a.v. lekverliezen bijzonder ongunstige plaatsen. Deze bekleeding maakt n.h.v. een onderdeel uit van
het irrigatie-werk en behoeft dus niet nader te worden besproken.
b. Bekleeding der leidingen in meer algemeenen zin, vanzelfsprekend
aanvangende bij de meer doorlatende grondsoorten, doch als
einddoel stellende een geheel bekleede leiding, mede om de aftappingen te fixeeren en slecht onderhoud te ontgaan.
Voor de beoordeeling der consequentie's hiervan dienen de kosten
te worden nagegaan. Helaas is over dit onderwerp weinig gepubliceerd. Gevonden werden de volgende gegevens:
Aard der bekleeding

baksteenmetselwerk . .
schrale beton
asphalt-zand sheet . .
asphalt-zand-tras mortel
normale beton . . . .
kalisteenmetselwerk . .

Prijs per m a

f 0,50
-0,90
- 1,40
- 1,30
- 1,60
- 1,75

Bijzonderheden

uitgevoerd
idem
idem
idem
begrooting
idem

(10)

(11)
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Hieruit blijkt dat alleen reeds vanwege de prijs uitsluitend baksteen in basterd-trasspecie in aanmerking komt. Waar per normaal
vak van 120 ha ca. 2 / 2 km leiding moet worden bekleed en daarvoor
gemiddeld op 1,5 m 2 per strekkende meter leiding moet worden
gerekend, zullen de kosten, inclusief gelijktrekken en het maken van
aftapkokertjes, ca. f2000.— per vak of ruim f 16.— per ha bedragen.
Een bepaald beletsel vormen de kosten dus niet, tenminste wanneer
men ze stelt tegenover de geconstateerde verliezen van 40 %. Houdt
men echter in het oog, dat bij goed onderhoud en het aan brengen van
verdeelsluisjes en aftapbuizen, waarmede slechts enkele guldens per
ha zijn gemoeid, de verliezen gemakkelijk tot 10 à 15 % kunnen
worden teruggebracht, dan komen de kosten der bekleeding in een
ander licht te staan.
Tenslotte dient men zich wel te realiseeren, dat bekleede leidingen
eveneens onderhoud behoeven, in het bijzonder in sterk scheurende
kleigronden en daar waar karbouwen als trekvee worden gebruikt.
En voor dit onderhoud kan niet met arbeidskracht worden volstaan,
doch moeten materialen worden aangekocht.
N.m.m. kan men het probleem der leidingbekleeding als volgt
stellen. Welke ook de bedrijfsvorm der huidige irrigatie-afdeelingen
zal worden, het tertiaire vak zal nog velejaren een gemeenschap zijn
van eenvoudige menschen, die wel over arbeidskracht doch niet
over geld beschikken. Is het aanbevelenswaardig om in een dergelijke
gemeenschap een technisch element te brengen, dat geld en technische
kennis eischt voor een goed onderhoud? In het algemeen lijkt mij
dit niet aanbevelenswaardig.
Tot slot komen we dan tot het derde middel voor de verbetering
der oostmoessonbevloeiing nl.:
Het scheppen van een betere benuttingsmogelijkheid van het water, door
het gedeeltedaarvan, dat 's nachts toevloeit,overdagteverstrekken.
Er kan weinig twijfel aan bestaan, dat de nacht geen geschikte
tijd is om aanplantingen van water te voorzien. Slechts in één geval
heeft men van de duisternis geen hinder n.1. bij de bevloeiing
vanpadi, omdat dezeopJ a v a met een continue oversijpeling geschiedt,
die dag en nacht doorgaat. Suikerriet en polowidjo daarentegen
worden begoten en dit is 's nachts zeer bezwaarlijk te doen. Wel
ziet men in enkele streken van J a v a het zgn. lebben of tijdelijk gedurende korten tijd onder water zetten van de tweede gewassen
toepassen, doch dit eischt over het algemeen zooveel water dat het
slechts in waterrijke gebieden mogelijk is.
In den tijd van de Gouvernements-suikercultuur was het zoo
vanzelfsprekend, dat het suikerriet voorging wat de aanspraken op
water betreft, dat van een bepaald conflict niet kon worden gesproken. Bovendien was de aanplant der suikerfabrieken niet zeer groot
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en de polowidjo-cultuur der bevolking, voor zoover na te gaan is,
weinig belangrijk.
Toen echter met het tot stand komen der bevloeiingswerken de
bevolking meer en meer haar aanplantingen uitbreidde en tegelijk
de Europeesche suikercultuur eveneens een belangrijke uitbreiding
onderging, kwamen de belangen al spoedig scherp tegenover elkaar
te staan. De zgn. dag- en nachtregeling breidde zich meer en meer
over het suikerareaal uit, ondanks dat van verschillende zijden met
klem tegen de grove onbillijkheid van een dergelijke regeling werd
geprotesteerd. In de jaren 1918-1919 werd een poging gedaan om
met behulp van de nader te bespreken nachtwadoeks deze regeling
te doen verdwijnen, doch om verschillende redenen is deze poging
niet met succes bekroond. In het Algemeen Waterreglement 1936
paraisseert in art. 12 nog steeds de dag- en nachtregeling, zij het
dan met de verzachting, dat het water niet later dan 3 uur 's middags
ter beschikking van de bevolkings-aanplantingen zal worden gesteld. Ondanks heftige critiek van vele leden van den Volksraad is
de Regeering niet verder willen gaan. 1 2 )
Deze uitzonderingspositie van het riet is door de Suikerindustrie
steeds verdedigd op grond van het feit, dat het voor deze cultuur
praktisch onmogelijk is het water 's nachts te gebruiken. Dit is ongetwijfeld juist; men zag echter over het hoofd dat dit bezwaar voor
de bevolking evenzeer geldt. Zonder voorbehoud kan gezegd worden:
het gedeelte van het bevloeiingswater dat 's nachts toevloeit, wordt
in den oostmoesson grootendeels weinig nuttig gebruikt.
Oogenschijnlijk ligt de oplossing dus voor de h a n d : men zamele
dit nachtwater op en verstrekke het overdag, waardoor het debiet
gedurende de daguren ca.tweemaal zoo grootwordt. Dit geschiedt met
zgn. nacht- of kringwadoeks, kleine aarden vergaarkommen voorzien van een eenvoudig in- en uitlaatsluisje. In elk tertiair vak wordt
een dergelijke vergaarbak aangelegd, waardoor dit vak ook in den
oostmoesson een bevloeiingseenheid wordt, waarin de waterbehoefte
over 24 uur gecalculeerd doch over 10 uur verstrekt wordt. (Variaties
als secundaire en dubbele wadoeks mogen hier als zijnde van ondergeschikt belang, buiten bespreking blijven).
Toch is het probleem niet zoo eenvoudig als het schijnt. Over
deze wadoeks, de toepassingsmogelijkheden, de voor- en de nadeelen
is, sedert in de jaren 1918-1919 de invoering door den ingenieur
CRAMER met kracht werd bepleit, een eindelooze strijd gevoerd, en
het resultaat is geweest dat zij nog slechts in een beperkt gedeelte
van het suikerareaal zijn aangelegd. Het is hier niet de plaats om op
dezen strijd nader in te gaan. Volstaan zal worden met de vooren nadeelen van de kringwadoeks te schetsen, zooals deze in de verschillende discussie's naar voren zijn gekomen en ten deele door mij
zelf zijn geconstateerd l 3 ).
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Voordeelen.
a. Door de dagverstrekking wordt zoowel het 'snachts bevochtigen der
planten als het 's nachts binnen het tertiaire vak verdeelen van
het water vermeden. Heeft het eerste nog voorstanders l 4 ) —
hoewel het zeer de vraag is wat de achtergrond is van dergelijke
bij de z.g. wadoekenquête afgelegde verklaringen — het tweede
is, naar ieder insider weet, uiterst bezwaarlijk.
b. Door de dagverstrekking worden frauduleuze handelingen als
waterdiefstal, omkooping van den oeloe-oeloe e.d. zeer veel moeilijker, omdat zij onder het oog van alle ingelanden moeten geschieden. Hierbij dient wel in het oog te worden gehouden, dat
niet in de eerste plaats de suikerindustrie, doch de groot-grondbezitters in deze de schuldigen waren. Openbaarheid is nog steeds
de beste remedie tegen dergelijke praktijken.
c. Een zuivere waterverdeeling tusschen de tertiaire vakken is bij de
dag- en nachtregeling onmogelijk. Immers er wordt verdeeld naar
evenredigheid van aanplant, vermenigvuldigd met het cultuurverstrekkingscijfer en eventueel een terreincoëfficient. Nu zou het
wel zeer toevallig zijn, wanneer in een vak de riet-aanplant in
een zoodanige verhouding tot de polowidjo-aanplant zou staan,
dat voor beiden een gelijk debiet noodig is. Normaal moet men
's avonds en 's morgens de tertiaire schuiven verstellen. Hiervan komt niets terecht en in de praktijk vindt dus de waterverstrekking aan de bevolkingsaanplantingen zeer onregelmatig
plaats 1 6 ).
Nadeden.
a. Door het droogvallen van de leidingen gedurende den nacht gaat
niet alleen vrij veel water door verdamping en uitdroging verloren,
doch de hoeveelheid water — en daardoor de tijd — noodig om de
leidingbodem wederom te drenken en de daarin in den vorm van
groeven en kuiltjes aanwezige doode ruimte te vullen, is vrij aanzienlijk. Indien derhalve de debieten klein zijn — en dan is de
behoefte aan water juist groot — is het zeer bezwaarlijk om het
water eenigszins vroegtijdig bij de aanplantingen te brengen,
vooral als deze achter in het vak liggen. N u wordt algemeen van
landbouwkundige zijde naar voren gebracht, dat de bevolking
vraagt om water in de vroege ochtenduren omdat in de heete
middaguren op het veld niet wordt gewerkt. Aan dezen eisch te
voldoen is met een kringwadoek moeilijk 1 3 ).
b. In het bijzonder in vlakke terreinen met geringe verhangen stijgt
de temperatuur van het water in de tertiaire leiding overdag
meerdere graden. Dit wordt als een bezwaar aangevoeld. Men
ziet in dergelijke streken, waar meestal bovendien een zware kleibodem wordt aangetroffen, de bevolking wel uit putten bevloeien.
I n een dergelijk geval heeft wadoekaanleg uiteraard geen zin.
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c. Het uit de wadoeks afkomstige water schijnt minder zuurstof te
oevatten dan het stroomende water l 4 ) . Dit wordt als verklaring
gegeven voor de in sommige streken geconstateerde tegenzin van
de bevolking tegen wadoekwater, al kan hier natuurlijk ook van
conservatisme sprake zijn.
d. Het opzamelen van het water in een nachtwadoek brengt vrij
groote waterverliezen mede. Als regel neemt men aan, dat 20 à
25 % van het nachtwater verloren mag gaan; een 14-urige opzarneling wordt in 10 uur verstrekt. Worden de verliezen grooter,
dan moet de wadoek bekleed worden, wat vrij hooge kosten
medebrengt, doch tot dusver slechts in een beperkt aantal gevallen
noodig is geweest.
e. Waterdiefstal uit de wadoek is mogelijk, doch bij een doelmatigen
aanleg (in de onmiddellijke nabijheid van de tertiaire inlaat)
niet gemakkelijk, in het bijzonder indien de wadoek afgesloten en
bewaakt wordt.
f. In sommige gevallen is aanslibbing van de wadoeks geconstateerd.
Gebleken is, dat dit bezwaar geen ernstige afmetingen aanneemt,
mits men er voor zorg draagt, dat de wadoek niet met slibhoudend
westmoessonwater wordt gevuld.
g. Het is in het bijzonder bij reeds gereed zijnde bevloeiingswerken
in vlakke streken dikwijls moeilijk om het voor de wadoek noodzakelijke peilverschil tusschen secundaire en tertiaire leiding, dat
minstens 0,35 m moet bedragen I 5 ) , te vinden. Dikwijls zal hiervoor een vrij kostbare ophooging van de leidingdijken noodig
zijn. Het wel aanbevolen middel om slechts de helft der vakken
van wadoeks te voorzien — waarbij men dan de gemakkelijke
situaties kan kiezen — en aan de andere vakken dubbel dagwater
te verstrekken, moet principieel ontraden worden, omdat daarbij
het tertiaire vak als bevloeiingseenheid verloren gaat en men weder
komt tot het tweemaal daags verstellen der schuiven.
De gemiddelde kosten van de aangelegde kringwadoeks bedragen
volgens de in 1926 gehouden wadoek-enquête f 11.— per bouw of
bijna f 16.— per ha. Hierbij moeten echter een aantal objecten
zijn geteld, die in de periode 1918-1920, toen de prijzen op J a v a
zeer hoog waren, zijn aangelegd. Persoonlijk is mij bekend, dat de
gemiddelde kosten in het Tegalsche ca f 10.— per ha bedragen.
Een belangrijk punt bij het kostenvraagstuk is het percentage
van de wadoeks, dat bekleed moet worden omdat de lekverliezen
te groot zijn. Bij de wadoek-enquête bleek dit percentage 11,5 te
bedragen, vermoedelijk ligt het echter wat hooger omdat in 1926
nog niet alle wadoeks goed functionneerden. De extra kosten van een
bekleeding zijn ca f 2 0 . — per ha voor baksteenmetselwerk en ca
f 12.— per ha voor kleipuddel. Met de laatste bekleeding kan gewoonlijk volstaan worden.
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Wanneer men dus aanneemt dat 20 % der wadoeks bekleed moet
worden, tegen een extra-kosten van f 15.— per ha, dan worden de
gemiddelde kosten f 19.— per ha. Indien de wadoeks aan hun doel
beantwoorden, is dit n.h.v. geen te groote uitgave.
In het voorgaande ben ik met voordacht niet ingegaan op de
aangevoerde voor- en nadeelen van het beheer, op uren- en etmalenregeling, op de kosten van toezicht en op de verstrekking, ook aan de
bevolking, over een meetschot. Al deze zaken behooren tot het verleden, een verleden waarin men met ambtelijke middelen trachtte
de bevolking te beschermen tegen de suikerindustrie en tegen zichzelve. I n het nieuwe Indonesië zal de bevolking zichzelf moeten beschermen. Zij zelf zal moeten inzien dat een door haar aangestelde
waterverdeeler (oeloe oeloe) voor het goede functionneeren van de
waterverstrekking in het vak onontbeerlijk is, zij zelf zal een rondestelsel moeten ontwerpen om de wadoek te bewaken, zij zelf zal
tenslotte bepalen op welke uren van dag en nacht de wadoek geopend en gesloten zal zijn. De suikerindustrie zal in de eindvakken
slechts zeggingsschap hebben bij monde van de ingelanden, die hun
velden aan de fabriek verhuurd hebben. Vermoedelijk zal zij daardoor
meer en meer overgaan tot het vermalen van opkoopriet, evenals dit
op Cuba geschiedt.
Wanneer men dit in het oog houdt, vervallen vele der terecht
tegen het wadoekstelsel aangevoerde bezwaren. Dan blijven slechts
de voor- en de nadeelen van een accumulator, voordeel dat het
water ter beschikking staat op het moment dat men dit wil gebruiken, nadeel dat in het periodiek drooggelegde leidingstelsel vrij veel
water verloren gaat. Bovendien varieert de behoefte aan dezen accumulator in sterke mate met het bodemtype en met den aard der
bevolkings-culrures. Slechts plaatselijk zal dus kunnen worden uitgemaakt waaraan de voorkeur moet worden gegeven : aan periodieke verstrekking met behulp van kringwadoeks dan wel aan continue verstrekking.
I n het voorgaande heb ik in het kort geschetst hoe naar mijne
meening de bevloeiingstoestand gedurende den oostmoesson op J a v a
zodanig kan worden verbeterd, dat een aanzienlijk grootere productie van handelsvoedselgewassen mogelijk is. Dat het hiertoe spoedig
moge komen, is de wensch van ieder, die land en volk kent.
Mijne Heeren Leden van het Collegevan Herstel van de Landbouwhoogeschool.
Wil mijn weigemeenden dank aanvaarden voor het vertrouwen
dat Gij in mij gesteld hebt, door mij voor te dragen voor het geven van onderwijs in de Hydraulica, de Bevloeiingsleer, de Weg- en
Waterbouwkunde en deBoschbouwarchitectuuraandezehoogeschool.
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Ik hoop mij dit vertrouwen waardig te toonen. De punten van aanraking tusschen de cultuurtechnische opleiding en de civiel-ingenieursvakken hebben altijd mijn belangstelling gehad; het verheugt
mij thans zelf een steentje te kunnen bijdragen tot het leggen van
een goed verband.
Mijne Heeren Hoogleerarenen Lectoren.
Meer dan andere hier aankomende collega's sta ik vreemd tegenover deze hoogeschool. Hebben zij veelal hun studietijd hier doorgebracht en daarmede een band gelegd die niet verbroken wordt, ik
ontving mijn opleiding aan de zuster-instelling te Delft en ben dus
niet volledig vertrouwd met de geest van het onderwijs hier. Bovendien stond ik althans het laatste gedeelte van mijn loopbaan midden
in de technische praktijk. Deze eischt den vollen mensch, waardoor
de mogelijkheid tot contact met andere richtingen beperkt wordt.
Meer dan een ander zal ik dan ook U w steun en voorlichting behoeven om mijn onderwijs aan deze hoogeschool vruchtdragend te
doen zijn. Wat ik reeds op dit gebied ondervond stemt mij tot dankbaarheid en geeft mij moed ook in den vervolge bij U aan te kloppen.
Waarde Lammers.
Hoopten U w vrienden tot voor kort nog, dat Gij althans zoover
zoudt herstellen, dat een rustige levensavond U w deel kon zijn, het
bericht van U w dood enkele weken geleden heeft ook deze hoop den
bodem ingeslagen. Aan deze hoogeschool hebt gij, door het al spoedig
uitbreken van U w kwaal, weinig werk kunnen verzetten. Des te
meer leeft in Indië U w naam voort, als een man doorkneed in bouw
en exploitatie van bevloeiingswerken, een man ook van strikte principes, die nimmer voor een moeilijkheid uit den weg ging. Rust in
vrede.
Waarde Heer van Mechelen.
Door de omstandigheden gedwongen hebt gij gedurende meerdere
jaren het onderwijs dat thans aan mij toevalt, verzorgd, en voor
zoover ik kan beoordeelen, hebt gij dit op verdienstelijke wijze gedaan. Doch mij in het bijzonder hebt gij aan U verplicht, door Uw
zorg voor het herstel van de in 1945 in desolaten toestand aangetroffen afdeeling Weg- en Waterbouwkunde. Wie deze thans ziet,
kan zich niet voorstellen hoe het geweest is.Dit herstel vergemakkelijkt
mijn taak ten zeerste en ik waardeer U w arbeid in dezen dan ook
buitengewoon.
Dames en Heeren Studenten.
Door meerderen van U w reeds in de praktijk van het leven staande oud-collega's is mij verzekerd, dat mijn voor-voorganger prof.
T H A L LARSEN een ware steun en vraagbaak voor hen is geweest.
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Prof. LAMMERS heeft hier helaas te kort kunnen werken, anders
zou hijditvoetspoor zeker gevolgd zijn. Ik hoop d a tgijmijin dit
opzicht als de opvolger vanprof. T H A L LARSEN zult beschouwen.
Het feit d a tik noggeruimen tijd na deJapansche capitulatie in
Ned. Indië werkzaam hebkunnen zijn, verschaft mijhet voordeel
U nauwkeurig tekunnen inlichten over degewijzigde verhoudingen
aldaar. Gij dient U wel terealiseeren —endit geldt inhet bijzonder
voor degenen, die een meestal onvergetelijke jeugd indit land hebben
doorgebracht — dat deze verandering diep ingrijpend is. Wanneer
gij daar wilt werken, zult gijU daarop moeten instellen. O p mijn
hulp en voorlichting daarbij kunt gij rekenen.
Ik heb gezegd.
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D R A . C. S C H U F F E L E N
Mijne Heeren Voorzitter, Leden en Secretarisvan het Collegevan Herstel
der Landbouwhoogeschool, Mijne Heeren Professoren, Mevrouw en Mijne
Heeren Lectorenen Docenten, Dames en Heeren HoofdassistentenenAssistenten, Dames en HeerenStudenten en Gij allen, die door Uwtegenwoordigheid
deze plechtigheid opluistert,
£eer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
Het vak van wetenschap, waarvan mij het doceeren aan de Alma
Mater, waaraan ik reeds zoo lang verbonden ben, werd opgedragen,
betreft een groepeering van fundamenteele wetenschappen op het
gebied van de scheikundige processen, die voor de productie van
planten van beteekenis zijn. Het is een deel van de landbouwscheikunde, dat wel de landbouwscheikunde in engeren zin genoemd wordt,
omdat het zich beperkt tot de studie van bodem, gewas en meststof
en de scheikunde van den veestapel en der micro-organismen buiten
beschouwing laat. Deze drie, de bodem, het gewas en de meststof
vormen den stoffelijken inhoud, terwijl haar geestelijk terrein bestaat
uit de abstracties en de wetmatigheden, die uit de studie van deze
objecten en h u n onderlinge verhoudingen voortspruiten.
Het is een zelfstandige wetenschap, daar ze de gestelde problemen
op eigen wijze behandelt en tot oplossing tracht te brengen, maar
ook doordat ze een zelfstandige bijdrage aan de Cultuur levert. Het
is daarnaast een toegepaste wetenschap, omdat haar werk gericht is op
een vooraf vastgesteld doel, namelijk de economische productie van
plantenstof met als instrumenten de bodem en de meststof.
Het is een theoretische wetenschap, omdat ze bepaalde vraagstukken om zich zelfs wille bestudeert en alleen hierdoor den onderzoeker reeds bevrediging schenkt, m a a r ook daar ze door inductie
en deductie de fundamenten legt voor de behandeling van het particuliere geval. Het is echter ook een practische wetenschap, want ze
stelt mede vast, welke cultuurmaatregelen voor den planter of landbouwer van belang zijn, en ze bepaalt de mestgift in soort en hoeveelheid, die moet leiden n a a r een oogst, die goed is naar qualiteit
en quantiteit.
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Het is een klinische wetenschap, wanneer de onderzoeker op het
veld waarnemingen verricht en op deze wijze de zich herhalende
coïncidenties opspoort. Het is een expcrimenteele wetenschap, zoo
ze in het laboratorium in de plantenkas of op het proefveld door
doelbewuste variaties de beteekenis van vele factoren al of niet in
betrekking met andere onderzoekt.
Het is een gespecialiseerd vak zoo gauw ze bijzondere vraagstukken als basis voor andere landbouwkundige wetenschappen behandelt, het is een algemeene wetenschap door de synthese, die ze
tusschen deze bijzondere gebieden legt.
Al deze werkterreinen loopen dooreen en de kunde wordt pas een
kunst als men in staat is ze harmonisch ineen te passen, zooals de
vele afzonderlijke draden tot een kunstvol tapijt worden ineen gevoegd.
Dat hierbij niet alleen van de scheikunde gebruik gemaakt wordt
is duidelijk. Daar de plant echter groeit door middel van haar stofwisseling — een bij uitstek scheikundig verschijnsel — staat de scheikunde wel in het centrum en eischt ze het leeuwendeel op, maar
toch worden ook gedeelten van andere fundamenteele wetenschappen
gebruikt, zooals de plantkunde, de natuurkunde, de weerkunde, de
delfstofkunde, de aardkunde, de wiskunde en andere, die herhaaldelijk als hulpwetenschap worden toegepast, maar ook in sommige gevallen als intrinsiek onderdeel van de landbouwscheikunde fragmentarisch worden ontwikkeld. Zoo zijn de analytisch chemische methodes voor de bepaling van de voor den plantengroei belangrijke elementen voor een groot deel in de landbouwscheikunde ontstaan en
leveren de onderzoekingen over de ionenomwisseling een gedegen
bijdrage aan de kolloidchemie.
Het zijn geen opwellingen van vak-chauvinisme, die tot deze lange
omschrijving van de landbouwscheikunde hebben geleid. Zij geven
ook geenszins de beteekenis voor de landbouwkunde aan, want voor
vele oudere en zeker voor elke jonge wetenschap zou men een soortgelijk betoog kunnen ontwikkelen. Het werd U slechts gegeven als
stramien voor het thema van mijn openbare les.
Tot onderwerp hiervan heb ik gekozen de grondslagen van het bemestingsadviesen bij de behandeling zal ik telkens moeten grijpen uit
gegevens en gedachten, die door een der facetten, die ik tot nu toe
voor U schetste, worden gekarakteriseerd.
De eerste beschrijvingen, die een aanduiding geven in de richting
van het bemestingsadvies, zonder daarbij direct concrete gegevens
te vermelden, vindt men uit den aard der zaak bij de volkeren met de
oudste Cultuur. Zoo verhalen de Chineesche en Egyptische schrijvers
over bodemtoestanden en plantengroei en bij de Grieksche en Romeinsche oude litteraturen komen verscheidene passages voor, waaruit blijkt, dat ook in hun tijd, dit vraagstuk belangstelling onder-
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vond. Moet men bij de Chineezen en Egyptenaren dikwijls op
mythologische beschouwingen teruggrijpen, bij de Grieken en Romeinen staan de beschrijvingen veelvuldig onder philosophischen
invloed. Het is merkwaardig hoc sommige van hun overpeinzingen
to: ee:i conclusie voeren, die in het licht van de moderne, door het
experiment gesteunde, opvattingen wel onjuist blijken, maar anderzijds van een gedegen waarneming getuigen, die ook nu nog van
beteekenis is. THALES VAN M I L E T E , die in het water de oerstof meent
te herkennen, blijkt gedwaald te hebben, maar geen enkel landbouwkundige zal de essentieele beteekenis van het water voor de
productie van plantenstof in twijfel trekken. De waterhuishouding
van grond en plant is van zoo een groot belang, dat de huidige maatschappij milliarden guldens besteedt voor de instandhouding en de
verbetering van den watertoestand der cultuurgronden.
De oude beschrijvingen over de keuze van vruchtbare gronden,
over de toediening van organische en minerale mest, over den verbouw van vlinderbloemigen en over de vruchtwisseling hebben ook
nu nog hun principieele beteekenis. Want ofschoon de verklaringen
door gebrek aan bewijzen dikwijls vaag, onvolledig of onjuist zijn,
de feiten, die door jarenlange ervaring werden verkregen, zijn ook nu
nog van belang. Dat deze waarnemingen niet slechts de hoeveelheid
der oogstproducten betrof, maar dat ook aan de qualiteit, die de
laatste decenniën weer zoo de belangstelling trekt, aandacht werd
besteed, blijkt onder andere uit een opmerking van PLINIUS, die
beschrijft, dat de qualiteit van den wijn afhangt van den aard van
den grond, waarop de druif gegroeid is.
Deze grondslag van het bemestingsadvies, de al of niet beschreven
boerenervaringis een stevige pijler. Geen enkel voorzichtig adviseur
zal deze bron van kennis over het hoofd zien. De onderzoeker mag
haar zeker niet verwaarloozen, ofschoon hij den moed moet bezitten
er zoo noodig dwars tegen in te gaan. Deze overgeërfde, echter door
traditie en landstreek beperkte kennis, vormt een machtig substraat,
waarin de nieuwe inzichten met beleid geënt behooren te worden.
Dat hiermede successen zijn te behalen heeft het resultaat van het
landbouwonderwijs reeds duidelijk aangetoond.
In het midden der achttiende eeuw pleitte de Engelsche arts en
onderzoeker FRANCIS HOME voor de instelling van een proef boerderij,
waarop naast andere vraagstukken ook die over de juiste wijze van
bemesting bestudeerd konden worden. Er bestond echter nog niet
voldoende belangstelling om tot de stichting van een dergelijk bedrijf te kunnen overgaan. In 1788 geeft de scheikundige ANTOINE
LAURENT LAVOISIER in een voordracht te Parijs een overzicht van
eenige resultaten, die hij op zijn boerderij te BIois bereikt had.
Zijn executie in 1794 als slachtoffer van de Fransche revolutie, maakte
een einde aan zijn werk, voordat landbouwkundig belangrijke resultaten waren bereikt.
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Het duurde tot in het begin van de negentiende eeuw voor aan de
boerenervaring een andere grondslag kon worden toegevoegd. I n
1834 stichte J E A N BAPTISTE BOUSINGAULT na zijn terugkomst uit
Zuid-Amerika, waar hij mijningenieur geweest was, op het landgoed
van zijn vrouw te Bechelbron in den Elzas de eerste proefboerderij.
Hij deed daar voor dien tijd uitgebreide onderzoekingen, onder andere
over de assimilatie van de luchtstikstof, het gebruik van meststoffen
en de bewaring van stalmest. De resultaten der proefvelden vormden
een nieuwe bron, waaruit in het vervolg geput kon worden. Een bron,
die uitgegroeide tot een reusachtig apparaat ten dienste van het onderzoek en de landbouwvoorlichting, wat moge blijken uit het feit, dat
in ons land in het j a a r 1944 niet minder dan 624 bemestingsproefvelden met verschillende objecten en verscheidene herhalingen
werden geregistreerd.
Ondertusschen had ook het onderzoek op het laboratorium, eveneens
een bron voor het bemestingsadvies, niet stil gestaan. Door het scheikundige werk van LAVOISIER, waarmede de basis gelegd werd voor
de quantitatieve chemische analyse, werden mogelijkheden geopend,
die ook voor de landbouwscheikunde succesvol zouden zijn. De alchemistische richting wordt langzaam aan verlaten en de Zwitser
THEODORE DE SAUSSURE komt schoorvoetend tot de erkenning, dat de
aschbestanddeelen voor den groei van de plant van beteekenis zijn
en tevens, dat deze uit den grond worden opgenomen.
De onderzoekingen en opvattingen van den Zwitser zijn echter
niet in staat de humus-theorie van ALBREGHT D A N IE L T H A E R omver
te werpen. De tijd is nog niet rijp voor de afwijzing van de vitalistische beschouwingen over de plantenvoeding. Vele leidende onderzoekers nemen nog steeds aan, dat de voeding van de plant met van
het leven afkomstige stoffen moet plaats hebben, daar deze stoffen
nog iets van het levensbeginsel bevatten. Men propageert een goede
kringloop van de voedingstoffen op de boerderij, om toch vooral
niets van het leven te verliezen. Alle aandacht wordt daarom aan de
stalmest besteed, terwijl de humus, dat is het organisch bestanddeel
van den bodem, naast het water als eenige voedingsstof voor het gewas
wordt erkend. Het is een opvatting, die we in den tegenwoordigen
tijd, aan de omstandigheden en inzichten van de maatschappij
aangepast, min of meer terugvinden in de anthroposophische en
biologisch dynamische bemestingsmethodes. Een werkwijze, die
naast vele vermoedelijk onbelangrijke bijkomstigheden ook enkele
kernen bevat, zooals de bereiding en het gebruik van goede compost, die, gezien de resultaten, de aandacht zeker waard zijn.
Ook H U M PH R Y D A V Y , die in 1813 de term landbouwscheikunde
introduceerde, bracht te weinig nieuwe landbouwkundig belangrijke
zaken naar voren om de vitalistische beschouwingen te doorbreken.
De strijd en onzekerheid duurt voort tot in het midden der vorige
eeuw. M aar dan verschijnt in 1840 de eerste druk van het beroemde

193
boek van JUSTUS VON LIEBIG: „Die Chemie und ihre Anwendung auf
Agrikultur und Physiologie", waarmede het sein voor de reeds voorbereide omwenteling wordt gegeven. O p meesterlijke wijze vat de
auteur de gegevens van BOUSSINGAULT, SPRENGEL, SCHÜBLER, BERZELIÜS, DE CANDOLLE, THENARD EN DAVY samen en ontwikkelt naar
eigen inzicht de speculatieve theorie der minerale voeding: De aschbestar.ddelen zijn noodzakelijk voor den groei van de plant, zij worden
door haar uit den grond opgenomen en niet getransformeerd uit
andere substanties. Het is niet nodig dat ze in organischen of van het
leven afkomstigen vorm voorkomen.
V O N LIEBIG heeft zoals elk baanbreker, veel tegenstand ondervonden en zijn speculaties ontlokten veel kritiek, waarvan de oorzaak
zoo scherp door den Zweed JACOB BERZELIUS in zijn jaarverslag
van 1841 werd aangegeven. O p V O N LIEBIG doelende schrijft hij:
„BOUSSINGAULT werkt op hetzelfde gebied..., maar volgt den langen
moeilijken weg elk vraagstuk met een of meer experimenten te bewijzen. Hij geeft zijn antwoorden niet zo snel, maar ze zijn in den
regel betrouwbaar". Inderdaad steunde de theorie der minerale
voeding op zeer weinig experimenten, maar door zijn strijdvaardig
en vasthoudend karakter en door zijn terecht grote autoriteit op
zuiver chemisch gebied, wist de ontwerper het pleit te winnen.
Trouwens het experimentele bewijs liet niet lang op zich wachten.
In antwoord op een uitgeschreven prijsvraag verscheen in 1842 het
resultaat van een onderzoek van de botanicus A. F. WIEGMANN en
den apotheker L. POLSTORFF, waaruit bleek, dat planten op uitgegloeid kwartszand en in platinakrullen slechts konden groeien als
behalve water ook minerale zouten werden toegevoegd. Hiermede
deed zijn intrede in de landbouwscheikunde, wat de eerste Wageningsche hoogleraar in de landbouwchemie, ADOLF M A Y E R , het
synthetisch experiment noemde, en wat wij zoo gaarne met modelproef betitelen. Het is een vruchtbare proef geweest, die aanleiding
gaf tot een groot aantal onderzoekingen. De voedingsphysiologie der
planten werd een belangrijk stuk vooruit gebracht, men leerde de
eerste groep van onmisbare elementen kennen en de proeven, waarvan de resultaten nieuwe bronnen vormen voor het bemestingsadvies, zijn legio. Het onderzoek van WIEGMANN en POLSTORFF was
ook mede aanleiding tot de bepaling van de samenstelling van een
groot aantal plantenasschen, die in tweede helft der vorige eeuw
werden verricht. EMIL W O L F F op wiens naam vele van deze analyses
staan, bundelde alle tot 1880 bekende gegevens samen tot zijn bekende „Aschenanalyse", waarin rond 4400 vrij volledige uitkomsten
worden vermeld. Ook in cijfers, die berekeningen mogelijk maken
over de hoeveelheid anorganische stoffen, die het gewas aan den
bodem onttrekt, dragen het hunne bij tot de fundeering van een
rationeele bemesting.
M aar de eerste modelproef is ook van direct belang voor den land13
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bouw. Immers wat men bij onze arme zandgronden bij bemesting
doet, is niets anders dan elkj a a r in het groot herhalen, wat WIEGMAN
en POLSTORFF eens in het klein op het laboratorium deden. Bedenkt
men daarbij, dat onze bloembollencultuur, die van een zoo groote
economische beteekenis is voor ons land, ondanks de groote stalmestgiften tot dit type van teelt behoort, en dat onze heideontginningen
ook tot deze catagorie te rekenen zijn, dan is het geven van verdere
voorbeelden niet noodig om het groote belang te onderschrijven.
In hetzelfde jaar, dat het eerste synthetische landbouwscheikundig
experiment werd gepubliceerd, verkreeg de Engelsche landheer
J O H N BENNET LAWES zijn eerste patent voor de bereiding van superphosphaat. Hiermede werd de kunstmestindustrie geboren, een industrie,
die enorme afmetingen heeft aangenomen en waarvan de invloed op
het bemestingsadvies niet onderschat mag worden. In het proefstation van Rothamsted ving het scheikundig en landbouwkundig
onderzoek der meststoffen aan, dat later op talrijke, over de geheele
wereld verspreide, proefstations werd voorgezet en ontwikkeld.
Nieuwe bronnen en processen voor de bereiding en winning van
waardevolle producten werden opgespoord, chilisalpeter, zwavelzure
ammoniak, de kalizouten van Stassfurt en het slakkenmeel zijn de
eerste voorbeelden van deze ontwikkeling.
Door samenwerking, soms gezocht, soms gedwongen, soms zelfs
door tegenwerking van wetenschap, techniek, voorlichting, propaganda en reclame resulteerde uit de theorie der minerale voeding, die
allerwege aanhang vond een kunstmestverbruik, dat in de vooroorlogsche jaren over de geheele wereld genomen per jaar bedroeg
2,4 millioen ton zuivere stikstof (N), 3,9 millioen ton zuivere phosphorzuur (P 2 0 5 ) en 2,5 millioen ton zuivere kali ( K 2 0 ) .
Voor ik deze- ten deele historische aanteekeningen besluit, waarin
getracht werd den moeizamen weg te schetsen, die moest worden
afgelegd voor de door den student zoo gemakkelijk aanvaarde kennis
werd bereikt, moet ik nog U w aandacht vragen voor een paar
andere oudere onderzoekingen. N u niet op het gebied van de plantenvoeding, waarmede we ons tot nu toe hebben bezig gehouden, m a a r
op het terrein van de bodemkunde. Want ook de kennis van den bodem
is, zooals later nog duidelijker zal blijken, voor het geven van een bemestingsadvies een noodzakelijke eisch.
In het door C A R L SPRENGEL in 1837geschreven boek over de bodemkunde worden een aantal analyses van gronden vermeld, waaruit
blijkt, dat er tusschen vruchtbare en onvruchtbare akkers duidelijke
chemische verschillen voorkomen. Hij toont dit verschil niet alleen
aan, maar kent aan de cijfers voor kalium, phosphaat, stikstof en
nog verscheidene andere elementen reeds een beteekenis toe in verband met den groei der gewassen.
Aan den Utrechtschen hoogleeraar in de scheikunde, G E R R I T J A N
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MurH E R , de tijdgenoot en groote tegenstander van VON LIEBIG,
danken we het inzicht dat de grond de reactie van de plant op de
meststof regelt. V a nhemisdeopvatting afkomstig, diein vakkringen
nu algemeen aanvaard wordt, dat niet de plant maar de bodem
bemest moet worden. Ofschoon zijn onderzoekingen vooral betrekking hebben op de scheikunde van de eiwitten en van den humus,
zijn degedachten, die neergelegd werden in zijn boek: „ D e scheikunde der bouwbare a a r d e " van zoo een formaat, dat de grondlegger der kolloidchemie en bodemkundige, de Leidsche hoogleeraar
JACOB. MAARTEN VAN BEMMELEN het vermoeden uitsprak, d a t in de

toekomst meer de opvattingen van M U L D E R , d a n detheorie van VON
LIEBIG de leiding zouden nemen.
Dat inderdaad de meststof middels den grond werkt op de plant,
werd in aanleg ontdekt door de fraaie onderzoekingen van THOMAS
W A Y , eveneens een tijdgenoot van VON LIEBIG. Hij bestudeerde
voor de eerste maal op systematische wijze de omwisselingsverschijnselen in den grond, waarmede de basis gelegd werd voor de kennis
van het doode deel van het dynamische systeem grond. Zijn werk
is nogdikwijls het uitgangspunt voor vele moderne onderzoekingen.
Het feit, datdebodem en zelfs hetanorganische deel daarvan geen
inactieve voorraadschuur voor voedingsstoffen is, maar een systeem,
waarin verscheidene ook uit het leven bekende processen reeds op
primitieve wijze plaats hebben, leert den grond kennen als een overgang tusschen levende en doode materie. Door deze eigenschappen
is hij speciaal geschikt als middenstof tusschen de levende plant en
de doode meststof. Deze processen zijn dan ookmet de bodemkunde
een essentieel deel van de bemestingsleer en onderscheiden de bemestingsleer tevens van de zooveel eenvoudiger leer der plantenvoeding.
Het wordt tijd de verschillende grondslagen, dieik reeds opsomde
in een meer systematisch verband te schikken en uit deze rangschikking de conclusies voor het bemestingsadvies te trekken.
Het. doel van de bemesting is de verhooging van de productie en
de verbetering van de qualiteit der plantenstof. Men zal voor het
geven van een bemestingsadvies daarom eenig inzicht behooren te
hebben in de processen dietot de stofvermeerdering aanleiding zijn.
Dit terrein, de biosynthese,is echter zoo moeilijk en speculatief, dat
de landbouwscheikundige zich bij voorkeur beperkt totde studie der
verschijnselen, diein nauw verband blijken te staan metdeze synthese. H e t is via de plantenvoeding met anorganische zouten, dat is
via de ionenvoeding, dat de boer den opbouw der plantenstof kan
beïnvloeden.
De eerste pijler voor hetbemestingsadvies, dieikwil noemen is d a n
ook de kennis derplantenvoeding. Men behoort inzicht te hebben in
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en feitenmateriaal te bezitten over de verschijnselen, die zich bij de
absorptie der voedingsionen door de plant voordoen. H e t inzicht
verkrijgt men door de bestudeering van de phaenomenen, welke
zich tot hypothesen of theorieën laten verwerken. Hiertoe zou ik
willen rekenen, de denkbeelden, die men zich vormt, over de processen, die zich bij de opname der ionen afspelen. H et is het werkterrein van den plantenphysioloog, dat echter dikwijls door eigen
waarneming van den landbouwscheikundige moet worden aangevuld en verbreed. Zoo komen de Amerikaansche onderzoeker
D. R. HOAGLAND en de Engelsche geleerde F. C. STEWARD tot het

belangrijke inzicht, d a t de opname der ionen door de plant een
stofwisselingsproces is, omdat de factoren, die deze stofwisseling
regelen namelijk de temperatuur, de zuurstofdruk en het glucosegehalte van de wortels zoo een belangrijken invloed op de absorptie
van de kationen en anionen uitoefenen.
In tegenstelling met den Zweedschen physioloog H E N D R IK LUNDEGARDH vermijden ze echter angstvallig de opstelling van gedetailleerde voorstellingen, die de mogelijkheid scheppen bepaalde onderscheidingen te maken. LUNDEGARDH erkent een speciale ademhaling
voor het opnemen der anionen en neemt een mozaïkstructuur van
de buitenste plasmalaag aan, die hem in staat stelt een beeld te
vormen over het ruimtelijk mechanisme der ionenabsorptie. D e
vraag of deze voorstellingen geheel juist zijn acht ik van minder belang, zoo lang men het als denk-beeld aanhoudt. V a n beteekenis is
echter, dat het een werkhypothese geeft, die mogelijk vruchtbaar
zal blijken.
In den gedachtengang, zooals die zich in ons laboratorium onder
medewerking van mijn vriend R O B LOOSJES ontwikkeld heeft, onderscheiden we twee processen, die voor de absorptie der ionen door de
plant van beteekenis zijn. H et eerste proces is dat van den afvoer
van de in de wortelperipherie aanwezige ionen. We noemen het de
pompfunctie; ze wordt geregeld door de stofwisselingsfactoren, die
door HOAGLAND en medewerkers beschreven zijn. H et tweede proces
is van meer „dooden" aard en betreft de adsorptie derionen aanden
wortelwand. We noemen het de wandfunctie; het is nauw verwant
aan het onderzoek van LUNDEGARDH en zijn school. Zoopassen de
onderzoekingen van de tegenstanders harmonisch in een nieuwe
werk-hypothese, die uit den aard der zaak ook niet meer dan een
denkbeeld is, datdoor onderscheiding detegenstellingen bijeenbrengt.
Bij deze studie over de opname der ionen leverde de wiskundige
analyse van het feitenmateriaal op een physisch chemisch patroon
het bewijs, dat aande absorptie een adsorptie voorafgaat, waarmede
de vermoedens van HOAGLAND, VON W R A N G E L , VAN DEN H O N E R T
en anderen bevestigd konden worden. Hieraan is een practische
consequentie verbonden, want indien aan de opname der ionen
een adsorptie voorafgaat, dan is de concentratie der bodemoplossing
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van minder belang dan vermoed werd. Immers door deze adsorptie
worden verschillen in concentratie in de aan den wortel nabije
ionensfeer belangrijk genivelleerd. Ook een tweede verschijnsel,
waarvan het klinisch onderzoek reeds het bestaan had aangetoond,
namelijk de beteekenis van de ionenverhouding voor den groei van
het gewas, kwam op een steviger fundament te staan. Daar het
worteloppervlak begrensde afmetingen heeft, zal ook de ionensfeer,
die aan den wortelwand kleeft, begrensd zijn. En daar nu alle ionen
v a n de oplossing als gevolg van de warmtebeweging om een plaats
in die sfeer concurreeren, is de verhouding der ionen van het milieu
v a n meer beteekenis dan de concentratie, als het gaat over de concentratie van de geadsorbeerde ionen.
Deze en vele andere inzichten, waarop ik nu niet verder zal ing a a n , hebben in relatie met het bemestingsadvies uit den aard der
zaak slechts een qualitatieve beteekenis. Maar dikwijls wordt vergeten,
d a t men de hoedanigheid der materie moet kennen, voor men de
zooveel moeilijker, evenwel mechanisch wiskundig te behandelen,
vraagstukken betreffende quantiteiten naar behooren kan verwerken.
E n het is een onjuiste instelling als de landbouwkundige het hoofd
schudt als de landbouwscheikundige het proefveld, het gewas, de
kunstmest en de bascule verwisselt voor het bekerglas, de afgesneden
plantenwortel, de kunstmatig radioactieve stof en de Geigerteller.
Beide wijzen van onderzoek moeten naast elkaar functionneeren, niet
alleen om elkaar te bevruchten, maar ook om elkaar aan te vullen.
Want eenerzijds zijn de theoretische gegevens voorloopig niet in staat
de practische resultaten van een maatregel te voorspellen, maar
anderzijds bezitten de meer practische feiten te weinig achtergrond
en missen deze de stuwkracht voor den noodzakelijken groei der
bemestingsleer.
Naast dit inzicht is kennis van feiten noodig, waarbij de specifieke
eischen van het gewas op den voorgrond staan. Hier beweegt de
landbouwscheikunde zich ten deele op het terrein van de speciale
plantenteelt. Deze bijzondere gegevens worden vooral verkregen uit
de resultaten der bemestingsproefvelden, die naast de boerenervaring de
b r o n der kennis vormen. De uitkomsten der plantenphysiologie zijn
voor dit doel in het algemeen minder geschikt. De bijzondere kenmerken zijn zoo intens verweven met den aard van het milieu,
d a t cijfers, die uit experimenten onder modelomstandigheden verkregen zijn, slechts als eerste benadering en oriëntatie zijn te gebruiken. Juist de eigen gegevens van de landbouwscheikunde, dat
zijn de proefveldresultaten, dragen de zoo noodzakelijke bijzondere
kenmerken. Voor een gedegen onderzoek is het echter niet voldoende te volstaan met het bepalen van opbrengsten en zoo mogelijk
qualiteiten, hiervoor is ook noodig de bepaling van de chemische
samenstelling van het gewas. Dan pas leert men de behoefte der
gewassen in al haar schakeeringen kennen, want het is wel betrekke-
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lijk eenvoudig de gewassen in te deelen in groepen, die meer of minder
behoeften hebben aan stikstof, kalium, phosphaat en andere elementen, maar het wordt veel moeilijker indien men hierover bijzonderheden wenscht te kennen. Toch is ook in verband met de keuze der
meststoffen dit van groot belang. Sommige planten, zooals de suikerbiet hebben voor hun groei zeer veel kalium noodig, maar kunnen
deze kalium uit een tamelijk moeilijk opneembaren vorm absorbeeren,
andere gewassen, zooals de aardappel vragen eveneens een ruime
kaliumvoorziening, deze moet echter in een gemakkelijk op te nemen
toestand aanwezig zijn en weer andere gewassen, zooals de karwij
kunnen met veel minder kalium groeien, maar missen de eigenschap
om deze weinige kalium uit een onbeweeglijken vorm te kunnen
opnemen.
Bij deze practische studies mag men zich niet beperken tot het
vaststellen van de gehalten van de macro-elementen stikstof, kalium,
phosphor en kalk, maar moet ook aan de medio-elementen magnesium, ijzer en zwavel en aan de micro-elementen mangaan,
koper, zink, molybdaen, borium en andere de noodige aandacht
worden besteed. De ontwikkeling van de techniek der chemische
analyse, waarbij vooral het gebruik der spectraal-analyse genoemd
moet worden, heeft het mogelijk gemaakt ook deze problemen in
grooten omvang in studie te nemen. Steeds meer komt men dan tot
de overtuiging, dat ook in ons land nog verscheidene hongerziekten,
onder andere in de fruitboomen, voorkomen, die niet eerder werden
herkend. De studie van deze verschijnselen in hun causale betrekkingen beweegt zich op het grensgebied van de plantenphysiologie
en de landbouwscheikunde. De uitvoering komt dikwijls als gevolg
van de typische scheikundige moeilijkheden voor rekening van den
landbouwscheikundige.
Met behulp van de plantenvoeding is het noodig de factoren te
isoleeren, die door het milieu: „ b o d e m " geregeld worden. Want
dit zijn de grootheden, waarmede men, voorzoover het mijn vak betreft, in de practijk den groei der gewassen kan beïnvloeden. Deze
factoren, die ik wel eens de bodemkundige biofactoren genoemd
heb zijn de volgende vijf: de temperatuur of warmte-activiteit, de
redox-toestand of zuurstof-activiteit, de watervoorziening of wateractiviteit, de kationentoestand of kationen-activiteit en de anionenomloop of anionen-activiteit van den grond. Zij zijn zelf de resultante van een groot aantal andere grootheden, die in de bodemkunde bestudeerd worden, zoodat ik vanzelf kom tot de tweede
pijler: de kennis van den grond.
Ook in de kennis van het milieu van de wortels onzer cultuurplanten, kunnen we twee deelen onderscheiden. Een algemeen gedeelte, dat zich bezig houdt met de studie van het materiaal en dat
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zich niet om het bijzondere geval bekommert. Hierin komen aan
de orde de vraagstukken over de in- en uitwisseling der ionen en
over het vastleggen van elementen in een moeilijk opneembaren
vorm, een verschijnsel dat voor de bemesting met kalium en phospha.at van practisch belang is. M aar ook de problemen over den
aard der materie, over de klei als mengsel van het beweeglijke en
veranderlijke menggel en het stabiele en rustige kleimineraal, over
den humus, die telkens anders is en telkens nieuwe gedachten opwekt, over de minerale reserve, die met haar verweering in de
tropische gronden direct voor de plantenvoeding zorgt. Daarnaast
kan niet de studie gemist worden van den mechanischen bouw in
al zijn grove en fijne schakeeringen, van de structuur als biologisch
physisch verschijnsel, van nitrificatie en vertering, waarbij van de
gegevens der microbiologie gebruik gemaakt moet worden. Deze
en vele andere verschijnselen van den grond moeten worden aangevuld met waarnemingen en studies op het veld, over den bouw van
het profiel, over de beweging van het water en over zoo veel meer.
Zij geven tenslotte aanleiding tot het opstellen van hypotheses en
theorieën of zoo men wil van regels en wetten, die een basis vormen
voor de studie van de reactie van de plant op den bodem. Zij zijn
tevens noodzakelijk voor het begrip van de waarde van het bijzonder
deel der bodemkunde: het grondonderzoek.
Het grondonderzoek is wel het meest zelfstandige deel der landbouwscheikunde, omdat de hierbij gebruikte wetenschappen geheel als
hulpwetenschap dienst doen en dus ondergeschikt en niet nevengeschikt zijn aan de specifieke bodemkundige bijdragen.
Dit bijzondere onderzoek van den grond is van meer diagnostischen aard, omdat men de gebreken, die een bepaalde grond ten opzichte van de plantenvoeding vertoont, moet opsporen.
Het tracht voor het particuliere geval op een of andere wijze
vast te stellen, hoe de toestand van den akker in verband met den
groei van het gewas is of zal zijn. Wat het chemisch gedeelte betreft,
dat in hoofdzaak betrekking heeft op den toestand der voedingsionen is men aangewezen op conventioneele methodes. De moeilijkheid is vooral de isolatie van dat deel der voedingsionen uit den
grond, dat in een groeiseizoen voor het gewas ter beschikking komt.
Hierbij moet de werkzaamheid van de plant ten opzichte van den
bodem in het laboratorium worden nagebootst met scheikundige
middelen. En al is men in hart en nieren scheikundige en al wil men
van geen enkele vitalistische beschouwing ook maar het minste aanvaarden, dan zal men toch moeten bekennen, dat dit in principe
een onmogelijkheid is, daar de reactie van twee vaste phasen nooit
door die van een vloeibare en een vaste phase kan verwezenlijkt
worden.
Men is dan ook aangewezen op correlatieve verbanden, die tus-
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sehen een reeks cijfers van het laboratorium en een reeks cijfers van
de proefvelden bestaan. Door verbetering van de methodiek tracht
men deze correlatie steeds nauwer te maken. Het Rijkslandbouwproefstation te Groningen heeft de laatste tien jaren een groote hoeveelheid werk verzet om deze vraagstukken tot grooter klaarheid te
brengen.
Het Landbouwscheikundig Laboratorium te Wageningen heeft
dezen wegwel gadegeslagen, maar niet zelf bewandeld ; het was hiertoe ook niet genoodzaakt, daar het niet direct voor de voorlichting
werkzaam is. Wij hebben getracht een methode te ontwerpen, die een
meer causale basis heeft, waarmede ik bedoel de bepaling van de
physisch-chemische ionenactiviteiten in den grond, die nu zoover is
uitgewerkt, dat naar we hopen spoedig een toetsing op grooter
schaal mogelijk is.
Daarnaast hebben we naar aanleiding van de mededeelingen van
den Amerikaanschen onderzoeker M. F. M O R G A N in navolging van
K. C. W. VENEMA, die deze Amerikaansche werkwijze in ons Indië
introduceerde, een geheel andere wijze van onderzoek bestudeerd.
Bij de tot nu toe gebruikelijke methodes bepaalt men een, twee of
soms nog enkele andere voedingsionen en tracht in deze weinige
waarnemingen voldoenden steun voor het bemestingsadvies te vinden.
Er is bij deze methode van onderzoek echter weinig sprake van een
karakteriseering van den grond in zijn geheel, dat wil zeggen als
eenheid grond, ofschoon niet te ontkennen valt, dat elke single value
meer beteekent, dan het cijfer op zichzelf waard is, daar het een
moment uit een natuurlijk systeem weergeeft. De werkwijze van
M O R G A N bestaat in het bepalen van een groot aantal ionen, die wel
op een minder nauwkeurige manier worden vastgesteld, maar die te
zamen een groot gebied omvatten.
De interpretatie van deze gegevens behoort op een andere basis te
geschieden, dan men bij het grondonderzoek tot heden gewend is.
Zoowel MORGAN zelf en vele gebruikers van deze methode in het
buitenland, vertolken de resultaten nog op de gebruikelijke manier,
dat wil zeggen in hun onderdeden. Ik ben echter van meening, dat
de vele deelen als één geheel gezien behooren te worden, een geheel
dat meer is dan de som der deelen. Zoo behoort men het phosphaatcijfer niet als phosphaattoestand te zien, maar mede in verband met
en evenals de andere cijfers als een symptoom van de gesteldheid van
den geheelen grond. De quantiteiten der ionen worden samengevoegd tot een qualiteit van den bodem.
Dat naast deze karakteristiek ook nog van de hoeveelheid der ionen,
in den ouden gedachtengang, gebruik gemaakt kan worden is verheugend. Zij maakt de ontwikkeling van het grondonderzoek langs
geleidelijke banen mogelijk en geeft daarnaast houvast voor het
quantitatieve bemestingsadvies ten opzichte van bepaalde stoffen.
Het komt me echter voor, dat het niet gewenscht is, de gegevens van
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de MoRGAN-analyse op dezelfde correlatieve wijze te verwerken als
men bij het klassieke onderzoek doet. In mijn visie kan dit niet tot
een beoordeeling van deze werkwijze bijdragen. De steun, die hët
MoRGAN-onderzoek aan het bemestingsadvies geeft, ligt meer in de
richting van kennis over de hoedanigheid van den grond, dan dat het
een zuivere diagnose over de hoeveelheid toe te dienen mest geeft.
De boog, die tusschen de twee genoemde pijlers, de voedingsbehoefte van het gewas en den bodemtoestand gelegd wordt, is een
conclusie over een al dan niet noodzakelijke aanvulling van bepaalde
stoften van den grond. Moeten stoften worden toegevoegd, dan is
hieruit tevens bekend welke elementen en bij benadering welke hoeveelheden hiervan moeten worden gebruikt. Voor de bepaling van
de mestgift is echter ook nog de kennis van een derde pijler noodig,
immers van vele elementen zijn meststoffen bekend, die zeer verschillende eigenschappen hebben. Men kan bijvoorbeeld stikstof in organischen vorm geven, m a a r ook in nitraat of ammoniakvorm, men kan
oplosbaar of onoplosbaar phosphaat toedienen.
Deze derde pijler is de kennis der meststoffen, dat wil zeggen de
kennis van de eigenschappen der natuurlijke en technische producten, zoowel wat betreft hun samenstelling als hun reactie met den
grond en hun verwerking door de plant. Dat hierbij menigmaal
van de gegevens der technische chemie gebruik gemaakt wordt, is
duidelijk als men weet, dat met het ion, dat men aan den grond
wil toevoegen, steeds andere ionen en stoffen — de andere bestanddeelen van het handelsproduct — worden toegevoegd. Chilisalpeter
werkt onder bepaalde omstandigheden niet slechts zoo gunstig als
gevolg van de physiologisch alcalische verwerking van' het natriumnitraat, maar door de aanwezigheid van kleine hoeveelheden andere
stoften, waarbij het oligo-element borium sterk op den voorgrond
staat. De kalimeststoffen kunnen het voor sommige gewassen schadelijke chloride bevatten, maar bij een andere keuze der kalimeststof
daarvan vrij zijn. De ruwe kalizouten en de patentkali bevatten het
voor onze zandgronden zoo gunstige magnesium, de gezuiverde
kalizouten missen dit dikwijls belangrijke bestanddeel.
De kennis van deze bijmengsels, vroeger wel verontreinigingen of
ballaststoffen genoemd, verkrijgt men door de chemische analyse van
het mestmonster, maar ook door de studie van de vorming of de
bereiding van het ruwe product en de verwerking tot handelswaar.
Voor de studie van de waarde als meststof zijn proefvelden noodig,
waarvan de gegevens in verband met de wisselende weersgesteldheden liefst over verschillende jaren gespreid behooren te zijn. Voor
een beter begrip is het gebruik van modelproeven in zand of watercultures ter aanvulling dikwijls noodzakelijk.
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Deze gegevens, de voedingsbehoefte van het gewas en de eigenschappen van den grond en de meststof in hun drievoudige onderlingerelatievormen hetloopvlak van de brug, die naar het bemestingsadvies voert. Zoo men wil kan men in de uitwerking van dit advies
een drietal typen onderscheiden.
Het eerste zou ik willen noemen het globale bemestingsrecept.
Het komt voor in de handboeken, die de plantenteelt behandelen,
en in de vlugschriften, die de kunstmesthandelaren verspreiden. Het
is het minst nauwkeurige advies wat mogelijk is, daar het niet meer
geeft dan de gemiddelde ervaring en met het bijzondere geval geen
rekening kan houden.
Het tweede type, wat ik den naam mechanisch advies zou willen
geven, is minder onnauwkeurig. Het houdt reeds ten deele rekening
met het bijzondere geval door den invloed van verscheidene factoren, die behandeld werden, op een mechanische wijze te verwerken.
In zijn besten vorm gaat het uit van de waarschijnlijkheidsrekening
en heeft daardoor een min of meer bekende trefkans van juistheid
en succes. Dit type van advies wordt gegeven door de laboratoria,
die hun adviezen verstrekken volgens bepaalde schema's, waarin de
resultaten van grondonderzoek, proefveldwaarnemingen, eischen der
gewassen, eigenschappen van de meststoffen en soms ook de kennis
van de streek correlatief verwerkt zijn. De resultaten zijn afhankelijk
van de methodes van onderzoek, die gebruikt worden, en de betrouwbaarheid der correlaties, die worden toegepast. Maar wee den boer
of planter, die een grond heeft, die toevallig niet in het schema past.
Het derde type, dat den juisten bemestingsmaatregel het beste
benadert, zou ik het particuliere advies willen noemen. Dit kan
slechts gegeven worden door een particuliere combinatie van de resultaten volgens type twee met de ervaringen van den landbouwer, die
het bedrijf leidt, en na eigen kennisname van den adviseur ter plaatse.
I n dit advies wordt het resultaat van het veldonderzoek, dat het
laboratoriumonderzoek aanvult, opgenomen.
Het eerste type staat in het boek, het tweede ontstaat op het laboratorium en het derde type wordt samengesteld met de kennis van
het concrete geval.
Ofschoon ik me bewust ben, dat het voor een land als het onze,
met zijn intensieve land- en tuinbouw, met zijn akkers, tuinen en
weilanden met varieerende geschiedenis en daardoor groote spreiding in aard en samenstelling, voorloopig nog tot een illusie zal behooren, dat degene, die het advies geeft, de eigenschappen van den
concreten akker geheel kent, meen ik toch, dat de ontwikkeling van
de voorlichting op het gebied der bemesting in deze richting behoort
te worden gestuwd.
Tot nu toe heb ik me beperkt door me op de basis te stellen van de
minerale voeding der plant in den door VON LIEBIG gegeven vorm,
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maar in den huidigen tijd is dit niet meer volledig. U denkt vermoedelijk dat nu tenslotte de economie ter sprake komt, want zonder
economische basis is een bemestingsadvies misschien een gedegen
resulta.at van den onderzoeker, m a a r zeker een fictie voor de practijk. Toch wil ik hiervoor geen aandacht vragen, niet omdat ik het
belang van dit fundament onderschat, maar omdat ik me tot een
natuurwetenschappelijke behandeling van het vraagstuk wil beperken.
Ik doel op een ander verschijnsel, namelijk het langzaam aan
slechter worden van onze gronden als gevolg van het eenzijdig gebruik van kunstmest, waarbij de voorziening met organische stof,
die voor de vruchtbaarheid zoo noodzakelijk is, groote gevaren
loopt. J a r e n lang heeft men geteerd op de „oude kracht" van den
grond en niet alleen in ons land m a a r ook elders is men tot de conclusie gekomen, dat deze zoo merkwaardig getypeerde toestand, aan
het verminderen is. In ons land hebben Prof. J . H U D I G en O . J . C L E V E RINGA met stem en geschrift hiervoor gewaarschuwd, door de structuur in het middelpunt van de soms heftige discussie te plaatsen.
In Engeland is het de bekende landbouwkundige S IR ALBERT
H O W A R D , die met vele anderen oproept tot een bezinning over deze
kwestie, zonder positief de structuur op den voorgrond te stellen.
De door hen bereikte resultaten met een goede stalmestbereiding,
met een juiste composteering van afval en door toediening van deze
stoffen aan den grond, zijn verbluffend. Verlaten, totaal uitgeboerde
gronden, werden in enkele jaren op een behoorlijk niveau gebracht
met een zeer loonende productie van plantenstof.
Toch is ook hier voorzichtigheid geboden, want sommige onderzoekers gaan in hun geestdrift zoo ver, dat ze het gebruik van kunstmest verwerpen, omdat deze stoffen schadelijk voor den grond zouden
zijn. Dit deel der landbouwscheikunde, dat zeer nauw bij de grondverbetering aansluit, is pas kort in ontwikkeling, zoodat gewaakt
behoort te worden tegen overijlde besluiten. Dat de kunstmest van de
boerderij gaat verdwijnen lijkt me een onmogelijkheid, daar het bekend is, dat de verweering den aanvoer van gemakkelijk opneembare
stoffen niet kan bijhouden en al zou dit het geval zijn dan toch eens
de totale uitputting moet komen. Bij de huidinge bedrijfsvoering,
waarbij reeds vele producten niet meer in het bedrijf terugkeeren
en bij de toekomstige uitbreiding hiervan — de industrie vraagt
immers telkens meer grondstoffen en zoekt steeds nieuwe mogelijkheden voor de afvalstoffen — verdwijnen vele anorganische voedingsstoffen uit het bedrijf. Dit deficit kan slechts door kunstmest worden
aangevuld.
Of de toediening van de kunstmest in zijn huidigen vorm zal
blijven bestaan, of dat deze via compost of anderszins eerst een
voorbereiding moet ondergaan zijn vraagstukken, die spoedig aan
de orde zullen zijn en die interessante problemen vormen. Misschien
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zal de op mij volgende generatie den zwaren tred van den kunstmestzaaier, die met breede worp de kostelijke zouten strooit, moeten
missen, niet als gevolg van de voortschrijdende mechanisatie, maar
als landbouwkundige consequentie van de ontwikkeling der landbouwscheikunde.
Zoo staan we dan een eeuw na de ontdekking van de theorie der
minerale voeding, weer midden in het probleen der organische stof,
dat men toen meende te hebben afgesloten. Deze nieuwe periode is
wel anders dan voorheen. Nu zal de hulp moeten worden ingeroepen
niet van den scheikundige maar van den microbioloog en mycoloog,
die licht zal moeten werpen op de veelvuldige met de organische
stofvoorziening samenhangende symbioses. Want het blijkt steeds
meer, dat deze vorm van samenleving ook voor de voeding van onze
cultuurgewassen van groot belang is. Het leven doet zich weer op
andere wijze gelden.
Het toenemend gebruik van organische stof heeft echter dezelfde
practische consequenties als voorheen, dat wil zeggen ook zij voert
evenals de vitalistische beschouwingen, die ik reeds noemde, tot een
circulatiebedrijf, waarin zooveel mogelijk van den oogst en van den
afval weer aan het land wordt teruggeven. Zij voert naar het opnemen
van gewassen in de vruchtwisseling, die organische stof in den grond
aanbrengen, zooals de groenbemesters en de kunstweiden, met
consequenties, die ver buiten het gebied van de landbouwscheikunde
liggen en die tenslotte raken aan de landbouwpolitiek, die door de
regeering wordt uitgestippeld. Zij voert ook naar de verwerking van
allerlei afval, uit de steden, dat nu verloren gaat voor den landbouw,
zij voert verder naar het principe van de toevoeging van kunsthumus, waarvan mijn leermeester de promotor is.
In een goed bemestingsadvies zal ook met deze zaken, dat wil
zeggen met het algemeen vruchtbaarheidsniveau en met den toekomstigen toestand van den grond rekening moeten worden gehouden, waarvoor zoowel het klinisch onderzoek op het veld als de
proefboerderij, die boerderij en niet een verzameling proefvelden is,
noodzakelijk zijn.
Het gebruik van stalmest, compost en groene mest zal niet slechts,
zooals het nu gebruikelijk is in verband met het toekomstig gewas,
maar ook in relatie met den grond bezien moeten worden. Anders
zou het bekende boerenverwijt „rijke ouders, arme kinders" ook op
den adviseur van toepassing worden.

Mijne Heeren leden van het Collegevan Herstel,
D a t gij mij aan H a re Majesteit de Koningin voor een benoeming
tot lector hebt willen voordragen stemt mij tot groote vreugde en
groote dankbaarheid. Het is mij mogelijk geworden datgene te doen,
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wat: ik steeds als een ideaal heb gezien, mij geheel te kunnen geven
aan de studie, het onderzoek en het onderwijs van mijn vak. Dat
dit nog onder moeilijke omstandigheden moet plaats hebben is bedroevend, maar ik ben er van overtuigd, dat gij alles zult doen wat
in Uw vermogen ligt om dit zoo spoedig mogelijk tot verleden tijd
te maken. Het is deze steun, die mij schraagt en die mij den moed
geeft mijn ambt te aanvaarden. Weest er van overtuigd, dat ik mijn
beste krachten aan U w hoogeschool zal geven.
.Mevrouwen Mijne Heeren Professoren,Lectorenen Docenten,
Reeds vele malen heb ik U w hulp ingeroepen voor wetenschappelijke, technische en maatschappelijke zaken. Gij hebt me steeds Uw
waardevolle voorlichting willen geven. N u ik in den kring van docenten ben opgenomen zal ik ook voor onderwijszaken U w steun en
overleg behoeven. Ik hoop dat gij ook deze extra-belasting zult willen dragen.
Hooggeleerde Hudig,
Toen ik bijna 17 j a a r geleden als jongste assistent bij U kwam,
was ik leerling van wijlen Prof. SCHOORL, dus analyticus. Gij hebt me
steeds aangespoord de chemische analyse trouw te blijven, m a a r Uw
visie op het vak, dat ook het mijne werd, heeft zoo een indruk op
me gemaakt, dat ik spoedig de landbouwscheikunde als vak voor
mijn leven koos..
Het zal ook voor U een vreugde zijn, dat ik een deel van U w
zware taak kan overnemen, want dit is niet slechts een verlichting
van U w werkzaamheden, maar houdt ook de erkenning in van U w
wetenschappelijk beleid. Voor alles wat ik van U heb mogen leeren,
ben ik U zeer erkentelijk. Ik ben er van overtuigd, dat gij mij in mijn
nieuwe taak op dezelfde degelijke manier zult steunen als dat in de
jarenlange samenwerking reeds het geval was.
Hooggeleerde Edelman,
Onze vakken grenzen niet slechts aan elkaar, zij overlappen elkaar
op belangrijke deelen, vooral sinds gij de bodemkaarteering in relatie
met de plant beoefent. Er zal veel van onze samenwerking gevergd
worden om voor de leerlingen de noodzakelijke eenheid te behouden.
Het is een vreugde en geruststelling voor mij, dat we niet alleen elkaar
begrijpende vakgenooten maar ook vrienden zijn. Ik weet, dat ik
dagelijks — met de beperking 's avonds na tienen — bij U kan aankloppen.
Hooggeleerde Sprenger,
De snelle ontwikkeling van de tuinbouwscheikunde zal mij menigmaal naar U voeren. Ik hoop dat gij zult willen blijven voortgaan
mij van U w groote ervaring te laten profiteeren.
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HooggeleerdeOlivier,
Naast mijn leermeester, waart gij de Hoogleeraar, waarmede ik
van begin af vele problemen heb kunnen bespreken. Gaarne zal ik
deze besprekingen voorzetten, waarbij ik de afwezigheid van ons
beider vriend G E Z A BERGER ten zeerste betreur.
Dames en Heeren Oud-assistenten,Assistenten, Medewerkers enBeambten
van het Landbouwscheikundig Laboratorium,
Dat ikheden hier sta om mijn nieuwe ambt te aanvaarden, heb ik
ook aan U te danken. Door de prettige samenwerking op velerlei
gebied, door de vriendschappelijke verhoudingen, door de vele
diensten die gij mij bewezen hebt, heb ik me kunnen ontplooien in
een richting, die mij dierbaar is. Dat de voortzetting van ons werk en
ons samenzijn in den zelfden geest moge doorgroeien is mijn vurige
wensch.
Dames en Heeren studenten,
Het is een goed gebruik, dat gij bij dit soort plechtigheden het
laatst wordt toegesproken. Niet omdat ge de jongsten zijt, m a a r omdat dit deel der toespraak, om in de bij ons zoo gebruikelijke termen
te spreken, het grensvlak vormt tusschen de officieele kennismaking
en ons gezamenlijk werk. Voor de meesten van U ben ik geen onbekende, zoodat ik me niet behoef in te leiden. Een paar woorden wil
ik echter toch zeggen.
De samenwerking aan de problemen, zooals we dat nu al jaren op
de practica deden, zal ik onverminderd voortzetten. Ik hoop dat de
hartelijke verhouding, die deze werkgemeenschap steeds kenmerkte,
niet door mijn lectoraat geschaad zal worden. Immers ons blijft
dezelfde gedachte bezielen om door het verzamelen van nieuwe gegevens de denkbeelden van anderen of onszelf te toetsten en om
door experiment en studie te leeren. W ant alleen door een harmonische combinatie van onderzoek en phantasie kunnen we samen
vooruit komen en wetenschap en practijk dienen. Gaarne zal ik
voortgaan U w steun te zijn in moeilijkheden. Dat gij de landbouwscheikunde onder zoo ongunstige omstandigheden moet bestudeeren heeft vele nadeelen, maar voor mij het groote voordeel, dat ik
juist door deze bezwaren nader tot U kom. I n het oude verwoeste
laboratorium was in de hall met roode letters een spreuk geschilderd,
waarvan ik voorstel ze samen als devies te kiezen:
ex operibus scientiam.
Ik heb gezegd.
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Mijne Heeren Leden van het College van Herstel, Mijne Heeren Hoogleeraren,Lectoren en Docenten, Dames en Heeren Assistenten en Studenten,
en verder Gij allen die hier aanwezig zijt,
ZjeergeachteToehoorders,
Onder hen, die zich bezig houden met de studie en de vormgeving
van het menschelijke wonen, zoowel in het buitenland als hier te
lande, leefde sinds vele jaren een afkeer van, wij kunnen het eigenlijk
wel noemen een wantrouwen tegen, de groote stad als woonplaats.
Dit wantrouwen uitte zich het eerst en het duidelijkst in Engeland,
waar het de tuindorp- en tuinstadbeweging in het leven riep. Reeds
EBENEZER HOWARD pleitte, omstreeks het j a a r 1900, voor betere
woonvormen, voor het tuindorp als forenzenwijk, waar het gezin
gezonder en beter kon worden gehuisvest en meer deel kon uitmaken
van een buurtgemeenschap. Bovenal echter beval hij de tuinstad
aan, waar behalve wonen, onderwijs en ontspanning ook de arbeid,
de industrie, een plaats zou krijgen, een miniatuur-ideaalstad dus,
waar de inwoners alleen voor belangrijke inkoopen, voor bezoek van
schouwburg en concert, tentoonstelling en groote bijeenkomsten op
de naburige grootere stad zouden zijn aangewezen.
Meer dan veertig j a a r zijn sindsdien voorbijgegaan, de tuinstadbeweging heeft zeer veel overtuigde aanhangers gewonnen, tientallen
plannen zijn voorbereid, doch in het land van oorsprong zijn slechts
twee vrijwel geslaagde tuinsteden verrezen, de algemeen bekende
nederzettingen Welwyn en Letchworth. Intusschen heeft de metropool Londen zich als een olievlek over het geheele omgevende platteland uitgebreid, voor een belangrijk deel in den vorm van eindelooze
suburbs, vrij wijd gebouwde voorsteden van het karakter van Wassenaar, Voorschoten en Bilthoven, Schiebroek en Nieuw-Amstelveen,
het Rembrandt-kwartier in Velp, De Gulden Bodem in Arnhem en
onze Sahara. Deze tuindorpen beantwoorden in het geheel niet aan
het ideaal van H O W A RD , want zij bezitten geen hart, men vindt er
geen voldoend winkelcentrum, te weinig onderwijsinstellingen, bijna
geen openbare gebouwen en nooit werkgelegenheid. Het zijn uitsluitend „slaapsteden". Door hun uitgestrektheid, gevolg van de
open bebouwingswijze, hebben zij het groote-stadsprobleem slechts
versterkt, het aantal forenzen dat eenige uren per dag doorbrengt
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in openbare vervoermiddelen tot een onredelijke hoogte opgevoerd
en de behoefte aan parkeerruimte in de binnenstad onoplosbaar gemaakt. Als winst valt slechts te boeken, dat een grooter percentage
stedelingen thanswoont in eengezins-woningen met een lapje tuin, waar
tegenover staat dat deze „suburbanites" zeer moeilijk deel kunnen
hebben aan alles wat de stad, het centrum, te bieden heeft op cultureel
terrein.
In de Engelsche belletrie van de laatste twintig j a a r vinden wij de
suburb dan ook terug als het oord, dat door de mannen 's ochtends
vroeg haastig wordt verlaten en laat op den dag weer wordt opgezocht,
om naar de radio te luisteren en te slapen; het oord waar de vrouwen
zich doodelijk vervelen, uit geestelijke armoede eiken middag bridge
spelen of compensatie zoeken in de esoterische leerstellingen van
Oostersche Mahatma's. Maar wij kennen dit alles ook uit eigen land,
uit de villadorpen rondom Den Haag, terwijl hier in ons Hoogeschoolstadje vaak genoeg wordt ervaren, hoe moeilijk het isom deel te nemen
aan het geestelijk leven, te profiteeren van tentoonstellingen, concerten, congressen en studiebijeenkomsten in de groote centra van cultuur.
Dat het groote stadsorganisme zich steeds verder uitbreidde, zij
het in den vorm van tuindorpen, en dat zoo weinig satellietsteden
als echte tuinstad ontstonden, is grootendeels het gevolg van eenige
vicieuze cirkelgangen. De echte, volledige tuinstad, met een grootte
van ongeveer 30.000 inwoners, die dus een compleet onderwijsapparaat kan bezitten, leeszaal en bibliotheek, schouwburg en jeugdhuis, kerken en gemeenschapsgebouwen, is onmogelijk zonder de
aanwezigheid van een vrij gevarieerde werkgelegenheid, een aantal
bloeiende industrieën en industrietjes. Deze echter zijn slechts bereid
zich buiten de groote stad met zijn ruime arbeidsmarkt, die allerlei
geschoolde krachten biedt, te vestigen, wanneer op de nieuwe plaats
ook werkkrachten in voldoende mate beschikbaar zijn. De tuinstad
krijgt voor den inwoner verder pas aantrekkelijkheid, wanneer er op
allerlei gebied meer wordt geboden dan in het voorstads-tuindorp.
En dat meerdere kan pas ontstaan, wanneer er voldoende menschen
omheen wonen om het te dragen en te steunen!
Vanzelf ontstaat een tuinstad, een satellietstad, dus niet, de geboorte is te moeilijk. Er is een stichtingsdaad voor noodig, het doelbewust bouwen van een aantal fabrieken en werkplaatsen en het
inrichten van een, zij het nog niet geheel volledig stadscentrum, waar
in een snel tempo de woonwijken om kunnen verrijzen. De industrieel
aarzelt dikwijls alvorens zooiets te ondernemen; zijn kostprijsberekeningen moeten wel zéér duidelijke aanwijzingen geven, vóór hij een
nieuwe fabriek bouwt of een afdeeling verplaatst naar het vacuum.
En de overheid, die bereid is om de moeilijke beginjaren te overbruggen, is even zeldzaam.
De industrie-satellietsteden in den geest van H O W A R D vinden wij
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dîin ook in hoofdzaak buiten West-Europa. I n Rusland, waar het
gehee'e bedrijfsleven regeeringszaak is, waar in een zeer snel tempo
nieuwe industrieën zijn opgebouwd, is een aantal steden verrezen die,
ondanks de afwijkende woonhuizen, de vergelijking met de ideale
tuinstad kunnen doorstaan. In de Vereenigde Staten zijn de industriecentra zóó onhandelbaar groot geworden, dat vele industrieelen er
toe zijn over gegaan onderdeden van hun product te vervaardigen
of te doen vervaardigen in kleinere, overal verspreide fabriekjes.
Vervoer van onderdeden bleek goedkooper te zijn dan vervoer van
menschen naar een alles omvattend fabriekscomplex. Reeds vóór den
oorlog kon de regeering daardoor, in samenwerking met fabrikanten,
een aantal tuinsteden stichten. Deze zijn in dat ruime land aantrekkelijker, en bevatten meer openbaar groen dan wij in onze dichtbevolkte
gebieden gewend zijn. Tijdens den oorlog verrezen wel tallooze
nieuwe fabrieken, doch men kwam niet tot het stichten van nieuwe
volledige „Greenbelt towns", doordat de bouwnijverheid achter
moest blijven bij de oorlogsindustrie. Van de wenschelijkheid en de
bestaansmogelijkheid van de tuinstad is iedere Amerikaan echter overtuigd, zoodat er alle reden is om aan te nemen dat de ontwikkeling
in die richting door zal gaan.
Het Engelsche ideaal werd verder op vele plaatsen gerealiseerd
in Duitschland. Bij de nieuwe autofabrieken, die vliegmachinemotoren en machinegeweren bouwden, bij de kunstmestfabrieken die
springstoffen leverden, overal werden na 1935 Siedlungen gebouwd,
in den vorm van tuinsteden. Met veel ophef werd decentralisatie van
de industrie bepleit in het belang van de verbondenheid van bloed
en bodem — zooals alle Duitsche leuzen, was ook deze valsch : de
open bebouwingswijze en de decentralisatie werden gekozen in het
belang van de „Luftschutz".
I n Europa, en in nauwelijks mindere mate in andere d e d e n van
de wereld, blijkt echter de groei der steden een zeer groot traagheidsmoment te bezitten; slechts een sterke tegenkracht is in staat de beweging te remmen en tenslotte in tegengestelde richting te wenden.
Welke kracht dit moet zijn, is nog onbekend. Misschien zal decentralisatie van de industrie het natuurlijk gevolg moeten zijn van
de ontwikkeling van nieuwe bronnen van energie, misschien ook moet
de stoot uitgaan van den mensch als stadsbewoner. Daarop wijst een
der conclusies van een Amerikaansch journalist, die in de afgeloopen
jaren zich op de hoogte heeft gesteld van de levensomstandigheden
in vijf en dertig steden der Vereenigde Staten. Hij schrijft: „ N a a r
mijn stellige overtuiging is het binnen vijf en twintig ja a r afgeloopen
met de groote stad. De bewoners beginnen te weigeren een zoo ongemakkelijk en gecompliceerd leven te leiden. De trek is duidelijk
naar steden van vijf tot twintigduizend inwoners". Ook in Europa
ontstaat meer en meer kritiek op de stad als samenleving en nu
overal steden moeten worden herbouwd en omgewerkt, is een nieuwe
14
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strooming merkbaar, er wordt allerwegen gepleit voor de „wijkgedachte". Evenals het tuinstad-ideaal is dit ideaal uit Engeland afkomstig, het is een nazaat van de denkbeelden van H O W A R D .
De bezwaren tegen de groote stad komen slechts ten deele neer op
de uitgestrektheid, de onaantrekkelijkheid en de dikwijls ongunstige
woontoestanden. De pleiters voor de wijkgedachte leggen vooral de
nadruk er op, dat de mensch in de metropool als eenling leeft, dat
het gezin zeer moeilijk contact kan krijgen met andere gezinnen,
dat „het opgaan in vluchtige contacten gepaard gaat met innerlijke
eenzaamheid, met een zich min of meer losgeslagen en ontworteld
gevoelen... De groote stad, zooals die thans is, mist de beslotenheid,
de vertrouwde sfeer, waarin de mensch zich volledig thuis voelt
(HOFSTRA, p . 95). Zoo ontstaat dan de massa-mensch, die „aansluiting zoekt bij zijn medemenschen in gezelligheid, partijtjes, allerlei
vormen van oppervlakkige vermaken. Hij bloeit in café's en restaurants, in dancings, in het veelvuldig samenzijn in meetings en vergaderingen. Hij heeft een afkeer van alleen-zijn, van stilte ook.
V a n d a a r dat hij graag is opgenomen in een niet-ophoudenden stroom
van oppervlakkige gesprekken of hij laat de radio, dit speeltuig van
groote menschen, de gevreesde stilte verdrijven met geluiden, waar
hij nauwelijks naar hoort. Deze massamensch komt voor in alle standen en klassen. Zelfs intellectueele vorming (hoort, een Nederlander
is aan het woord!) biedt tegen zijn optreden allerminst voldoenden
waarborg. Zijn eigenschappen, die in ons allen aanwezig zijn, kunnen
slechts op een hooger plan worden gebracht door critisch denken, door
innerlijkheid, door verdieping van het contact met den medemensch,
en naar het uiterlijk aspect, door betere omstandigheden, waartoe
niet in de laatste plaats behoort een goede woonomgeving".
Men zoekt dus naar een stadsvorm, die bevorderen zal, dat de
onsamenhangende, oppervlakkige samenleving zich ontwikkelen kan
tot een verbondenheid, een gemeenschap. In onze taal gezegd: het
mengsel moet een verbinding worden, het kolloïd een kristalloïd.
Deze vergelijkingen zijn aanvaardbaar, want in beide beelden moet
een structuur ontstaan binnen een vormloosheid. Tot dat doel zoekt
men naar een indeeling en outillage van de stad, die het tot stand
komen van de verlangde menschelijke gemeenschap zal ontketenen
en bevorderen. Er wordt dus gezocht naar katalysatoren voor de verbinding, naar condensatiekernen voor de kristallisatie.
Men meent deze te vinden in de „wijkgedachte", „een streven
om door middel van een regionale indeeling der stad in wijken, die
inzake beperkte doeleinden van bestuur, inzake lager onderwijs,
recreatie, velerlei cultureele en geestelijke activiteit, een min of meer
zelfstandig, van andere wijken afgegrensd geheel vormen, het leven
van den mensch op een hooger sociaal en cultureel plan te brengen,
hem meer liefde voor de omgeving waarin hij woont te geven dan in
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de jtad. die één groot agglomeraat vormt, mogelijk is" (HOFSTRA, p
p. 94). Men wil dus pogen in de uitgestrektheid, de vormloosheid van
de groote stad een duidelijke geleding te brengen. De onderdeden,
de wijken, behooren een zekere zelfstandigheid te bezitten op cultureel-, sociaal-, onderwijs- en bestuursgebied, zoodat de gezinnen
zoo veel mogelijk binnen de wijk kunnen leven, slechts voor hun werk
naar de kantorenwijk in de binnenstad, de haven- en industriegebieden
behoeven te trekken, slechts voor belangrijke concerten, tentoonstellingen, theaterbezoek en middelbaar of hooger onderwijs op het
stadscentrum zijn aangewezen. Doordat de gezinnen in een dergelijke
„complete" wijk elkander ontmoeten op allerlei terrein, vele gemeenschappelijke belangen bezitten en doordat doelbewust zal worden
gestreefd naar „het versterken en op een hooger plan brengen van
het gemeenschapsgevoel" (HOFSTRA, p . 97), verwachten de aanhangers van de wijkgedachte dat er een sterk saamhoorigheidsgevoel
zal optreden. De wijk zou dus een gevoelswaarde krijgen, vergelijkbaar
met de gehechtheid aan de woonplaats en de sympathie voor de medebewoners, die wij aantreffen in kleinere, homogene steden zooals
Deventer, Maastricht, Leeuwarden, Vlissingen, Den Helder, Bergen
op Zoom of Hengelo. Met dit verschil, dat daar over heen de gehechtheid, het gevoel van verbondenheid met het groote geheel, de stad,
zou bestaan.
Naar welke middelen grijpen de aanhangers van de wijkgedachte
om hun doel, de „civic consciousness" te bereiken?
Drs GEYL noemt: Ie. een beperkte grootte van de totale stad,
liefst met niet meer dan 100-400.000 inwoners, zoodat de voordeden
(faciliteiten) van de stad een voedingsbodem vinden, maar de inwoners niet in de groote massa van de metropool verzinken;
2e. een verdeeling van deze steden, zoodanig dat zij elk met een
bepaald gewest zijn verbonden. Er ontstaat dan een relatie als van de
Groningers tot Stad-Groningen en andersom. En de stadsbewoners
vinden de ruimte om van de „vrije n a tu u r " te genieten. Ook ongunstige voorbeelden zijn in Nederland aan te wijzen: Schiedam en Delft,
in iets mindere mate Leiden.
2e. het beletten van onlogische en ongeleide groei, van lintbebouwing, enz., waardoor de open ruimte rondom de stad zou worden
verspild;
4e. geleding van de steden, zoodat sociale eenheden worden gevormd, die aan de behoeften van den mensch op verschillend niveau
voldoening geven.
Het laatste punt is het belangrijkste en bovendien in een aantal
gevallen te verwerkelijken. De wijk wordt dan „de sociale eenheid,
waarbinnen de enkeling zich thuis kan voelen, waar vele van zijn
psychische behoeften in harmonie bevredigd kunnen worden, waar
hij de gemeenschapsproblemen kan overzien en er zich verantwoordelijk voor kan voelen, waar hij niet in de massa opgaat, maar lid is
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van een levende gemeenschap" ( G E Y L , p . 368).
Materieel is de wijk dan woonstee voor 5000-20.000 menschen;
in het buitenland wordt + 10.000 inwoners verkozen. In Nederland
komt men tot minstens 20.000, eenerzijds door de betrekkelijk hooge
bebouwingsdichtheid (tenminste in het lage deel van het land),
anderzijds ten gevolge van de verdeeling der bevolking in drie
groepen, de Katholieke, de Protestant-kerkelijke en de Protestantonkerkelijke („humanitaire" bij Bos, Verslag Vergadering p. 9).
Deze drie „zuilen" hebben elk hun onderwijsinrichtingen, vereenigingen, enz., zoodat een volledige wijk hier minstens driemaal
zoo groot moet zijn als in landen met een meer homogene, tenminste
minder diep gekloofde, bevolking, zooals Zweden, Engeland, de
Vereenigde Staten en tenslotte ook Noord-Brabant en Limburg. In
deze provinciën kan de wijk identiek zijn met de parochie, die dikwijls
6000 zielen omvat.
Dergelijke wijken bestaan vanzelfsprekend uit kleinere buurten,
die een kinderspeelplantsoen moeten bevatten, de typische buurtwinkels (bakker, slager en kruidenier), een kleuterschool, dikwijls een
waschhuis, een garage of fietsenbewaarplaats, e.d. M aar in het centrum van deze buurten, die samen de wijk vormen, ligt de wijkkern,
waar zich de lagere scholen bevinden, de grootere winkels en bedrijfjes,
een postkantoor, politiepost, polykliniek en zoo mogelijk bijkantoren
van gemeentelijke diensten en bureaux. Daar behooren de kerken
te verrijzen en het gemeenschapshuis van de wijk met vergaderlokalen en clubkamers, leeszaal en bibliotheek, handenarbeid-ruimten,
tentoonstellingszaaltjes, cantine, speelkamers, vaak een gymnastieklokaal, soms een zwembad. De kans bestaat natuurlijk dat een parochiehuis en daarmee vergelijkbare Protestantsche instellingen de
oprichting van een gemeenschapshuis, een „social centre" onmogelijk
zouden maken.
Bij de wijk behoort zich aan te sluiten het wijkparkje, met speelweiden en bosschages, schoolsportvelden en schoolwerktuinen, een
complex sportvelden en tennisbanen, soms zelfs eenige volkstuinen.
In de geschriften omtrent de wijkgedachte vinden wij dus naast
en door elkander ideeën omtrent de verdeeling van de bevolking
over het land en binnen de stedelijke grenzen, een wenschprogramma
voor de indeeling, inrichting en outillage van de woongebieden en
een krachtig sociaal idealisme: een streven naar en het zoeken van
vormen voor een meer intens gemeenschapsleven.
Voor ons aan de Landbouwhoogeschool is deze strooming onder
de stedebouwkundigen, maatschappelijke werkers en leden van besturende colleges van het grootste belang.
Als landbouwers voelen wij dikwijls de uitbreiding van de steden,
de ontsluiting van cultuurgrond voor stedelijke doeleinden als een
aantasting van het platteland, van den landbouw alsbestaansbron en

213
van de landelijke samenleving als gemeenschap. Wij zijn dikwijls
geneigd, de stedelijke verlangens als overdreven, j a zelfs als onbillijke
eischen te zien en ze te beschouwen als een facet van den hang naar
luxe en gemak die den stedeling heet te kenmerken. Bij het bestudeeren
van de geschriften over de wijkgedachte, bijv. een boek zooals „De
stad der toekomst, de toekomst der stad", beseffen wij dat het geen
willekeurige verlangens zijn, die de steden doen doordringen in het
platteland. De stad, zooals zij gegroeid was tijdens de 19e eeuw en in
de eerste decennia van onze eeuw, was een onmenschwaardige aaneenrijing van huis aan huis, blok aan blok, dicht bebouwd kwartier
aan industrieterrein, een stelsellooze, onherbergzame steenwoestijn,
waar de goede zijden van den menschelijken geest en het karakter
gevaar liepen op den achtergrond te geraken. Het platteland, waar
wij toe behooren, heeft deze tekortkomingen van de stad ook wel
beseft, want velen hebben zich op de borst geslagen en gesproken over
de degeneratie van de stad tegenover de oerkracht van het platteland,
waaruit de stad steeds weer put, over de trouw en de offervaardigheid,
den waarheidszin en het gevoel voor verantwoordelijkheid, de algemeene deugdzaamheid van het platteland. Wij hebben den eersten
steen geworpen en vele volgende. Of wij zonder zonde zijn?
Willen wij de redelijkheid van het onttrekken van gronden aan hun
landbouw-bestemming beoordeelen, dan moeten wij voldoende contact hebben met de gedachtensfeer van den stedebouwer, om zijn
argumenten te kunnen wegen tegenover de onze. En dan is een
strooming zooals de wijkgedachte, waarin de fijnste, meest idealistische geesten bijeen komen, belangrijker dan vele droge, met cijferreeksen gemotiveerde rapporten.
Voor de Wageningers, die in de toekomst als tuin- en landschapsingenieur zullen optreden, is het contact met dergelijke stroomingen
volstrekt onmisbaar. Zeer globaal zullen de steden van de toekomst,
volgens de normen die in de laatste dertigj a a r zijn gegroeid, behooren
te bestaan uit ongeveer gelijke oppervlakten industrie-, handels-,
verkeers- en bestuursterreinen, terreinen voor woningen, scholen,
kerken, enz., en terreinen voor sport, spel, ontspanning, tuinieren
e.d. Een derde deel van onze nieuwe steden zal dus de zorg behoeven
van den Wageningschen ingenieur, die de talenten en de opleiding
zal bezitten, om deze groote opgave tot een goed einde te brengen.
Daarvoor moet hij véél weten — jaarlijksche amplituden en capillariteit, kaartprojecties, groeistoffen en Brometo-Corynephoretae,
irreversibiliteit en periodiciteit, waterberging en landbouwgebieden,
overslaggronden en drainage, houtconstructies en perspectiefconstructies, dunning en zelfsteriliteit, Ranales en Renaissance, ubiquisten
en correlatie, brachycephalie en demografie. M a a r al deze kennis
dient slechts als grondslag; bovenal moet hij in de gedachtenwereld
van de stedebouwkundigen zijn doorgedrongen, hun idealen en be-
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weegredenen deelen often minste begrijpen, zoodat hij voor de groote
oppervlakken park en ontspanningsterrein kan komen tot een vormgeving, die zich aansluit bij de vormen van de stad. Soms zal hij als
technicus te hulp worden geroepen om de behoefte aan recreatieruimte te constateeren, de juiste plaats ervoor te kiezen of moeilijkheden bij den aanleg op te lossen. Gewoonlijk echter zal hij als ontwerper worden gevraagd, als veelzijdig mensch die, met begrip en
eerbied voor de stedebouwkundige beginselen, met kennis van de
technische mogelijkheden en met gevoel voor de sociale nooden
zal zoeken naar den overtuigenden vorm, het vanzelfsprekende
plan.
Wil dit slagen, willen wij aan de Landbouwhogeschool dergelijke
ontwerpers opleiden, dan is veel contact noodig met de wereld van
architecten en stedebouwkundigen. Wij zullen dan samen moeten
werken, want niet op den discussiemiddag en de tentoonstelling vinden
de geesten elkander, m a a r waar gemeenschappelijk wordt gebouwd
aan een opgave, die breeder is dan het gezichtsveld van den enkeling.
Dames en Heeren, ik meen voldoende te hebben aangetoond, hoe
belangrijk een geestesbeweging als de wijkgedachte is, voor ons allen
en speciaal voor studeerenden in de tuin- en landschapsarchitectuur.
Uit de publicaties over dit onderwerp spreekt een sterk sociaal verantwoordelijkheidsgevoel en een oprecht idealisme.
Het is mogelijk, dat de laatste factor zoo sterk overheerscht, dat
verwerkelijking van het programma zal tegenvallen. De sociale verantwoording wordt wel door zeer velen gevoeld, doch twee belangrijke
eigenschappen van ons volk zouden remmend kunnen werken.
In de eerste plaats kan de gespletenheid in globaal drie groepen een
beletsel zijn. Zelfs in de kleine Hoogeschoolgemeenschap te Wageningen, bestaande uitjonge menschen, waarvan men zou verwachten,
dat zij het leven in al zijn facetten zouden willen aanvoelen, bestaat
die typische verdeeldheid. Een ontwikkeling van het gemeenschapsleven binnen de stadswijk zou misschien wel eens kunnen blijken alleen
daar mogelijk te zijn, waar de bevolking een zekere homogeniteit
vertoont, in religieus of politiek opzicht. Juist waar de behoefte aan
verbetering het grootst is, in de groote steden van het westen en
midden van het land, zou dan de kans op gemeenschap het geringste
zijn. I n den bezettingstijd hebben wij allen ons een Nederlandsche
gemeenschap gedroomd, ook de leden van de Rotterdamsche studiegroep voor de wijkgedachte. Hoe bitter zijn wij reeds nu ontgoocheld!
De tweede rem, die misschien de realiseering zal kunnen tegenhouden, komt voort uit de merkwaardige structuur van onze Nederlandsche democratie. In de bezettingsjaren is overduidelijk gebleken,
hoe moeilijk ons volk te leiden en te regeeren is, doch reeds lang
voor dien tijd spraken Engelsche waarnemers over de eigenaardige
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verhouding tusschen de Nederlanders en hun regeering als een van
„loyal resistance". Wij spreken zóó graag over vrijheid en onafhankelijkheid, over onze rechten, dat wij dikwijls de plichten, die inhaerent
zijn aan het lidmaatschap van een gemeenschap, vergeten. T ot de
Duitsche overheersching toe hebben velen van ons zich nauwelijks
Nederlander gevoeld, en nog steeds ligt offervaardigheid, vrijwillig
werk of vrijwillige inperking van de individueele vrijheid ten bate
van de gemeenschap een overgroot deel van onze medeburgers in
het geheel niet. Uiting daarvan is onder anderen de bandeloosheid en
tuchteloosheid van de Nederlandsche straatjeugd, waarover wij van
verbaasde buitenlanders zooveel hebben gehoord.
Nu is „versterking en op hooger plan brengen van het gemeenschapsgevoel", wat een zoo uiterst belangrijk programmapunt uitmaakt van de wijkgedachte, alleen mogelijk via een vrij groote mate
van offervaardigheid, van zich vrijwillig geven aan werk voor de gemeenschap.
Succes heeft dit sociale werk pas, wanneer het „pakt", wanneer
niet slechts een kleine groep idealisten, maar een groot aantal van
hun medeburgers er deel aan gaat nemen, niet om wat te ontvangen,
maar geheel onbaatzuchtig. Dat is een groote stap, want zelfs wanneer
er geen ofweinig geld mee is gemoeid, komt het in strijd met de Nederlandsche gereserveerdheid, met de bescheidenheid, de voorzichtigheid
en vele andere deugden, waarop de oudhollandsche spreekwoorden
ons vermanend wijzen.
Een bloeiend gemeenschapsleven, waarin de eenzaamheid van den
individueelen stadsbewoner verdwijnt, zou zeker mogelijk zijn —
wanneer wij meer „civic-minded" waren, meer burgerzin bezaten.
Daar ligt het kardinale punt, en in dit verband was op den discussiemiddag van het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw van
beteekenis de vraag van den architect MERKELBACH, of het niet
prematuur is, plannen te maken voor stadswijken, gegrond op verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij.
Ik wil deze bespreking van de wijkgedachte, de ideeën en idealen
die er aan ten grondslag liggen, gaarne beëindigen met het voorlezen
van een gedicht. I n „ T h e Song of the Broad-axe" gaf de rhapsodist
der democratie, W A L T WHITMAN, ongeveer honderd j a a r geleden zijn
visie op de ware stad, de hechte gemeenschap. Wanneer wij willen
zien, hoe ver wij zijn voortgeschreden op den weg der beschaving,
geven zijn versregels ons een toetssteen. En wij voelen dan, dat ons
nederigheid past, en dat wij alle krachten zullen moeten inspannen,
desnoods ook premature plannen moeten maken, om het doel te bereiken.
Zeer vrij vertaald, klinkt het gedicht van WHITMAN als volgt:
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De warestad is gebouwop degeestelijke grootheid van mannenenvrouwen;
Zelfs een groeparmelijkehutten is dan degrootste stad van de wereld.
Dewarestadis nietdeplaatsvanuitgestrektehavens,kaden,pakhuizenenfabrieken,
Noch deplaats vandegrootste enkostbaarstegebouwen envan magazijnenmet
[voorraden uit Oosten West
Nochdeplaats metdebestescholenenboekerijen, ofdeplaats waar het meeste geld
Evenmin deplaats met detalrijkste bevolking.
[wordt omgezet,
Waar destad verrijstmetdestoerste sprekers endichters,diehaar liefhebbenen
[door haar wordenverstaan en vereerd,
Waar helden worden herdacht, nietin marmerenbrons,maarin woorden daad,
Waar orde en tuchtdoor allen worden geschraagd,
Waar onderdanigheid is verdwenen enheerschzucht evenzeer,
Waar de bevolking opstaat tegen aanmatigende regeerders,
Waar gezag van buitenaf wijkt voor innerlijke overtuiging,
Waar degemeenschap steeds de maatstaf vormt, en Burgemeester, Wethouder,
[ambtenaar niet dan betaalde hulpkrachten zijn,
Waar kinderenzelfbeheersching enzelfstandigheid wordtgeleerd;
Waar destad van de trouwstevrienden staat,
Waar destad van degezonde vadersstaat,
Waar destad van dewei-geschapen moeders staat,
Van dezuiverste verhouding dergeslachten,
Daar verrijstdewarestad.

Mijne HeerenLeden van het College van Herstel.
Zeer verheugend was het bericht, dat Gij mij hebt uitverkoren
om uit de rangen der Lectoren over te gaan tot de klasse der Hoogleeraren. Niet zoozeer omdat ik dezen titel zoo begeerenswaardig acht,
doch omdat deze benoeming uitvloeisel en voorlooper was van het
instellen van een aparte studie-richting voor de Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de Landbouwhoogeschool.
Het heeft geen zin een overzicht te geven van de vele commissies
en rapporten, die sinds ruim twintig j a a r hebben gewezen op de
wenschelijkheid, ja, de noodzaak van een dergelijke studiegelegenheid. Nu in ons land, tengevolge van de oorlogsverwoestingen en de
achterstand in de woningvoorziening, zooveel nieuwe plannen moeten
worden gemaakt en zooveel kundige krachten noodig zijn bij het
herstel van het landschap en den aanleg van de stedelijke groenelementen, is de behoefte aan algemeen ontwikkelde, breed geschoolde
ontwerpers evident. Tegelijkertijd met de nieuwe Wageningsche
faculteit zal aan de Technische Hoogeschool te Delft een opleiding tot
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stedebouwkundige worden ingesteld, wat zoo mogelijk nog urgenter
was. Het is U bekend, en het zal U uit deze rede nogmaals zijn gebleken, hoe belangrijk ik het acht, dat de aanstaande stedebouwers
uit Delft en de toekomstige landschapsarchitecten uit Wageningen
reeds gedurende hun studie zoo nauw mogelijk contact zullen verkrijgen, zoodat zij elkander ten volle zullen verstaan en in de toekomst
ten bate van ons land in harmonie zullen samenwerken.
Mijne Heeren Hoogleeraren, Lectoren en Docenten.
Van U w belangstelling voor en U w medewerking bij den groei
van. dejonggeboren studierichting ben ik overtuigd. Wij streven allen
het zelfde doel na, en ook toen het door mij gedoceerde vak nog
slechts een facultatief aanhangsel was, hebt U mij steeds op de prettigste wijze bijgestaan waar hulp noodig was. Daarom behoef ik niet
bang te zijn weer eens een beroep op U te doen, en voor de medewerking waarvan ik verzekerd ben, dank ik U bij voorbaat van
ganscher harte.
J a m m e r is het, Hooggeleerde Eysvoogel, dat ik U w gast zal moeten
zijn, doordat de lokalen in het Hoofdgebouw een andere bestemming
hebben gekregen. Als ervaren évacué hoop ik den overlast tot een
minimum te beperken en zoodra andere lokaliteiten beschikbaar
komen, U weer in het volle genot van U w afdeeling te laten.
Mijne Heeren Stedebouwersen Architecten.
Gij hebt mij vele jaren lang betrokken bij U w werkzaamheden,
waardoor mij, afgestudeerd in den Tuinbouw, een geheel andere
wereld is open gegaan. U weet, dat ik mij nooit stedebouwer zal
voelen, en besef dat ik slechts van waarde ben in ons gemeenschappelijk werk, doordat ik de problemen bezie van den kant van den
Wageningschen ingenieur, met waardeering en begrip voor U w
zienswijze.
Ik hoop, dat U de studeerenden en afgestudeerden van onze nieuwe
faculteit even hartelijk zult tegemoet komen en hen evenzeer in Uw
sfeer zult willen opnemen, als U het mij hebt gedaan. Doch U kennende, twijfel ik geen oogenblik. En in Wageningen zullen wij pogen
sluimerende talenten te wekken, oogen te openen en geesten te
verrijken, zoodat binnen niet te langen tijd een keurcorps van „groenlieden" beschikbaar komt.
Mijne HeerenLeerkrachtenbij het Middelbaar en Lager Tuinarchitectuuronderwijs.
Veel hebben wij gediscussieerd over onderwijsmogelijkheden in
ons vak en eenige malen hebben wij samengewerkt bij meer of minder
geslaagde opleidingen. Thans is in Wageningen een mijlpaal bereikt,
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die ook voor U beteekenis heeft. Bijhetsamenstellen van onderwijscollecties verwacht ik ookseries voor U w onderwijs beschikbaar te
kunnen stellen, terwijl ik ookin andere opzichten U w scholen en
cursussen vandienst hoop te kunnen zijn.
Daarna rest onsde groote taak, eenoplossing te vinden, die het
mogelijk zal maken, d a tookvakgenooten, dieniet in staat zijn het
Hooger Onderwijs tevolgen, dekundigheden endevaardigheid van
den Tuinarchitect bereiken. Over het hoe enhoeveel moeten wijhet
eerst eens worden, d a nvolgt hetwaar en wanneer vanzelf.
Mijne Heeren Tuin- en Landschapsarchitecten.
Velen vanU hebben gestreden en gepleit voor de studierichting
Tuinarchitectuur te Wageningen. Wij kunnen onsnu samen verheugen. I n het belang vande studeerenden zalik in de toekomst
dikwijls bij U aan moeten kloppen om gegevens, materialen, toegang
tot U w werken, praktijkgelegenheid, enz.Laat onshopen d a t wij
steeds een oplossing kunnen vinden, end a tonze oude vriendschapsbanden hecht zullen blijven.
Dames en Heeren Studenten.
Na alhetvoorgaande behoef ik U niet veel meer te zeggen.V a n
Uw belangstelling voor het vak ben ikovertuigd, endaarom zal het
ons gemakkelijk vallen samen de afdeeling met zijn onderwijscollecties
en zijn eigen sfeer en normen op te bouwen. Zoowel materieel als
organisatorisch beginnen wij met een schoone lei—wat erop komt
te staan zal voor een groot deel vanU afhankelijk zijn. Hebt de
zekerheid, d a tGij tenallen tijde opmijn steun envoorlichting kunt
rekenen.
Ik heb gezegd.
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Dames en Heren Lectoren,Docenten, Assistenten en Studenten,
En Gij allen, die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert,
^eer geachte Toehoorders,
Het onderwerp dat ik vanmiddag met U ga behandelen, lijkt op
het eerste gezicht eenvoudig, nl. de ontwikkeling van de kennis van
grind, zand en klei. Dit zijn namen waarvan iedereen zich een voorstelling heeft gemaakt. Ik zeg speciaal: een voorstelling heeft gemaakt. Want wetenschappelijk zijn we het nog lang niet eens over
al deze namen. Voor de grovere producten gaat dat nog wel.
De korrelgrootte van grind ligt tussen 2 cm en 2 mm. Gesteentestukken groter dan 2 cm noemt men stenen. De diameter van zandkorrels ligt tussen 2 en 0,100 mm. Het materiaal tussen 0,100 en
0,005 m m levert echter moeilijkheden op. In Amerika noemt men
dit „silt", in Frankrijk „poussière" en in Duitsland „ S t a u b " . I n
Nederland heeft deze fractie in de volksmond echter geen naam gekregen en dit is voor de geleerden een gerede aanleiding om te kibbelen. En dat doen ze dan ook. De ondergrens van deze fractie ligt
bovendien niet vast, wat ook een reden is om van mening te verschillen. Dus onder 0.016, 0.010, 0.005 of 0.002 m m begint de fijnste
fractie, welke de eigenlijke klei-eigenschappen aan een sediment
geeft en die Prof. M O H R met „ l u t u m " aanduidt, een term, die gelukkig ingang vindt. We zouden deze fijnste delen ook klei kunnen
noemen, maar klei is een gesteente en bevat niet uitsluitend deeltjes
kleiner dan 0.016 m m . Hier is dus een nieuwe naam op haar plaats.
Deze inleiding dient om U duidelijk te maken, waarover ik ga
praten en U te laten zien, dat zelfs de eenvoudigste, dagelijkse begrippen nog tot wetenschappelijk gekrakeel aanleiding geven.
De namen stenen, grind, zand en klei zijn al heel oud en behalve
voor het vastleggen van bepaalde korrelgrootte-klassen van weinig
wetenschappelijke interesse.
De eerste vraag, die zich in wetenschappelijke kringen dan ook
heeft voorgedaan, betrof de samenstelling van deze stoffen. De
RÉAUMUR beschrijft in 1718 uit zanden van Rijn en Rhône saffieren,
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robijnen en smaragd. Het is echter niet alles goud, wat er blinkt en
uit later onderzoek is gebleken, dat de mineralen zirkoon, granaat,
epidoot en hoornblende voor deze edelstenen zijn aangezien. Het is
echter de eerste poging tot een mineralogische beschrijving en een
zeer vroege voorganger, want eerst ruim 80 j a a r later, in 1801, noemt
H A Ü Y in zijn Traité de Minéralogie weer mineralen van afzettingsgesteenten. In de volgende jaren gaat het wetenschappelijk onderzoek nog langzaam, daarna echter in steeds sneller tempo.
Daar zanden veelal voor 99 % uit kwarts, veldspaat, glimmer en
calciet bestaan, zijn er niet veel factoren voor een indeling. Het onderzoek van de accessorische mineralen, welke een classificatie mogelijk
moesten maken, leverde nogal bezwaren op. De invoering van het
gebruik van vloeistoffen met een hoog s.g., waarin de accessorische
mineralen geconcentreerd konden worden, maakt tussen 1880 en 1930
een snelle ontwikkeling mogelijk.
I n Italië worden alle kustafzettingen onderzocht. T H O U L E T , SUDRY,
LACROIX en later vooral CAYEUX onderzoeken de sedimenten van
Frankrijk en koloniën. Engeland staat spoedig met een groot aantal
onderzoekers waaronder later vooral BOSWELL opvalt, aan de spits.
I n Nederland leveren RETGERS en SCHROEDER VAN DER K O L K in
1895 belangrijke bijdragen.
Bijna al deze onderzoekingen zijn mineralogisch. Het is een sport
mineralen te vinden. In 1925 zijn bijna alle formaties in Engeland
op zware mineralen onderzocht. O m de herkomst te leren kennen,
werden ook de mineralen van stollingsgesteenten onderzocht en de
verbreiding daarvan in sedimenten nagegaan. D aarna sterft de
school BOSWELL uit. In Frankrijk blijft het sedimentonderzoek practisch beperkt tot CAYEUX, die het onderzoek der Franse sedimenten
in 5 lijvige delen publiceerde. Ook hij heeft geen leerlingen, die
actief doorgaan. Daarmede worden 40 jaren van grote activiteit
afgesloten.
Ze zijn echter niet voor niets geweest. Het staat vast, dat boven
elkaar voorkomende aardlagen verschillende mineralogische samenstellingen hebben. Daar zandige lagen weinig of geen fossielen bevatten, kan de mineralogische samenstelling als kenmerk voor deze
lagen in aanmerking komen.
Vooral in de petroleumindustrie, waar in boringen vele lagen
doorboord worden, zijn kenmerkende eigenschappen van groot belang.
En wezien dan ook tussen 1930 en 1940 vele publicaties over de oliegebieden verschijnen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de horizontale en verticale verspreiding van de mineralen meer regionaal te
overzien.
Onmiddellijk stellen zich twee meningen tegenover elkaar, nl. die
waarbij de mineralen een regelmatige en die waarbij ze een zeer
chaotische verspreiding zouden hebben, zowel horizontaal als verticaal. Het zal blijken, dat beide juist zijn. De regelmatige en verwarde
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verspreidingen staan in een zeker verband tot elkaar.
In 1931 wijst EDELMAN op de bloedverwantschap van sedimenten
in een bepaald gebied. Al het losse puin, dat een rivier langs zijn
stroomloop kan opnemen en vervoeren, wordt in de benedenloop,
op de delta enin zeeafgezet. Deverspreiding vandit puin is afhankelijk van de stroomsterkte en de stroomrichting. O p deze wijze wordt
het materiaal van een rivier over een bepaald gebied verspreid. Een
andere rivier, welke een andere oorsprong heeft, zal meestal een enigszins andere mineraal associatie aanvoeren en dit puin zal zich eveneens in een bepaald gebied afzetten. EDELMAN heeft een dergelijk
gebied, waarin zich op een gegeven ogenblik materiaal van eenbepaalde herkomst heeft afgezet, een sediment-petrologische provincie
genoemd. Binnen zo'n provincie is de mineralogische samenstelling
vrijwel constant. I n het grensgebied tussen twee provincies treedt
echter menging op van de van twee of meer zijden aangevoerde
mineraalassociaties. I n de loop der tijden hebben er bovendien grensverschuivingen plaats gehad, waarbij nu eens de ene dan weer de
andere provincie zich ten koste van haar buurman uitbreidde.
U ziet, dat zelfs in de zogenaamde dode materie vanhet mineraalrijk wordt gevochten omde heerschappij. En ditisde oorzaak vande
schijnbaar chaotische verspreiding dermineraalassociaties in bepaalde
gebieden. Deze komt nl. steeds voor indegrensgebieden der sedimentpetrologische provincies.Binnen de provincies zelf is de mineralogische
samenstelling vrij homogeen.
Onderzoekingen van BAAK en van F. A. VAN BAREN tonen aan,

dat sediment-petrologische provincies grote oppervlakten kunnen beslaan. I n de Noordzee vond BAAK eenprovincie van meer dan 60.000
km 2 . V A N BAREN toonde mij eenbodemkaart vandeJavazee, waaruit
blijkt, dat hier o.a. eenmineraalprovincie van 200.000 km 2 voorkomt.
Het onderzoek van V A N BAREN is nog niet gepubliceerd. De bodems
van de zeeën, welke grenzen aan Nederland en Indonesië zijn echter
onderzocht. BAAK n a m de Noordzee voor zijn rekening. N E E B onderzocht de bekkens in de Molukken en V A NBAREN deJavazee. Nederland staat met deze onderzoekingen ver vooraan.
Slechts in Frankrijk en de Ver. Staten werden soortgelijke onderzoekingen uitgevoerd. Reeds in 1912onderzocht T H O U L E T de bodem
van deGolfe duLion. CHEVALLIER breidde ditlater uit. Enkele recente
onderzoekingen van BERTHOIS, over de shelf ten zuidwesten van het
Kanaal, sluiten aan op het onderzoek van BAAK. I n Amerika werden
slechts een vijftigtal monsters rond de Mississippidelta onderzocht.
Nu moet U zich niet voorstellen, dat binnen een sediment-petrologische provincie alles zo regelmatig is. Plaatselijk kan de mineralogische samenstelling vrij sterk van het gemiddelde afwijken. Veelal
gaat dit samen met variaties in korrelgrootte. Zo bevatten de kleien
van de Rijn hoge percentages zirkoon en rutiel, grove zanden daarentegen veel augiet en saussuriet. T e n dele is dit een gevolg van de
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schifting van het materiaal door het stromende water; voor een belangrijk deel ontstaat het echter door verschillen in grootte van de
verschillende mineralen in de gesteenten van het oorsprongsgebied.
Komt in deze gesteenten uitsluitend grove augiet voor en isde transportweg te kort om het mineraal te vergruizen, dan zal dit mineraal
alleen optreden in grove zanden. De zirkoon en rutiel, die in diepteen metamorphe gesteenten steeds een geringe grootte hebben, komen
in de fijne sedimenten in hogere percentages voor.
Bij de methode EDELMAN worden zowel zanden als kleien onderzocht. De grenzen van de zandfractie worden daar gelegd, waar het
microscoop het eist. Korrels groter dan 0.5 m m zijn vaak ondoorzichtig en die kleiner dan 0.03 m m te klein voor microscopische
determinatie. Ook in de fractie van 500 tot 30 micron treden echter
nog variaties ten gevolge van de korrelgrootte op en tegen deze ruime
begrenzing is dan ook van vele zijden bezwaar gemaakt. Men wilde
slechts de fractie 0.2 tot 0.1 m m onderzoeken om zoodoende gesteenten
binnen een provincie beter te kunnen vergelijken. Men maakt zo
echter de samenstelling kunstmatig homogeen. De mineralen augiet
en saussuriet, welke twee phasen van de Rijntoevoer karakteriseren,
komen in defractie van 0.2 tot 0.1 m m practisch niet meer voor en het
onderscheid tussen pleistocene en holocene Rijnafzettingen zou geheel
wegvallen. Ik zal niet dieper op dit verschijnsel ingaan. Zojuist
verscheen hierover een publicatie van ZONNEVELD, die voorstelt een
gefractionneerde analyse te maken, d.w.z. de samenstelling van alle
korrelgrootte fracties van het zand apart te bepalen. Dit brengt ongeveer zes maal zoveel werk met zich mede en daar de methode E D E L MAN reeds een onderzoek van vele monsters eist, zou dit het onderzoek practisch onuitvoerbaar maken. De normale methode EDELMAN
zal dus de basis voor het onderzoek blijven. Daarnaast zal echter de
gefractionneerde analyse gebruikt moeten worden om variaties binnen
de provincies te verklaren.
Voor ik de bespreking van het mineralogisch onderzoek afsluit is
het interessant even stil te staan bij het mineralogisch sedimentonderzoek in het algemeen. Tot nu toe hebben we ons uitsluitend
bezig gehouden met het „ z w a re " mineralenonderzoek en in de praktijk komt het hierop neer, omdat het „lichte" fractieonderzoek zeer
vermoeiend en tijdrovend is. De „zware" fractie is echter meestal
minder dan 1% van het totale sediment. Een sediment mineralogisch
te classificeren op 1% van het samenstellende materiaal is natuurlijk
onjuist. Lichte en zware fractie van een bepaald sediment zijn echter
afkomstig van dezelfde oorspronggesteenten en variaties in de zware
fractie vindt men meestal terug in de lichte fractie. Het onderzoek
van de lichte fractie kan daarom meestal achterwege gelaten worden.
Anders is het echter gesteld met de stenen, grind- en kleifracties van
één afzetting. Het grind, dat in een zand aanwezig is, kan een geheel
andere herkomst hebben en ook voor de kleifractie geldt dit.
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Een mooi voorbeeld geeft BATURIN in zijn studie van de olie-voerende
lagen van het Apscheron schiereiland. Het Plioceen van de olievelden
bij Baku bevat conglomeraten, waarin de stenen van de Kaukasus
afkomstig zijn. Men n a m dan ook tot 1930 aan, dat het zand van dezelfde herkomst was. Het mineralogisch onderzoek toonde echter aan,
dat de zware mineralen niet in de Kaukasus voorkwamen. Een regionaal onderzoek bracht aan het licht dat de zandfractie tijdens de
pliocene periode door de Wolga uit centraal Rusland was aangevoerd.
Het noordelijk deel van de Caspische zee lag in die periode droog en
de delta van de Wolga bevond zich bij Baku. Even ten noorden van
Baku nam de Wolga enkele zijrivieren op uit de Kaukasus. Deze
voerden stenen, grind en zand aan. De geringe hoeveelheid zand
van deze zijrivieren ging geheel verloren in de grote massa zand,
welke de Wolga zelf vervoerde. Daar de Wolga echter geen grind
transporteerde, bestonden de grindbanken in de rivier en op de delta
geheel uit Kaukasus-materiaal.
Voor de klei kunnen we ons voorbeeld dichter bij huis zoeken. Het
bodemmateriaal van de Rijn bestaat volgens het zandonderzoek, dat
door EDELMAN werd uitgevoerd, uit materiaal, dat uit de Eiffel en
het Leisteen gebergte wordt aangevoerd. Bovendien wordt plaatselijk
steeds materiaal van de bodem van het rivierbed opgewerkt. Volgens
de bestaande opvattingen wordt geen of zeer weinig zand uit Zwitserland naar hier gevoerd. Anders is dit met de klei. Ir VAN BENDEGOM
van de Studiedienst van de Directie Bovenrivieren der Rijkswaterstaat vertelde mij, dat bij hoog water in Zwitserland, sterk troebel,
dus kleihoudend water, dat bij Basel wordt waargenomen, 3 weken
later Arnhem passeert. We hebben hier dus een plotselinge invasie
van Zwitsers slib, dat tendele naar zee gevoerd wordt, voor een deel
echter zich in Nederland afzet naast en gemengd met het DuitsNederlandse zand.
In het algemeen moet men er rekening mee houden, dat een grote
steen in een rivier zeer langzaam wordt voortbewogen en vaak blijft
stilliggen. De fijne kleideeltjes worden in enkele weken honderden
kilometers vervoerd.
In Zuid-Limburg vindt men in oude rivierafzettingen hier en daar
kleilaagjes, waarin stenen van 10 cm voorkomen. De klei van deze
lagen heeft zeker een andere herkomst dan de stenen. Grind en zand
nemen een intermediare plaats in. Naarmate de korrelgrootte afneemt, wordt het materiaal sneller vervoerd en het uiteindelijke sediment bevat dus materiaal, dat verschillende tijden onderweg, of van
verschillende herkomst is.
Onderzoekingen van ZEUNER en V A N STRAATEN tonen aan, dat
ook in grind de verschillende korrelgrootte-fracties andere gesteenteof mineraalassociaties bevatten.
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De „zeer grove stenen"-fractie bevat altijd gesteenten. De grove
grindfractie heeft daarentegen vaak een hoog percentage gangkwarts
en de fijne grindfractie bevat al vrij veel mineralen en nog slechts
fijnkorrelige gesteenteresten. De mineralen van deze fractie zijn de
resten van de tijdens de verwering en het transport vergruisde, grofkorrelige oorsprongsgesteenten. In deze fractie kunnen grofkorrelige
gesteenten niet meer voorkomen, omdat de mineralen welke deze
gesteenten samenstellen, even groot zijn als de fijne grindkorrels.
U ziet hier duidelijk de invloed van de samenstelling van het oorsprongsgesteente en de korrelgrootte van zijn mineralen. De variatie
in de samenstelling der verschillende korrelgrootte fracties heeft
weinigtemaken met de differentiatie door het transporterende medium.
Deze veroorzaakt slechts het verschil in korrelgrootte. Het verschil in
samenstelling der fracties is een gevolg van de oorsprongsgesteenten
en haar verweringsproducten.
Ook in de lutumfractie hebben de verschillende korrelgrootte fracties andere mineralogische samenstellingen. Uit onderzoekingen van
FAVEJEE blijkt, dat de fractie 16-2 IJL naast de kleimineralen nog veel
kwarts, veldspaat en glimmer kan bevatten. De fractie van 2-0.5 fi
heeft nog slechts kwarts, terwijl de fractie kleiner dan 0.5 JU vaak uitsluitend uit kleimineralen bestaat. Dit moet een gevolg zijn van de
samenstelling der verweringsproducten, want de fracties kleiner dan
16n vormen in stromend water een suspensie, die slechts bezinkt, als
de stroming geheel ophoudt. Differentiatie door de stroming treedt
bij deze fijne fracties niet meer op.
De afhankelijkheid van de samenstelling en de verwering van de
oorsprongsgesteenten maakt een bepaalde fractie-indeling ten behoeve van het mineralogisch onderzoek onmogelijk. Daar sedimenten
bovendien zijn samengesteld uit materiaal van zeer verschillende
oorsprongsgesteenten, dus een mengsel vormen, is het niet mogelijk
op grond van de analyse van enkele sedimenten te bepalen, welke
fractieindeling men voor een bepaald onderzoek moet kiezen. Eerst
moet men een overzicht van de voorkomende variaties verkrijgen,
voordat men gedetailleerde analysen gaat maken.
Een fractionering is echter om technische redenen noodzakelijk.
Men kan nl. stenen, zand en klei niet op één en dezelfde wijze onderzoeken. Stenen kunnen niet zoals zand onder het microscoop gelegd
worden en klei evenmin. Voor het bepalen van de kleimineralen maakt
men gebruik van röntgen- of thermische analysen, die weer niet
mogelijk zijn voor zand en grind.
Overziet men de determinatiemogelijkheden der verschillende gesteentefracties dan komt men tot de volgende indeling:
1. Een fractie groter dan 2 cm diameter, welke men slechts in het
veld kan determineren, daar het gewicht van een representatief
monster te zwaar wordt om naar het laboratorium te transporteren.
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Dei:e fractie kan met het blote oog gedetermineerd worden of men
kan stukjes van de stenen meenemen om in de vorm van slijpplaatjes
microscopisch te determineren.
2. De g rin d -e n „grof zand" fractie van 20-0.5 mm. Deze is nog
te grof om onder het microscoop bepaald te worden. De binoculaire
loupe is hier hulpmiddel naast het gebruik van slijpplaatjes. Het is
ec:ln:er wel mogelijk om representatieve monsters voor quantitatieve
analyse naar het laboratorium te vervoeren. Dit is de fractie, welke
VAN STRAATEN onderzocht heeft bij zijn onderzoek van de grindafzettingen der Limburgse terrassen.
3. de zandfractie van 0.5-0.05 mm. Deze kan onder het microscoop
onderzocht worden en wordt ook voor het zware mineralenonderzoek
gebruikt.
4. de siltfractie, die tussen 0.05-0.005 m m ligt. Deze werd door
CROMMELIN uit monsters van de Groningse wadden onderzocht. Het
onderzoek is zeer tijdrovend en vermoeiend en vraagt veel ervaring.
5. de lutumfractie welke men slechts röntgenograpisch kan onderzoeken.
Het sediment-petrografisch onderzoek eist dus een scheiding in
5 fracties, die elk op hun eigen wijze onderzocht worden. De grenzen
dezer fracties liggen bij 20, 0.5, 0.05 en 0.005 mm. Een opgave van
de gewichtspercentages van alle bestanddelen van een sediment is
onmogelijk. De samenstelling van de lutumfractie kan slechts geschat
worden uit de zwarting van de lijnen op de röntgenfoto. Ook van de
bestanddelen der overige fracties is het bepalen van gewichtspercentages in serieonderzoek practisch niet mogelijk. Voor de fracties tussen
20 en 0.005 mm moet men volstaan met korreltellingen. Van de fractie
groter dan 20 mm is ook dit practisch onmogelijk, omdat men niet
voldoende zeer grote stenen kan verzamelen. Hier blijft het onderzoek
in het qualitatieve stadium steken.
Van de fracties onder 20 mm zelf kan men echter de gewichtspercentages bepalen door te zeven en te slibben. Korreltelling is hier
weer niet mogelijk door de fijnheid van de deeltjes van de lutumfractie.
De korrelgrootte analyse.
En hiermede zijn we eigenlijk reeds van het mineralogisch onderzoek naar het korrelgrootte onderzoek overgegaan. We vragen ons af:
wat kunnen we leren uit de verhouding van de gewichtspercentages
der verschillende korrelgrootte fracties van een sediment. Zowel in de
geologische als in de agrogeologische litteratuur vindt men duizenden
korrelgrootte-analysen. Men zou die niet gemaakt hebben als ze geen
nut hadden.
Voor de bodemkunde is het doel duidelijk genoeg, als men beseft,
dat het gehalte aan kleimineralen een der belangrijkste factoren is
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voor het bepalen van de waarde van de bodem als voedselreservoir.
De lutumfractie houdt het water vast en voorkomt dus snelle uitdroging van de grond. Bovendien worden allerlei elementen o.a. kali,
in zo'n toestand aan de kleideeltjes geadsorbeerd dat ze gemakkelijk
door de plant kunnen worden opgenomen.
Een te grote lutumfractie is echter weer niet goed omdat de grond
dan te zwaar bewerkbaar wordt.
In de bodemkunde ligt de waarde van de korrelgrootte-analyse tot
nu toe dan ook hoofdzakelijk bij de bepaling van het lutumgehalte.
Daarnaast dient ze voor classificatie, zoals blijkt a.o. uit de samenvatting over de granulaire samenstelling van Nederlandse gronden
door O . DE VRIES.
In de geologie is dit echter anders. De geoloog is op zoek naar kenmerken, die hem een reconstructie van de omstandigheden, welke
tijdens het ontstaan van een bepaalde afzetting heersen, mogelijk
maken. Hij wil weten ofdeafzetting plaats vond in een rivier, een meer,
aan het strand, in zee of door de wind.
Reeds lang weet men, dat het voorkomen van stenen wijst op een
grote stroomsnelheid. Men vindt ze in het stroombed van rivieren en
op het strand in de brandingszône. Daarnaast komen ze voor in
glaciale afzettingen en op puinhellingen.
Een grote lutumfractie wijst daarentegen op afzetting in stilstaand
water, daar deeltjes onder 0.025 m m bij de geringste beweging in het
water nog blijven zweven. We vinden een groot gedeelte van deze
fractie dus in afzettingen in meren, op stroomstille plaatsen langs
rivieren, in lagunen en baaien en in de diepzee. I n lucht is klei moeilijk in suspensie te brengen onder natuurlijke omstandigheden en
aeolische afzettingen bevatten, ook als ze njnkorrelig zijn, slechts een
geringe lutumfractie. De afwisseling van stenen, grind, zand en klei
geeft den geoloog in grote lijnen dus al een beeld van de omstandigheden, waaronder het sediment gevormd werd. Fossielen echter geven
veel nauwkeuriger aanwijzingen, maar in zand- en grindafzettingen
ontbreken ze echter vaak en is men aangewezen op petrologische kenmerken. Alle hoop was daarbij steeds gevestigd op de korrelgrootteanalyse. Ondanks vele bepalingen waren de resultaten tot voor kort
echter van geen betekenis. Duidelijk blijkt dit uit een publicatie van
WENTWORTH, waarin 1000 analysen van allerlei afzettingen uit de
gehele Verenigde Staten worden gegeven zonder verder commentaar.
De variatie van de korrelgrootte-verdeling in een bepaalde afzetting
is te groot om deze op grond van enkele analysen te determineren.
Waterloopkundige onderzoekingen helpen ons weinig. De waterloopkundige ingenieurs stellen zich tevreden met een correlatie van
de gemiddelde korrelgrootte van het bodemmonster met de gemiddelde stroomsnelheid of gemiddelde afvoer.
U begrijpt, dat de afzetting op of achter een zandbank sterk zal
afwijken van het gemiddelde zand en dat een slibafzetting langs de
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rivier niets te maken heeft met de gemiddelde stroomsnelheid of
afvoer.
Daar dekorrelgrootteverdeling van een enkel monster geen resultaat
opleverde, trachtte men vooral in Amerika, maar ook in Europa,
deze door enkele cijfers statistisch vast te leggen. Naast het gemiddelde
en de mediaan bepaalt men kwartielen, scheefheid en hogere momenten van de verdeling en hoopt op grond van de verkregen waarden
tot een indeling in typen van afzetting te kunnen komen.
Bij deze berekeningen vergelijkt men de korrelgrootteverdeling met
een of andere symmetrische verdelingskromme, bij voorkeur de waarschijnlijkheidsverdeling. Men bepaalt de afwijking ten opzichte van
deze verdeling, aannemende, dat de waarschijnlijkheidsverdeling de
norm is voor de korrelgrootteverdeling van het ideale sediment en
dat de afwijkingen ervan karakteristiek zijn voor de omstandigheden,
waaronder het sediment zich afzet.
Hoe voorzichtig men moet zijn bij het toepassen van statistische
waarden als men niet beseft of weet, welke factoren van invloed zijn,
zal ik U trachten duidelijk te maken.
Een sediment ontstaat als het materiaal, dat in een stroom getransporteerd werdt, geheel of gedeeltelijk bezinkt. Nemen we aan,
dat in snelstromend water op een gegeven ogenblik al dit materiaal
bezinkt, omdat de stroom plotseling ophoudt.
De korrelgrootteverdeling is dan gelijk aan die van het in transport
zijnde materiaal. Dit bestaat uit grof materiaal, dat over de bodem
gerold wordt, zand, dat springend bewogen wordt en fijn slib, dat
zweeft.
In het begin van deze voordracht heb ik de snelheid, waarmede
stenen, grind, zand en slib zich in een stroom verplaatsen, reeds behandeld. Stenen bewegen langzaam, slib wordt bijna even snel voortbewogen als het water.
De verhouding van de hoeveelheden stenen, grind, zand en slib in
het getransporteerde puin is niet slechts afhankelijk van het transporterend vermogen van de stroom ter plaatse, maar ook van het eroderend vermogen en van de aanwezigheid van los puin langs het gehele
stroomsysteem. De aanwezigheid van veel slib in de Rijn bij Arnhem
is niet een gevolg van de stroomsnelheid en afvoer bij Arnhem maar
van condities in Zwitserland, Duitsland, België of Frankrijk. Het op
een gegeven ogenblik vervoerde zand en grind is echter afhankelijk
van omstandigheden ter plaatse.
Het getransporteerde materiaal is dus een mengsel en de verhouding
van de componenten is afhankelijk van factoren, die sterk wisselen.
De korrelgrootteverdeling van het in een stroom getransporteerde
materiaal zal dus slechts bij toeval een symmetrische verdeling benaderen. Het is bovendien de verdeling van een mengsel, waarop
normale statistische berekeningen niet mogen worden toegepast. Voor
afzettingen in stilstaand water gaan de statistische berekeningen
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dus niet op. Blijft nog de toepassing voor afzettingen in stromend
water.
Onderzoekingen uitgevoerd in het laboratorium van de N.V. de
Bataafsche Petroleum Maatschappij hebben bewezen, dat voor afzettingen in stromend water vooral de maximale en minimale grootte
van een sediment kenmerkend zijn, bovendien echter de maximaleen
minimale grootte van die fracties, waarvan grote hoeveelheden
voorkomen. In het algemeen zijn dit vijf grootheden, waarvan alleen
de ondergrens, zijnde 0 m m vastligt, plus de gewichtspercentages
van de, door deze grootheden begrensde, vier fracties. Deze negen
waarden karakteriseren een afzetting volkomen. Daar echter 8 waarden niet vastliggen, is het onmogelijk ze statistisch te verwerken.
Het onderzoek toonde verder aan dat de korrelgrootteverdeling
van een afzetting een gevolg is van de stroomsnelheidsverdeling ter
plaatse. Hiermede staat vast, dat als puin van allerlei grootten aanwezig is, de korrelgrootteverdeling van een sediment de omstandigheden ter plaatse karakteriseert. Daarbij moeten we echter met de
korrelgrootte van het getransporteerde puin rekening houden. Dit
bleek o.a. bij het onderzoek van de Nederlandse strandzanden. De
korrelgrootteverdelingen hiervan zijn zeker niet karakteristiek voor
de sterkte van de branding en de op het strand lopende brandingsgolf. Bakstenen worden langs ons strand voortbewogen en dat onze
stranden uit zand bestaan, is een gevolg van de afwezigheid van
grover puin. De maximale grootte is hier dus niet kenmerkend, de
minimale echter misschien wel.
Nu blijkt bij beschouwing van analysen van sedimenten uit allerlei
afzettingsmillieu's, dat bepaalde korrelgrootteverdelingen overal optreden. Dit is logisch als men bedenkt, dat zowel in fluviatiele als
mariene milieu's plaatselijk gelijksoortige stroomcondities kunnen optreden.
Beschouwt men echter vele monsters uit elk afzettingsgebied, dan
blijkt, dat bepaalde korrelgrootteverdelingen, welke b.v. in rivierafzettingen overheersen, in mariene afzettingen slechts sporadisch optreden en die welke in het mariene milieu veelvuldig zijn, in fluviatiele sedimenten weinig voorkomen.
Elk sedimentatiemileu zal een bepaalde variatie aan korrelgrootteverdelingen opleveren, welke op zichzelf kenmerkend is voor dit
milieu. Onderzoek van vele monsters uit vele sedimentatiemilieu's in
verschillende delen der wereld zal er tenslotte toe moeten leiden, dat
voor elk gebied, waarschijnlijk ook de gemiddelde korrelgrootteverdeling van vele monsters, willekeurig over het geheele gebied genomen, kenmerkend zal zijn. Slechts het onderzoek van vele monsters
uit recente afzettingsgebieden, waar men zeker is, dat de onderzochte
sedimenten even oud zijn, kan tot resultaten leiden. In oude afzettingen is het moeilijk, zo niet onmogelijk een bepaalde laag regionaal
terugtevinden,vooral alsdezehorizontaal b.v.van zand inklei overgaat.
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Systematisch zullen jonge afzettingen langs de boven-, midden- en
benedenloop van rivieren, afzettingen in meren, van delta's en
estuaiiën, glaciale afzettingen, duinzanden en andere aeolische sedimenten en mariene afzettingen op korrelgrootte onderzocht moeten
worden. Ook hierbij zal men terdege moeten oppassen materiaal te
verzamelen op plaatsen, waar inderdaad sedimentatie optreedt.
Vooral bij de mariene afzettingen is dit van belang, omdat nog steeds
twijfel bestaat over de ouderdom van vele grovere afzettingen in
randzeeën en op de shelf langs de continenten.
Enkelen nemen aan dat deze recent gevormd worden, anderen echter
dat ze in een vroegere periode werden afgezet.
Uit de onderzoekingen van BAAK, F. A. VAN BAREN en BERTHOIS
blijkt echter duidelijk, dat veel van deze afzettingen reeds in het
oud-kwartair gevormd zijn. Het onderzoek van bodemmonsters van
de Javazee door M O H R toont aan, dat het slib van de Javaanse
rivieren in een zone van 10 km breedte voor de kust bezinkt. Daarbuiten liggen zandige pleistocene sedimenten, waarvan de herkomst in
Borneo ligt.
De mineraalprovincies, welke BAAK in de Noordzee onderscheidt,
geven aan, dat sinds het Pleistoceen weinig verandering is opgetreden.
Slechts in de kustzone zijn verschuivingen waarneembaar. Vooral
duidelijk is dit langs de Friese en Groningse waddeneilanden. Hier
vormt de Saussuriet provincie, welke ten westen van de Noord- en
Zuid-Hollandse kust ligt, een lange, smalle uitstulping, welke te wijten
moet zijn aan de stroming en de golfwerking, die het materiaal van
vanaf den Helder noord en oostwaarts verplaatst hebben.
BERTHOIS komt op grond van granulaire en mineralogische analysen
tot de conclusie, dat het bodemmateriaal op het diepere deel van de
shelf ten Zuidwesten van het Kanaal niet recent afgezet kan zijn.
Transport van grind en grof zand tussen de 100 en 200 m dieptelijn
kan tegenwoordig niet meer plaats hebben.
Het korrelgrootteonderzoek van de recente mariene afzettingen
moet dus zorgvuldig worden voorbereid en gesteund worden door een
regionaal mineralogisch onderzoek, dat de herkomst en de verspreiding van het materiaal aantoont.
Ook moet men voorzichtig zijn niet voorbarig algemene conclusies
te trekken. Het onderzoek van waddenafzettingen toont aan, dat hier
een bepaalde korrelgrootteverdeling sterk overheerst en men is geneigd deze verdeling als waddentype aan te geven. Temeer omdat het
onderzoek van de Noord-Duitse wadden aantoont, dat deze een zeer
kenmerkende structuur bezitten.
Uit onderzoekingen van THOULET blijkt echter, dat bodemsedimenten van de Golfe du Lion, welke tussen het strand en het fijne
slib op grotere diepte voorkomen, een zelfde korrelgrootteverdeling
hebben.
Er liggen dus allerlei voetangels en klemmen, welke slechts na een
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ruim onderzoek van alle sedimentatiemilieu's kan worden voorkomen.
Het isechter bewezen dat de korrelgrootte verdeling van sedimenten
aanwijzingen geeft over de omstandigheden welke tijdens de afzetting
bestonden. Hierop kunnen we voortbouwen.
De korrelvormen de afronding.
Naast de korrelgrootte zijn er nog enkele kenmerken van de zandkorrels en stenen welke ons inlichtingen kunnen geven over het ontstaan. Hiertoe behoren de korrelvorm en de afronding. De korrelvorm van rolstenen en zandkorrels is zeer afhankelijk van de oorspronkelijke vorm der verweringsproducten en geeft op zichzelf geen
belangrijke gegevens. De verandering van de vorm langs de stroomloop levert ons een inzicht in de stroomsterkte.
Belangrijker is de afronding. Deze is eveneens afhankelijk van de
wijze van verwering. Ze is echter een gevolg van de wijze waarop het
puin vervoerd wordt. Iedereen kent het onderscheid tussen scherp
rivierzand en het minder scherpe en eenigszins meer afgeronde duinzand. In het algemeen zijn rivierzanden minder afgerond dan zanden
uit andere facies. Het aantal quantitatieve onderzoekingen is echter
gering en verschillen in afronding mogen nog niet gebruikt worden
voor onderscheid tussen verschillende typen van afzetting.
In de bovenloop van rivieren worden hoekige brokstukken van
gesteenten snel afgerond, veelal binnen een afstand van enkele tientallen kilometers. Daarna is de verandering echter gering. De opvatting van vele waterloopkundigen dat de hoekigheid van rivierzand te
wijten is aan bet vergruizen van de zandkorrels, is niet juist. Volgens
RUSSELL en TA Y LO R neemt de korrelgrootte van het Mississippizand
over een afstand van 1200 km niet af. Dit zou wel het geval zijn als
de korrels vergruisd werden. Slechts als grover materiaal aanwezig is,
treedt vergruizing op. Afronding van zand gaat slechts zeer langzaam.
Nader onderzoek is in dit verband dringend noodzakelijk.
In woestijnzanden vindt men vele afgeronde, matte korrels. Dit
feit bracht A. CAILLEUX ertoe de invloed van de wind op het oppervlak van zandkorrels na te gaan. Uit zijn onderzoekingen blijkt, dat
tijdens het Pleistoceen de wind een belangrijke factor bij het transport
van sedimentair materiaal was. I n de afzettingen uit de laatste Ijstijd
worden vele matte, afgeronde korrels gevonden, wat wijst op een
aeolisch transport.
De gelaagdheid.
Tenslotte nog enige opmerkingen over de gelaagdheid. Het korrelgrootte-onderzoek toonde aan dat niet zoozeer de vorm van de korrelgrootte-verdeling zelf, als wel de variatie van de korrelgrootteverdelingen kenmerkend is voor een bepaald afzettingsmilieu. D a a r
de spreiding van de korrelgrootte in sommige milieu's groot, in
andere klein is, bestaat de kans, dat men de variaties, als ze eenmaal
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goed bekend zijn, ook zonder analyse in het laboratorium, dus in
het veld, reeds kan herkennen.
Eie gelaagdheid, welke men in een sedimentair paket ziet, is veelal
een gevolg van verschillen in korrelgrootte der boven elkaar liggende
sedimenten. Een bepaalde afwisseling van meer zandige met kleihoudende of grindhoudende lagen is voor een bepaald milieu eveneens kenmerkend. De geoloog heeft dergelijke kenmerken reeds lang
gebruikt voor de vaststelling van de facies, d.w.z. de omstandigheden,
waaronder het sediment ontstaan is. Zodra men echter deze kenmerken
serieus wil gaan toepassen, dan blijkt hieraan nog veel te ontbreken.
In vele gevallen geeft in oudere formaties de fossiele fauna de doorslag
bij het bepalen van de facies en werd de petrologische facies hieraan
getoetst. Hierbij moet men oppassen voor voorbarige en weinig gefundeerde conclusies. Uitgebreide onderzoekingen van fauna's in
recente zeeën zijn nog weinig gedaan. En deze toch moeten de basis
vormen voor onze kennis van de fossiele facies. Wel bestaan de fauna's
uit vroegere perioden uit geheel andere species en genera. Een systematisch terugwerken van de recente fauna's en hun regionale verspreidingen naar de even oudere pleistocene en verder van het Pleistoceen
naar het Plioceen, van het Plioceen naar het Mioceen en oudere
formaties, zalvele nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Vooral
omdat men tegenwoordig nog te veel aan verschillende fauna's een
verschillende ouderdom toeschrijft en dus aanneemt, dat de lagen,
waarin ze gevonden worden, boven elkaar voorkomen.
Uit recente onderzoekingen van LOWMAN in de Golf van Mexico
blijkt, dat vanaf de kust tot een diepte van 100 m minstens 3 fauna's
in zones parallel aan de kust voorkomen terwijl ook evenwijdig aan
de kust veranderingen optreden. Het petrographisch onderzoek van
de recente afzettingen zou hand in hand moeten gaan met een
faunistisch onderzoek.
In hoeverre de petrologische structuur (waaronder ik hier de gelaagdheid en verwante kenmerken versta) de palaeontologische kan
vervangen als fossielen geheel ontbreken, moet worden afgewacht.
Evenals bij het korrelgrootte-onderzoek zal een revisie van de megaen micro-structurele eigenschappen van afzettingen veel nieuwe gezichtspunten naarvorenbrengen en ik hoop aan deze studies de komende jaren te kunnen wijden.
Mijne HerenLeden van het College van Herstel van deLandbouwhogeschool,
De taak, waarvoor U mij waardig gekeurd hebt, is niet eenvoudig.
De wijze, waarop Prof. EDELMAN het deel van het onderwijs, dat ik
van hem overneem, heeft uitgevoerd, is moeilijk te evenaren. Daarnaast verwacht U van mij wetenschappelijk werk en ook daarin zie
ik mij geplaatst naast iemand, die op dit gebied reeds vele sporen heeft
verdiend.
Ik kan U echter verzekeren, dat ik de mij opgedragen taak met
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alles wat mij mogelijk is, zal trachten uit te voeren. Ik hoop daarbij
op U w steun en medewerking te mogen rekenen.
Mevrouw en mijne Heren Professoren, Lectoren en Docenten,
Het is een grote onderscheiding voor mij in Uw kring te worden
opgenomen. Tot nu toe heb ik nog weinig gelegenheid gehad, met
U in aanraking te komen. Werkzaamheden op het laboratorium en
de voorbereiding voor de colleges namen al mijn tijd in beslag. De
sediment-petrologie brengt mij echter in aanraking met vele aanverwante vakken, waarvan ik slechts een geringe kennis heb kunnen vergaren. Ik hoop, dat U mij in deze met raad en daad ter zijde zult
staan. Zelf ben ik ten alle tijde bereid, mijn kennis met U te delen.
Hooggeleerde Edelman,
Het is mij bijna onmogelijk, je hier met hooggeleerde aan te spreken.
Te lang hebben we reeds samengewerkt om niet door vriendschapsbanden gebonden te zijn. Wat mijn werkzaamheden hier betreft,
bestaat er voor mij geen enkele twijfel, dat hieruit een zeer vruchtbare
en prettige samenwerking zal ontstaan. Ik ben me er diep van bewust,
wat de vele gesprekken die we gevoerd hebben, voor mijn ontwikkeling
betekend hebben en ik verheug me, dat het contact van nu af zo
veel nauwer is geworden.
HooggeachteProfessorEscher,
Het verheugt mij zeer, U van deze plaats dank te mogen brengen
voor het vele, dat ik van U heb mogen leren. Vooral in deze betrekking
als lector herinner ik mij zo duidelijk de heldere wijze, waarop U Uw
colleges gaf. Uw behandeling van de kristaloptica is voor mij een
voorbeeld bij de voorbereiding van mijn colleges.
Hooggeachte Professor van der Vlerk,
De richting, welke ik tenslotte gekozen heb, is schijnbaar in tegenstelling met de plannen, welke ik bij het beëindigen van mijn studie
had. De sediment-petrologie lijkt vaak een concurrent van de palaeontologie. Uit mijn voordracht hebt U echter kunnen opmaken, dat dii
niet het geval is. Beide vakken streven naar een gezamenlijk doel: de
bepaling van de facies. Steeds ben ik dankbaar geweest, dat U mij
als een der eersten heeft weten over te halen tot de studie der foraminiferen en ostracoden. Ik heb van deze lessen een nuttig gebruik kunnen
maken en ik hoop, dat ik in de toekomst in nauwe samenwerking met
U aan de oplossing van het faciesprobleem zal kunnen werken.
Hooggeachte Dr Schürmann,
Dat ik de afgelopen tienjaren onder U w leiding heb mogen werken,
vervult mij met grote dankbaarheid. De vaak lange gesprekken, die ik
met U mocht voeren, zijn mij, zowel wat de praktijk als de wetenschap

233
betreft, van groot nut geweest. Vele ervaringen uit Uw leven dienen
mij steeds als voorbeeld. De kennis, onder Uw leiding verworven,
hier aan jongere generaties te kunnen overdragen, zal mij steeds voor
ogen staan.
Zeer erkentelijk ben ik mijn collega's en het personeel van de N.V.
de Bataafsche Petroleum Maatschappij voor de toewijding en de
vriendschap, waardoor mijn werk zoveel verlicht werd. Een speciaal
woord van dank wil ik brengen aan het personeel van de sedimentpetrografische afdeling, in het bijzonder aan mejuffrouw VAN DER
BAAN. Door haar toewijding was het mogelijk zoveel belangrijke,
wetenschappelijke gegevens te verzamelen.
Dames en Heren Assistenten en Personeelvan het Geologischen Physisch
Laboratorium,
T ot U richt ik een woord van dank voor de medewerking, die U
allen getoond hebt bij mijn komst op het laboratorium. Steeds zal
het in mijn bedoeling liggen op Duivendaal 2 een sfeer van wederzijdse hulpvaardigheid te scheppen. Slechts door samenwerking en
goede verstandhouding kunnen belangrijke resultaten bereikt worden.
Dames en Heren Studenten,
De overgang van chef van een laboratorium naar een docerende
loopbaan is groot. Mijn kennis en gedachten onder woorden te
brengen, was niet mijn gewoonte en U zult enig geduld moeten oefenen. Het zal tijd kosten voor ik mij in de collegezaal werkelijk op
mijn gemak zal voelen.
Ik ben me bewust van het feit, dat het propaedeutisch examen een
zware taak voor U is en ben van plan die niet onnodig te verzwaren
door U zaken te leren, die later van geen belang meer zijn. Het hoofddoel moet zijn, dat U leert, wat grond is. Daar heeft U later allen
mee te maken. O m de samenstelling en de eigenschappen van de
bodem te kunnen begrijpen moet U de grondbeginselen van de geologie, mineralogie en petrologie onder de knie hebben. Uit mijn rede
kunt U zien, dat mijn eigen liefhebberij de studie van zand en klei is.
Ik hoop U w studie zo te kunnen richten, dat het niet slechts een vak
voor het examen is, maar later in de praktijk voor U van nut zal zijn.
Ik heb gezegd.

15. H E T G E L E I D E

CONTRACT

REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
H O O G L E R A A R AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL T E WAGENINGEN, OP
28 APRIL 1947 D O O R

M R C. H . F . P O L A K
Mijne Heeren Leden enSecretaris van hetCollege van Herstel, Mijne Heeren
Hoogleeraren, Mevrouw en Mijne Heeren Lectoren en Docenten, Dames en
Heeren WetenschappelijkeMedewerkers en Assistenten, Dames en Heeren Studenten, en voorts Gij allen, die deze bijeenkomst met Uw tegenwoordigheid
vereert,
%eer gewaardeerde toehoorders,
„Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst of uit de wet."
Met deze woorden opent art. 1269 het Derde Boek van het Burgerlijk
Wetboek. De samenstellers, die overigens bij het verbintenissenrecht
goeddeels volstonden met een vertaling van den Code Civil, gaven hier
een regel van eigen vinding. Herhaaldelijk is tegen de daarin gemaakte
onderscheiding aangevoerd, dat ook de overeenkomsten alleen maar
verbintenissen, rechtsplichten, doen ontstaan omdat de wet zulks bepaalt.Blijkens een uitlating van NICOLAI isdit den ontwerpers van het
wetboek niet ontgaan. 1 ) Zij meenden niettemin dat de onderscheiding
het inzicht in de stof verhelderde. Terecht. 2) Eenerzijds zijn er die
tallooze verbintenissen, welke de menschen zelf in het leven mogen
roepen; anderzijds die, welke de wet rechtstreeks doet voortvloeien
uit een bepaalde gebeurtenis of toestand, b.v. onrechtmatige daad,
nabuurschap, bloedverwantschap. V a n laatstgenoemde verbintenissen
worden ontstaan en omvang bepaald door den in de wet neergelegden
wil der overheid; van die uit overeenkomst zijn totstandkoming en
inhoud overgelaten aan den wil van partijen, mits zij blijven binnen
de door de wet gestelde grenzen. Want de rechter, wien art. 11 A.B.
gelast recht te spreken volgens de wet, zal rechten en verplichtingen,
hoe uitdrukkelijk ook door partijen gewild, slechts mogen erkennen
en handhaven, indien en voor zoover de wetgever hem daartoe de
bevoegdheid laat. Deze nu heeft zulks op de ruimst mogelijke wijze
gedaan door in art. 1374, eerstelid, B.W. te bepalen,dat alle wettiglijk
gemaakte overeenkomsten partijen tot wet strekken. Dank zij dit voorschrift kan een contractant de machtige hulp van den Staat verkrijgen
jegens zijn wederpartij, die de overeenkomst niet naleeft, althans —
en ook hieruit blijkt de ondergeschiktheid van de overeenkomst aan
de wet — indien hun overeenkomst „wettiglijk gemaakt" was.
De beteekenis van dit voorbehoud was aanvankelijk niet groot;
slechts voor enkele overeenkomsten — b.v. schenking — werd een
bepaalde vorm verplicht gesteld. I n het algemeen verlangt art. 1356
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voor de „bestaanbaarheid" eener overeenkomst alleen de wederzijdsche toestemming van handelingsbekwame personen, een bepaald
onderwerp en een geoorloofde oorzaak. Die min ofmeer raadselachtige
eisch van een oorzaak wordt uitgewerkt in bepalingen, blijkens welke
krachteloos zijn overeenkomsten zonder oorzaak of aangegaan hetzij
uit een valsche oorzaak, hetzij uit een, die bij de wet verboden is of
strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde. Welke ook de
preciese beteekenis van deze artikelen moge zijn, het is duidelijk, dat
zij voornamelijk het oog hebben op overeenkomsten in strijd met
wettelijke verbodsbepalingen of de grondslagen der rechtsorde. De
Staat kan natuurlijk niet toelaten, laat staan ertoe medewerken, dat
de nakoming van dergelijke overeenkomsten wordt afgedwongen en
onthoudt mitsdien daaraan rechtsgevolg.
Al is dus de contractsvrijheid van de totstandkoming van het wetboek af niet onbeperkt geweest, de grenzen daarvan werden, evenals
in Frankrijk, zoo ruim mogelijk gesteld. Door aan ieder afzonderlijk
individu over te laten zijn eigen belangen te behartigen en de moeilijkheden en wisselvalligheden van het leven te boven te komen, zouden
allen tot de grootste krachtsinspanning worden gebracht. Menschen
zoowel als zaken zouden dan komen op de plaats waar ze het meest
nuttig zijn. De Fransche revolutie had een einde gemaakt aan een
indeeling der bevolking in klassen en standen. Voor de wet waren
voortaan allen gelijk; elkeen is burger, elkeen heeft hetzelfde burgerlijk
recht, onverschillig of hij edelman of boer, geestelijke of leek, rentenier
ofwerkman is. Voor kooplieden mocht dan al hier en daar een speciaal
voorschrift worden gegeven, buiten het procesrecht waren die bijzondere bepalingen niet bijster belangrijk. De wet is algemeen, abstraheert van ieders maatschappelijke positie. Zij regelt de zaken en de
overeenkomsten, los van de bijzondere omstandigheden der eigenaren
of contractanten.
Dit alles verklaart de soms heftige critiek, in Frankrijk na de opkomst van het socialisme geuit op dezen „code de bourgeois, qui ne
respecte l'égalité civile que pour assurer l'inégalité sociale, ce code de
propriétaires, qui ne s'occupe que de la richesse acquise et non du
travail qui l'a créée." 3 ) En die critiek wordt nog meer begrijpelijk,
als men zich herinnert, dat ten aanzien van de verhouding werkgeverwerknemer het wetboek zich beperkte tot drie artikelen over de huur
en verhuur van dienstboden en werklieden — in één titel geplaatst
met de huur van zaken. En onder die drie was een der weinige voorschriften, waarin wèl onderscheid werd gemaakt tusschen de contracteerende partijen, namelijk de ook in ons wetboek tot 1909 gehandhaafde bepaling, dat de werkgever — teekenend „meester" genoemd
— op zijn woord, desgevorderd onder eede versterkt, geloofd wordt
o.a. ten aanzien van de hoegrootheid en de betaling van het loon en
den duur der overeenkomst.
Gezien de in het begin van de vorige eeuw heerschende opvattingen
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en maatschappelijke verhoudingen, kon het Fransche wetboek moeilijk
iets anders worden dan een wetboek voor economisch zelfstandige
personen, voor min of meer gezeten burgers. Dat karakter kregen onze
wetboeken in nog ietwat sterker m ate. 4 ) Dit kan niet verbazen, daar
zij bestemd waren voor een volk, meer dan het Fransche, gericht
op den handel en mede daarom van ouds afkeerig van dwingende
overheidsvoorschriften en ambtenaarsbemoeiingen. De ruim geformuleerde algemeene bepalingen over overeenkomst en verbintenis,
in hoofdzaak afkomstig uit het Romeinsche recht, zooals dat ook hier
gerecipieerd was, gaven weinig aanleiding tot debat. Zij werden
beschouwd haar grond te hebben „in de eeuwige en onveranderlijke beginselen van recht en onrecht, of in het algemeen een gelijksoortig belang van alle maatschappijen zonder onderscheiding" 5 ).
Bij de regeling van de voornaamste overeenkomst, koop en verkoop,
nam men evenwel niet over de bepaling, welke den verkooper
van een onroerend goed de bevoegdheid gaf wegens benadeeling
den verkoop te doen vernietigen ingeval de koopprijs meer dan
7
/ 12 te laag was geweest. Wel had de Tweede Kamer aanvankelijk met
75 tegen 4 stemmen de handhaving van die bevoegdheid wenschelijk
verklaard, maarzij kwam hiervan terug op aandrang van de Regeering,
wier hoofdargument was, dat een overeenkomst, tusschen meerderjarige personen aangegaan, onaantastbaar behoort te zijn, zoolang
niet bewezen is, dat er bedrog, geweld of dwaling heeft plaats gehad. 6)
De voorliefde voor de contractsvrijheid kwam echter vooral tot uiting
bij de behandeling van het Wetboek van Koophandel, waarbij op
soms bijna lyrische wijze gesproken werd over de zegeningen van den
handel, waarvan beurtelings de vrijheid en het. vertrouwen de ziel
werden genoemd. Zoo rees bij de herziening van dat wetboek na den
Belgischen opstand heftig verzet tegen het regeeringstoezicht op de
naamlooze vennootschappen, dat kort tevoren aanmerkelijk verscherpt
was. Ook de contractsvrijheid achtte men daardoor aangetast. Bij de
uitvoerige beraadslagingen, welke een bezwaarschrift van de machtigste Amsterdamsche handelshuizen tot middelpunt hadden, werden
vele der tegenwoordig nog gehoorde argumenten vóór of tegen regeeringsbemoeiing met handel en bedrijf naar voren gebracht. Tenslotte
werd men het eens over een bepaling, welke de Kroon alleen de bevoegdheid liet in enkele bepaalde gevallen aan de acte van oprichting
eener N.V. haar goedkeuring te onthouden. 7)
Overigens liet men doorgaans met goed-Hollandsche nuchterheid
zich meer leiden door de behoeften van de practijk dan door abstracte
theorieën. Zoo maakte men in aansluiting aan het oud-vaderlandsche
recht vrij strenge bepalingen over de overeenkomst van verzekering,
opdat zij niet zou kunnen ontaarden in spel of weddenschap, waarvan
men de „verwoestende gevolgen" voor maatschappij, handel en huisgezin vreesde. 8 ) Aan spel en weddenschap was reeds in het Burgerlijk
Wetboek een rechtvordering onthouden. Zij konden daarom hier te
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lande niet tot ontwikkeling komen, in tegenstelling tot b.v. Engeland,
waar thans tusschen drie en vier honderdduizend menschen werkzaam
zijn in de „betting industry" — een verschijnsel, dubbel bedenkelijk
in een tijd, waarin een groot tekort aan arbeidskrachten bestaat.
Na de invoering der wetboeken hadden de herleving van den handel,
het opkomen van de nijverheid en het veld winnen van de leerstellingen van de liberale school tot gevolg, dat de beperkingen der contractsvrijheid nog in aantal afnamen. Zoo werd in 1857 ingetrokken het uit
den Franschen tijd stammende verbod om een hoogere rente te bedingen dan de wettelijke, welke 5 % in burgerlijke en 6 % in handelszaken bedroeg. De Regeering deed het voorstel daartoe onder den
indruk van een dreigende financieele crisis, welke een discontoverhooging boven de 6 % wenschelijk zou kunnen maken. De instemming
van de meerderheid der Tweede Kamerleden met het voorstel berustte vooral op de overtuiging, dat de Fransche wet in strijd was met
„de gezonde beginselen van Staathuishoudkunde". „Evenals de prijs
van alle andere koopwaar," aldus de Commissie van Rapporteurs,
„moet ook die van het geld, zich buiten inmenging van den wetgever
regelen. Ook die prijs toch isevenzeer afhankelijk van omstandigheden,
waarop de Staat geenerlei invloed kan, noch mag uitoefenen." 9) Zoo
dacht dus de Kamer negentig j a a r geleden over prijsbeheersching.
Niet onvermeld mag echter blijven, dat een kleine minderheid zich
tegen het voorstel kantte, welke minderheid bij de openbare behandeling een welsprekenden tolk vond in den heer MEIJLINK. Breedvoerig
schetste hij de gevaren, waaraan handelaren en particulieren zouden
blootstaan, indien men het tot dusver gebreidelde onstuimige winstbejag de teugels zou afrukken en hij zei, dat daarvan Noord-Amerika
aan ons tot een treurig en voor geheel Europa hoogst bedroevend, doch
tevens waarschuwend voorbeeld strekt en strekken moet. „Moeten
wij," zoo riep hij uit, „het ongelukkige Amerika of wel wijzer meer
gematigde naties volgen?" Hij zelf achtte natuurlijk het laatste meer
gepast voor Nederland. 10)
De opkomst der spoorwegen, die op zoo menig punt het recht beïnvloedde n ) , kon ook de contractsvrijheid niet onberoerd laten. De
eerste Spoorwegwet, hoewel bij haar totstandkoming in 1859 door
sommige Kamerleden als Napoleontisch en draconisch bestreden,
bleek al spoedig in menig opzicht te kort te schieten. Zoo konden b.v.
de elkander fel beconcurreerende spoorwegmaatschappijen niet voldoende tot samenwerking worden gedwongen. In een nieuwe wet, de
nog geldende Spoorwegwet van 1875, werd niet alleen die gedwongen
samenwerking mogelijk gemaakt, maar werd ook ten aanzien van de
gebruikers de contractsvrijheid opgeheven. De maatschappijen kregen
een vervoerplicht ;zij moeten dus in beginsel met ieder, die dit wenscht,
een vervoercontract sluiten en wel tegen door den Minister goedgekeurde tarieven en op voorwaarden, vast te stellen bij Algemeenen
Maatregel van Bestuur. Vergeefs betoogden verscheidene kamerleden,

238
waaronder Juristen van naam, dat het niet aanging volwassenen onder
voogdij te stellen; vergeefs ook voerden zij aan, dat een regeling van
het vervoercontract bij Algemeenen Maatregel van Bestuur in strijd
is met de Grondwet, welke de regeling van het burgerlijk recht aan
de wet voorbehoudt — argument, dat in 1930 een soortgelijke bepaling
in het eerste ontwerp der Pachtwet deed stranden. Al vindt het spoorwegvervoer plaats krachtens een overeenkomst, tot stand gekomen
zoodra iemand het openbare aanbod van de spoorwegmaatschappij
aanvaardt, de belangrijkste voorwaarden dier overeenkomst worden
niet door partijen zelf, maar door de overheid bepaald. Deed zij zulks
niet, dan zouden die voorwaarden eenzijdig door den vervoerder worden vastgesteld met alle gevaren van misbruik van zijn monopolie:
opdrijving der prijzen, uitsluiting van alle aansprakelijkheid, bevoordeeling van den een boven den ander. „ H e t behoort tot de roeping
van den Staat," zoo verklaarde ook de Regeering, „het publiek te
beschermen tegen de willekeur der spoorwegmaatschappijen." Sinds
1875 is dus de vervoerovereenkomst met de spoorwegen wat de Fransche hoogleeraar JOSSERAND 12) genoemd heeft un contrat dirigé — een
geleid contract.
Het keerpunt in 's wetgevers houding ten aanzien van het contract
dagteekent echter van 1907, toen de drie artikelen over de huur van
dienstboden en werklieden vervangen werden door de 76 artikelen
over de arbeidsovereenkomst. Bevatte voordien het Burgerlijk Wetboek
slechts hier en daar een bepaling ter voorkoming dat bij het sluiten
van een overeenkomst de economisch sterkere partij haar wil oplegt
aan de zwakkere, in dat j a a r werd ter bescherming van de overgroote
meerderheid der werkers de overeenkomst, waarbij zij zich tot arbeid
verplichten, aan een regeling onderworpen, die goeddeels van dwingend recht is. En voor zoover de wet afwijking toelaat, moet deze in
vele gevallen schriftelijk geschieden; een waarborg tegen overrompeling, overijling, onzekerheid en onbewijsbaarheid, welken de wetgever
in toenemende mate verlangt. Nieuw ook waren de groote bevoegdheden, den rechter toegekend. Vaag geformuleerde wetsartikelen, die
hem veel vrijheid laten; macht om door de wet verleende rechten
te beknotten, j a zelfs om door partijen gemaakte bedingen geheel of
ten deele terzijde te stellen. Ook de collectieve arbeidsovereenkomst
kreeg een begin van regeling. Het contractenrecht verandert onder
invloed van den drang naar sociale voorzieningen, die reeds geleid had
tot regelingen als de Veiligheidswet, Ongevallenwet, Woningwet en
Gezondheidswet. Toch stuitte de wet op het arbeidscontract op tegenstand bij de sociaaldemocraten, die van oordeel waren, dat sommige
harer bepalingen de arbeiders zouden belemmeren het strijdmiddel
van de werkstaking te hanteeren.
1 Februari 1909 trad de nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomst in werking. E e n j a a r later bracht de Pandhuiswet-1910 enkele
maatregelen tegen den woeker, deels van privaatrechtelijken, deels
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van publiekrechtelijken aard en zooals tegenwoordig zoo dikwijls,
onontwarbaar dooreen gestrengeld. De rentetarieven, niet slechts
van. een gemeentelijke, maar ook van een particuliere bank van
leening, moesten worden vastgesteld door den gemeenteraad; voor
de exploitatie van zulk een particulier pandhuis was een vergunning
vereischt. Aan het bestaan van particuliere pandhuizen heeft
de wet van 28 October 1946, Stbl. no G 295, definitief een einde
gemaakt.
Andere vormen van woeker ten koste van den kleinen man werden
in later jaren op soortgelijke wijze bestreden door de Geldschieterswet
en de Wet op het Afbetalingsbedrijf. Deze laatste wet ging gepaard
met een uitvoerige regeling in het Burgerlijk Wetboek van den koop
en verkoop op afbetaling en meer in het bijzonder van den huurkoop.
Laatstgenoemde vorm van crediet was opgekomen als gevolg van twee
nauw met elkander verband houdende oorzaken : eenerzijds de ontwikkeling der groot-industrie met haar massa-productie en drang naar vergrooting van afzet, anderzijds de gestegen loonen der arbeiders, waardoor zij een deel van hun inkomen konden besteden aan goederen, die
vroegervoor henonbereikbaar waren.Allekenmerken van het moderne
cor.tract:dwingend recht, groote bevoegdheden van den rechter, schriftelijken vorm vinden we hier terug. In haar toelichting verklaarde de
Regeering: „De tijd is voorbij, waarin als eenige taak van den burgerlijken wetgever bij de vastlegging van het contractenrecht werd aangemerkt het geven van regelen, welke alleen gelden voor zoover partijen, daarvan niet gelieven af te wijken. Ook in het contractenrecht
moeten de sociale overwegingen onophoudelijk meespreken."
Sociale bezwaren tegen haar loon- en prijspolitiek hebben de Regeering thans genoopt de taak ter hand te nemen, die vroeger grootendeels
werd overgelaten aan pandhuizen, daarna aan geldschietbanken en
afbetalingszaken. Krachtens de Wet op het Consumentencrediet verleent zij voorschotten voor de aanschaffing van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen aan degenen, wier inkomsten niet toelaten die
aanschaffing te bekostigen.
O p menig ander gebied is de contractsvrijheid eveneens beperkt.
Gedurende den eersten wereldoorlog had de overheid de vrijheid van
bedrijf en handel aan banden moeten leggen, had zij ook door huurwetten de huur en verhuur van woningen tot een geleid en zoo noodig
zelfs tot een voor den verhuurder gedwongen contract gemaakt. En
al werden anders dan heden ten dage die voorzieningen vrij algemeen
beschouwd als tijdelijke, slechts door de buitengewone schaarschte en
de verbreking van het internationale verkeer gerechtvaardigde maatregelen, zij maakten toch velen meer ontvankelijk voor ingrijpen en
leiding van de overheid in economische betrekkingen, dus in privaatrechtelijke verhoudingen. Dat ingrijpen en die leiding bleken steeds
meer noodig. Eenerzijds was er de gestadig voortschrijdende arbeidsv e rd e lin g , de afsplitsing van steeds meer gespecialiseerde beroepen en
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bedrijven, waardoor de onderlinge afhankelijkheid voortdurend grooter werd; anderzijds was er de aanhoudend toenemende machtsconcentratie, waardoor in steeds meer gevallen van gelijkheid tusschen
de contracteerende partijen — voorwaarde voor een goede werking
der contractsvrijheid — geen sprake meer was. In allerlei bedrijfstakken kwam één of kwamen enkele, vaak nog geheel of ten deele
samenwerkende, ondernemers te staan tegenover de massa der ongeorganiseerde, op hun diensten aangewezen afnemers. Een typisch
voorbeeld kwamen wij reeds tegen in de vervoerovereenkomst met
de spoorwegen.
In die gevallen verwordt de overeenkomst tot wat de Fransche
schrijvers sinds SALEILLES un contrat d'adhésion noemen, een overeenkomst, waarbij de eene partij de keus heeft niet te contracteeren,
— maar zij moet vaak wel — ôf de overeenkomst aan te gaan
op de reeds tevoren door de wederpartij eenzijdig vastgestelde voorwaarden. Die contrats d'adhésion waren reeds bij de totstandkoming
van ons wetboek niet geheel onbekend. 13) Hoe geringer de concurrentie tusschen de ondernemers wordt en hoe belangrijker en algemeener
de behoeften zijn waarin zij voorzien, des te eer zal de wetgever geneigd zijn de regeling van den inhoud van het contract geheel of ten
deele tot zich te trekken. Zoo heeft hij b.v. ook dwingende voorschriften gegeven ten aanzien van het vervoer te water en in de lucht.
In deze gevallen wordt de wettelijke beperking van de contractsvrijheid
vaak gevolgd door actiever overheidsbemoeiing in den vorm van medezeggenschap, deelneming in het kapitaal en uiteindelijk socialisatie
door aankoop, naasting of onteigening.
Bestaat bij de zooeven bedoelde overeenkomsten — zoo al niet feitelijk dan toch rechtens — nog vrijheid om al dan niet te contracteeren,
ook die vrijheid moet men derven in de gevallen, waarin men onder
strafbedreiging gedwongen wordt een overeenkomst te sluiten met een
bepaalde tegenpartij op de door die tegenpartij eenzijdig vastgestelde
en te wijzigen voorwaarden. Een voorbeeld zijn de reeds in het begin
van deze eeuw voorkomende gemeentelijke verordeningen, waarbij de
inwoners verplicht worden zich aan te sluiten bij een bepaalde waterleidingmaatschappij — verordeningen, die ondanks veel bestrijding
steeds door den Hoogen Raad geldig zijn geacht. 14) Zonder een dergelijken contractsdwang zouden ten plattelande de aanleg en exploitatie van een waterleiding economisch niet verantwoord zijn, zou
bovendien de met den aanleg beoogde verbetering der volksgezondheid niet worden verwezenlijkt. Het waterleidingbedrijf is overigens
tegenwoordig bijna overal in handen van een provincie, gemeente of
combinatie van gemeenten; de enkele particuliere bedrijven staan
onder toezicht van de overheid.
In de jaren na den eersten wereldoorlog werden verschillende vormen van economische samenwerking opnieuw geregeld. 1928 bracht
een groote hoeveelheid nieuwe bepalingen over de naamlooze vennoot-
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schappen, die weer vrijwel alle van dwingend recht zijn. Reeds bijna
zestigj a a r was er gedokterd aan een nieuwe regeling van deze vennootschappen, die inmiddels waren uitgegroeid tot den ondernemersvorm
bij uitnemendheid. Uitgangspunt der wet bleef, dat de oprichting van
een naamlooze vennootschap een overeenkomst is, waardoor de rechter
de machtige bevoegdheid behield alle besluiten van de organen van
zulk een vennootschap te toetsen aan de eischen van redelijkheid en
billijkheid. D r i e j a a r eerder — in 1925 — was reeds een nieuwe Wet
op de coöperatieve vereenigingen tot stand gekomen. Vooral in den
landbouw waren deze vereenigingen, die in 1876 haar eerste eigen
regeling hadden gekregen, een steeds belangrijker plaats gaan innemen.
Ook op ander gebied trad in later jaren de enkeling terug en kwam
de groep naar voren. I n 1872 hadden de arbeiders vrijheid van organisatie verkregen; in 1907 had, naar ik reeds vermeldde, de collectieve
arbeidsovereenkomst haar intrede in ons recht gedaan. Het laatste was
het gevolg van het eerste. De verhouding werkgever-arbeider had een
groote verandering ondergaan. I n het begin der negentiende eeuw
stond doorgaans tegenover — men zou haast kunnen zeggen: naast
— den kleinen, veelal zelf meewerkenden werkgever de enkelingarbeider. Aan het einde van die eeuw stond vaak tegenover den grooten
ondernemer — beter gezegd de onpersoonlijke, door buitenstaanders
gefinancierde onderneming —- de onafzienbare massa der arbeiders,
individueel machteloos, maar sterk in groepsverband, de vakvereeniging. Slechts zij kon waarlijk in vrijheid met de ondernemers contracteeren. Zoo ontstond de collectieve arbeidsovereenkomst, een nieuw
soort overeenkomst, zooweljuridisch als economisch. 15 ) Noch een werkgever,noch eenarbeider ismeervrij, nadatzijnvereenigingeendergelijke
overeenkomst heeft afgesloten. Voor beiden wordt de arbeidsovereenkomst een geleid contract. Gaan zij zulk een overeenkomst aan, dan
geldt tusschen hen de collectieve arbeidsovereenkomst als een wet van
dwingend recht.J a sterker nog; ook van een reeds bestaande arbeidsovereenkomst worden in den regel de overeengekomen voorwaarden
vervangen door de in de collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegde
normen, voor zoover zij daarmede in strijd zijn. Aldus bepaalt art. 7,
tweede lid der helder geformuleerde wet van 24 December 1927, Stbl.
no 415, in welke wet het toegenomen belang der collectieve arbeidsovereenkomst erkenning vond. Nog verder kan zulk een overeenkomst
reiken na de wet van 25 Mei 1937, Stbl. no 801, die den Minister van
Sociale Zaken de bevoegdheid geeft bepalingen van een collectieve
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend teverklaren, waardoor die
bepalingen ook van toepassing worden op arbeidsovereenkomsten, te
sluiten ofreeds gesloten door hen, die geen lid zijn van de vereenigingen,
die de collectieve overeenkomst hebben aangegaan. De Minister toovert
als het ware de collectieve arbeidsovereenkomst om in een wet. Ook
kreeg hij de bevoegdheid bepalingen van zulk een overeenkomst onver-
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bindend te verklaren, indien het algemeen belang zulks vereischt. Wel
groot is het verschil met de overeenkomsten, die den wetgever van 1838
voor oogen stonden.
Soortgelijke bevoegdheden waren der Regeering ten aanzien van
ondernemersovereenkomsten reeds toegekend bij de wet van 24 Mei
1935, Stbl. no 310. Zij hield in, dat de Regeering dergelijke
overeenkomsten ook voor anderen dan degenen, die haar afsloten,
geheel of ten deele verbindend kan verklaren, indien zij voor de economische verhoudingen in de betreffende bedrijfstak overwegende beteekenis hebben ofkunnen hebben en het algemeen belang verbindendverklaring eischt. Ook onverbindendverklaring werd mogelijk gemaakt
en zelfs werd straf gesteld op pogingen om de daardoor ontstane vrijheid van handelen te beknotten. Het algemeen belang kan b.v.
vorderen, dat aan een overeenkomst tusschen ondernemers over de
prijzen van verkoop hunner producten rechtskracht wordt ontnomen.
De diepe en langdurige economische depressie in de jaren na 1929
noopte de overheid hier gelijk elders tot ingrijpen ook in zuiver individueele overeenkomsten. De op geld luidende verplichtingen uit lang
loopende contracten werden voor sommige groepen van schuldenaren
te zwaar. Vooral de boeren kwamen in moeilijkheden; hun ontvangsten vielen goeddeels weg, de vaste lasten daarentegen, die voor hen
vaak een belangrijk deel van hun uitgaven vormen, werden in wezen
hooger door de stijgende koopkracht van het geld. De Crisispachtwet1932 opende de mogelijkheid tot kwijtschelding ofverlaging van pachttermijnen tegen den zin van den verpachter; het uit juridisch oogpunt
bedenkelijke Hypotheekcommissiebesluit en de Crisishypotheekaflossingswet-1936 belemmerden de executie van onroerende goederen
belast met hypotheek. En nadat in 1936 ook ons land den gouden
standaard had losgelaten, haalde de wetgever een streep door bijna
alle in binnenlandsche overeenkomsten opgenomen goudclausules.
I n die crisisjaren verschenen ook nieuwe teekenende voorbeelden
van den reedsvroeger ter sprake gekomen dwang tot contracteeren. De
grondgebruikers werden verplicht tot aansluiting bij de op privaatrechtelijke leest geschoeide organisaties, opgericht tot steun van landen tuinbouw. 16) Een stap verder nog en de privaatrechtelijke vorm
verdwijnt en dergelijke organisaties, die in wezen met een overheidstaak belast zijn, worden een publiekrechtelijk lichaam, waaraan de
bedrijfsgenooten krachtens wettelijk voorschrift onderworpen zijn.
Toen haar taak in den tweeden wereldoorlog werd uitgebreid tot de
zorg voor de voedselvoorziening, zijn dan ook die privaatrechtelijke
crisisorganisaties omgevormd in de publiekrechtelijke bedrijfsschappen, die verordenende bevoegdheid hebben.
Tijdens dien oorlog kwam het geheele maatschappelijk leven in
den greep van de overheid; zij trachtte zoowel in als buiten het bedrijfsleven publiekrechtelijke lichamen te stellen in de plaats van de
door belanghebbenden zelf gevormde organisaties.

243
Ook thans regelt de overheid nog vrijwel het geheele economische bestel.De contractsvrijheid, de vrijheid om te beslissen of, met wien en op
welke voorwaarden men wil contracteeren, is in vele gevallen verdwenen. De geleide economie vereischt een geleid contract. De regeling in het Burgerlijk Wetboek van belangrijke overeenkomsten als
koop en verkoop, huur en verhuur, moge ongewijzigd zijn gebleven,
die regeling moge nog steeds den schijn wekken de contractanten bijna
volkomen vrij te laten, in werkelijkheid zijn zij veelal aan handen en
voeten gebonden. Moet men reedslangen tijd om een indruk te krijgen
van de beteekenis van het eigendomsrecht, kennis nemen van tal van
wetten buiten het Burgerlijk Wetboek, de geoorloofdheid en gevolgen
van de belangrijkste overeenkomsten moeten thans mede beoordeeld
worden aan de hand van vaak duistere, moeilijk tevinden, herhaaldelijk gewijzigde en soms van twijfelachtige rechtskracht zijnde bepalingen. De overheid bepaalt den koop- en huurprijs, dus het belangrijkste
deel der overeenkomst, beïnvloedt ook vaak, in het bijzonder bij
onroerend goed, de keuze van den mede-contractant. Werkgever en
arbeider, j a zelfs hun organisaties mogen het eens zijn over de loonen
en andere arbeidsvoorwaarden, blijkens het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen-1945 is het de overheid, en wel het College van
Rijksbemiddelaars, die daarover het beslissende woord spreekt en ook
zelfstandig arbeidsvoorwaarden kan vaststellen. In tal van gevallen
zijn daardoor partijen gebonden aan een regeling, waaraan zij en hun
vereenigingen hun toestemming niet hebben gegeven, of zelfs uitdrukkelijk hebben onthouden.
Hebben de wetten op de collectieve arbeidsovereenkomst door deze
voorschriften veel van haar belang verloren, de Ondernemersovereenkomstenwet-1935 is geheel buiten werking gesteld door het na de bevrijding gehandhaafde Kartelbesluit, dat den Minister van Economische Zaken volledige zeggenschap geeft over bedrijfsregelingen.
Daaronder verstaat het besluit bepalingen regelende de mededinging
tusschen personen waarvan er ten minste een in ons land is gevestigd.
De Minister kan geheel naar eigen inzicht een bedrijfsregeling opleggen, wijzigen ofonverbindend verklaren. Al dergelijke wetsbesluiten
zijn kwistig voorzien van strafbepalingen om af te schrikken van daarmede strijdige overeenkomsten en handelingen.
Als gevolg van de sterk toegenomen overheidsbemoeiingen is de
contractsvrijheid niet slechts direct maar ook indirect aanzienlijk
beperkt. Overheidsorganen bepalen wie een bedrijf mag vestigen of
uitbreiden, wie toewijzingen krijgt van grondstoffen en hulpmiddelen,
wie kapitaal kan verkrijgen en op welke voorwaarden. Daardoor is
menigeen in het bedrijfsleven voor het sluiten van zijn contracten
aangewezen op een bepaalde tegenpartij, die harerzijds zich heeft te
houden aan de voorschriften der overheidsorganen. Vele beperkingen
vloeien ook voort uit de verordeningen en andere maatregelen der
bedrijfsorganisaties.
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Sprak ik tot dusver in hoofdzaak over den invloed van de wetgevende en de uitvoerende macht op de overeenkomsten en haar gevolgen, een enkel woord nog over den invloed der rechterlijke macht.
Die invloed nam af doordat in de laatste jaren tal van overheidsorganen zeggenschap kregen over den inhoud van overeenkomsten. Bovendien bezitten deze veelal zelfkrachtige dwangmiddelen ter handhaving
van hun voorschriften en zijn ook vaak speciale colleges belast met de
berechting van overtredingen daarvan. Toch is 's rechters invloed in
het contractenrecht nog groot. Van ouds is het de rechter, die ingeval
van geschil beslist of partijen gebonden zijn en waartoe. Die taak
werd belangrijker naarmate de wetboeken verouderden en de maatschappelijke verhoudingen zich wijzigden en ingewikkelder werden.
Komen in het economisch verkeer nieuwe overeenkomsten op, dan
heeft de rechter uit te maken in hoever de daarmede beoogde rechtsgevolgen ontstaan, daar hij zoo noodig ambtshalve haar geoorloofdheid heeft te beoordeelen. Niet de wetgever, maar de rechter heeft
mogelijk gemaakt de voor sommige bedrijfstakken zoo belangrijke
overeenkomst, waarbij roerende goederen tot zekerheid in eigendom
worden overgedragen. Ook werd de rechter meermalen geroepen te
beslissen in hoever door een overeenkomst de prijsvorming mag worden
beïnvloed —, een taak nu gedeeltelijk door andere organen overgenomen. Van belang blijven echter uitspraken als die over het zgn.
opzetcontract tusschen aannemers 17) en die betreffende overeenkomsten tusschen een fabrikant en de wederverkoopers van zijn producten
over de door hen te berekenen prijzen, met welke overeenkomsten zelfs
derden hebben rekening te houden. 18 ) Verbetering van de verkeersmoraal kan door den rechter bevorderd worden. Zoo pleegt hij tegenwoordig rechtskracht te ontzeggen aan een overeenkomst, indien er
een wanverhouding is tusschen de wederzijdsche verplichtingen doordat een der partijen misbruik heeft gemaakt van haar economisch of
zedelijk overwicht. Al geldt ingevolge art. 1486 B. W. ook thans nog de
m.i.juiste regel, dat benadeeling op zich zelf in het algemeen nog geen
reden is tot nietigheid der overeenkomst, het voordeel trekken van eens
anders nood of onervarenheid kan in strijd zijn met de goede zeden. 19)
Veel leiding geeft de rechter ook op grond van de artikelen 1374
lid 3 en 1375, die, geruimen tijd veronachtzaamd, thans tot de bekendste en meest toegepaste bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
behooren. Krachtens die artikelen moet de rechter bij elk geschil over
de uitvoering van een overeenkomst de gedragingen van partijen
toetsen aan de eischen van redelijkheid en billijkheid en kan hij de
door hen vaak slechts in hoofdtrekken aangegeven verplichtingen
nader bepalen en aanvullen. Al worden zijn beslissingen slechts voor
een bepaald geval en eerst achteraf gegeven, zij zijn tevens meermalen
richtlijnen voor toekomstige gedragingen in het economisch verkeer,
in het bijzonder indien zij afkomstig zijn van het hoogste rechtscollege.
Dit geldt natuurlijk ook voor uitspraken ingevolge een der gestadig in
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aantal toenemende artikelen, waarin de wetgever de rechtsvinding
overlaat aan den rechter, b.v. door hem op te dragen naar billijkheid
te beslissen.
Waartoe dit overzicht? O m d a t het ondanks zijn onvolledigheid een
indruk geeft van de mate waarin het contractenrecht de menschen
vrijlaat hun economische betrekkingen zelf te regelen. De algemeene
bepalingen over de overeenkomst bleven sinds 1838 zoo goed als ongewijzigd en veroorloven de vorming van nieuwe rechtsverhoudingen
binnen ruime, zoo noodig door den rechter in elk gegeven geval af te
bakenen grenzen. Men onderschatte de beteekenis hiervan niet. Het
aantal overeenkomsten en bedingen, nu gebruikelijk, doch in 1838
onbekend, is niet gering. Maar daartegenover staat, dat ten aanzien
van verscheidene overeenkomsten de regeling van haar gevolgen goeddeels aan den wil van partijen werd onttrokken. Met een aanduiding
van de voornaamste oorzaken daarvan moest ik volstaan. Vooral sedert
de bezitlooze volksklassen grooten invloed kregen op de rechtsvorming,
verwezenlijkte zich wat VALKHOFF 20) genoemd heeft „de vermaatschappelijking van het privaatrecht", die in het contractenrecht in het
bijzonder tot uiting kwam in een evolutie van autonome naar heteronome, van vrije naar geleide overeenkomsten. 21)
De mate van contractsvrijheid kan echter niet uit het overeenkomstenrecht alleenwordenafgeleid. Ditbepaaltimmers zelf,dat eenovereenkomst, wier oorzaak in strijd is met de wet, nietig is. De regelingsbevoegdheid van particulieren wordt dus geringer naar gelang het aantal
wettelijke verbods- en gebodsbepalingen toeneemt. Sedert de overheid
het economisch leven begon teleiden, zijnhet vooral dergelijke publiekrechtelijke regelingen die de contractsvrijheid hebben ingeperkt. De
wetgever kan zelfs met één pennestreek een einde maken aan die vrijheid door te verbieden een overeenkomst te sluiten zonder vergunning,
gelijk bij de bevrijding ten aanzien van alle eenigszins belangrijke
overeenkomsten tijdelijk is geschied in het Besluit Beperking Rechtsverkeer. Zoo waren ook slechts enkele wetten noodig om het der uitvoerende macht mogelijk te maken de prijsvorming en goederenverdeeling te regelen, hoewel deze in de meeste gevallen blijven geschieden
door middel van overeenkomsten. Meermalen gelast ook, naar wij
zagen, de wet het sluiten van een overeenkomst of fingeert zij het
bestaan daarvan. Ons juridisch constructievermogen is gering; het is
altijd weer verleidelijk verplichtingen terug te leiden tot den eigen wil
van dengene, op wien ze rusten en het maakt voor den wetgever verdere regeling overbodig. Zoo kunnen rechten en verplichtingen nog
beheerscht worden door de regels van het contractenrecht, privaatrecht bij uitnemendheid, hoewel ze in werkelijkheid zijn vastgesteld
door een of ander overheidsorgaan.
De verschijnselen, dieikvermeldde, deden zichvoor in alledeelen van
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het recht, ook in het agrarisch recht. Ik noem slechts de pacht. Het
Burgerlijk Wetboek van 1838 gaf uitsluitend bepalingen van aanvullend recht voor deze als huur en verhuur van landerijen geregelde
overeenkomst. Uit juridisch oogpunt bezien is zij ook niets anders dan
een huur; let men echter op haar economische en sociale beteekenis,
dan vertoont zij een geheel eigen karakter. Zij is dan een vorm van
grondgebruik, die den toestand en de opbrengst van bijna de helft van
onzen cultuurgrond in belangrijke mate beïnvloedt en waarvan de
maatschappelijke positie van een groot deel van den boerenstand afhankelijk is. Vandaar dat de pacht werd afgesplitst van de huur en
afzonderlijk werd geregeld, eerst in de Pachtwet van 1937, daarna in
1941 in het Pachtbesluit. In hoofdzaak als gevolg van de groote vraag
naar land is de pachter in den regel de economisch zwakkere partij.
Niet slechts daarom wordt hij beschermd, maar vooral omdat versteviging van zijn positie en uitbreiding van zijn bevoegdheden de
verzorging en de opbrengst van den grond ten zeerste ten goede komen.
Bovendien beoogt het besluit de pachtprijzen te houden op het door
de overheid gewenschte, in haar algemeene prijspolitiek passende peil.
Daarom is de pacht gemaakt tot een volkomen geleid contract, tot
een overeenkomst, waarbij minder van de contractsvrijheid is overgebleven dan bij welke andere overeenkomst ook. Het Pachtbesluit
wemelt van bepalingen van dwingend recht. Er is — gij weet het —
in elke provincie een speciaal college, de Grondkamer, met een merkwaardige combinatie van bevoegdheden, waaronder zelfs die tot wetgeving. Het heeft tot taak goede pachttoestanden te bevorderen. Elke
pacht moet worden goedgekeurd door een Grondkamer, die heeft na
te gaan of de algemeene landbouwbelangen niet worden geschaad en
de netto-opbrengst, welke bij een behoorlijke exploitatie van het gepachte te verwachten is, den pachter een redelijke winst waarborgt.
Weigeren partijen door de Grondkamer noodig geachte wijzigingen
te aanvaarden, dan kan zij de overeenkomst nietig verklaren, j a zelfs
daarin zelve veranderingen aanbrengen. Een verpachter kan dus gedwongen worden zijn goed ten gebruike af te staan op voorwaarden
die hij nadrukkelijk verklaard heeft niet te willen.
Over de verdere regeling kan ik hier kort zijn. Ook tijdens den duur
der overeenkomst kan de Grondkamer op verzoek van een der partijen
belangrijke wijzigingen aanbrengen in de wederzijdsche rechten en
verplichtingen. Speciaal voor pachtgeschillen in het leven geroepen
rechtscolleges — de Pachtkamers — kunnen ook tegen den zin van
den verpachter de pacht verlengen.
Eerst vrij laat en met horten en stooten heeft deze ontwikkeling zich
voltrokken. Niet slechts het beginsel der contractsvrijheid, ook dat van
de onschendbaarheid van den eigendom moest worden doorbroken.
De aanzienlijke toeneming der bevolking en het daardoor stijgend
tekort aan cultuurgrond, de overal en in alle eeuwen door zich uitende
drang van de grondgebruikers naar versteviging van hun rechten op
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dei) grond, thans nog versterkt door het algemeen verlangen naar bestaanszekerheid, de afhankelijkheid van hun inkomsten van door hen
niet te beïnvloeden factoren, zooals de prijzen op de wereldmarkt en
de economische politiek der verschillende landen, de verzwakking van
de politieke macht der grondeigenaren, de tegenwoordige voorrang
van de werkers boven de bezitters, de verzakelijking van de verhouding
tusschen pachters en verpachters, het toenemend inzicht in het groote
algemeene belang van een deugdelijk grondgebruik en van een krachtigen boerenstand en tenslotte tijdelijke omstandigheden, zooals de
voedäelnood in oorlogsjaren — al deze niet scherp te scheiden, elkander
versterkende factoren droegen er toe bij de pachtovereenkomst de
gedaante te geven die zij nu heeft.
De rechtsvorming is een gecompliceerd proces. Uiteindelijk is het
recht product van 's menschen geest. En de menschen—wij weten
het allen — laten zich noch uitsluitend leiden door het economisch
motief noch uitsluitend door het rechtsbewustzijn, m a a r door tal van
onontwarbaar op elkander inwerkende, deels bewuste, deels onbewuste motieven.
De Fransche revolutie schreef „vrijheid, gelijkheid en broederschap" in haar vaandel. In de negentiende eeuw viel het accent op de
vrijheid, in de eerste helft der twintigste op de gelijkheid. Steeds
weer echter bleek, dat wij noch vrij noch gelijk zullen zijn, zoolang
niet het gevoel van broederschap, de naastenliefde, ons bezielt.
EdelGrootAchtbare Heeren Leden van het College van Herstel,
Het is op U w voordracht, dat ik tot dit ambt ben geroepen. Voor
het vertrouwen, dat gij daarmede getoond hebt in mij te stellen, zeg
ik U dank. De beslissing is mij zwaar gevallen; mijn werk, dat mij lief
was, lag goeddeels op ander gebied dan de vakken, waarin ik hier
moet voorgaan en ten aanzien waarvan ik gevoel op menig punt tekort
teschieten in kennis en ervaring. Ik moge U de verzekering geven van
mijn voortdurend streven te voldoen aan de eischen, die deze hoogeschool het recht heeft mij te stellen.
Mijne Heeren Professoren,
Ik beschouw het als een groot voorrecht in U w kring te zijn getreden. De toenemende specialisatie ook op het gebied der wetenschap
moge mij vreemd doen staan tegenover den dagelijkschen arbeid van
velen Uwer, zij zal, naar ik vertrouw, veeleer bevorderlijk dan belemmerend zijn voor een den geest verrijkend contact. Zelf zal ik tot
voorbeeld nemen de hartelijke belangstelling, waarmede U, mijnheer
de Rector Magnificus, mij zijt tegemoet getreden en de even beminnelijke als degelijke wijze, waarop gij, hooggeleerde MINDERHOUD, mij
hebt in kennis gesteld met aard en omvang der plichten van mijn
nieuwe ambt.
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Mijne Heeren vertegenwoordigers van het Provinciaal Bestuur van £uidHolland,
Gij weet, dat het mij moeite heeft gekost te scheiden van de provincie, in wier dienst ik mijn loopbaan begon. Het gaf mij steeds voldoening te mogen medewerken aan de weinig bekende maar hoogst nuttige
taak, die een provincie in ons staatsbestel vervult. Veel heb ik
daar geleerd en dankbaar ben ik voor den omgang met de bestuurders van ons dichtstbevolkte gewest, van wie niets mij zoozeer heeft
getroffen als de wijze, waarop zij — menschen van uiteenloopende
levensopvatting en uit verschillend milieu — eendrachtig samenwerken
ter bevordering van het algemeen belang.
Den dagelijkschen omgang met U, ambtenaren in dienst der provincie Zuid-Holland, zal ik missen. Het is mode af te geven op de ambtenaren, maar zulk een oppervlakkige generaliseering is als steeds onrechtvaardig en wel in het bijzonder voor het personeel der oude bestuurslichamen, dat de beste tradities van plichtsbetrachting, onkreukbaarheid en deskundigheid hooghoudt.
O p dit oogenblik gaan mijn gedachten terug naar den tijd, toen ik
voor de eerste maal met het hooger onderwijs in aanraking kwam —
den studententijd in Leiden. Leermeesters, van wie ik mij steeds de
dankbare leerling zal blijven gevoelen, wekten daar ieder op zijn wijze
geestdrift en liefde voor de wetenschap. Bovenal ben ik U erkentelijk,
hooggeleerden Meijers. U w afkeer van dankbetoon kennende, volsta ik
met het noemen van U w naam. Moge ik aan mijne leerlingen iets
kunnen overdragen van wat gij den Uwen meegeeft.
U w tegenwoordigheid hier, verwanten en vrienden, met de meesten
waarvan ikveel lief, maar ookveel leed gedeeld heb, doet mij deugd.
Het is, gij weet het, mijn gewoonte niet uiting te geven aan mijn gevoelens. Hoeveel U w steun en vriendschap voor mij beteekenen, is U,
hoop ik, toch niet ontgaan. Wilt mij ze ook in de toekomst niet onthouden. Gij en ik, wij denken een oogenblik aan hen, die, zoo zij nog
in leven waren, hier heden stellig aanwezig zouden zijn geweest.
Dames enHeerenStudenten,
Wie in dezen tijd voorrechten geniet, moet zich die voorrechten
waardig toonen. Zoo mag van U, die in de gelegenheid zijt aan deze
hoogeschool te studeeren om straks mede leiding te geven aan den
landbouw hier en overzee, verlangd worden liefde voor U w land en
gedegen kennis. Van vaderlandsliefde hebben velen Uwer in de jaren
van onderdrukking ruimschoots de bewijzen gegeven. Naar verwerving
van kennis zult gij moeten streven. Weest overtuigd, dat ik bereid ben
zooveel het mij mogelijk is U daarin bij te staan.
Ik heb gezegd.
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Mijne HerenLeden enSecretaris van het College van Herstel,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames enHerenLectoren,Docenten,Assistenten enStudenten,
En verder Gij allen, diehieraanwezig zijt,
£eer gewaardeerde Toehoorders,
Toen in 1893 het bestuur van het Friesch Rundveestamboek de heer
Zuivelconsulent van de Friesche Maatschappij van Landbouw, uitnodigde om een onderzoek in te stellen naar de opbrengst
van het Friese vee wat de hoeveelheid en het vetgehalte der melk betreft, begon daarmee de eerste toepassing van de melkcontrôle in ons
land. Het duurde nog ruim een vijftal jaren voordat de eerste melkcontrôlevereniging tot stand kwam. Deze werd in 1899 in Friesland
opgericht. In het ja a r 1908 telde men in ons land ruim 100 dergelijke
verenigingen met in totaal vermoedelijk ongeveer 10.000 koeien in
controle, waarvan meer dan 6.000 in de provincie Friesland. In 1923
was het aantal gecontroleerde koeien gestegen tot ten naaste bij
150.000, waarvan in Friesland bijna 100.000. In 1938 was het totaal
plus minus 260.000, in 1943 ongeveer 310.000 en in 1946 ruim 470.000,
waarvan in Friesland plus minus 120.000. Dit wil zeggen, dat thans
in totaal in ons land van het aantal aanwezige melkkoeien 36,9 % in
controle is. I n de provincie Friesland bedraagt dit aantal 54,3 %. I n
de andere provinciën is het overal beneden de 50 % en schommelt van
41,9 in Zuid-Holland tot 15,3 in Zeeland. Uit deze cijfers blijkt wel,
dat met uitzondering van de provincie Friesland de melkcontrôle in
ons land slechts langzaam ingang heeft gevonden, behalve in de laatste
jaren, waarvoor een bijzondere oorzaak aanwezig is. Dit behoeft in
zoverre geen verwondering te wekken, omdat het hier een maatregel
betreft, welke geen directe resultaten oplevert en waarbij het gezegde
„de cost gaat voor de baet uit" geheel van kracht is. Het is dus begrijpelijk, dat het bij onze, in het algemeen, conservatieve veehouders
vrij veel moeite kostte hen te bewegen tot een dergelijke maatregel
over te gaan. Mede door voorlichting en onderwijs werden zij echter
gestadig tot beter inzicht gebracht en begon dan ook de uitbreiding
van de melkcontrôle een vastere vorm aan te nemen. Speciaal in de
laatste oorlogsjaren ging dit met versneld tempo. De reeds eerder aangeduide bijzondere redenen daartoe waren tweeërlei:
MESDAG,
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le de algemeen doorgevoerde uitbetaling naar vetgehalte van de melk;
2e de invoering van een geringe heffing op alle melk, waardoor het
mogelijk werd aan de melkcontrôleverenigingen een vrij aanzienlijke subsidie te verlenen, welke voor een tamelijk groot gedeelte
hun kosten vergoedde.
Deze maatregelen, die in de loop van de oorlog werden ingevoerd,
hadden tot gevolg, dat in de jaren van 1943 tot 1946 het aantal
gecontroleerde dieren sterk toenam. Deze toename zou nog aanzienlijk groter geweest zijn, wanneer niet de bijzonder moeilijke omstandigheden de uitbreiding van de controle hadden belet. Wij mogen
dan ook met recht verwachten, dat, wanneer deze belemmeringen
worden weggenomen, de melkcontrôle in Nederland nog heel wat
meer zal worden toegepast.
Wanneer we nu overgaan tot een beoordeling van de met de melkcontrôle in de rundveefokkerij in Nederland verkregen resultaten,
dan zullen wij ons om te beginnen moeten wenden tot de provincie
Friesland, omdat deze, zoals reeds gebleken is, in deze provincie
verreweg de meeste toepassing heeft gevonden en ook reeds het langst
in gebruik is geweest.
In de allereerste plaats geven wij dan onze aandacht aan de resultaten, verkregen bij het Friesch Rundveestamboek, de vereniging,
die het initiatief tot de invoering van de melkcontrôle in ons land nam.
Bekijken wij daar de uitkomsten van alle gecontroleerde koeien, ingeschreven in dit stamboek, dan bedroeg de gemiddelde melkopbrengst
in de jaren 1912 tot en met 1916, dat zijn dus de jaren vlak voorafgaande aan de vorige wereldoorlog en de eerste jaren in deze oorlog,
per ja a r 4529 kg melk met 3,26 % vet. In de jaren 1935 tot en met
1939, dus wederom de jaren voorafgaande aan en in het begin van
een. wereldoorlog, waren deze getallen als volgt: 4802 kg melk met
3,78 % vet. Wij zien dus een verhoging van de opbrengst met bijna
300 kg melk en met het vetgehalte van ruim 0,50 %.
Deze invloed bleef echter niet beperkt tot de zuivere stamboekbedrijven en in het stamboek ingeschreven dieren, maar verbreidde
zich ook over de andere bedrijven in Friesland. Dit blijkt o.a. uit de
volgende cijfers wat het gemiddelde vetgehalte betreft:
Het gemiddelde vetgehalte van alle aan de gezamenlijke fabrieken,
aangesloten bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland, geleverde melk bedroeg in dezelfde jaren, dus van 1912 tot en
met 1916, 3,17 % en in de jaren 1935 tot en met 1939 3,60 %. Hoe
het in deze bedrijven met de melkopbrengst gesteld is, kunnen wij
echter niet nagaan, daar hieromtrent de cijfers van het verleden geheel
ontbreken en die, welke tegenwoordig bekend zijn, ook nog slechts
op globale gegevens berusten.
Kijken we nu naar het overige gedeelte van ons land, dan zien wij
soortgelijke resultaten. Zo bedroeg het gemiddelde vetgehalte der
melk van alle in het Nederlandsche Rundveestamboek ingeschreven
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dieren in 1937 van het zwartbont Hollands veeslag 3,57; van het
roodbont Maas-Rijn-IJsel veeslag 3,45 en van het zwartblaar of
zwartwitkop Groninger veeslag 3,70 %, met een gemiddelde melkopbrengst voor het zwartbont Hollands veeslag van 4655, voor het
roodbont Maas-Rijn-IJsel veeslag van 4637 en voor het zwartblaar
Groninger veeslag van 4539 kg. Het is echter begrijpelijk, dat hier de
invloed op de algemene veehouderij niet zo groot was, daar, zoals uit
de reeds vermelde cijfers blijkt, hier het aantal koeien, dat onder de
melkcontrôle viel, procentsgewijze aanzienlijk kleiner was. Zo zien
wij dan ook, dat het gemiddelde vetgehalte van de in Noord-Holland
aan de zuivelfabrieken geleverde melk volgens het Bedrijfschap voor
Zuivel in 1946 3,39 % bedroeg en in Zuid-Holland 3,30 % .
Bekijken wij nu deze cijfers nader, dan valt daarbij direct op, dat
het resultaat, wat de vetgehalteverhoging betreft, zeer zeker goed genoemd mag worden, terwijl deze verhoging ten aanzien van de melkhoeveelheid lang zo duidelijk niet is. Zo zien wij bij de Friese cijfers
een verhoging van het vetgehalte met ruim een half procent, terwijl de
hoeveelheid melk met nog niet helemaal 300 kg omhoog ging. Nemen
wij hierbij in beschouwing, dat, wat de hoeveelheid melk betreft, ook
andere factoren — betere voeding en verpleging — nog gunstig
zullen hebben gewerkt, dan volgt hieruit onmiddellijk, dat verhoudingsgewijze deze verhoging lang zo groot niet is als die bij het vetgehalte.
Ten aanzien van overig Nederland zien wij eenzelfde beeld. Ook
hier is de vetgehalteverhoging duidelijk, vooral wanneer wij daarbij
in ogenschouw nemen, dat de melkcontrôle hier later ingangvond dan
in Friesland en het punt, waarop het zich op het zelfde tijdstip, b.v.
bij het begin van de vorige oorlog, bevond, dus lager lag. Wij kunnen
ten aanzien van het vetgehalte dan ook gerust zeggen, dat de resultaten
wisselen van zeer goed tot vrij goed en dat deze gemiddeld ongetwijfeld
goed genoemd kunnen worden. Ten aanzien van de opbrengst mogen
wij echter niet verder gaan dan deze in het algemeen vrij goed te
heten, terwijl er streken in ons land zijn, waarop wij later nog terugkomen, waar het resultaat met niet meer dan matig, soms zelfs zeer
matig, gekenschetst moet worden. Treffend is dus de tegenstelling
tussen het verloop bij het vetgehalte en bij de opbrengst en het is juist
deze tegenstelling, die wij nu nader willen beschouwen. Alvorens
daartoe echter over te gaan, willen wij met enige nadruk wijzen op de
ongetwijfeld goede resultaten, die met de vetgehalteverbetering zijn
verkregen. Hieruit volgt toch, dat de algemeen gevolgde lijn, hoewel
daarop vooral uit een theoretisch-genetisch oogpunt zeer zeker opmerkingen te maken zijn, practisch goed geweest is en dat voor de
minder gunstige resultaten, die ten aanzien van de melkopbrengst zijn
verkregen, bijzondere oorzaken aanwezig moeten zijn. Wij komen
later op deze algemene lijn en de daarop uit te oefenen critiek nog
even terug, doch bepalen nu eerst onze aandacht tot die bijzondere
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oorzaken, die tot een geringer resultaat ten aanzien van de melkopbrengst moeten hebben geleid.
In deeersteplaats bestond er een aanzienlijk verschil in de toestand
toen men met de melkcontrôle begon. Wat was toch het geval? Door
keuring op het exterieur en tevens door de globale indruk, die men
in de practijk van de veehouderij van de melkrijkheid van de koeien
verkreeg, was er gedurende vele tientallen jaren al geselecteerd op
opbrengst. Ons vee stond dan ook al voordien bekend als zeer melkrijk en ten aanzien van de melkopbrengst had dus reeds een schifting
plaats gevonden. Dit was geenszins het geval met het vetgehalte, daar
men daarin noch door keuring op het exterieur, noch door de waarneming uit de gewone practijk, enig inzicht verkrijgt, en dientengevolge kon men dus in de toekomst in dit opzicht gemakkelijker resultaten bereiken dan bij de melkopbrengst. Een van de hoofddoelen,
welke men met de melkcontrôle wenste te bereiken, was dan ook
juist de verhoging van het vetgehalte, zoals door de heer MESDAG in
zijn rapport voor het Internationale Veeteeltcongres in 1923 te
Scheveningen duidelijk naar voren werd gebracht.
Ten tweede. Er bestaat een groot verschil in hoedanigheid van deze
tweeeigenschappen :demelkopbrengst enhetvetgehalte, daar het vetgehalte van de melk een eigenschap is, welke vrijwel uitsluitend afhangt
van de erfelijke hoedanigheid van het betreffende dier, terwijl bij de
melkopbrengst de erfelijke eigenschappen van de dieren ook weleen rol
spelen, maar de uitwendige omstandigheden een nog grotere. Behalve
door speciaal daarvoor ingestelde onderzoekingen wordt dit feit vooral
bewezen door de gedragingen van ons vee in oorlogstijd. Gedurende
de beide oorlogen hebben wij toch een aanmerkelijke voederschaarste
voor het rundvee gehad en in beide gevallen was het resultaat hetzelfde: de melkopbrengst ging aanzienlijk dalen en het vetgehalte
bleef in de vorige oorlog bijna en in deze oorlog zelfs geheel op peil.
Het moet nu dus zonder meer duidelijk zijn, dat, wanneer wij trachten door het nemen van fokkerijmaatregelen onze dieren ten opzichte
van deze beide eigenschappen te verbeteren, wij met het vetgehalte
gemakkelijker succes kunnen behalen dan bij de melkopbrengst, omdat het vetgehalte der melk, zoals reeds gezegd, een vrijwel uitsluitend
op erfelijkheid berustende eigenschap is.
Ten derde. Doordat ons streven naar veeverbetering vooral gaat in
de richting van een meer economische productie, ontstaat ook een
drang tot verhoging van het vetgehalte. Het is toch een bekend feit,
dat, wanneer men dezelfde hoeveelheid botervet — het product, waar
het bij zeer vele zuivelfabrieken in het verleden hoofdzakelijk om ging
en thans ook veelal in de eerste plaats gaat — produceert met minder
melk met een hoger vetgehalte, dat dan economischer wordt geproduceerd, dan wanneer men dit bereikt door meer melk met minder hoog
vet.Dit wordt sterkgestimuleerd door devroeger bijvele zuivelfabrieken
gevolgde uitbetalingswijze der melk naar het percentage vet, welke
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wijzevan uitbetaling, zoalsreeds eerder isopgemerkt, thans algemeenis.
Ten vierde.Vooral voor de gemengde zandstreken, waar de fabriekmatige zuivelbereiding, waarbij de boterproductie de hoofdrol speelt,
vrij algemeen voorkomt, komt hier nog iets bij. Ook aan het dier zelf
stelt een productie van meer melk met minder vet hogere eisen dan
de productie van dezelfde hoeveelheid botervet in de vorm van een
geringere hoeveelheid melk met hoger vet. Dit heeft tengevolge, dat
vrij algemeen wordt aangenomen, dat vooral voor de fokkerij op lichte
grond men een gemakkelijker te onderhouden dier krijgt, wanneer
men tracht de productie voornamelijk te vergroten door middel van
vetgehalteverhoging. Vandaar dan ook, dat deze methode op de lichte
grond zeer algemeen wordt gevolgd. Dit heeft echter zijn weerklank
op de fokkerij op de zwaardere grond. Het is immers een feit, dat het
stierenmateriaal, dat op de lichte grond wordt gebruikt, hoofdzakelijk
op de zware grond wordt voortgebracht. Nu houden de fokkers op
de zware grond bij de keuze van hun fokmateriaal zeer ernstig rekening
met de eisen, die hun afnemers, veelal op lichte grond voorkomende,
stellen aan het stierenmateriaal. Vragen deze stieren, afstammende
van moeders met een hoog gemiddeld vetgehalte in de melk, dan
tracht men koeien te fokken, die aan deze eis voldoen, en ontstaat dus
ook hierdoor een prikkel in de richting van de vetgehalteverhoging.
Ten vijfde werkt vetgehalteverhoging, vooral als deze min of meer
eenzijdig wordt toegepast, opbrengstverlagend. Hiervoor kunnen
tweeërlei oorzaken zijn. In de eerste plaats kan de vetgehalteverhoging
als zodanig verlagend werken op de melkopbrengst. Berekeningen,
o.a. die van Ir WIBBENS uit het materiaal van het Nederlandsche
Rundveestamboek, wijzen in deze richting, doordat ze als resultaat
opleveren, dat bij een hoger vetgehalte de gemiddelde melkopbrengst
bij de verschillende leeftijden daalt. Toch behoeven deze resultaten,
die ook in het buitenland verkregen zijn, zoals door Ir LEIGNES BAKHOVEN in zijn lezing voor de Zoötechnische Vereniging van verleden
j a a r werd opgemerkt, nog niet direct te bewijzen, dat er inderdaad
een negatieve correlatie tussen vetgehalte en melkopbrengst bestaat.
De verkregen uitkomsten kunnen toch ook het gevolg zijn van de toegepaste selectie, waarbij enerzijds de dieren met een lage opbrengst
en een laag vetgehalte worden uitgeschakeld en anderzijds dieren met
een lage opbrengst doch een hoog vetgehalte veelal nog worden aangehouden. Ir LEIGNES BAKHOVEN meende dan ook bij materiaal, afkomstig uit het begin van de toepassing van de melkcontróle, waarin
nog minder selectie was toegepast, opgemerkt te hebben, dat hier de
genoemde lijn, welke op een negatieve correlatie wijst, niet zo duidelijk naar voren komt, doch dat ook reeds daarin de dieren met lage
opbrengst en laag vetgehalte betrekkelijk schaars zijn, doordat deze
veelal zijn weggeselecteerd.
Een wetenschappelijke beantwoording van de vraag, of hier een
negatieve correlatie bestaat, j a of neen, vereist dus nog nadere be-
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studering, maar afgezien daarvan zal een min of meer eenzijdige vetgeha.Iteverhoging toch altijd verlagend op de melkopbrengst werken,
èn doordat hierdoor uit den aard der zaak de factor melkopbrengst
minder sterk naar voren wordt gebracht, èn doordat bij dit eenzijdig
streven naar een hoog vetgehalte enerzijds de dieren met een matige
opbrengst, doch een hoog vetgehalte, nog voor de fokkerij worden
aangehouden en anderzijds de dieren met hoge opbrengst, doch een
matig vetgehalte, van de fokkerij worden uitgesloten.
Tm zesde kan ook een minder juiste selectie op het exterieur hierbij
een rol spelen en wel in drieërlei vorm: of doordat exterieureigenschappen naar voren worden gebracht, die als zodanig verlagend op
de melkopbrengst werken ; óf doordat er te veel aandacht wordt geschonken aan gewenst of mooi gevonden exterieureigenschappen, die
generlei invloed op de productie hebben ;óf doordat te weinig nadruk
wordt gelegd op die uiterlijke kenmerken, die in de richting van een
goede productie wijzen.
Wanneer wij in dit geval over productie spreken, dan bedoelen wij
daarmee niet zozeer de productie gedurende een enkel jaar, als w e l d e
productie gedurende het gehele leven. Het doel van onze exterieurverbetering is toch verhoging van het weerstandsvermogen van onze
dieren, waardoor de periode, waarin zij produceren, verlengd wordt,
en waardoor dus uiteindelijk een grotere productie gedurende het
gehele leven wordt verkregen.
Er zijn nu o.i. aanwijzingen, dat bij de rundveefokkerij in ons land
in alle drie genoemde richtingen, in het ene fokgebied en bij het ene
veeslag meer dan bij het andere, nog al eens gezondigd wordt. I n de
eerste plaats dan door het te sterk naar voren brengen van eigenschappen, die als zodanig remmend op de melkrijkheid werken. Hierbij
hebben wij speciaal op het oog drieërlei hoedanigheden, nl. vroegrijpheid, sterke bevleesdheid en zwaar beenwerk. Over de eerste twee
genoemde eigenschappen behoeven wij niet verder uit te weiden, daar
hiervan voldoende bekend is, dat zij ongunstig in de richting van een
grote melkopbrengst werken. Vroegrijpheid èn doordat hierdoor de
natuurlijke melkrijkheid vermindert èn doordat de levensduur eerder
wordt verkort dan verlengd. Sterke bevleesdheid, omdat deze remmend
op de melkrijkheid werkt. Ten aanzien van zwaar beenwerk willen wij
behalve op onze in de practijk opgedane ervaringen, wijzen op de
speciaal daarover gedane onderzoekingen van Dr A. HORN, welke
laten zien, dat bij de toeneming van de zwaarte van het beenwerk niet
alleen de jaarlijkse melkproductie geringer wordt, doch dat ook, met
uitzondering van de dieren met het allerfijnste beenwerk, de productie
gedurende het gehele leven daalt. In verschillende fokgebieden van
ons land bestaat de neiging, vooral bij de fokkerij van stieren, deze
eigenschappen te sterk op de voorgrond te brengen. Het ergst is dit,
speciaal wat betreft de sterke bevleesdheid en het zware beenwerk,
het geval bij het Maas-Rijn-IJsel-veeslag, doch ook verschillende
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fokgebieden van het zwartbont Fries-Hollands veeslag gaan, vooral
wat de stierenfokkerij betreft, hierin niet vrijuit en soms zijn in deze
bij het Groninger veeslag ook invloeden merkbaar.
Als een aanwijzing, hoezeer deze factoren belemmerend op de verbetering kunnen werken, noemen wij hier als voorbeeld de fokkerij
van het Maas-Rijn-IJsel-veeslag in de provincie Gelderland. In dezelfdejaren van 1912 tot 1916, die wij hiervoor ook reeds aanhaalden,
was daar de gemiddelde productie van de roodbonte koeien van vier
j a a r en ouder met normale melklijsten 4412 kg melk met 3,23 % vet.
In de periode van 1935 tot 1939 waren deze cijfers als volgt: 4356
kg melk met 3,33 % vet. In beide perioden bedroeg de gemiddelde
vetopbrengst per dier en perj a a r 143 kg, zodat de geringe vetgehalteverhoging geheel te niet werd gedaan door de daling van de gemiddelde melkopbrengst, niettegenstaande in deze provincie de omstandigheden, waaronder de koeien werden gehouden toch zeer zeker
gedurende deze jaren verbeterd waren.
Van de tweede categorie van eigenschappen noemen wij als voorbeeld zuiver rechte bovenlijn, plat kruis, goede horenstand, mooie
kleurverdeling. Hoewel voor een ieder wel vaststaat, dat deze eigenschappen als zodanig generlei invloed op de melkopbrengst hebben, zullen zij toch, wanneer zij te sterk naar voren worden gebracht
remmend werken, daar een selectie naar deze eigenschappen niet
anders kan doen dan die naar de meer gewenste productie-eigenschappen in de weg te staan. Wij zullen hieraan, hoezeer wij dieren,
die deze bezitten, ook menen te moeten bewonderen, dus nooit een
waarde van betekenis mogen toekennen.
Het tegendeel is het geval met die eigenschappen, die wijzen in de
richting van natuurlijke melkrijkheid. Vroeger hechtte men hieraan
veel meer waarde dan tegenwoordig. Dit is een gevolg van de melkcontrôle, waarbij gebleken is, dat vele eigenschappen, welke vroeger
als zgn. melktekens werden beschouwd, van generlei invloed op de
productie zijn. Dit neemt niet weg, dat sommige exterieurkenmerken,
zoals een ruim gevormd uier van uitstekende kwaliteit, een soepele
dunne huid, flink ontwikkelde melkaders, toch altijd nog aanwijzingen
in de richting van melkrijkheid geven. Aan deze eigenschappen wordt
in ons land bij vele keuringen, vooral op tentoonstellingen en fokveedagen, welke meest in een periode vallen, wanneer ze niet meer zo
heel goed te beoordelen zijn, te weinig aandacht geschonken, waarbij
ook het algemene type van de dieren, dat door een gerekte bouw met
het enigermate terugtreden van het voorstel ten opzichte van het
midden- en achterstel sterk in de richting van natuurlijke melkrijkheid kan wijzen, niet over het hoofd mag worden gezien.
Wij komen hier aan een vraag, die zich als het ware vanzelf opdringt
en wel deze:wanneer in onze exterieurkeuring zoveel gevaren schuilen,
is het dan niet beter radicaal te zijn en deze exterieurkeuring af te
schaffen? Dit zou inderdaad hetgevalzijn, wanneer wij voor deze exteri-
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eurkcuring een systeem in de plaats konden stellen, dat beter is. Dit systeem moet dan, gezien het doel van onzeexterieurkeuring :verbetering
van constitutie, leiden tot een grotere productie over het geheleleven, en
het ligt voor de hand, dat wij hier dus de totaalproductie voor in de
plac.ls zouden moeten stellen. Het is echter een feit, dat tengevolge
van allerlei incidentele oorzaken, die met erfelijkheid niets te maken
hebben, vele dieren vroegtijdig aan de productie worden onttrokken
en dus, wat hun totaalproductie gedurende het gehele leven betreft,
een betrekkelijk slecht figuur slaan, terwijl het toch uitstekende fokdieren kunnen zijn. Zolang dit nog het geval is en wij dus met onze
hygiënische en andere maatregelen nog niet zover gekomen zijn dat
dergelijke incidentele oorzaken vrijwel uitgeschakeld kunnen worden,
zullen wij ons met het hulpmiddel van de exterieurkeuring, naast het
schenken van meer aandacht aan de productie gedurende het gehele
leven dan tot dusverre het geval was, moeten behelpen. Wij kunnen
dus de exterieurkeuring nog niet afschaffen, doch wij zullen deze
moeten wijzigen in de reeds hiervoor aangegeven richting, wat vooral
ook bij onze stieren het geval zal moeten worden.
Thans bereiken wij een onderdeel van onze beschouwingen, dat
wij reeds eerder hebben aangekondigd en waaraan wij nu nog even
aandacht willen wijden, ni. de theoretische, veelal op genetische
grondslagen berustende opmerkingen die er over de methoden, welke
in ons land bij de productiefokkerij worden toegepast, zijn te maken.
Behalve het reeds naar voren gebrachte, dat men hierbij min of
meer tweeslachtig werkt, doordat men naast de productiegegevens
ook nog aandacht aan het exterieur geeft, kunnen wij als zodanig
de onvolledigheid van onze productiegegevens noemen, waarbij
alleen de opbrengst wordt vastgesteld en niet het daarvoor benodigde
voedsel wordt gecontroleerd, en de onjuiste toepassing doordat vaak
met cijfers van individuele dieren wordt gewerkt en nog niet voldoende aandacht wordt geschonken aan de uitkomsten van bepaalde
groepen van dieren, speciaal afstammelingen van bepaalde fokdieren,
waarbij dan wel in de allereerste plaats aan de afstammelingen van
stieren moet worden gedacht. Dit komt vooral thans, nu door de ook
in ons land meer en meer in toepassing gebrachte kunstmatige inseminatie van de daarvoor gebruikte fokstieren grote aantallen nakomelingen worden geteeld, veel sterker op de voorgrond. In Denemarken,
waar men op dit gebied vooral gedurende de oorlog grote vorderingen
heeft gemaakt en aanzienlijk verder is dan in ons land, heeft dit zelfs
geleid tot de instelling van bepaalde stations voor het afstammelingenonderzoek van fokstieren, die voor de kunstmatige inseminatie worden
gebruikt. O p deze stations worden groepen van ongeveer 20 afstammelingen van de desbetreffende stieren bij elkaar gebracht en gedurende haar eerste lactatieperiode zorgvuldig gevoed en verpleegd, terwijl
de melkopbrengst met het gehalte evenals het voederverbruik nauwkeurig worden bepaald. O p deze wijze tracht men een zojuist mogehjk
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inzicht te krijgen in het productievermogen van de dochters van deze
stieren bij zeer gunstige omstandigheden. Het voordeel van deze
methode is, dat de verkregen gegevens precies bepaald kunnen worden
en de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn, volledig bekend
zijn, terwijl deze op de diverse stations zo goed mogelijk gelijk worden
gemaakt. Het bezwaar is echter, dat hierdoor een vergelijking van de
productie van de moeders met die van de dochters niet kan plaats
vinden. Dit wordt ook in Denemarken als een groot bezwaar gevoeld
en men acht deze methode principieel dan ook minder juist dan een
goede vergelijking van de productie van de moeders en de dochters.
Dat men de laatste jaren toch tot dit nieuwe systeem is overgegaan,
is voor een gedeelte het gevolg van het feit, dat door de door de oorlog
zo gewijzigde omstandigheden de vergelijkingen tussen moeders en
dochters in verband met de verschillende voeding moeilijk te maken
waren.
Behalve het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de productie
alsmede van de gewichtstoename van de betrokken dochters heeft men
met behulp van deze methode ook nog getracht een vergelijking te
maken tussen het voederverbruik gedurende de stalperiode van deze
groepen dochters. Het resultaat hiervan is evenwel gedurende de
eerste proefperiode, naar men ons mondeling mededeelde, niet erg
overtuigend. Het laat zich aanzien, dat ook deze methode nog geen
oplossing geeft voor het grote vraagstuk bij onze productieteelt voor
het rundvee : het al of niet economisch voederverbruik. Dit bezwaar
zou bij een eventueel overnemen van deze methode in ons land van nog
grotere betekenis worden, daar in ons land ook op dergelijke afstammelingenstations de hoofdproductie meestal in de weidetijd zou moeten
vallen, en niet, zoals men het in Denemarken heeft ingericht, in de staltijd. De bezwaren, die reeds door de heer MESDAG tegen het opnemen
van het voederverbruik bij de melkcontrôle werden genoemd, en die
hij uitvoerig in zijn reeds boven genoemde rapport voor het eerste
Internationale Veeteeltcongres heeft opgesomd, blijven dus van kracht.
Hoewel in Denemarken bij dit systeem van afstammelingenonderzoek gedurende het tweede proefjaar, dat verleden herfst is ingezet,
een aanmerkelijk groter aantal stieren op afstammelingen zal worden
onderzocht dan in het eerste proefjaar het geval was, twijfelt men er
hier nog aan, of dit systeem op den duur wel beter zal zijn dan het
voordien toegepaste moeder/dochter onderzoek.
Voor ons land zijn wij voorlopig van oordeel, dat het onderzoek
van de productie van moeders en dochters meer op de voorgrond zal
moeten worden gebracht. Wij zullen in de toekomst aan dit systeem
een veel algemener toepassing moeten geven, terwijl wij bovendien
door een regelmatige systematische verwerking van de gegevens van
het melkcontrôle-onderzoek ons meer inzicht zullen moeten verschaffen in de invloed, die diverse factoren op de melkopbrengst
hebben, en tevens veel beter zullen moeten worden ingelicht omtrent
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de gemiddelde opbrengsten in bepaalde fokstreken en fokgebieden.
Wij 2:ien dus, dat door de toepassing van de thans ongeveer een halve
eeuw oud zijnde melkcontrôle in ons land een goede verhoging van
het vetgehalte, doch slechts een matige ofgeen verhoging van de melkopbrengst werd verkregen. Tot dit verschillend resultaat hebben zowel foktechnische als economische omstandigheden medegewerkt. Het
is echter zeer de vraag, of in de toekomst de economische omstandigheden zodanig zullen blijven, dat deze even sterk in de richting van de
verhoging van het vetgehalte blijven werken. De vooruitzichten op het
gebied van de afzet van onze zuivelproducten worden toch vrij algemeen, alsdus beschouwd, dat de toekomst voor het product boter
waarschijnlijk minder gunstig zal zijn dan die voor andere zuivelproducten of wellicht ook dan die voor consumptiemelk als zodanig.
Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zal ook hierdoor een min
of meer eenzijdig streven naar verhoging van het vetgehalte dus
minder in de lijn liggen dan tot nu toe in vele streken van ons land
het geval was, en zal daarnaast meer nadruk moeten worden gelegd
op de hoeveelheid melk die onze dieren produceren. Zulks niet alleen
bij de beoordeling van de verkregen uitkomsten van de melkcontrôle
als zodanig, waarbij dan vooral de totaalproductie gedurende het
gehele leven op de voorgrond zal moeten treden, doch ook bij het
nemen van onze verdere foktechnische maatregelen, met name bij die
van de selectie naar het exterieur, zolang deze nog noodzakelijk is.
Daarbij zal dan het op natuurlijke melkrijkheid wijzende type van
dieren met behoud van voldoend solide bouw meer naar voren moeten
worden gebracht. Voorts zullen wij steeds meer aandacht aan de verwerking van de gegevens van de melkcontrôle moeten besteden,
waarbij wij dan speciaal de vererving van de productie door de voor
de fokkerij gebruikte vaderdieren meer systematisch zullen moeten
bestuderen.
Gelukkig wijzen verschillende tekenen er op, dat dit inzicht in de
kringen van onze rundveefokkerij veld wint. Zo zagen wij door de
Overheid ingesteld het systeem van de Rijkspremiestieren en door
het Friesch Rundveestamboek werd kort geleden ingevoerd het praedicaat „Preferente Stammoeder", bij welke beide systemen de prestatie
gedurende meerdere jaren een grote rol speelt. Zo zien wij ook, dat
de Centrale Melkcontrôledienst voorbereidingen heeft getroffen voor
het meer systematisch verwerken van de gegevens van de melkcontrôle
en bemerken wij in verschillende kringen van stamboekfokkers grote
belangstelling voor een gewijzigde manier van exterieurbeoordeling,
waarbij de natuurlijke aanleg voor de productie meer op de voorgrond treedt. Dit is van zeer groot belang, want ook in deze zal het
laatste woord door de practische fokker gesproken moeten worden,
en hoewel wij uit ervaring weten, dat het brengen van soms zelfs vrij
geringe wijzigingen in het fokdoel voor onze meest vooraanstaande
fokkers, die gedurende lange jaren met al hun liefhebberij in een
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bepaalde richting hebben gestreefd, zeer grote moeilijkheden met
zich mee brengt, en het hier een wijziging in de fokrichting betreft, die
voor sommige fokgebieden een nog al ingrijpende verandering betekent, twijfelen wij er niet aan of zij zullen ook in deze weten te slagen
en daardoor niet alleen de economische grondslag van onze melkveehouderij verstevigen, doch tevens de naam van onze over vrijwel
de gehele wereld zo goed aangeschreven veeslagen in de toekomst
hoog weten te houden.
Mijne HerenLeden vanhetCollege van Herstel,
Het was voor mij een bijzondere voldoening dat Gij, met wie ik na
de oorlog zo eensgezind in het belang van onze Landbouwhogeschool
heb mogen samenwerken, mij voor hebt willen dragen voor een benoeming tot hoogleraar. Ik weet bij ervaring met welk een ernst Gij
deze zaken voorbereidt en welk een hooggestemde verwachtingen Gij
steeds weer bij dergelijke benoemingen van de nieuwe hoogleraar
koestert. Ik zal er met al mijn vermogen naar streven deze verwachtingen niet al te zeer te beschamen. Van U w steun en medewerking
daartoe houd ik mij volledig overtuigd.
Mevrouw en Mijne HerenHoogleraren, Lectoren en Docenten,
Met de meeste Uwer kwam ik reeds in een van mijn vroegere functies op een door mij zeer gewaardeerde, zakelijke wijze in contact.
Aan sommige heb ik dankbare herinneringen als oud-leraar. Van
U allen hoop en verwacht ik, dat U mij in de uitoefening van mijn
nieuwe functie zo mogelijk met U w meerdere ervaring en kennis zult
willen bijstaan. Mocht ik in dat opzicht iets voor U kunnen doen, dan
hoop ik daarin niet achter te blijven.
Hooggeleerde Bakker,
Het feit, dat U er volledig mee instemde, wanneer iktot Uw opvolger
zou worden benoemd, heeft er niet weinig toe bijgedragen om mijn
oorspronkelijke aarzeling om dit ambt te aanvaarden te overwinnen.
Ik ken toch U w enthousiasme voor Uw vak en het verheugde mij, dat
Gij het aan mij toevertrouwde te trachten dit enthousiasme verder
op onze studenten over te dragen. Het zal U, nu ik over de verhouding
studerende/leraar spreek, niet verwonderen, dat mijn gedachten teruggaan tot U w voorganger, mijn oudleraar wijlen Professor Dr L.
BROEKEMA. Ik meen mijn ambt niet te mogen aanvaarden zonder
uiting te geven aan de warme verering, die ik nog altijd voor hem voel.
Hooggeachte Heer Nysingh,
Wat Professor BROEKEMA voor mij betekende op het pad der veeteeltwetenschap, dat zijt Gij voor mij op het terrein van de practische
veefokkerij : een lichtend voorbeeld. Wanneer ik U hier een persoonlijk woord van dank breng voor alles, wat Gij voor mij geweest zijt,
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dan breng ik in Uw persoon tot waardering alle hulp en steun, die ik
steeds in ruime mate van de fokkers heb mogen ondervinden.
Mijne Heren Rijksveeteeltconsulenten,
Het stemt mij tot grote dankbaarheid, dat ik zovele jaren van U w
corps deel heb mogen uitmaken, want zelden zal er in Nederland een
groep ambtenaren worden gevonden, die met zoveel gelijkgerichte
energie en zoveel gevoel voor collegialiteit naar één bepaald doel
streeft. Het geeft mij dan ook een grote voldoening, dat ik ook weer in
deze functie nauw met U zal mogen samenwerken. Van Uw bereidwilligheid daartoe ben ik volkomen zeker.
Zeer erkentelijk ben ik ook het personeel van het Rijksveeteeltconsulentschap voor Gelderland en van het Nederlandsche Rundveestamboek voor de wijze, waarop zij door hun toewijding mijn werk
verlicht hebben. Dat ik daarbij jullie namen noem, BLIKMAN en
DEKKER, is omdat jullie van deze doeltreffende vorm van gemeenschappelijke arbeid karakteristieke voorbeelden zijn.
Ik hoop met U, Dames en Heren leden van het personeel van de
Afdeling Veeteelt, tot een dergelijke goede wijze van samenwerking
te kunnen komen. De verstandhouding, die er nu reeds tussen ons
heerst, wettigt daartoe alle verwachtingen.
Dames enHerenStudenten,
De Nederlandse landbouw is zodanig ingericht, dat in het overgrote deel van de daarin werkende bedrijven de veehouderij de hoofdbron van het inkomen vormt. Voor velen Uwer zal het dus noodzakelijk zijn een goed inzicht in deze tak van de landbouwwetenschap te
krijgen. Ik zal trachten U bij het streven daarnaar zoveel mogelijk
hulp te verlenen. Voor sommigen Uwer, wier liefde speciaal naar de
veefokkerij uitgaat, hoop ik echter meer te kunnen zijn. Misschien dat
enkelen onder hen, die gelukkige begaafden, die een aangeboren gevoel voor de schoonheid van het harmonisch gebouwde dier hebben,
door mijn nuchter verstandelijke uiteenzettingen van hedenmiddag
min of meer teleurgesteld zijn. Laat ik hen als oudere dan mogen
geruststellen, want ik weet bij ervaring welk een edele vormen ook
het voor zijn productie rationeel gefokte dier vertoont.
Zo zult Gij dus bij de beoefening van ons mooie veeteeltvak kunnen
trachten aan Uw eigen levensgeluk te bouwen door er naar te streven
dat van anderen te vergroten, en het zal mijn taak zijn er aan mee te
werken U hierop in en buiten de studie aan onze geliefde Hogeschool
zo goed mogelijk voor te bereiden.
Ik heb gezegd.

17. P R O B L E M E N V A N D E J A V A A N S E
LANDBOUWER
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ H E T AANVAARDEN VAN ZIJN AMBT ALS
HOOGLERAAR IN DE LA N D H U ISH O U D K U N D E DER OVERZEESE GEBIEDSDELEN, H E T NEDERLANDS-INDISCH AGRARISCH R E C H T EN H E T KOLONIAAL STAATS- EN STRAFRECHT AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE
WAGENINGEN O P 13 J U N I 1947 D O O R

PROF. D R IR

E. DE V R I E S

Mijnheer de Voorzitterenledenvan het College van Herstel;
Mijne Heren ledenvan deSenaat derLandbouwhogeschool;
Dames enHerenlectoren, docenten en gij allendiedeeluitmaakt vandewerkgemeenschap onzer Hogeschool;
Dames enHerenDoctorenenlandbouwkundige ingenieurs;
Dames enHerenstudenten;
En voortsgij allen, die aan deze bijeenkomst doorUwe aanwezigheideen
plechtig karakter verleent.
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders,
Lang ligt de tijd achter ons, waarin men kon wanen dat het een
voorrecht der wetenschap is, zich te mogen terugtrekken in ivoren
torens, uitziend naar en peinzend over mens en natuur, samenleving
en innerlijk leven. Voorzover die mening nog bestond, is zij door de
tweede wereldoorlog wreed verstoord. Zelfs de physica immers is door
de recente ontdekking van het vrijmaken van atoomenergie in het
brandpunt van het maatschappelijk leven komen te staan.
De landhuishoudkunde heeft zich uit hoofde van haar sociaal karakter nimmer zover van het bonte marktgewoel van belangen en overtuigingen verwijderd. Het is haar plicht om daar midden in te blijven
staan. Van de beoefenaar der landhuishoudkunde mag men eisen, dat
hij ten volle rekening houdt met de levensbelangen van zijn object
van studie, van de boer en diens gezin als producent en consument, als
lid ener samenleving met eigen aard, als onmisbaar onderdeel van
staats- en volkshuishouding. Met enige nadruk wil ik U vanmiddag
wijzen op dit middelpunt van bedrijf en huishouding, de landbouwer
zelve met al zijn behoeften en motieven, gevoelens en daden. Wat men
echter wel met recht van de wetenschap mag vragen is, dat zij als
vuurtoren, als lichtbaak, dienst doet. Dat zij zich weet te verheffen
boven de tegenstrijdige strevingen en tendenties en dat zij de boerenstand en de gehele maatschappij voorlichting weet te geven over de
koers, die moet worden ingeslagen.
Ook bij de landhuishoudkunde dreigt het gevaar, dat zij zich te ver
verwijdert van haar eigenlijke object. Zij vermagert dan tot het op-

263
speren van al dan niet rechtlijnige gevolgtrekkingen uit de theoretische
economie voor het landbouwbedrijf. Dit voert ook tot een oneigenlijke
scheiding tussen landbouwwetenschap en landbouwpolitiek.
De Amerikanen, aan wie men geen scherp economisch inzicht kan
ontzeggen, hebben in tegenstelling hiermede in de laatste decennia
meer en meer aandacht geschonken aan de zgn. rural sociology als
basis der landhuishoudkunde en landbouwbedrijfsleer. x) En ziedaar
de kringloop gesloten zoals men dat zo vaak in het leven en in de
beoefening der wetenschap ziet — de landhuishoudkunde op Java,
in Zuid-Oost Azië, in tropisch Afrika en Midden-Amerika, heeft nooit
uit het oog verloren, dat de boer lid is ener eigengeaarde boerensamenleving, dorp ofdesa ofhoe men het heten mag. Zoblijken de zogenaamd
praekapitalistische maatschappijen als de Aziatische en een zogenaamd
voluit-kapitalistische als de Noord-Amerikaanse, voor zover het de
boerenwereld betreft, meer gemeen te hebben dan velen in WestEuropa vermoedden.
De beoefenaar der landhuishoudkunde heeft dan ook minder behoefte aan dualistische economische theorieën dan de isolerende econoom meent nodig te hebben. 2)
Het is immers zo, dat de landhuishoudkunde van oudsher is gewoon
geweest aan een heterogeen maatschappelijk milieu, aan tegenstellingen tussen stad en platteland, tussen handel en industrie enerzijds en
landbouw anderzijds, aan een verhouding tussen meester en slaven of
adel en boeren, aan standen- en kastenmaatschappijen met hun karakteristieke gevolgen voor motief en handeling. Zij isslechts voorbijgaand
betoverd door de schijn van autonome individuele economische activiteit; zij weet thans weer beter dan ooit tevoren dat de wisselwerkingen
tussen individu en groep, tussen enkeling en maatschappij talrijk en
complex zijn. Dit inzicht, groeiend naarmate het studieveld zich uitbreidde over de gehele wereld en tegelijkertijd verdiept door beter
begrip voor de aard van boerenbedrijven en dorpsgemeenschap, is ten
goede gekomen aan de algemene geldigheid der conclusies zowel als
aan de schakering naar tijd en plaats. De nieuwere landhuishoudkunde
wil haar objecten breder bezien en van meer kanten belichten dan
alleen met een economische schijnwerper. Zij heeft meer oog voor de
gebondenheid aan de structuur van boerenhuishouding en bedrijf en
dorp en is daarom meer cultuurhistorisch en minder natuurwetenschappelijk gericht dan voorheen. I n plaats van het principieel herhaalbare ziet zij meer en meer het in wezen unieke der verschijnselen,
want het is niet zo dat l'histoire se répète, maar het is het natuurverschijnsel, dat herhaalbaar is. Zo is het ook, dat gij en ik, geachte toehoorsters en toehoorders, ons zelf als mens beschouwen — ten spijt van
alle natuurwetenschap — als een persoon, iets unieks, met eigen
structuur, eigen geschiedenis en eigen streven.
Zo dient ook de landhuishoudkunde de problemen als het ware te
zien door de ogen van de boer zelve. Daarom wil ik trachten U iets te
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schetsen van de vraagstukken van de Javaanse landbouwers en niet
van de landbouw in zeker deel der wereld. Het is de boer zelve, zijn
gezin, zijn bedrijf, zijn vee, zijn arbeid, zijn consumptie, zijn bezittingen en schulden, zijn plannen, zijn hoop en vrees, die richting geven
aan de landbouw.
En nu is dit wel een der moeilijkheden bij de beoefening van de
landhuishoudkunde in de overzeese gebiedsdelen — zo luidt de officiële
titel van een der vakken die mij zijn opgedragen te doceren — dat
die boer zich nog slechts zo weinig heeft uitgesproken, dat onze kennis
nog slechts voornamelijk voortspruit uit beschouwen van buiten af en
weinig uit de uitingen van de boeren zelve.
Het boerenleven brengt de stedeling, die interesse heeft voor natuur
en boerenbedrijf, gemakkelijk tot idealiseren. Zo was het bij de mode
voor het pastorale in de tweede helft van de achttiende eeuw in Europa,
waarbij ROUSSEAU voorging en een dichter als POOT rijmde:
„ H o e genoeg'lijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen."
Zo zien ook vele Westerlingen het idyllische serene leven van de
desaman, zo benijdt men hem niet zelden zijn beperkte behoeftenschaal, zijn vergroeid zijn met de natuur, zijn rustige arbeidstempo.
Vanmiddag wil ik U de landbouwer schetsen als een man die —
met name op J a v a en in andere dichtbevolkte gebieden — onder een
zware druk leeft.
Die druk zou uit zichzelf al kunnen voortvloeien uit animistische
gebondenheid, uit de vrees door daden of nalatigheid de kosmische
orde teverstoren. Sedert het optreden van liberale bestuursambtenaren
en adviseurs als H O L L E , SOLLEWIJN G E L P K E , HASSELMAN en FOKKENS,

werd daarnaast, na 1880, belangstelling gevraagd voor de half feodale
gebondenheid aan zware belastingen, heren-, cultuur- en desa-diensten
en communaal bezitsrecht op gronden.
Het universele remedie tegen het eerste was — ontwikkeling, openleggen voor goederen- en geldverkeer, tegen het tweede een bevrijding
van het individu uit dienstbetoon en commune regeling.
Die individuele vrijheid isaan deJavaanse boer in het laatste deel der
negentiendeeeuwenhetbeginder twintigste eeuwin hoge mate geschonken,maardesalnietteminwerdhijhoelangerhoemeereenmanonderdruk.
3
BOEKE zegt, dat het nijpende probleem, gebrek aan geld is. ) Ik
zou nog een stapje dichter bij huis willen blijven — het nijpende vraagstuk is het gebrek aan grond, de basis van elk boerenbedrijf. Men mag
daarbij in eerste instantie wel uitgaan van het oppervlak aan bouwgronden en het aantal grondbezitters op J a v a — dan zou het gemiddelde grondbezit 0,86 ha zijn. Daarmee voldoende in overeenstemming
is het aantal personen dat als hoofdberoep in 1930 opgaf, landbouwer
te zijn. Men krijgt dan opJ a v a een aantal van 8.000.000 landbouwers
tegenover 7.500.000 grondbezitters. O p die plaatsen in de Buitenge-

265
westen, waar landrente wordt geheven, is merkwaardigerwijs het gemiddeld bezit per belastingplichtige niet groter dan op Java, het
varieert van 2/3 tot 1 ha. 4 ) Natuurlijk zijn niet alle landrenteplichtigen landbouwers, en in de volkstelling zitten ongetwijfeld
ook dubbeltellingen doordat niet minder dan 1,4 millioen vrouwen
als hoofdberoep landbouw opgaf. 5) Enigszins met andere landen
vergelijkbare cijfers verkrijgt men als de plattelandsbevolking in
haar totaliteit wordt vergeleken met het oppervlak bouwgrond. 6)
O p J a v a is de bevolking op het platteland vier tot vijfmaal zo dicht
als in Nederland. In de Pasoeroeanse laagvlakte is per hoofd der bevolking niet meer dan 0,1 tot 0,2 ha grond beschikbaar.
Eirger nog dan deze dichte opeenpakking van bevolking op het
platteland isde totale uitputting derbouwgrondreserve opJ a v a en Madoera
en verscheidene streken in de Buitengewesten.
Bij een onderzoek in 1937 opzettelijk ingesteld, zou op J a v a het
bouwgrondareaal met nog slechts 3 % kunnen worden uitgebreid door
ontginning. 7)
De boer weet dus niet waar hij voor zijn kinderen de mogelijkheid
van bedrijf moet zoeken.
I n mijn proefschrift toonde ik voor het regentschap Pasoeroean aan,
dat dit met pijnlijke precisie, desagewijze op de kaart uit te zetten, een
te niet doen van het geboorteoverschot tengevolge heeft. 8)
Bij de volkstelling in 1930 zijn voorJ a v a verscheidene streken, waar
de bevolking niet meer toenam, aan de dag getreden.
Waar een sterk beschikkingsrecht van de desa ten aanzien der
sawah-gronden bestaat, reageert men veelal door verdere verdeling
tegen te gaan en het aantal sawahbezitters constant te laten, meestal
met 1 bouw (0,7 ha) als benedengrens. Doch in vele streken weet de
landbouw zich niet op deze wijze te beschermen en gaat de grondversnippering steeds verder.
Het te kleine bedrijf oefent op de gehele bedrijfshuiskouding funeste
invloed uit. In de eerste plaats is er voor een gezin geen werk op zo'n
klein stukje grond. In een desa bij Pasoeroean vond i k 9 ) , dat 36 %
van de werkkracht der mannen en 50 % van die der vrouwen in de
inheemse landbouw werd gebruikt en dat de mannen 20 % der dagen
thuis bleven en de vrouwen 41 %.
Deze cijfers zijn echter door allerlei oorzaken nog extreem gunstig.
Het goed ontwikkelde irrigatiestelsel in de residentie Pasoeroean
maakt, dat de grond nooit braak ligt. De arbeidsintensiteitvan de Inheemse landbouw is enormgroot; per ha per j a a r worden 320 dagen
mannen- en 480 dagen vrouwenarbeid besteed. Doch V IN K 10) toonde
aan, dat deze landbouw daarmee een eind over haar optimale intensiteit heen is. Er zouden grote arbeidsbesparingen mogelijk zijn als er
voor die arbeidskracht maar emplooi was. Desondanks komt de grondbewerking in vele streken te kort. Men gunt er zich eenvoudig de tijd
niet voor.
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Bij SoLLEWijN G E L P K E en andere auteurs aan het eind van de vorige
eeuw kan men hartroerende verhalen lezen over vijf maal ploegen in
verschillende richtingen, en drie maal eggen en rustperiodes voor de
grond. Tegenwoordig is de bebouwingsgraad zo intensief, dat er geen tijd
isvoor dieintensegrondbewerking. n ) 1 2 ) Degemiddelde tijd tussen oogst
en nieuwe bewerking is op de sawahs in Pasoeroean in sommige bevloeiingsgebieden korter dan een week en nergens langer dan een
maand.
In de gebieden met zo korte tussenpoos worden gemiddeld meer dan
drie oogsten per ja a r van het veld gehaald. O m dit te bereiken passen
de tani's een even geraffineerde tussenbouw toe als de tuinders in het
Westland. O p meesterlijke wijze benutten zij iedere mogelijkheid van
bevloeiing en bodemgesteldheid en een merkwaardige keuze van variëteiten bij de rijst en van cultuurmethodes, b.v. bij sojabonen, kan
worden geconstateerd 1 3 )
Maar dit zijn alle kinderen van de nood en bij zodanige intensivering zit er niet veel speling meer in.
De versnippering belet een goede veehouderij en een rationeel gebruik van het vee. In een onderdistrict van Pasoeroean vond ik 1 4 ), dat
er naast 400 landbouwers, die genoeg vee hebben of zelfs meer dan
nodig is voor de bewerking van eigen grond, niet minder dan 1200
zijn, die te kort aan vee hebben. O p iedere 100 grondbezitters zijn er
70, die geen vee hebben. Toch is het totaal veebezit namelijk 88 veespannen per 100 ha rijstveld lang niet laag. Er zijn per 100 ha 188
runderen, dus bijna twee maal zoveel als in Nederland.
Ondanks die veedichtheid dus, is er vaak een tekort aan vee voor
de grondbewerking, omdat de 70 % veeloze tani's zo moeilijk hun
grond op tijd bewerkt kunnen krijgen. In Nederland zou men voor
188 runderen, zelfs met veel ingevoerd krachtvoer, nog bijna de gehele
100 ha alswei-en hooiland moeten afzonderen. 15) Bij Pasoeroean leeft
het vee echter geheel van afval van landbouw en erfcultuur. Dit komt
natuurlijk aan de kwaliteit van het vee niet ten goede, maar er is nu
eenmaal geen ruimte om èn de mensen èn het vee beter te voeden. Het
heeft geen zin om de veestapel te vergroten, men zou het bedrijf geheel
moeten omvormen en de veehouderij rationaliseren. Tot precies dezelfde conclusie is men in India gekomen. 16 )
Een noodzakelijk gevolg van de in letterlijke zin te smalle basis van
het landbouwbedrijf is dat er een voortdurend latent gevaar is voor
tekortaan voedselen/of tekort aan geld. Geld moet de landbouwer zich
verschaffen door verkoop van een deel van zijn product en daarbij
staat hij telkens voor het pijnlijke dilemma van voedsel vasthouden en
dan geen aankopen van kleren of andere industrieartikelen te kunnen
doen of voedsel verkopen en dan in een later stadium voedsel tekortkomen.
De ervaring heeft wel geleerd, dat de landbouwer desondanks op
den duur in staat is een balans te vinden. Dit geldt ook voor J a v a ,
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ondanks de door sommigen vermoede zorgeloosheid der bevolking of
de theorie dat de desaman het contact met het geldverkeer niet verteren kan. Dit betekent dan soberheid en aanpassing naar beneden,
maar de dorps- en familiehuishouding houdt het levenspeil nog lang
iets boven het bestaansminimum. Maar er is daarbij de vóóronderstelling van een stabiele wereldhuishouding en die is helaas niet vervuld geweest in het verleden. De landbouwer kan de jaarcyclus van
inkomsten en uitgaven nog overbruggen, zij het met moeite en veelal
met ontberingen, maar hij staat machteloos tegenover twee wereldvraagstukken. Het eerste is de trend — misschien omkeerbaar, maar
sedert een halve eeuw of driekwart eeuw in het nadeel van Indië —
dat de ruilverhouding tussen landbouw-export en industrie-import
steeds ongunstiger wordt. 1 7 )
Wat de ruilverhouding betreft, volsta ik met de mededeling dat in
1939 de landbouwer gemiddeld 2 | maal zoveel product moest leveren
voor dezelfde hoeveelheid industrieartikelen als in 1913. Zijn pogingen
om de gevolgen daarvan voor zijn werkelijk inkomen af te wenden
door meer te produceren, verergerden het kwaad slechts, want zij
veroorzaakten nog meer overvoerde markten. En conjuncturele depressies werden daardoor kuilen in het pad dat bergafwaarts ging. De
conjuncturele depressie van 1921 en vooral die van de dertiger jaren
en opnieuw in 1938 hebben op het landbouwbedrijf een desastreuze
invloed gehad. Door de invloed van allerlei vaste kosten was die invloed des te sterker naarmate de producent verder van de markt
afwoont. De conjunctuurgevoeligheid van de Javaanse landbouwer is
daardoor vooral voor export-gewassen zeer groot.
In die nood van toenemende bevolking en slechter wordende ruilvoet kon de Javaanse boer verschillende wegen inslaan. Hij bleek een
redelijk mens te zijn. Hij maakte géén revolutie en hij ontliep het
platteland niet om de slums van millioenensteden te gaan bevolken.
Hij wist echter evenmin in groten getale J a v a te verlaten, alhoewel in
1930 niet minder dan H millioen Javanen buiten hun moederland
verbleven. Maar hij overstroomde het eiland zelve in korte tijd tot in
de uiterste hoeken en bebouwde het tot aan de toppen der bergen,
moeizaam daarin afgeremd door Bestuur en Boswezen, die terecht
vreesden voor de gevolgen dier ontwouding.
Men kan daaruit concluderen dat de Javaanse boer vóór alles boer
wilde blijven.
Hij zocht het in zijn bedrijf allereerst door intenser occupatie van
de bouwgrond. Van 1880 tot 1940 bleef het totale geoogste oppervlak
van alle gewassen samen per hoofd der bevolking precies gelijk. Hij
moest daarbij echter zijn menu wijzigen en ging van rijst in belangrijke
mate over op mais en knolvruchten.
Ook de landbouwer — en niet alleen de grondbezitloze — zocht
bijverdienste in de suiker-industrie ofop de erfpachtspercelen en drukte
door overmatig aanbod niet alleen het nominale maar ook het reële
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geldloon in deze cultures. Hij bezuinigde op kleren en de mooie op
Europese doeken met de hand gebatikte kleding werd vervangen door
de lelijke, snel slijtende, maar goedkope Japanse katoentjes.
Eerbiedwaardige oude gebruiken van wederzijds hulpbetoon en
dorpssolidariteit sleten afin de harde strijd om het bestaan en in 1928
klaagde iemand in de desa tegen mij over die moderne tijd, waarin
ieder alleen maar aan zichzelf dacht. Tenslotte, doch voornamelijk in
de depressie der dertiger jaren, gleed de landbouwer af van geldhuishouding naar crediethuishouding en zelfs schuldenhuishouding. Hij
ging grondbezit en toekomstige oogsten verpanden en de schuldenlast
op bezit en inkomen werd zo nijpend, dat bijzondere Regeringsmaatregelen voor schuldbevrijding nodig werden. 1 8 )
Bij deze sombere schildering moet men hier het relatieve toch niet
uit het oog verliezen, de berichten uit andere landen, ook uit Westerse,
zijn op dit punt nog angstwekkender. 19) Het voorlopige eindstadium
van deze ontwikkelingsgang is chronische ondervoeding en algemene
verpaupering van de boeren, een situatie die vóór de oorlog in verschillende streken vanJava, met slechte bodem- en irrigatietoestanden,
reeds bereikt was.
Deze situatie is met name zo ernstig, omdat men in zulke streken,
in Zuid-Cheribon, ten zuiden van Pekalongan, in Bodjonegoro en in
andere haarden van landbouwverval ook in letterlijke zin van het
stervende land kan spreken. Door erosie, door „overgrazing", door gebruik van voor de landbouw ongeschikte gronden zijn gehele landstreken volkomen waardeloos geworden en het zal kapitalen kosten
om dat weer in orde te maken.
In 1941 werd het aldus aangetaste gebied op J a v a geschat op
800.000 ha en een bodembeschermingsdienst die gedurende decennia
een tiental millioenen guldens per j a a r zou vergen, werd in principe
ingesteld.
De oorlog heeft de uitvoering van die plannen onmogelijk gemaakt
en aan de andere kant de situatie der boeren enorm verslechterd. Veel
details uit de nieuwe situatie zijn nog onbekend, doch een sterke daling
van de productie, een toename van de bodemvernieling, een verdere
verwording van de oude desahuishouding, zijn reeds vaststaande feiten.
Het schijnt ook, dat veel boeren hun grond hebben moeten verkopen
en bezitloos en werkloos zijn geworden en dat de schuldenlast op het
grondbezit veel zwaarder is geworden. Men mag zich dus niet vleien
met de hoop, dat de oude dorpssamenleving nog intact is. Een dergelijke structuurwijziging op het platteland geeft nieuwe verantwoordelijkheid voor de Regering en de noodzaak van een nieuwe,
krachtiger aanvat van deze vraagstukken.
Daarbij staat één ding voorop.
Er is geen hoop voor herstel en wederopbouw, nog minder voor verbetering van het landbouwbedrijf, indien dit niet van de boeren zelf
uitgaat. Het zal misschien nog gemakkelijker gaan dan vroeger om
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de boeren met zachte of harde drang in een gewenste richting te
drijven, maar wanneer de landbouwer niet zelf actief mee wil, valt
daarvan op den duur weinig te verwachten. O p dit moment levert de
landbouwer geen product, indien niet tegelijkertijd of vooraf hem de
zo noodzakelijke industriegoederen, allereerst textiel, worden geleverd.
Maar men mag hopen, dat onder voldoende economische prikkel de
boer zichzelf zal terugvinden en weer met alle kracht zal gaan produceren.
Niet voor niets is er de ballade van WERUMEUS BUNING:
„ M e n heeft den boer zijn hof verbrand
Zijn vrouw en os vermoord,
Dan spande de boer zichzelf voor den ploeg
Maar de boer, hij ploegde voort."
Men zal dus welin voldoende mate gezond verstand en werklust bij
de ta.ni.'s vinden om het productieproces weer op gang te brengen.
Maar daarmee komt men er niet. Voor een werkelijk voldoende verbetering van de landbouwsituatie zijn verschillende regeringsmaatregelen nodig. Iknoem erdrie aspectenvan, die op landhuishoudkundig
en economisch terrein liggen en laat de technische zijden van het vraagstuk rusten. Het eerste betreft de ontwikkeling, de mentaliteit en de
organisatie van de boeren zelf — alles wat in de desa en door de
boeren moet worden gedaan.
Het tweede ligt op nationaal niveau en heeft ten doel door emigratie
en industrialisatie de bevolkingsdruk te verminderen.
Het derde ligt op internationaal niveau, de stabilisatie van de prijzen
der landbouwproducten, de vrijheid van afzet op de wereldmarkt en
de beheersing van de conjunctuur.
Aan ieder dezer drie vragen wil ik nog enkele opmerkingen wijden.
Wat het eerste vraagstukkencomplex betreft, doet men goed niet te
zeer te willen onderscheiden tussen de persoonlijke vragen van de
landbouwer en diè vragen, welkevoortvloeien uit de dorpssamenleving.
Deze toch hangen ten nauwste met elkaar samen. Als men spreekt over
dorpsherstel of emancipatie, spreekt men tevens over de mentaliteit
van de landbouwer zelve.
De vraag of de overheid onder deze omstandigheden aan de ontwikkeling richting en zelfs stuwkracht moet geven, wordt door een
ieder instemmend beantwoord. Er is alleen veel verschil van mening
op welke wijze deze invloed moet worden uitgeoefend en in welke
richting.
Ik zal U daarmee niet lang bezighouden, en enkele persoonlijke
gedachten geven.
De landbouwer als enkeling is zowel economisch als sociaal een
verloren man. Hij wordt tussen economische machten en sociale strevingen platgedrukt. Het oude organische dorpsverband is sociaal nog
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waardevol maar economisch inadequaat. Dit dorpsverband zal moeten
plaats maken voor functionele groeperingen, maar dit op zich zelf is
nog in strijd met veel oude communale gedachten. Als koude zakelijke
economischeorganisatieslevenb.v.coöperatiesopzuiver Westersegrondslag niet. Het economisch contact moet door een sociaal of religieus of politiek ideaal of bindmiddel levend worden gemaakt.
Dit betekent, dat het „welbegrepen eigenbelang" onvoldoende
stuwkracht heeft en dat individuele vrijheid van bedrijf en handelen
geen voorwaarde noch ook uiteindelijk ideaal is. Dit betekent ook dat
de coöperatie meer corporatie is.
Het berekende voordeel óf de winst is minder waard dan het veilige
gevoel gemeenschappelijk opwaarts te streven. Het betekent ook dat
betrouwbaarheid, eerlijkheid en solidariteit, de morele factoren, basis
moeten zijn van alle dorpsorganisaties.
De enige kans op constructieve vooruitgang in de desa is het vinden
van een tussenweg tussen verstarde traditie en onverteerbare vrijheid.
Voorlichting en onderwijs in de desa behoren daarom ook sociaal en
moreel gefundeerd te zijn. En wanneef men dan de functionele organisaties, de coöperatie, de in- en verkoopvereniging, de school, de bank,
de tanivereniging te zeer wil scheiden, dan herhaalt men een fout, die
ook in Europa en Amerika het dorp heeft geschaad.
De onderwijzer en de pastoor of dominee of modin hebben in een
dorp een ruimere taak dan alleen onderwijs of zielszorg en eredienst.
Zij zijn, of behoren te zijn, organen van het nieuwe dorp.
De rural reconstruction beweging, uitgaande van oftenminste overal
ijverig gesteund door de Y. M. C. A., de bekende organisatie, die de
driehoek binnen de cirkel in haar wapen heeft — lichaam, ziel en geest
in harmonie verbonden — heeft deze samenhang van dorpsvraagstukken het best begrepen.
Allerminst zou ik dus de oude desahuishouding willen handhaven
en de emancipatie tegenhouden, maar als die emancipatie zou gaan
betekenen een losweken van het individu en een ongebreideld winststreven naar oudliberaal begrip enontaardt in eenstrijd van allen tegen
allen, dan vervalt het dorp van Scylla in Charibdis. De overbevolkte
Aziatische dorpen met weinig gelegenheid tot emigratie of transmigratie zouden daaraan sociaal te gronde gaan. Men zegt, dat de nood en
benauwenis van deJapanse bezetting op Java, op grote schaal tot het
uitstoten van ouden en zwakken heeft geleid.
Verwezenlijking van een positief ideaal ten opzichte van de boerenhuishouding en de dorpshuishouding is een titanenarbeid.
Er zijn nog verre onvoldoende werkers, onderwijzers en voorgangers,
die deze beweging kunnen steunen. De landbouwvoorlichtingsdienst
en de Roekoen Tanibeweging waren op J a v a voor de oorlog de pioniers op dit gebied.
Het zal in de toekomst een zeer zware taak voor de Indonesische
Staten worden om de landbouwers in nieuwe sociale verbanden voor-
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uit te helpen. Men staat dan voor de vraag van bestrijding van het
analfabetisme, maar ook van prae-maatschappelijk onderwijs.
Voorts de verhoging van de arbeidsproductiviteit door verbetering
van landbouw en desanijverheid ; het zo moeilijke probleem van het
seizoencrediet; zorg voor verhandeling en qualiteit van het product,
de veehouderij, de watervoorziening der bouwgronden, bescherming
van de grond tegen afspoeling. Ik zwijg nu nog m a a r over de hygiëne
en het woningvraagstuk.
Maar zelfs als men dit alles tot oplossing zou kunnen brengen, blijft
het spook van de overbevolking en van de conjunctuurwisseling het
dorp bedreigen. Daarvoor moeten maatregelen van nog wijder strekking worden genomen.
De nationaleproblemen rondom de boer zijn ook op J a v a talrijk en
zwaar. Ik wil er enkele aanstippen.
De economische politiek ten aanzien van J a v a moet verschillende
gezichtspunten tot één geheel samenvoegen. De bevolking van J a v a
neemt sedert de invoering van de koepokinenting in het begin der
negentiende eeuw, in meetkundige reeks toe. Een steeds stijgend aantal
personen moet in de industrie en handel werkgelegenheid en inkomen
vinden. Daartoe is een krachtige nijverheidsbevordering urgent. Een
ander deel der bevolking zal nieuwe gebieden op andere eilanden
moeten ontsluiten. Sumatra, Borneo, Celebes, Nieuw-Guinea tot New
Britain en de Salomonseilanden, zouden nog vele tientallen millioenen
meer bewoners kunnen herbergen. Beide tendenties werken elkaar in
de hand, wantJavanenkolonisaties blijken grage afnemers van Javaanse
industrie en zelfs van specifieke landbouwproducten te zijn. Doch
beide vereisen honderden millioenen guldens nieuwe investering en
Indonesië zelf heeft die kapitalen niet. Het land tot ontwikkeling
brengen voor wat betreft binnenlandse consumptie brengt dus mee
kapitaalsbelegging uit den vreemde en daardoor tevens de noodzaak
het exportoverschot te vergroten. Krachtige stimulans van de export
van land- en mijnbouwproducten is dus essentieel voor een binnenlands ontwikkelingsprogramma. Men mag wel aannemen, dat voor
transfer van winsten en afschrijvingen en voor betaling van de met
het kapitaal onontbeerlijke buitenlandse service, een uitvoeroverschot
van 8 à 10 % jaarlijks van het geïnvesteerde kapitaal nodig is. O p een
nieuwe investatie van 5 milliard, wat werkelijk niet overdreven is,
betekent dat 400 à 500 millioen per j a a r aan deviezenverplichtingen
— en daar ook dit exportapparaat jaarlijkse importen nodig heeft —
een vergroting van de totale uitvoer met 700 à 1000 millioen gulden,
dus een verdubbeling van het vroegere exportcijfer.
Ik noem deze cijfers uitsluitend om de orde van grootte aan te
duiden en om te laten zien, dat de zgn. binnenlandse maatregelen in
een kapitaalarm land als Indonesië belangrijke internationale repercussies hebben. Indië kan niet tot werkelijke bloei komen en kan geen
evenwichtige economische structuur opbouwen, als het niet tevens

272
alle zeilen bijzet om op de oude lijn een grote leverancier van grondstoffen op de wereldmarkt te blijven. Ik ga er nu nog maar aan voorbij,
dat de noodzakelijke maatregelen voor onderwijs, dorpsherstel, bodembescherming en grondverbetering, van onderzoek en voorlichting zware
offers van de schatkist zullen vragen. Zal Indonesië die ontwikkeling
kunnen betalen? Hiermede komen wij aan enkele internationale aspecten
van het boerenvraagstuk. Al dadelijk kan men zeggen dat scherpe conjunctuur-verschijnselen voor deze dorpshuishouding verwoestend zijn.
Het wereldvraagstuk voor de landbouwer draait om de vraag
wat is meer waard, economische vrijheid of bestaanszekerheid?
President ROOSEVELT heeft reeds tijdens de oorlog in 1943 te Hotsprings
de vertegenwoordigers van alle geallieerde landen tezamen geroepen
om aan de boeren beveiliging tegen te lage en te sterk fluctuerende
prijzen en aan de consumenten voldoende voedsel tegen redelijke
prijzen te verzekeren. 20 )
Dit kan alleen gebeuren door prijsstabilisatie, wat voortdurende
samenwerking der regeringen vereist. Uit deze gedachte is de Food
and Agriculture Organization van de United Nations geboren, een
poging om door overleg en samenwerking de landbouwconjunctuur
af te vlakken. 21 )
Het vrije spel der economische krachten, de prijsvorming onder
invloed van vraag en aanbod, faalt bij de hoofdvoedingsmiddelen der
mensheid, bij tarwe en rijst, omdat zowel de productie als de consumptie weinig elastisch zijn. En met die graanprijzen hangen de prijzen
van vlees en zuivel, oliën en vetten onverbreeklijk samen.
Wanneer nu, zoals na de vorige wereldoorlog algemeen in zwang
kwam, de regeringen unilateraal hun landbouw gaan beschermen, dan
krimpt de zogenaamde vrije wereldmarkt in, dan wordt het een strijd
van land tegen land, met fatale gevolgen, met name voor de politiek
zwakke landbouwexportlanden.
Tot die laatste groep behoort Indonesië. Wij moesten gedogen, dat
India en J a p a n hun markten sloten voor onze Javasuiker, dat de
Verenigde Staten zware preferenties gaven aan Cuba en de Philippijnen, dat het Brits Imperium zich omringde door de Ottawa preferenties.
Pogingen onzerzijds tot het opbouwen van een Nederlandse preferentiële economie moesten bij voorbaat uitgesloten worden geacht.
Nederlandsch-Indië heeft de wereldmarkt nodig voor al haar producten. Zij kan evenmin op Continentaal Europa als op Oost-Azië bij
uitstek zich richten. Maar vooral na 1931 bewees zij, met suiker en
rubber en thee, dat zij bereid is de conjunctuurstabilisatie gezamenlijk
met andere landen te willen zoeken. Na een tijdlang verguisd te zijn
geweest, hebben deze pogingen op de recente conferenties van de
International T rade Organization en Food and Agriculture Organization weer meer erkenning gevonden.
En thans zijn de United Nations bezig, door deze specialised agen-
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cies, de internationale samenwerking verder uit te werken. 22 ) Voor
Indonesië is dit een levensbelang. Het zal naar men mag hopen, de
politiek van mondiscriminatie blijven voorstaan. Het vraagt verruiming
van de wereldmarkt, doch zoekt die niet in een ongeremde strijd om
markten, en volkomen vrije prijsvorming, maar in ordelijk overleg en
overeenstemming. Het heet ook in de toekomst — naar de Indonesische
leiders eenstemmig verklaren — buitenlands kapitaal en buitenlandse
ondernemers welkom, om het land verder tot ontwikkeling te brengen,
maa.r het vraagt markten voor haar producten die vergunnen, dat het
grootbedrijf positief in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling
van het volk en van het land. I n de dertiger jaren moest het grootbedrijf meermalen beschutting vragen aan de regering en kon het
tijdelijk niet bijdragen aan de maatschappelijke vooruitgang. Het
buitenland vergeet te vaak, dat de sociale kostprijs der landbouwgewassen in Indië veel hoger ligt dan de commerciële kostprijs, een
gevolg van de regeringspolitiek ten aanzien van invoerrechten, rijstprijzen, loonhoogten, alsmede van de agrarische politiek. Afweertarieven en moordende heffingen als processing taxes zijn daarvan het
gevolg geweest. Men kan ook niet aan de indruk ontkomen, alsof de
Nederlandse ondernemers te zeer hebben vertrouwd op lage kostprijzen en efficiënte bedrijfsvoering en te weinig of te laat hebben
ingezien, dat het bij de belegging aankomt op de marge en niet op het
absolute peil der prijzen.
Hoe dit ook zij, stabilisatie van rijstprijzen en regulering van productie en afzet van exportproducten behoeven thans niet langer beperkt te blijven tot eenzijdige nationale maatregelen en producentenoverecnkomsten.
De voorgestelde Wereldvoedselraad, orgaan van de Voedsel- en
Landbouworganisatie zal, zo is het plan, deze vraagstukken nu in
wereldverband gaan bezien.
Ik kom aan het eind van mijn beschouwingen. Wanneer U mij een
samenvattend oordeel vraagt, in hoeverre de door mij gewezen wegen
van rural reconstruction, industrialisatie en verdere kapitaalsinvestatie,
alsmede van internationale samenwerking, een oplossingkunnen geven
voor de problemen van de Javaanse boer, dan kan ik een zeker pessimisme niet verhelen. Niet alleen was het vraagstuk reeds nijpend lang
vóór 1940, zij het pas na 1932 voldoende scherp aangevoeld, doch de
oorlog en de na-oorlogse verwarring hebben een acute noodtoestand
doen ontstaan. Reeds zijn in en na de oorlog millioenen Indonesiërs
ook op het platteland van honger gestorven. Het ontwikkelingspeil is
laag en de welvaart bewoog zich voor de oorlog in dalende lijn. Thans
is het productievermogen, ook in de desa, met tientallen procenten
gedaald. Anderzijds is de weg van opvoeding en organisatie, van
kapitaalsinvestatie en van reconstructie, van internationale samenwerking, bij alle goede wil, lang en stijl geworden.
Ik hoop, dat ik U door deze blik op groter wereld, het uitzicht op
18
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de Javaanse boer zelve niet heb ontnomen. Want ik zou dit nu nog
wel eens met nadruk willen herhalen „ten slotte kan men weinigvoor
de boer doen, als het niet door de boer gebeurt". Reeds in 1927 waarschuwde BOEKE tegen een zakelijke welvaartpolitiek, die de persoonlijke welvaart veronachtzaamt. 2 3 )
Meer dan ooit is het nu nodig, dat de basis voor vooruitgang wordt
gelegd in de harten der boeren zelf en die zal dan niet moeten bestaan
uit een scherper rekenen met winst alleen. Omgaan met geld betekent
ten opzichte van zichzelf, kans tot zelfontplooiing, mits onder strenge
discipline. Het betekent ten opzichte van elkander, solidariteit en
betrouwbaarheid.
Onmiskenbaar is de morele basis van de rural reconstruction. De
enorme moeilijkheid is, dat emancipatie uit de traditionele kosmische
orde van de desa tot een bewuste morele orde, in het Oosten moet
geschieden op zo gevaarlijk smalle basis, direct gevolg van klein grondbezit en conjunctuurgevoeligheid. Zij moet voorts geschieden in een
veel sneller tempo dan in Europa, want proletarisering en pauperisme
staan wegens de enorme bevolkingsdichtheid voor de deur.
De enige conclusie kan zijn, dat veel is in te halen en dat thans op
korte termijn veel moet gebeuren, dat hier een geweldige taak wacht.
Maar het is de moeite waard.
De ballade van de boer eindigt aldus:
„Een stem sprak tot aarde, hemel en zee
En de boer heeft haar gehoord
Terwille van den boer die ploegt
Besta de wereld voort!"
Dames enHeren,
Nu ik de mij opgedragen taak aan de Landbouwhogeschool op mij
neem, wil ik in de allereerste plaats dank zeggen voor het vertrouwen
in mij gesteld door het College vanHerstelen£.Exc. deMinister van Landbouw, die mij voor deze functie wilden voordragen. Voorts spreek ik
hierbij mijn oprechte dank uit aan de IndischeRegering, die mij hiertoe
in de gelegenheid stelde. Met grote erkentelijkheid denk ik terug aan
alle vriendschap en hulp en aan de voor mij onschatbare verrijking
van kennis, die ik dank aan mijn Nederlandse en Indonesische vrienden
in de Landbouwvoorlichtingsdienst, het Departement van Economische Zaken en de Landbouwfaculteit te Batavia.
Mijne Heren Professoren,
In U w kring ontmoet ik tot mijn grote vreugde vele vrienden, verscheidene Uwer waren mijn leermeesters, verschillende anderen waren
mijn medestudenten. Ik stel het op hoge prijs met U allen te mogen
samenwerken en houd mij oprecht aanbevolen voor U w vriendschap.
Wanneer ik hier drie namen in het bijzonder wil noemen, doe ik dat
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op gevaar af vele anderen uit U w kring te passeren. Hooggeleerde
SPRENGER, gij hebt mij en vele volgende generaties van tuinbouwers
gevormd tot een karakteristieke school van SPRENGER. N U gij op het
punt staat van een welverdiende rust te gaan genieten, zal het voor
U een grote voldoening zijn, dat Uw werk hier in Uw geest wordt
voortgezet. En in het bijzonder met Uw werk alhier, hooggeleerde
VAN DER STOK en MINDERHOUD staat mijn taak in nauw verband.
Ik denk er dan aan, dat U, V A N DER STOK, mijn eerste dienstchef in
Indië waart en dat gij MINDERHOUD, tezamen met mij herinneringen
hebt aan het kleine, maar landbouwkundig belangrijke Wilhelminadorp. Ook onder het wetenschappelijk, technisch en administratief
personeel der Landbouwhogeschool vind ik vele oude vrienden terug.
Door dit alles voel ik mij aan Wageningen gehecht en verbonden.
Dames enHeren studenten.
Voor de oplossing van de vraagstukken die ik hedenmiddag aanroerde, zal U w denken en Uw arbeid onmisbaar zijn. Het is niet meer
zo vanzelfsprekend als voor vorige Wageningse studentengeneraties,
dat er in Indonesië een belangrijke taak ligt. Ik ben daarvan echter
overtuigd. En daarnaast zal het goed zijn, dat U zich gereed houdt
voor een beroep, dat eventueel andere tropische landen op U kunnen
doen. Vele en gecompliceerd zijn de landbouwkundige en sociale
vraagstukken, die in Indië en elders op oplossing wachten. U w studietijd in Wageningen geeft U de gelegenheid U open en objectiefin deze
vragen in te werken.
Critische analyse gevolgd door een synthetische opbouw is het
streven van alle wetenschap. Bij de landhuishoudkunde geldt dit in
nog sterkere mate dan voor andere vakken. Vooroordelen zouden U
bij cit vak al dadelijk ook beroven van de kans op het vinden van een
richtlijn voor practisch handelen. De eigen mentaliteit, het eigen
milieu, de eigen problemen van de Indonesische landbouwer vereisen
volledige erkenning en behartiging. Het is mijn oprecht verlangen U
daarbij naar de mate van mijn vermogen bij te staan.
Ik dank U voor U w aandacht.
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18. D E B E D R I J F S G E D A C H T E I N D E B O S B O U W
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP
3 OCTOBER 1947 DOOR

D RJ . H . B E C K I N G
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool, Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Assistenten en Studenten, en verder Gij
allen, diehieraanwezig zijt,
ï(eergeachteToehoorderessen en Toehoorders
De bedrijfs-gedachte in de bosbouw is zeker niet nieuw. Sinds
eeuwen spreekt men van bosbedrijven en volkomen terecht. Een deel
der werkzaamheden bij het bosbeheer is toch gericht op het produceren
van hout. Het spreekt vanzelf, dat men dit zo economisch mogelijk
moet trachten te doen, d.w.z. dat men met zo weinig mogelijk middelen het grootst mogelijk effect zoekt te bereiken.
Voor de beoordeling van de doelmatigheid van het productieproces is een juiste opzet van de bedrijfsboekhouding noodzakelijk.
Het moet een constructie zijn, die alle baten en lasten van het bedrijf
omvat, teneinde dejuiste zuivere opbrengst te kunnen bepalen en deze
te kunnen vergelijken met de in het bedrijf gestoken kapitalen.
Bij het Staatsbosbeheer, zowel in Nederland als in de Overzeese
Gebiedsdelen gaan jaarlijks belangrijke geldsbedragen om. De voor
dit beheer gevoerde comptabele boekhouding, die slechts directe kasposten kent, is al zeer weinig geëigend om eenjuist inzicht te geven in
de rentabiliteit van het bedrijf. Dit geldt evenzeer voor andere Staatsdiensten met een bedrijfskarakter.
O m aan dit bezwaar tegemoet te komen zijn de zgn. bedrijvenwetten in het leven geroepen: in 1912 voor Nederland en later in 1927
voor Nederlands-Indië. Deze wetten scheppen de mogelijkheid om
bepaalde takken van Staatsdienst, die een duidelijk bedrijfskarakter
vertonen, afzonderlijk van de overige geldmiddelen van de Staat als
Landsbedrijven met een commerciële boekhouding te beheren. Langs
dej-.e weg wil men de Volksvertegenwoordiging een behoorlijk inzicht
geven in de rentabiliteit van de voor die bedrijven bestede gelden.
Het is begrijpelijk, dat men ook het Staatsbosbeheer, dat, zoals ik
zoeven reeds opmerkte, ten dele een typisch bedrijfskarakter draagt en
waar grote bedragen plegen om te gaan, getracht heeft onder deze
bedrijvenwet te stellen.
In Nederland geschiedde dit in 1922. De bedrijfs-constructie, die
men daarbij voor het Staatsbosbeheer meende te moeten kiezen, was
echter weinig gelukkig. Bij de gekozen opzet bleek het Staatsbosbedrijf
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met enorme verliezen te werken. Het geheel gaf een volkomen onjuist
beeld van de economische betekenis van dit bosbeheer.
Het is de verdienste van T E W E C H E L geweest, dit van meet af aan
in een serie van tijdschrift-artikelen duidelijk in het licht te hebben
gesteld. Aan deze meedogenloze kritiek zal het mede te danken zijn
geweest, dat reeds in 1924 op de aanwijzing van het Staatsbosbeheer als
Landsbedrijf werd teruggekomen.
Een der hoofdredenen van deze mislukking lag in de omstandigheid,
dat het Staatsbosbeheer in Nederland niet uitsluitend een productiebosbedrijf is, maar dat het daarnaast nog vele andere belangrijke diensten voor de gemeenschap had te vervullen. Deze diensten zijn echter
niet in geld te waarderen en kunnen daardoor ook niet in de balans
van het bedrijf tot uitdrukking komen. Ik heb hier o.a. het oog op de
zo belangrijke ontspannings- en aesthetische betekenis van het Staatsbos voor het zo dicht bevolkte Nederland.
Men heeft in het geheel niet getracht de voor deze doeleinden zeker
alleszins gerechtvaardigde lasten op de een of andere wijze uit de
bedrijfsrekening te elimineren. Hierdoor moest men wel voor het
productiebos-bedrijf tot een absurd resultaat komen.
In Nederlands-Indië waren de omstandigheden enigszins anders.
De djati-bossen op J a v a dienen daar van oudsher hoofdzakelijk voor
de productie van djatihout. In dat bosbeheer waren grote kapitalen
gestoken en jaarlijks gingen er grote geldsbedragen om.
Het is wederom begrijpelijk, dat de toenmalige Directeur van Landbouw in Nederlands-Indië, Dr RUTGERS, dacht, dat ondanks het
fiasco van het Staatsbosbedrijf in Nederland, dit onderdeel van het
Staatsbosbeheer in Nederlands-Indië wèl een bij uitstek geschikt object zou zijn om als Landsbedrijf te worden aangewezen.
De oud-Indisch houtvester VAN HASSELT, die als oprichter van
's Lands Caoutchoucbedrijf zijn sporen had verdiend, werd in 1927
aangezocht het djatibosbeheer tot een Landsbedrijf om te vormen.
Helaas leidde ook deze tweede poging tot een mislukking. Na vier
jaren van moeizame voorbereiding, in nauwe samenwerking met de
Gouvernements Accountantsdienst, slaagde VAN HASSELT er evenmin
in om een bevredigende constructie voor dit bedrijf te ontwerpen. In
1931 werd op last van de toenmalige Directeur van Financiën in
Nederlands-Indië, VAN DE BUSSGHE, de verdere voorbereiding van dit
bedrijf gestaakt. Het formeel reeds gevormde Djatibedrijf kreeg nooit
zijn wettelijke sanctie; het bleef een Staatsdienst.
Ik meen deze ontwikkelingsgang te moeten betreuren. En wel, omdat, hoe men de zaak ook wendt of keert, toch moeilijk te ontkennen
valt, dat in het djatibosbeheer een belangrijk bedrijfselement aanwezig is. Zo is in dit beheer opJ a v a ten behoeve van de houtproductie
een kapitaal van ongeveer 35 millioen gulden gestoken.Jaarlijks wordt
voor een waarde van ruim 10millioen gulden aan hout gewonnen.
Het is nu toch wel zeer onbevredigend te achten, dat voor een derge-

279
lijk grootbedrijf geen constructie kon worden gevonden, die een juist
inzicht geeft in zijn rentabiliteit. Dit klemt des te meer, omdat het
bosbedrijf opJ a v a pas in het begin van zijn ontwikkeling staat en juist
een goede bedrijfsconstructie zo'n grote steun en stuwkracht kan zijn
voor zijn verdere harmonische uitbouw.
Toch zijn deze beide mislukte pogingen voor de oplossing van het
probleem niet zonder betekenis geweest. Een bestudering ervan leert,
dat men op de weg om tot een aanvaardbare oplossing te komen reeds
een geheel eind was gevorderd. J a , dat men de laatste poging, als
het ware met het doel reeds in zicht, had opgegeven.
Ik wil nu de moeilijkheden, die zich bij de oplossing van dit vraagstuk voordeden, nader in beschouwing nemen.
Bij de organisatie van het Staatsbosbedrijf in Nederland had men,
zoals ik te voren reeds aanstipte, nagelaten de consequenties van het
schermbosbeheer — onder schermbos vat ik hier samen alles, wat geen
zuiver productiebos is — te scheiden van die van het productiebosbeheer. Bij de belangrijke plaats, die het schermbos naast het productiebos in Nederland inneemt, moest dit wel voor het laatste tot
geheel onaanvaardbare resultaten leiden.
Er was echter ook nog een ander onoverkomelijk bezwaar aan de
voor dat bedrijf gekozen constructie verbonden. Deze constructie ging
nl. uit van het standpunt van de bosbezitter. Zij omvatte dus het bosbedrijf in zijn volle omvang. Voor de productie van hout zijn, evenals
in andere bedrijven, kapitaal en arbeid nodig. Het kapitaal van een
bosbedrijf vertoont echter door het eigenaardig karakter van de houtproductie een zeer bijzondere samenstelling. Het bestaat in de eerste
plaats uit de grond; verder uit de staande houtvoorraad aan bosopstanden van opklimmende leeftijden om een voortdurende productie
te waarborgen; in de derde plaats uit de bosuitrusting in de vorm van
bosinrichting, gebouwen, wegen, railbanen, houtstapelplaatsen en
inventarisartikelen en tenslotte uit de zgn. vlottende middelen als
hout-, geld- en magazijnvoorraden. Voor de resultatenrekening van
het bedrijf dienen jaarlijks de waarde-veranderingen van dit kapitaal
te worden vastgesteld. Voor de grond, de bosuitrusting en de vlottende
middelen geeft dit geen bijzondere moeilijkheden. Hiervoor kan men
geheel aansluiten aan de bij andere bedrijven gebruikelijke werkwijzen. Anders is het echter gesteld bij.het staand houtvoorraadkapitaal. Aan dit kapitaal — onoverzichtelijk over een grote uitgestrektheid verspreid — vindt toch door de bijgroei, de vorming van het
jaarlijkse product plaats. Dit product is echter niet, zoals bij andere
bodembedrijven, gemakkelijk van het kapitaal te onderscheiden, noch
afzonderlijk te oogsten. De jaarlijkse bijgroei gaat onzichtbaar over
in het staand houtvoorraadkapitaal. Jaarlijks oogst men een deel van
dit houtvoorraadkapitaal als opbrengst. De grote moeilijkheid vormt
nu de voldoend nauwkeurige bepaling van de waarde van de jaarlijkse
bijgroei. Dit is toch nodig om te kunnen beoordelen, of men met de
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oogst van een deel van het kapitaal meer of minder dan deze waardebijgroei heeft weggenomen.
De waardebijgroei wordt niet alleen bepaald door de volumevermeerdering van de houtvoorraad de zgn. massa-bijgroei. Daarnaast
verkrijgt het hout der verschillende opstanden door het dikker en
langer worden der bomen ook een hogere eenheidswaarde, men spreekt
daarom van kwaliteitsbijgroei. Tenslotte kan in de loop van het tientallen jaren durende productieproces ook nog een belangrijke verandering in de houtprijzen optreden, de zgn. duurte-bijgroei. Dit
beeld van de samengesteldheid van de jaarlijkse waardebijgroei, over
een ontelbaar aantal stammen verdeeld, zal wel voldoende zijn om U
te overtuigen, dat de jaarlijkse vaststelling van de waardebijgroei der
opstanden in de praktijk op onoverkomelijke moeilijkheden moet
stuiten. Langs deze weg zal geen bevredigende oplossing te vinden zijn.
V A N HASSELT komt de eer toe, dat hij dit bezwaar direkt ten volle
heeft onderkend. Hij heeft daarom voor de opzet van het Djatibedrijf op J a v a een geheel andere constructie gekozen, nl. die van
exploitant van het Staats-djatibos. De exploitant verzorgt slechts de
oogst, de verpleging en de instandhouding van het hem in exploitatie
gegeven bos volgens de aanwijzingen van de bosbezitter. Zijn kapitaalsinvestatie beperkt zich daardoor tot de bosuitrusting en de vlottende middelen. De grond en de staande houtvoorraad blijven het
eigendom van de bosbezitter en komen derhalve in de kapitaalsrekening van de exploitant niet voor.
Deze nieuwe weg is daarom zo'n gelukkige, omdat het Staatsbos
naast de houtproductie nog vele andere belangen — klimatologische,
hydrologische, orologische en sanerings-belangen — heeft te dienen,
waardoor een, het geheel omvattende, constructie onvermijdelijk tot
moeilijkheden moet leiden. Maar ook bij de houtproductie zelve heeft
de Staat om sociaal-economische redenen vaak een andere doelstelling
dan de hoogste rentabiliteit. Ik kan hierbij b.v. noemen de keuze
van de omloopstijd. Bij het Staatsbosbeheer moet men vooral in landen
met een tekort aan productiebos de omloopstijd der bossen vaak langer
nemen dan de financieel meest rendabele om de jaarlijkse waardeproductie der bossen zo hoog mogelijk op te voeren. Dit is wenselijk,
omdat deze productie meestal een belangrijke basis vormt voor de in
het land gevestigde industrieën.
Bij de nieuwe constructie worden nu de consequenties van al deze
bijzondere omstandigheden, waarmede de Staat als bosbezitter rekening heeft te houden, als het ware automatisch buiten de resultatenrekening van het bedrijf gehouden. De exploitant heeft slechts te streven de door de bosbezitter aangegeven oogst en instandhoudingswerkzaamheden zo economisch mogelijk uit te voeren. Het gaat hier
eigenlijk om de vraag of het in de bosuitrusting gestoken kapitaal
rendeert en of een ondernemerswinst is behaald, die bestemd zou
kunnen worden voor de verdere uitbouw van het bedrijf.
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Meer algemeen gesteld heeft deze reorganisatie van het Staatsbosbeheer ten doel een juist inzicht te verkrijgen in de samenstelling der
bedrijfsuitkomsten. Hiervan zijn de belangrijkste componenten: de
kosten van de algemene instellingen van het Boswezen, de kosten van
het schermbosbeheer, de opbrengsten van het productiebos en de
ondernemerswinst van het bosexploitatiebedrijf.
Ik wil dan in de eerste plaats even stilstaan bij de kosten van het
schermbosbeheer. Bij de Nederlandse poging werd de noodzakelijke
splitsing tussen schermbos- en productiebos-beheer geheel over het
hoofd gezien. Dit moest wel tot een fiasco leiden.
In Nederlands-Indië heeft men deze moeilijkheid trachten te omzeilen door alleen de djatibossen voor de bedrijfsconstructie aan te
wijzen. Hiermede werd de moeilijkheid echter in werkelijkheid niet
geheel weggenomen. Het aan het Djatibedrijf toegewezen bosareaal
ad 747.000 ha omvatte altijd nog ca 38.000 ha schermbos. Relatief
moge dit gering zijn, doch de aan dit schermbosbeheer verbonden
lasten, naar schatting ca 19.000 gulden 'sjaars, vormen toch absoluut
een te belangrijke post om deze eenvoudig in de bedrijfsboekhouding
te verwaarlozen.
Bij de bedrijfsopzet van V A N HASSELT werd deze niet te motiveren
last geheel geneutraliseerd, doordat het Djatibedrijf geen aandeel in
de kosten van de algemene instellingen van het Boswezen, als het
hoofdkantoor, het bosbouwproefstation en later ook nog de middelbare bosbouwschool, in rekening werd gebracht. Dit is echter meer een
zaak van secundair belang, als het ware een schoonheidsfout, die gemakkelijk te redresseren zou zijn geweest.
Belangrijker zijn de consequenties van de principiële splitsing van
het Staatsbosbeheer opJ a v a in het Djatibedrijf en de Dienst der Wildhoutbossen. In de praktijk plegen scherm- en productiebos zo grillig
dooreen gemengd voor te komen, dat het beheer van beide bosklassen
niet te splitsen is. Het beheer van beide bosklassen moet wel in één
hand blijven. Elke andere oplossing is minder doelmatig en daardoor
veel duurder. Er blijft dus geen andere weg open dan de exploitant
van het productiebos mede het schermbosbeheer op te dragen en hem
de daaraan bestede kosten te restitueren.
Het is zeer wel mogelijk hiervoor bepaalde normen vast te stellen.
Met de invoering dezer restitutie wordt de resultatenrekening van de
exploitant weder zuiver.
Er zijn ook nog andere voordelen aan deze oplossing verbonden.
Zo omvatte de indertijd afgescheiden Dienst der Wildhoutbossen op
Java naast 1.630.000 ha schermbos toch ook reeds 190.000 ha productiebos. Deze verdeling mag men echter geenszins als iets blijvends
beschouwen. Bij de verdere ontwikkeling van het bosbeheer op het zo
dicht bevolkte en houtarme J a v a zal ongetwijfeld allengs een belangrijk deel der huidige schermbossen ook voor de houtproductie benut
moeten worden. Door de kunstmatige afsplitsing van het zo veel verder
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ontwikkelde Djatibedrijf — men streefde toch naar gescheiden personeelscorpsen en outillage — vervreemdde men beide dienstonderdelen
van elkaar, waar juist nauwe samenwerking bevorderd diende te
worden. De nagenoeg geheel onttakelde Dienst der Wildhoutbossen
moest zijn organisatie weder van de grond af opbouwen, in plaats, dat
hij daarbij op de ervaring en de outillage van het Djatibedrijf kon
steunen. De schadelijke gevolgen van deze afsplitsing en de tussen
deze beide delen van het Staatsbosbeheer op J a v a zich ontwikkelende
rivaliteit traden reeds na enige jaren zo duidelijk aan het licht, dat
deze ongetwijfeld mede een der redenen zijn geweest, waarom van de
vorming van een afzonderlijk Djatibedrijf werd afgezien. In 1938
werden dan ook beide onderdelen weer tot een geheel verenigd.
De restitutie der schermboskosten opent dus de mogelijkheid om de
eenheid in het bosbeheer te handhaven, onafhankelijk van de ontwikkelingstrap der onderdelen. De bedrijfsconstructie kan daarbij
vooral voor de weinig ontwikkelde onderdelen van grote waarde zijn.
Anderzijds biedt de restitutie van de kosten van het schermbosbeheer een waarborg, dat deze belangen ter wille van de economie van
het productiebosbedrijf nooit in het gedrang zullen kunnen komen.
Maar ook in een ander opzicht is VAN HASSELT bij zijn poging om
een zuivere resultaten-rekening voor zijn bedrijf te ontwerpen halverwege blijven steken.
De omstandigheid, dat het bedrijf slechts exploitant is, brengt mede,
dat het de Staat, hetzij een retributie voor het geoogste product,
hetzij een pacht voor het gebruik van het productiebos dient te betalen. Deze splitsing van de bruto-bedrijfswinst in het aandeel, dat de
bosbezitter toekomt en dat van de exploitant, bleef bij de opzet van
het Djatibedrijf achterwege. Het spreekt vanzelf, dat daardoor het
verband tussen de kapitaal- en de resultatenrekening van het bedrijf
geheel verloren ging en de behaalde winst geen inzicht meer gaf in de
rentabiliteit van het bedrijf.
VAN HASSELT trachtte dit standpunt nog te rechtvaardigen met de
redenering, dat het bedrijf zijn taak geheel belangeloos, d.w.z. tegen
kostprijs, had uit te voeren. Maar dit beginsel is voor een bedrijf onaanvaardbaar, daar dan toch de winstprikkel, de drijfveer tot de
grootst mogelijke economie, geheel zou wegvallen. Evenals elk ander
bedrijf zal ook dit bedrijf hebben te streven naar de grootst mogelijke
ondernemerswinst.
O p deze constructie-fout is de opzet van het Djatibedrijf in Indië
gestrand.
Toch is voor de pacht van het productiebos wel een aanvaardbare
oplossing te vinden. Waar de exploitant niet vrij is in de bepaling van
de oogst — deze blijft toch de Staat als bosbezitter voorbehouden —
en bovendien de oogst in de verschillende jaren, al naar de economische omstandigheden, belangrijk uiteen kan lopen, zal deze pacht
bemeten moeten worden naar het daadwerkelijk daaruit verkregen
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product. Als grondslag kan dienen: of 10 % van de bruto-opbrengst
der bosproducten — aansluitend op het oude tiendrecht of de zgn.
sapoeloeh-satoe — dan wel de helft van de behaalde bedrijfswinst
aansluitend op het deelbouw of zgn. maro-systeem. In weinig ontwikkelde bosbedrijven zal voor de bosbezitter de eerste, in meer gevorderde bosbedrijven de tweede grondslag aantrekkelijker zijn.
Hiermede hoop ik een weg te hebben aangegeven, waarlangs de
verworpen constructie van het Djatibedrijf tot een aanvaardbare oplossing kan leiden, nl. door de resultatenrekening met twee posten
aan te vullen: en wel enerzijds met een restitutie der schermboskoslen en anderzijds met een canon voor de benutting van het productiebos.
Ik moge dit als proef op de som nog even illustreren aan de hand
van de resultaten van de Dienst der Bossen op J a v a en Madoera over
het j a a r 1939. Dit is mogelijk, omdat, hoewel in 1931 van de vorming
van het Djatibedrijf werd afgezien, toch de voor dat bedrijf ingevoerde
commerciële boekhouding bleef gehandhaafd en zelfs geleidelijk over
de overige dienstonderdelen van het Staatsbosbeheer werd uitgebreid.
Zulks, als het ware in de verwachting, dat vroeg of laat toch wel een
bevredigende oplossing voor de bedrijfsconstructie zou worden gevonden.
Het areaal van de Dienst der Bossen op J a v a en Madoera besloeg
dan in 1939 rond 2,7 millioen ha bos, waarvan 1millioen ha productiebos en 1,7 millioen ha schermbos. O p grond van kostenanalyses van
verschillende bosdistricten met overwegend schermbosbeheer kan de
vergoeding voor dit beheer vastgesteld worden op gemiddeld 50 et per
j a a r per ha. In totaal wordt dus de vergoeding voor het schermbosbeheer opJ a v a f850.000 'sjaars. Dit bedrag is met het oog op de grote
hydrologische en orologische betekenis van het schermbos op J a v a
zeker alleszins aanvaardbaar.
De aanschafwaarde van de bedrijfsuitrusting van het productiebos
opJ a v a bedroeg op 1J a n u a r i 1939 rond 35,5 millioen gulden, waarvan
tot die datum 14 millioen werd afgeschreven. Als boekwaarde der
bedrijfsuitrusting blijft dus 21,5 millioen gulden over.
De opbrengst van de geoogste bosproducten beliep in dat j a a r 10,5
millioen gulden, waarop een bruto-bedrijfswinst werd gemaakt van
2,5 millioen gulden. Volgens de tweede der zoeven genoemde grondslagen zou hiervan de helft, of 11 millioen gulden als canon voor
het productiebos verschuldigd zijn. Dit is dus gemiddeld f 1,25 per ha.
Ter vergelijking kan ik noemen de canon voor landbouw-erfpachten,
variërende tussen 1en 2? gulden per ha. De canon voor het productiebos maakt, in aanmerking genomen de minder vruchtbare gronden,
waarmede de bosbouw nu eenmaal steeds heeft te werken, tegenover
de landbouwcanon zeker geen slecht figuur.
Als bedrijfswinst blijft dan voor de exploitant over IJ millioen gulden. Over de boekwaarde van het kapitaal, dat het bedrijf door de
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Staat is verstrekt, dient een rente te worden vergoed van 3i- %. Er
rest dan een ondernemerswinst van f 500.000.
Uit deze toetsing der ontworpen bedrijfsconstructie aan de praktijk
blijkt dus:
In de eerste plaats dat een goed inzicht wordt verkregen in de
samenstelling der bedrijfsuitkomsten. Dit is niet alleen extern van
belang voor de geldschieter, maar evenzeer intern. De vergelijking
van de bedrijfsresultaten der onderdelen schept toch de mogelijkheid
de efficiency van het bedrijf te verbeteren. In deze richting werd de
bedrijfsboekhouding van het Indische bosbeheer nog niet uitgebouwd.
Het zal echter geen nader betoog behoeven, dat dit voor een juiste
bedrijfsleiding absoluut noodzakelijk is. Voor de wetenschappelijke
bedrijfsleider vormen de hieruit te verkrijgen bedrijfsanalyses een onmisbaar apparaat.
In de tweede plaats is uit deze test gebleken, dat een belangrijke
ondernemerswinst is gemaakt. Zo deze wordt aangewend voor de
verdere uitbouw van het bedrijf, zal die voor diens verdere ontwikkeling een grote steun en stuwkracht vormen.
Bij de regelmatige fluctuaties van het bedrijfsleven, zoals wij die de
laatste decennia hebben leren kennen, vormen de perioden van laagconjunctuur het gunstigste tijdstip om verbeteringen en uitbreidingen
van het bedrijf door te voeren. Het personeel is dan minder door de
productie in beslag genomen, de investeringskosten zijn dan laag en
helpen overigens de crisis verzachten. Bij terugkerende hoogconjunctuur kan dan ten volle van deze verbeteringen en uitbreidingen profijt
getrokken worden. Bij Staatsbedrijven, die geheel op de lopende middelen zijn aangewezen, zal zulk een beleid praktisch niet te verwezenlijken zijn. Anders wordt het echter, wanneer deze kunnen steunen op
uit ondernemerswinsten gevormde reserves.
Vooral voor Indonesië, waar voor de uitbouw van het bosbedrijf nog
grote kapitalen nodig zijn, mag daarom het belang van een bedrijfsconstructie voor het bosbeheer niet onderschat worden. Niet alleen de
exploitant, maar vooral de Staat als bosbezitter en daarnaast de gehele
volkshuishouding zullen daarvan mede de vruchten plukken.

Mijne Heren Curatoren,
Het is op Uw voordracht, althans van het vóór U fungerend College
van Herstel, dat ik tot dit ambt werd beroepen. Voor het vertrouwen,
dat U daarmede getoond hebt in mij te stellen, zeg ik U dank. Hoewel
deze werkkring mij vreemd is, heb ik haar toch gaarne aanvaard, omdat zij mij in de gelegenheid stelt, het werk, dat mij in een ruim
dertigjarige loopbaan in Indië zo lief geworden was, hier te kunnen
voortzetten. Ik moge U de verzekering geven, dat ik naar vermogen
zal trachten Uwe verwachtingen niet al te zeer te beschamen, waarbij
ik mij voor Uwe steun en medewerking aanbevolen houd.
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Mijne Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het is mij een grote onderscheiding in Uw kring te worden opgenomen. Ik ben U dankbaar voor de hartelijke wijze waarop U mij
daarbij bent tegemoet getreden en ik ben ervan overtuigd, dat hierdoor een prettige en vruchtbare wijze van samenwerking zal
ontstaan.
Hooggeleerde Beekman,
Het is mij een eer U w werk aan de Landbouwhogeschool te mogen
voortzetten. Beiden verkeerden wij onder dezelfde omstandigheden,
nl. dat wij na een langdurige Indische loopbaan tot deze post werden
geroepen. Ik ben er mij echter ten volle bewust van, dat toch mijn taak
belangrijk lichter zal zijn, dan de Uwe indertijd geweest is, dank zij de
voortreffelijke wijze, waarop U alles hebt weten te organiseren. Uw
raad en steun gedurende de korte tijd, dat wij samen mochten werken,
zal mij steeds in dankbare herinnering blijven. Met genoegen wil ik
hier nog releveren, dat U met Uwe functie niet Uwe belangstelling
in de bosbouwwetenschap hebt verloren, getuige het feit dat sindsdien
enige belangrijke werken over de Indische bosbouw van U w hand zijn
verschenen en nog zullen verschijnen.
Mijne HerenIndische Houtvesters,
Het stemt mij tot erkentelijkheid, dat ik zovele jaren deel van U w
corps heb mogen uitmaken, want er zal in Indië moeilijk een ander
corps van ambtenaren te vinden zijn, dat zoveel geestdrift voor het
beroep en zoveel gevoel voor onderlinge kameraadschap heeft getoond.
Ik hoop in mijn nieuwe functie dit contact met U te kunnen blijven
behouden, opdat wij gezamenlijk zullen kunnen blijven voortbouwen
aan de taak, die ons zo nauw aan het hart ligt.
Dames enHerenStudenten,
De korte tijd, dat ik reeds met U in contact mocht komen, heeft mij
van Uwe grote belangstelling voor de door U gekozen studie overtuigd.
Het zal mij een voorrecht zijn, U bij Uw streven naar meerdere kennis
behulpzaam te zijn. Ik wil daarbij tevens trachten U in een
zo nauw mogelijk contact te brengen met het studieobject, het bos.
De leer-boswachterij Oostereng schept daartoe de gelegenheid en ik
hoop daarbij op Uwe medewerking te kunnen rekenen.
Ik heb gezegd.

19. H E T P R O B L E E M D E R R U N D E R - S T E R I L I T E I T
OPENBARE LES G E H O U D E N BIJ H E T AANVAARDEN VAN H E T AMBT VAN
LECTOR IN DE VEETEELT AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE
WAGENINGEN OP DONDERDAG 16 OCTOBER 1947 D O O R

D R T H .DE G R O O T
Mijne HerenCuratoren, mijne HerenProfessoren, Dames enHeren Lectoren,
Docenten en Assistenten, Dames en HerenStudenten, en verderGij allen,die
door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw belangstelling.
^eer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Het doel van de veehouderij is, om met minimum kosten een maximum opbrengst van het vee te krijgen. Daartoe is nodig, dat we een
veestapel proberen te fokken, die zo voordelig mogelijk gevoerd kan
worden en die tegelijkertijd een zo hoog mogelijke productie kan
leveren.
O m dat te bereiken moet de fokker in de eerste plaats zijn aandacht schenken aan het genotype van zijn dieren. Hij moet trachten
dieren te krijgen, die homoxygoot zijn voor een zo groot mogelijk
aantal gewenste erfelijke eigenschappen, eigenschappen, die niet alleen
een hoge productie garanderen, maar tegelijk een goed verteren van
het toegediende voer. Daarnaast moet ook het weerstandsvermogen
van de dieren zo hoog mogelijk worden opgevoerd, opdat voor zover
mogelijk een natuurlijke resistentie wordt verkregen tegen allerlei
ongunstige omstandigheden. Ook de meer of minder grote fertiliteit,
die voor een deel op erfelijke factoren berust, speelt een belangrijke
economische rol, vooral natuurlijk bij de fokdieren. Wanneer we in
één woord de eisen willen samenvatten, waaraan een dier moet voldoen, dan kunnen we zeggen, dat het streven van de veefokkers er
op gericht moet zijn om dieren te fokken met een zo goed mogelijke
constitutie.Deze constitutie begint de laatste tijd, gelukkig, een steeds
toenemende belangstelling te krijgen, getuige o.a. de instelling door
de Overheid van het praedicaat Rijkspremiestier en door het F.R.S.
dat van preferente stammoeders. Bij deze praedicaten staat namelijk
niet zozeer meer alleen het exterieur op de voorgrond, maar wordt
vooral ook gelet op de vruchtbaarheid der dieren zelf, of eventueel
van de voorouders, op de prestaties, die als fokdier zijn geleverd, en
op de productiviteit, waarin de gezondheid als het ware is verdisconteerd.
Helaas ontbreken in ons land nog altijd de voor de rentabiliteit
van het bedrijf zo belangrijke gegevens over de voeding. Maar behalve het genotype, spelen ook de uitwendige omstandigheden een
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belangrijke rol bij het tot stand komen van de productie. Een rund of
ander groot huisdier kan nog zo'n gunstig samengesteld genotype
hebben, wanneer de uitwendige omstandigheden niet zo goed mogelijk gehouden worden, kan er van een economisch produceren van
melk, vlees enz. geen sprake zijn.
ïïet doel van de gezondheidsleer is dan ook, om die maatregelen
te bestuderen, die kunnen leiden tot het scheppen van zo gunstig
mogelijke uitwendige omstandigheden. De dierziekten zijn nu eenmaal niet te bestrijden door alleen foktechnische maatregelen te
nemen, dus door het verhogen van het erfelijk weerstandsvermogen ; de
foktechniek moet door allerlei hygiënische maatregelen worden ondersteund.
Mede dank zij de Overheidsbemoeiingen (de bepalingen der veewet), maar vooral ook door de geweldige ontwikkeling, die de veeartsenijkundige wetenschap de laatste decennia heeft doorgemaakt,
behoren epizoötische rampen, waardoor in vroegere eeuwen binnen
eenjaar tienduizenden en soms zelfs honderdduizenden dieren stierven,
in ons land tot het verleden. Ziekten als de runderpest en de longziekte komen al sinds tientallen jaren in ons land niet meer voor.
De ziekte, die de laatste halve eeuw de meeste slachtoffers heeft
geëist is het Mond- en Klauwzeer, waarvan vooral de epizoötie van
1937-'38 nog vers in het geheugen ligt. Echter sinds de ontdekking
van de actieve immunisatie-methode door de Deense onderzoeker
SCHMIDT is de bestrijding hiervan in een geheel ander daglicht komen
te staan.
Een ander complex van ziekten, dat de Nederlandse veestapel
onnoemelijk veel schade berokkent, de laatste jaren zelfs meer dan
het Mond- en Klauwzeer, is de onvruchtbaarheid bij ons vee. Speciaal
de steriliteit bij ons rundvee bezorgt de Nederlandse veehouderij de
laatste jaren in vele fokgebieden zeer groot nadeel.
De oorzaak van het niet drachtig worden van de fokdieren kan
zowel bij de mannelijke als bij de vrouwelijke dieren gezocht en gevonden worden. Over het algemeen is het zo, dat wanneer bij vele
dieren van een bedrijf onvruchtbaarheid optreedt, de schuld daarvan
meestal bij de stier wordt gezocht. Het is echter gebleken, dat dit
heel vaak, gedeeltelijk althans, ten onrechte is. Ook bij enzoötische
steriliteit kan het heel goed zijn, dat de primaire oorzaak toch bij de
vrouwelijke dieren gezocht moet worden. Bij de vrouwelijke dieren
kan de oorzaak der steriliteit eigenlijk in alle delen van het genitaalapparaat gelegen zijn, dus o.a. in de ovaria, in de uterus, in de cervix
en in de vagina.
O p de activiteit der ovaria heeft vooral ook de voeding invloed.
Overmatige voeding, (mesting) kan leiden tot vervetting, met als
gevolg afname der activiteit. Vaker echter zal onvoldoende voeding
tot verminderde vruchtbaarheid aanleiding geven. Zo bijvoorbeeld
te geringe eiwitvoeding, of te weinig mineralen en vitaminen. Hierbij
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moet echter worden opgemerkt, dat men aan het vitamine E in dit
verband bij onze huisdieren een sterk overdreven waarde heeft toegekend. TEUNISSEN l ) zag bijvoorbeeld van de toediening van dit
vitamine bij onvruchtbaarheid geen enkel resultaat. Recente Zweedse
onderzoekingen 2) wijzen op een veel groter betekenis van het vitamine A voor de vruchtbaarheid van vrouwelijk vee. Hierbij bleek,
dat wanneer een rund maar minimaal 73 mgr. Carotine kreeg, het
aantal dekkingen om drachtigheid te krijgen het kleinst was (1,2).
In de ovaria worden de eitjes gevormd en deze komen op regelmatige tijden, bij runderen meest gemiddeld om de drie weken, door
het barsten der Graafse follikels, vrij. Nadat de eitjes vrijgekomen
zijn ontstaat op de plaats van elk blaasje van de Graaf een zgn.
corpus luteum, dat evenals de Graafse blaasjes een belangrijk intern
secernerende functie heeft. Het hormoon, dat in de Graafse blaasjes
wordt gevormd, wekt o.a. de geslachtsdrift op, bevordert dus bijvoorbeeld het optreden der bronstverschijnselen. Het hormoon uit het
corpus luteum daarentegen onderdrukt juist de bronstverschijnselen.
In zekere zin werken deze twee hormonen elkaar dus tegen. Bij
drachtigheid ziet men dan ook, dat het gele lichaam of corpus luteum
blijft bestaan onder invloed van bepaalde prikkels vanuit de baarmoeder, met als gevolg, dat gedurende de graviditeit geen bronstverschijnselen optreden. Wanneer geen drachtigheid optreedt en het
corpus luteum zodoende niet wordt geprikkeld tot voortbestaan, dan
zien we het na een dag of 12 weer in omvang afnemen en direct
daarop beginnen zich, al naar de diersoort, één of meer Graafse
blaasjes te ontwikkelen.
In dit proces nu kunnen al verschillende storingen optreden, die
tot steriliteit aanleiding geven. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren,
vooral in de staltijd ziet men dit nogal eens, dat blijkbaar door de
Graafse follikels niet voldoende vrouwelijk hormoon wordt afgescheiden, waardoor de bronstverschijnselen zo onduidelijk worden,
dat ze door de eigenaar niet worden opgemerkt. Bij de op stal staande
dieren heeft dit dan ten gevolge, dat de dieren niet worden gedekt.
Ook kan het gebeuren, dat, door een of andere oorzaak, de eitjes
niet tot rijping komen, waardoor natuurlijk ook de bronstverschijnselen
uitblijven. Dit laatste kan ook bij normale voeding wel voorkomen
en het heeft dan ook dikwijls een zeer specifieke oorzaak, nl. het
blijven bestaan van het corpus luteum, zonder dat het dier drachtig
is. Het hormoon uit het gele lichaam onderdrukt dan de ontwikkeling
van de Graafse follikel met als gevolg geen ovulatie en uitblijven van
bronst en dus onvruchtbaarheid. Omgekeerd kan het ook gebeuren,
dat een blaasje van de Graaf wel tot rijping komt, maar eenmaal
gerijpt, niet barst, doch tot een cyste wordt. Dan ziet men voortdurend vrij sterke productie van vrouwelijk hormoon, dus dieren die
') Tijdschrift van Diergeneeskunde 68. 873 (1941).
•) Axelsson. J. L a n t m a n n e n 31. 37 (1947) réf. An. Br. Abstracts 15. 25 (1947.)
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voortdurend verhoogde geslachtsdrift vertonen. Deze nymphomane
dieren zijn zeer lastig en bovendien schadelijk. Ze zijn erg onrustig,
hebben een abnormaal zwaar geluid, vandaar de naam bruikoe,
geven weinig melk, die bovendien vaak van afwijkende samenstelling
is, groeien slecht en brengen de gehele koppel in onrust. Voor beide
vormen van onvruchtbaarheid kan men trachten door chirurgisch
ingrijpen, eventueel in combinatie met hormoontherapie, iets te bereiken, maar dikwijls vallen de resultaten hiervan tegen. Vooral omdat het lijden zich meestal niet tot de ovaria beperkt, doch ook de
uterus dikwijls in meer of mindere mate afwijkend is. Meestal treft
men bij deze dieren, waarschijnlijk primair zelfs, een endometritis
aan, en moet zich dus de behandeling ook tot de uterus uitstrekken.
Vooral de chronische endometritis is echter dikwijls zeer hardnekkig.
De inactiviteit van de ovaria ziet men vooral dikwijls optreden bij
hoog productieve koeien. Bij dergelijke zeer veel melk producerende
dieren neemt men dikwijls een teruggang der vruchtbaarheid waar,
die zich vooral manifesteert in een uitblijven der ovulatie in de eerste
maanden na de partus. Men kan dit verklaren door de hoge eisen,
die de uier van een dergelijk productiedier aan de stofwisseling stelt.
Deze worden zo hoog, dat de rest van het lichaam, waaronder ook
de eierstokken, te kort komen. Pas als de melkproductie weer wat
terug begint te lopen, ziet men bij krachtige en volledige voeding,
terugkeren van de bronstverschijnselen.
Deze waarneming stemt enigszins tot nadenken. Men kan de productiviteit van ons vee niet steeds hoger opvoeren, tenzij men allerlei
andere levensfuncties van het dier nauwkeurig in acht blijft nemen.
Alleen, dieren met een uitstekende constitutie zullen in staat zijn een
hoge productie te leveren zonder in vruchtbaarheid, gevoeligheid
voor minder gunstige omstandigheden, enz. achteruit te gaan. Dit
komt vooral in de melklijsten tot uiting. Het verdient dan ook voor
de rentabiliteit van de veestapels der Nederlandse veehouders aanbeveling om behalve aan de grootte der productie vooral veel aandacht te besteden aan de regelmatige lengte der lactatieperioden,
die bij voorkeur 300-330 dagen moet bedragen en de leeftijd van het
dier bij het afkalven; deze moet bij het begin van elke volgende lactatieperiode ongeveer 1j a a r zijn gestegen. Van belang is in dit verband een
onderzoek van Gregory, Regan en M e a d 1 ) , die in Californie bij
Jersey's en Holstein Friesians in bepaalde families, waarbij infectieziekten konden worden uitgesloten, steriliteit constateerden. Bij nadere
bestudering kwamen zij tot de conclusie, dat het hier een recessieve
eigenschap betrof, die berustte op een enkelvoudige geslachtsgebonden
factor. Ook TRIMBERGE e.a. 2) hebben een onvruchtbaarheid bij
koeien geconstateerd, waar waarschijnlijk een erfelijke factor aan ten
grondslag ligt. Veel eerder is de erfelijkheid van de steriliteit reeds
') Geneties 30.506 (1945).
J. of dairy Sei 28. 659 (1945).
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aangetoond in een Shorthorn stam vanBATESdoor BABCOCKen CLAUSEN
gepubliceerd. 1 ) Aannemende, dat ook het optreden van tweelingen
op een erfelijke grondslag kan berusten, zou men hierbij als voorbeeld
ook nog aan kunnen halen het optreden der aangeboren onvruchtbaarheid van de vrouwelijke dieren, bij tweelingen van verschillend
geslacht.
Wanneer men niet met steriliteit, maar met een mindere fertiliteit
te maken heeft, wordt het verzamelen van gegevens natuurlijk veel
moeilijker. Maar er is toch alle reden, ook al zijn nog geen experimentele onderzoekingen bekend, die de hypothese hebben bevestigd, dat
we ook bij verminderde vruchtbaarheid met een erfelijke aanleg te
maken hebben, om uiterst voorzichtig te zijn met het gebruiken van
minder fertile dieren voor de fokkerij.
Ook de afwijkingen aan de uterus kunnen dikwijls aanleiding geven
tot het optreden van steriliteit. Practisch elke ontsteking van het
slijmvlies van de baarmoeder leidt tot onvruchtbaarheid. Hierdoor
zullen de zaadcellen van het mannelijk dier veelal niet in staat zijn
de uterus te passeren, omdat ze te gronde gaan door de toxische werking der afscheidingsproducten van de ontstoken uterus mucosa.
Daardoor kunnen ze de eileider dus niet bereiken, zodat de bevruchting van het eitje niet tot stand kan komen. Als de bevruchting al
tot stand mocht komen, dan zal het bevruchte eitje niet inbedden in
de ontstoken uterus mucosa, doordat het door deze zelfde toxische
werking te gronde gaat of doordat de uterus mucosa zo abnormaal
reageert, dat van inbedding geen sprake kan zijn. Het resultaat is
hetzelfde, de vrucht zal zich niet kunnen ontwikkelen en het moederdier is onvruchtbaar.
De oorzaken der endometritis kunnen velerlei zijn. Zo ziet men bv.
heel vaak een endometritis optreden na een voorafgaande abortus,
door welke oorzaak dan ook opgetreden. Ook tweelingdrachtigheid
en andere afwijkingen, die gevolgd worden door een retentio der
secundinae, zijn vaak de oorzaak er van, evenals het onvoldoende
betrachten der aseptic bij de voorafgaande geboorte, waardoor allerlei
micro-organismen een infectie van de baarmoeder hebben veroorzaakt. De gevolgen hiervan zijn, dat door de uterus mucosa stoffen
worden afgescheiden, voornamelijk bestaande uit etter en slijm, in
variërende hoeveelheid. Deze kunnen zich in meer of mindere mate
in de uterus ophopen, soms ook worden ze in hoofdzaak via de schede
naar buiten uitgescheiden. De eigenaar, die deze uitvloeiing opmerkt,
doet verstandig, wanneer hij prijs stelt op het voor de fokkerij gebruiken van zijn koe, zo spoedig mogelijk veterinaire behandeling te
doen instellen, die zal bestaan in een desinfecterende irrigatie der
uterus. Het succes van deze behandeling is vooral afhankelijk van de
aard der oorzaak en min of meer daarmee samenhangend van de
aard der aandoening zelf. Aangezien echter het succes van de be1

) Genetics in Relation to Agriculture p . 555ff. U c . Gran-Hill Book C o m p a n y (1918)
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handeling lang niet altijd verzekerd is, moet hij trachten het optreden
van deze afwijking zoveel mogelijk te voorkomen, o.a. door te verhinderen, dat er bij de verlossing een infectie kan optreden en door
infectie met de abortus veroorzakende micro-organismen tegen te
gaan. O p dit laatste kom ik aanstonds nog nader terug.
Zeer vaak ligt de oorzaak van het niet drachtig worden van het
rundvee de laatste tijd ook in de cervix en misschien in combinatie
daarmee aan de uterus mucosa.
Bijvaginaal onderzoek is echter alleen de cervix maar te beoordelen
en dan ook alleen nog maar de caudale uitmonding. Deze vertoont
soms een abnormale roodheid en sterke plooien als bewijs van een
gezwollen slijmvlies. Deze aandoening, die enzoötisch en soms de
laatste tijd haast epizoötisch voorkomt, geeft aanleiding tot de zo
zeer gevreesde enzoötische steriliteit: het besmettelijk opbreken. De
oorzaak van deze ziekte kent men nog steeds niet. VEENBAAS dacht aan
een filtreerbare smetstof. WEBSTER e.a. l ) denken aan een streptococcus,
een mening, die SJOLLEMA niet in alle opzichten kan onderschrijven.
Dat de Brucella abortus Bang de oorzaak van deze vorm van steriliteit zou zijn, zoals H E T Z E L heeft beweerd, is niet waarschijnlijk. Wel
schijnt een voorafgaande abortus, niet alleen die, welke wordt veroorzaakt door de bacil van Bang, een grotere praedispositie te geven.
Hoe dit ook zij,zeker is,dat deze vormvan onvruchtbaarheid door de
stier wordt verbreid. Wanneer een stier een aan deze afwijking lijdende
koe dekt, wordt deze stier zelf besmet en na enige tijd zal practisch
elke door hem gedekte koe geïnfecteerd zijn. De stier zelf vertoont
geen klinische verschijnselen, maar het zaad is van minderwaardige
kwaliteit. De massabeweging der spermatozoïden ontbreekt, terwijl
een veel te groot aantal afwijkend gevormde zaadcellen voorkomt,
zoals uit microscopisch onderzoek van het sperma kan blijken. Een
ander verschil in verschijnselen bij de stier en de koe is dat, wanneer
de koe niet steeds wordt gereïnfecteerd door steeds herhaalde dekking,
na een maand of drie spontane genezing optreedt, terwijl bij de stier
de genezing óf uitblijft of slechts na een zeer lange rustperiode weer
tot stand komt. Ook al is de infectiositeit na maanden verdwenen, dan
nog is het bevruchtend vermogen dikwijls lager dan normaal.
Deze vorm van steriliteit, het besmettelijk opbreken dus, is de voornaamste oorzaak geweest van de grote belangstelling, waarin de kunstmatige inseminatie zichin onsland mag verheugen. Heel dikwijls heerst
bij de fokkers, totaal ten onrechte, de mening, dat de K . I . een middel
zou zijn om de enzoötische steriliteit te doen genezen. Niets is minder
waar. Een besmette koe met zijn afwijkende cervix en eventueel
tevens ontstoken uterus mucosa zal door kunstmatige inseminatie
evenmin drachtig worden als wanneer een natuurlijke copulatie plaats
vindt. De K.I. is alleen een middel om verdere verbreiding der ziekte
tegen te gaan, mits men zaad gebruikt van een gezonde stier. Het ont') Ref. Sjollema, Tijdschrift van Diergeneeskunde 68. 507 (1941).
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breken van klinische verschijnselen bij de besmette stier maakt echter
een nauwgezette en voortdurende controle van het zaad noodzakelijk.
Dat een voor K.I. gebruikte stier onder geen voorwaarde natuurlijk
mag dekken, is zonder meer duidelijk. Een volkomen betrouwbare
stierenhouder is dan ook een van de eerste voorwaarden voor het
slagen van de K.I., wanneer deze opgezet wordt met het doel om de
enzoötische steriliteit te bestrijden.
Ook afwijkingen aan de schede kunnen oorzaak zijn van het niet
drachtig willen worden van de koeien. Wanneer het slijmvlies ontstoken is zal van de afscheidingsproducten namelijk weer een toxische
werking op het zaad uitgaan, dat bij de natuurlijke dekking bij het
rund in de schede wordt uitgestort en bij de K.I. dikwijls in de
schede terugvloeit. Van de nogal eens voorkomende zich over de
schaamstreek uitstrekkende blaasjesuitslag van de schede wordt aangenomen, dat ze ook door de stier wordt verspreid. De schede is bij
dergelijke koeien zeer pijnlijk, vooral bij het urineren. De oorzaak
zou een filtreerbaar virus zijn, dat echter ook door gewoon contact
zou kunnen worden overgebracht. Het verloop is altijd goedaardig
en de afwijking is vrij gemakkelijk te bestrijden, ook bij de stier waar
aan de penis een meer pustuleuze ontsteking ontstaat. Enige tijd uitschakelen van de fokkerij is daarbij echter eerste voorwaarde. Gebeurt dit niet, dan kan blijkbaar soms, door aantasting der secundaire
en primaire geslachtsklieren, blijvende onvruchtbaarheid der stieren
optreden. Dikwijls wordt echter aan schede-aandoeningen te grote
waarde toegekend als oorzaak van steriliteit. Zo bijvoorbeeld de
colpitis granulosa infectiosa, zich kenmerkend door het optreden
van kleine rode knobbeltjes vooral achteraan in de vagina in de omgeving van de clitoris. Deze treft men vooral in chronische vorm bij
veel koeien aan, die normaal drachtig worden.
Ook misvormingen, voornamelijk ontstaan door verwonding der
vagina bij een voorafgaande partus kunnen soms aanleiding zijn tot
het optreden van steriliteit bij het vrouwelijk rund, voornamelijk
doordat een nieuwe coitus niet meer mogelijk is.
Behalve, dat een koe onvruchtbaar kan zijn, doordat de versmelting
van ei- en zaadcel niet tot stand komt, is het ook nog mogelijk, dat
door verschillende oorzaken de zich uit het bevruchte eitje ontwikkelde
vrucht ontijdig geboren wordt, waardoor een levenloos of niet levensvatbaar kalf ter wereld komt. De oorzaken hiervan kunnen in twee
groepen worden ingedeeld, nl. toevallige en besmettelijke.
De accidentele abortus kan velerlei oorzaken hebben. We noemen
slechts: trauma (door vallen of stoten), hoge koorts (bv. door infectieziekten als Mond- en Klauwzeer), ademnood (door longaandoeningen,
tympanie of lange transporten), vergiftigingen (secale cornuturn),
erfelijke aanleg.
De infectieuze abortus wordt bij koeien in ons land veroorzaakt
óf door Brucella abortus Bang óf door de trichomonas foetus, respec-
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tievelijk een bacterie en een protozoe. De Brucellose wordt waarschijnlijk voornamelijk overgebracht, doordat de smetstof per os
wordt opgenomen. Ook infectie door kleine wondjes in de huid, bv.
in de tussenklauwspleet, schijnt voor te komen. De infectie wordt
dus als regel niet door de stier overgebracht en de K.I. kan bij de
bestrijding van deze vorm van abortus dus geen rol spelen. Men
heeft zelfs beweerd, dat een met Bangse bacillen geinfecteerde stier
bij normale dekking minder gevaar opleverde, dan wanneer een
dergelijke stier bij K.I., werd gebruikt. De verklaring hiervoor was,
dat soms de bacillen, in de zaadblaasjes opgehoopt, met het zaad
in de vagina uitgestort, daar door toxische invloeden van de schede
vernietigd werden. Bij K . I . waar het zaad in de cervix wordt gebracht,
zou de bacteriedodende werking van de schede worden uitgeschakeld
en de kans op infectie van de koe groter zijn. Ik vermoed niet, dat
men erg grote waarde aan deze theorie behoeft toe te kennen, alleen
al om het feit, dat de met de Bangse bacil geïnfecteerde stier als regel
een aanvankelijk acute, naderhand meer chronische ontsteking der
testes en penis krijgt, gepaard gaande met algemeen ziek zijn, waardoor dergelijke dieren zelden ofnooit zullen worden gebruikt. Genezing
van deze stieren is bovendien uitgesloten. Het stellen van de diagnose
Brucellose is mogelijk door onderzoek van het bloed op aglutininen,
zowel bij koeien als bij stieren. Voor de bestrijding van deze ziekte
is dit van groot belang. Verder bestaat een uitstekende praeventieve
entmethode, die echter alleen bij niet-drachtige dieren kan worden
toegepast. Passieve immunisatie der drachtige dieren heeft als regel
slechts een gering effect.
De infectie met trichomonaden daarentegen wordt uitsluitend door
de stier overgebracht. Wanneer een koe door een met trichomanas
foetus geïnfecteerde stier wordt gedekt zal enige uren na de dekking
een meer of minder grote zwelling der vulva optreden en eventueel
een geringe schede-uitvloeiing. N u zal óf de bevruchting niet eens
tot stand komen en de koe na drie weken weer bronstverschijnselen
vertonen óf het vruchtje wordt na 3 of 4 maanden geaborteerd tezamen met de vruchtvliezen óf het vruchtje gaat masseren en men
ziet een pyometra optreden, een etterophoping in de uterus dus,
die zeer moeilijk te genezen is. I n alle drie de gevallen is de koe
infectieus, zodat wanneer het dier eventueel door een andere gezonde
stier gedekt zou worden, ook deze vrij zeker geïnfecteerd zal zijn en
de ziekte weer verder zal verbreiden. Het is dus van het grootste
belang, dat deze ziekte zo gauw mogelijk wordt ontdekt en onderkend,
daar anders de schade dikwijls niet meer is te overzien. Onmiddellijk
uitschakelen van de fokkerij van alle geïnfecteerde koeien gedurende
tenminste drie maanden is een eerste eis. Ook de dieren, die schijnbaar geen verschijnselen vertonen maar door eenzelfde stier, echter
later, gedekt zijn dan een koe, die kennelijk besmet is, mogen niet
gedekt worden als ze eventueel opnieuw bronstig worden. Verder

294
moet een diergeneeskundige behandeling worden ingesteld. Voorbehoedend zorge men, d a t slechts gezonde koeien bij de stier worden
toegelaten. Het spreekt vanzelf, dat voor de bestrijding van deze
ziekte de K.I. grote mogelijkheden biedt. Mits men zorgt meteen
gezonde stier te beginnen en deze alleen voor de K . I . te gebruiken,
dan heeft men de zekerheid, dat het dier niet met trichomonaden
geïnfecteerd zal worden. I n tegenstelling met de Brucellose ziet men
bij trichomiasis van een stier practisch geen ziekteverschijnselen optreden. Behandeling van de stier is dikwijls zeer langdurig en weinig
succesvol.
Behalve deze infectieziekten kunnen ooktalvanandere afwijkingen
oorzaak zijn van het optreden van onvruchtbaarheid bij stieren. Zo
speelt ookhier de voeding soms eenrol en dan vooral de overmatige
voeding. Dit geldt met name voor de tentoonstellingsdieren. Immers
de algemene opinie is,en niet geheel ten onrechte, dat eenvette stier
op eenkeuring eenbetere indruk maakt d a n eenstier, diein minder
goede conditie verkeert. Daardoor krijgt men, datdestieren, die naar
de keuring zullen gaan, overmatig worden gevoed. Dit heeft niet
alleen eenongunstige invloed opde libido, maar ook op het bevruchtingsvermogen. H e tschijnt, helaas, moeilijk te zijn hierin verandering
te krijgen. Toch stemt dit feit tot nadenken.
Aan de andere kant kan ook deficiënte voeding tot impotentie
leiden. Zo bv. Vit. D gebrek, wat aanleiding geeft tot het optreden
van rhachitis, daardoor treedt pijnlijkheid in de achterbenen op,
waardoor het dier niet in staat is koeien te dekken. Vit. E tekort
speelt waarschijnlijk bij stieren een even onbelangrijke rol als bij
koeien. Vit. C tekort daarentegen schijnt vooral na infectieziekten
als Mond- en Klauwzeer bv. nogal eens aanleiding te geven tothet
optreden vanonvruchtbaarheid. Vooral uitdeAmerikaanse literatuur
zijn daarover gegevens bekend geworden. Eigen oriënterend onderzoek wees ookin die richting. Ook een eiwit tekort geeft aanleiding
tot het optreden van verminderde vruchtbaarheid bij stieren. Bij
eiwit deficiënte voeding gaan zowel zaadhoeveelheid als aantal
levende zaadcellen per mm 3 achteruit.
Verder kanmenimpotentie zien optreden nahetveelvuldig gebruik
vooral van jonge stieren door beschadiging van rugstrekkers en andere
spieren, door kreupelheid, vooral in de achterbenen en door het aanwezig zijn van misvormingen als papillomen e.d. aan de penis.
Verder komt ookin ons land, bijjonge stieren uit bepaalde bloedlijnen, impotentie voor door de verkorting der musculus retractor
penis, die volgens GÖTZE *) e.a. alleen maar door een resectie van
deze spier kan worden genezen. Andere schrijvers zijn van mening,
dat een langdurige rustperiode tot herstel der normale toestand kan
leiden. N u echter door NUMANS en mij 2) is aangetoond, dat we hier
') D.Tierärztl. Wschr. 1931. 677.
s
) Tijdschrift van Diergeneeskunde 71.372 (1946).
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met een erfelijke afwijking te maken hebben, is het enig juiste standpunt dergelijke stieren van de fokkerij uit te sluiten. Voor een eventueel snel elimineren van dit erfelijk gebrek ware het bovendien gewenst ook de beide ouders van zo'n afwijkende stier van verdere
fokkerij uit te sluiten, aangezien deze eigenschap recessiefis.
Een andere vorm van steriliteit van de stier, die als erfelijk moet
woiden beschouwd is de kryptorchidie. Dieren, waarbij dit voorkomt,
ook de eenzijdige klopstieren, dienen eveneens van de fokkerij te
worden uitgesloten.
Tenslotte nog een korte beschouwing over de economische betekenis
der steriliteit. De schade, die door de onvruchtbaarheid wordt veroorzaakt, bestaat niet alleen in het feit, dat er te weinig kalveren
worden geboren, waardoor de veestapel zeer moeilijk op peil is te
houden om de eenvoudige reden, dat de aanfok zo gering is, dat geen
voldoende selectie meer kan worden toegepast (soms worden in een
bepaald seizoen op bepaalde bedrijven helemaal geen kalveren geboren, valt dus de gehele jaargang kalveren uit). Bovendien lijdt nl.
de productiviteit der koeien er zeer sterk onder, omdat, zolang de
moderne kunstgrepen met hormonen en hormoonachtige stoffen niet
algemeen en zonder gevaar kunnen worden toegepast, onze koeien
niet tot een maximale productie kunnen komen, wanneer niet ongeveer
om het j a a r na normale draagtijd een kalf wordt geboren. En ook al
zou men er in slagen door injecties of toevoeging van bepaalde stoffen
aan het voer de productie aanzienlijk op te voeren, dan nog krijgt
men daar geen levende kalveren mee, zodat het grote gevaar van de
te geringe aanfok blijft bestaan. Het kunstmatig, met gebruik van
hormoonpreparaten e.d. verhogen der fertiliteit van de fokdieren moet
natuurlijk worden nagelaten, omdat de kans bestaat, dat men met een
erfelijke vorm van onvruchtbaarheid te maken heeft, die dus op de
nakomelingen kan overgaan en daardoor door de fokkerij zou worden
verspreid, wat wel een zeer ongewenste toestand zou scheppen. Naast
het verlies van kalveren en melk, ziet men ook nog, dat de onvruchtbare dieren lichamelijk gaan lijden, wat èn de melkproductie èn de
vleesproductie schaadt.
Hoe groot de schade voor de veefokkerij, die door de onvruchtbaarheid wordt veroorzaakt, precies is, is moeilijk nauwkeurig te schatten,
omdat in de eerste plaats niet alle gegevens bekend worden gemaakt
en in de tweede plaats de schade van geval tot geval zal wisselen, èn
doordat de oorzaak verschillend kan zijn èn omdat elke oorzaak niet
altijd even ernstige gevolgen zal hebben. Ik heb toch getracht aan de
hand van enkele statistische gegevens een globaal idee van de schade
te krijgen en kom dan voor het ja a r 1945 tot de volgende berekening.
In dat j a a r waren blijkens de gegevens der rundveetelling in ons
land aanwezig aan vrouwelijk rundvee jonger dan 1 ja a r rond 475.000
stuks. In dit eerste na-oorlogse j a a r mogen we aannemen, dat verhoudingsgewijs niet veel vrouwelijke kalveren direct bij de geboorte
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zijn geslacht. Ik heb dit percentage naar mijn mening aan de hoge
kant geschat op 10 % , zodat dus geboren zouden zijn 522.500 vrouwelijke kalveren. Aannemende, dat het aantal mannelijke kalveren, dat
geboren is, ongeveer even groot is geweest, kunnen we dus begroten,
dat globaal in ons land in dat j a a r 1.045.000 kalveren zijn geboren.
Het aantal melk- en kalfkoeien bedroeg ongeveer 1.188.000 stuks.
Aftrekkende komen we tot de conclusie, dat in 1945 ongeveer 143.000
koeien niet of ontijdig hebben afgekalfd. Dit is ongeveer 12 % van
ons vrouwelijk rundvee, een getal, dat waarschijnlijk niet zo erg ver
van de waarheid afligt, omdat blijkens onderzoekingen van SIEBENGA 1 )
en anderen, verricht bij verschillende fokverenigingen en particuliere
fokkers in verschillende streken van ons land, gemiddeld ongeveer
10 % van onze fokkoeien gust blijft. Hieruit volgt dan dus, dat ongeveer 2 % zou hebben geaborteerd.
Wanneer we nu de schade in guldens willen uitdrukken, dan kan
het weer niet anders of we moeten schattenderwijze te werk gaan.
De schade, die ontstaat, kan in drie delen worden verdeeld, nl. verlies
van het kalf, minder grote melkproductie en andere schade als:
na het aborteren niet meer drachtig willen worden, de noodzaak
om het dier tegen sterk verminderde prijs te moeten verkopen en te
vervangen door een ander, enz. De schade, die geleden wordt door
het verlies van het kalf loopt zeer sterk uiteen. Wanneer men een kalf
heeft, dat later voor de fokkerij misschien grote waarde kan vertegenwoordigen, dan zal dit in de honderen guldens lopen. Is dit niet het
geval, dan zal de schade met misschien f 10,— of zelfs minder ophouden. Ik zou gemiddeld een bedrag willen nemen van f25,— .
Ook het verlies, dat geleden wordt, doordat de koe minder melk
geeft, loopt sterk uiteen, omdat totale onvruchtbaarheid een andere
invloed heeft op de melkproductie dan abortus en de lengte der te
korte draagtijd bij abortus ook van betekenis is. Wanneer we gemiddeld de verminderde melkproductie schatten op 1000 kg, dan wordt
het verlies bij f0,17 per kg f170,—. De schade, die dan verder nog op
kan treden heb ik begroot op f50,—, zodat de schade per koe veroorzaakt door onvruchtbaarheid voor de boer gemiddeld komt op ongeveer
f245,—. Dit betekent voor 143.000onvruchtbare koeien dusvoor onsgeheleland een schade van 245 X 143.000 = ongeveer 35millioen gulden.
Ik wens er nogmaals de nadruk op te leggen, dat dit slechts een
zeer globale berekening is geweest en het eindcijfer moet dan ook als
zodanig worden beschouwd, zeker is echter, dat het om een zeer
aanzienlijk bedrag gaat, en dat het vraagstuk der steriliteit bij het
rundvee dus de speciale aandacht meer dan waard is. Interessant is,
dat Prof. HOFFMANN 2) voor Zwitserland met een veestapel van ruim
800.000 stuks de schade in 1945 begroot op ruim 20 millioen francs.
Van andere landen zijn mij geen gegevens bekend.
1
2

) Mededelingen Landbouwvoorlichtingsdienst November 1943.
) Die Fortflanzungsstörungen des Rindes, Bern 1945.
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Mijne Heren Curatorendezer Hogeschool,
Ga.arne geefik Uw college deverzekering, dat, welke tekortkomingen
mijn werk ook moge vertonen, deze niet een gevolg zullen zijn van
een tekort aan toewijding.
Mijne Herenoud-leden vanhetCollege van Herstel,
Dat U mij hebt willen voordragen voor het ambt, dat ik heden
aanvaard, stemt mij zeer dankbaar. Ik hoop, dat het door U in mij
gestelde vertrouwen niet beschaamd zal worden.
Dames en Heren Hoogleraren,Lectoren, Docenten en Asisstenten,
De hartelijke wijze, waarop ik door diegenen onder U, waarmee
ik reeds in aanraking mocht komen, werd ontvangen, stemt mij tot
dankbaarheid en geeft mij het vertrouwen, dat ik ook in de toekomst
niet tevergeefs een beroep op U zal behoeven te doen. De vakken, die
ik zal moeten doceren zijn niet alle even afgerond en begrensd. Ik
hoop dan ook op de speciale medewerking van sommigen Uwer.
Hooggeleerde de Jong,
Dat ik daarbij in de eerste plaats aan U denk, spreekt wel van zelf.
De prettige samenwerking, waartoe wij in de afgelopen maanden
reeds zijn gekomen, geeft mij moed voor de toekomst. Ik wil U vragen
mij Uw steun en voorlichting niet te onthouden. Gaarne geef ik U
de verzekering dat ik er naar wil streven, mij de samenwerking met
U waardig te maken.
Hooggeleerde Bakker,
Het feit, dat mijn benoeming U verheugde en dat het dus U w volledige instemming heeft, dat ik een deel van U w vakken zal gaan
overnemen, verheugt mij zeer. Voor de vele goede raadgevingen, die
ik van U mocht ontvangen ben ik zeer erkentelijk. U hebt mij het inwerken in dit voor mij nieuwe milieu belangrijk vergemakkelijkt.
Dat mijn leermeester Prof.van derPlank, hier wegens verblijf in het
buitenland niet tegenwoordig heeft kunnen zijn, spijt mij zeer. Het is mij
toch een behoefte van dezeplaats een woord van hartelijke dank tot hem
te richten, voor wat ik aan hem verschuldigd ben. Hij heeft leiding gegeven aan verschillende onderzoekingen, die ik in zijn Instituut te
Utrecht heb mogen uitvoeren en daardoor zeer belangrijk tot mijn
wetenschappelijke vorming bijgedragen. Nu ik geroepen ben een onderdeel der wetenschap te mogen doceren en bestuderen, dat ons beider
belangstelling heeft, spreek ik de vurige hoop uit, dat ik mij een waardig leerling mag betonen en dat er gelegenheid zal zijn voor contact
en overleg in de toekomst.
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Mijne Heren Directeur en Leraren der Middelbare Landbouwschoolte
Groningen,
Ik ben U zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking en de
aangename collegiale sfeer, die er steeds tussen U en mij heeft geheerst. Ik stel er prijs op te verklaren, dat het werk in Groningen mij
veel voldoening heeft geschonken, niettegenstaande het mee van de
donkerste jaren van onze Nederlandse geschiedenis zijn geweest, die
ik in Uw midden heb mogen doormaken.
Dames en Heren Studenten,
Dat ik het laatst het woord tot U richt is niet omdat U voor mij
het minst zoudt betekenen. Ik hoop, dat ons contact zich niet zal
beperken tot de collegekamer. Ik beschouw mijn taak niet af met het
mededelen van wetenschappelijke feiten. U w wetenschappelijke ontplooiing zal slechts dan zo goed mogelijk tot zijn recht komen, als U
tracht zelf verschillende vraagstukken aan te vatten en tot oplossing
te brengen. Voor zover U daarbij moeilijkheden ondervindt, die op
mijn terrein liggen, zal ik gaarne zoveel in mijn vermogen ligt, U
daarbij behulpzaam zijn.
Het is nog geen tien ja a r geleden, dat ik de collegebanken verliet
en ik meen dan ook nog wel te weten, wat een student toekomt, al
zie ik daarnaast ook zeker zijn verplichtingen. Ik wens U toe, dat U
het evenwicht tussen rechten en plichten zult weten te bewaren. Met
sommigen Uwer kwam ik reeds in mijn vorige functie in aanraking,
voor de meesten van U ben ik nog een onbekende. Ik verzoek U
echter voorlopig mij Uw vertrouwen te schenken zoalsik U gaarne mijn
vertrouwen schenk, opdat wij elkaar mettertijd zullen kunnen leren
kennen en waarderen.
Ik heb gezegd.

20. H E T A R B E I D S V E L D E N D E D O E L S T E L L I N G
VAN DE S Y S T E M A T I E K D E R
CULTUURGEWASSEN
REDE U I T G E S P R O K E N IN VERBAND M E T DE AANVAARDING VAN H E T
AMBT VAN HOOGLERAAR IN DE PLANTENSYSTEMATIEK, DE DENDROLOGIE EN DE PLANTENGEOGRAFIE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP WOENSDAG 29 OCTOBER 1947 D O O R

D R H. J. V E N E M A
Mijne HerenCuratoren dezer Hogeschool,
Mijne Heren Hoogleraren,
Mevrouw, Mijne Heren Lectorenen Docenten, Dames
enHerenDoctorenenIngenieurs, leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames enHerenAmbtenarenenBeambten,
Dames en HerenStudenten,
en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uwe
tegenwoordigheid vereert,
%eergewaardeerde enwelkome Toehoorders en Toehoorderessen,
Daar aan onze Landbouwhogeschool thans voor de derde maal een
hoogleraar aangesteld is in de Plantensystematiek, de dendrologie en
de plantengeografie, en geen mijner beide voorgangers zich in het
openbaar uitgelaten heeft over de aard, het karakter en de omvang
van de hem opgedragen taak, grijp ik gaarne deze gelegenheid aan
Uw zo gewaardeerde belangstelling enkele ogenblikken te vragen voor
een gedeelte van mijn opdracht, namelijk de plantensystematiek en de
dendrologie. Tot deze beide gedeelten zal ik mij beperken, niet omdat
ik van mening ben, dat de plantengeographie geen aanspraak zou
mogen maken op een nadere beschouwing in deze omgeving. Integendeel, de betrekkingen welke er bestaan tussen de wetenschap, welke
zich bezig houdt met de indeling en de verwantschap en de wetenschap
die de verspreiding der planten bestudeert zijn zo nauw, dat, althans
in ons land, het onderwijs in deze wetenschappen aan de Universiteiten in één hand gegeven is. In grote lijnen zal het onderwijs in de
plantengeographie te Wageningen niet veel van dat aan de universiteiten verschillen. Maar het karakter van de plantensystematiek aan
de Landbouwhogeschool wijkt naar mijn mening zowel wat haar
materiaal als wat haar doeleinden betreft op enkele punten zoveel van
de plantensystematiek zoals deze aan de Universiteiten beoefend
wordt af, dat ik daarom wil trachten U een beeld te geven van het
arbeidsveld en de doelstelling van de systematiek der cultuurgewassen.
Systematiek kan worden en wordt dan ook op verschillende wijzen
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gedefinieerd. O p eenvoudige wijze geformuleerd kan men zeggen, dat
de systematiek de wetenschap is welke zich met de rangschikking van
de levende wezens bezig houdt. Het groeperen en benoemen van de
hem omringende voorwerpen behoort tot de oudste uitingen van de
menselijke geest. Met betrekking tot de plantenwereld doet de behoefte
om de planten, welke hem voeden en hem materiaal leveren, welke
zijn leven beveiligen, te onderscheiden en te benoemen, zich wel het
eerste gevoelen. In de harde strijd om het bestaan zal de mens geleerd
hebben nuttige van schadelijke gewassen te onderscheiden, hun verschillende waarde als voedingsmiddel hebben leren waarderen en
evenzeer de verschillende planten, welke genotmiddelen leveren, een
geneeskrachtige of een giftige werking uitoefenen, hebben leren kennen.
Vele dezer planten, welke in een grote vormenrijkdom over een groot
deel van de wereld voorkomen, waren reeds vroeg aan de volken bekend. Deze nuttige planten vormden dan ook verreweg het grootste
gedeelte van de in de Oudheid en de Middeleeuwen bekende planten.
Het spreekt wel haast van zelve, dat naast de behoefte om deze individueel te benoemen zich ook de wenselijkheid voordeed van het
groeperen. De indeling in bomen en kruiden, welke de systematiek tot
het einde der zeventiende eeuw blijft beheersen, berust waarschijnlijk
wel op zeer oorspronkelijke, directe bewustwordingen. De primitieve
mens heeft waarschijnlijk, evenals jonge kinderen, in bomen en kruiden categorieën van natuurvoorwerpen gezien van verschillende orde
en eerst verstandelijke beschouwing heeft hem geleerd, dat die categorieën zo vele punten van overeenstemming vertonen, dat zij samengevat als het „plantenrijk" een tegenhanger vormen van het „dierenrijk". Hoewel de elkaar opvolgende „kunstmatige systemen" van
CAESALPINIUS tot LINNAEUS gevolgd werden door het streven naar de
benadering van het „natuurlijke systeem" van LINNAEUS tot op onze
tijd, waardoor de systematische botanie wel zeer verwijderd werd van
deze primitieve kruid-boomindeling, werd daardoor toch niet verhinderd, dat dezeinallerleivakken vooral van toegepaste plantkunde tot
op de huidige dag van groot practisch belang is gebleven en ook elders
haar stempel heeft gedrukt op allerlei uitingen van menselijke cultuur.
Zo kan men in het voor zijn tijd veelzijdige en aan feitenkennis zeer
volledige boek „Grundrisz der Kräuterkunde" van WILLDENOW,
waarvan verschillende uitgaven verschenen zijn in dejaren 1792-1808,
lezen hoe de botanie uiteenvalt in bijvoorbeeld dendrologia, agrostologia, cryptologia, enz. al naarmate men meer in het bijzonder zijn
aandacht schenkt aan de studie der houtige gewassen, grassen, sporenplanten enz. Honderd jaren later zien wij nog dat het onderwijs door
VALGKENIER SURINGAR in 1890 aan de Landbouwschool gegeven,
omvatte de dendrologie, en daarvan alleen het groeperen en op naam
brengen van houtige gewassen, de pomologie of de leer der systemen
op appels, peren en verdere vruchten en de lachanologie of'de leer der
groepering van groentengewassen. VALCKENIER SURINGAR zou zich in
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de loop der jaren op de dendrologie toeleggen, de pomologie en de
laclimnologie liet hij al spoedig varen.
Dat men in de opdracht van de huidige functionaris systematiek
en dendrologie nog naast elkaar plaatst, mag dan van modern biologisch-theoretisch standpunt niet goed te verdedigen zijn, anderzijds
wordt er toch wel door uitgedrukt het grote practische belang van
dez;e primitieve indeling.
Ondanks dit practische belang bemoeit de systematicus zich maar
weinig of geheel niet met cultuurgewassen. Hij beschouwt ze gewoonlijk als een ietwat hinderlijke bijkomstigheid. Dit in tegenstelling tot
de genetici die sinds de dagen van MENDEL en D A R W IN steeds een
grote belangstelling voor gekweekte planten tonen. LINNAEUS' uitspraak, gewoonlijk aangehaald als „varietates levissimas non curat
botanicus", wat men vrij vertalen kan als „de botanicus bemoeit zich
niet met zeer onbeduidende variëteiten", waaronder LINNAEUS wel
in de eerste plaats tuinvariëteiten verstond, is helaas voor nog al te veel
systematici het richtsnoer. Wat kunnen de redenen geweest zijn,
waarom LINNAEUS geen belangstelling had voor tuinvariëteiten en
waarom heeft deze houding zo'n diepe weerklank gevonden bij zijn
geestelijke nakomelingschap tot op deze huidige dag? O m de houding
van LINNAEUS te begrijpen, dienen we eerst iets te weten omtrent de
toestand, waarin hij de plantensystematiek van zijn tijd aantrof en
wat zijn doeleinden waren.
We zagen reeds hoe in de Oudheid en de Middeleeuwen de kennis
die de mens had van de hem omringende planten, geheel beheerst
werd door zijn directe behoeften. Een groot deel der in deze periode
bekende planten behoort tot de nuttige gewassen. Pas in de zestiende
eeuw komt er belangstelling voor de plant als zodanig en daarmede
neemt het aantal wilde planten, dat men leerde kennen, gestadig toe.
Men kan zeggen, dat de wilde flora van Midden- en West-Europa in
grote trekken bekend is geworden in de periode van 1530-1623, van
BRUNFELS tot CASPAR BAUHIN. In de kruidboeken van deze periode
wordt, evenals in de litteratuur van de daaropvolgende tijd — die van
de eerste kunstmatige systemen — generlei onderscheid gemaakt
tussen in het wild voorkomende soorten en cultuurvormen. Beide
groepen van planten worden als geheel gelijkwaardige „soorten" in
de publicaties van deze tijd eerst alleen opgesomd en beschreven,
later ook gerangschikt in een systeem. Pas LINNAEUS, die de periode
van de kunstmatige systemen afsluit, en met wie een nieuwe periode,
die van het streven naar het „natuurlijke systeem" aanvangt, maakt
een scherp onderscheid tussen cultuurvormen en wilde soorten. Hij
zag het als zijn taak de gehele, bijna onmetelijke massa van gegevens,
bijeengebracht in de twee voorafgaande eeuwen, vermeerderd met het
zeer vele dat hijzelf en zijn leerlingen verzameld hadden, opnieuw
te ordenen, volgens de gezichtspunten van het door hem opgestelde
zogenaamde sexuele stelsel, dat hij — om redenen die tot ons niet

302
meer spreken — volmaakter achtte dan de kunstmatige systemen van
zijn voorgangers. Niet alleen muntte dit systeem uit door practische
bruikbaarheid, maar bovendien was daarbij de keuze gevallen op
weinig of niet door het milieu beïnvloede, dus min of meer constante
kenmerken. Hoe omvangrijk deze taak was, kan slecht hij zich voorstellen, die enigermate vertrouwd is met de vóórlinneaanse litteratuur.
Een drastische beperking van het aantal te bewerken gegevens moest
LINNAEUS hoogst welkom zijn en deze beperking in zijn werk heeft hij
gevonden in het buiten beschouwing laten van de cultuurvormen. Hij
rechtvaardigt dit op zijn wijze door te zeggen dat hij zich zal beperken
tot de bewerking van de planten die God geschapen heeft, maar die
welke door de kwekers gemaakt worden te zullen negeren. Deze eerste
groep van planten waren volgens LINNAEUS de soorten, waarvan er
evenveel zijn als er in den beginne geschapen zijn. Met de in de cultuur ontstane vormen zit hij dan ook, evenals zijn voorganger R A Y ,
in verlegenheid, vooral als deze zaadvast zijn. H u n voorganger,
TOURNEFORT, beschrijft bij voorbeeld nog 23 Paeonia-soorten en 93
Tulipa-soorten. LINNAEUS brengt deze in beide gevallen tot één enkele
soort terug. De van het type der soort afwijkende vormen noemde
LINNAEUS variëteiten. Hij was van mening, dat deze vormen veroorzaakt werden door uitwendige invloeden, zoals licht, warmte, vochtigheid enz. en dat zij van voorbijgaande aard zouden zijn. De tuinplanten, welke volgens hem door overvloed van voedsel ontstaan waren, behoren ook tot deze variëteiten. Toch kende LINNAEUS ook wel
erfelijke afwijkingen van het soorttype, zoals b.v. spruitkool, savoyekool, rode kool. Aanvankelijk maakt hij geen onderscheid tussen
erfelijke en niet erfelijke variëteiten; pas later gaat hij daartoe over.
De niet-erfelijke variëteiten worden varietates levissimae genoemd,
de erfelijke kortweg varietates. Hij verbood zelfs aan zijn leerlingen de
studie der varietates levissimae, als voor de systematiek van geen belang. LINNAEUS moest deze tuinvormen wel verwaarlozen, immers
volgens hem zou de Schepper nimmer veranderingen van de éne soort
in de andere toegestaan hebben. En juist deze tuinvormen ontstaan
veelal uit zaad van andere, welke op haar beurt weer een nakomelingschap voortbrengen, die onderling evenveel kunnen afwijken als twee
gewone soorten plachten te doen. LINNAEUS' theoretisch-dogmatisch
standpunt in aanmerking nemend, is het dus begrijpelijk dat die
cultuurplanten hem hinderden.
In hoeverre is echter de afwijzende houding tegenover cultuurplanten, welke door de hedendaagse systematici aangenomen wordt,
te verklaren?
Als men zich nauwgezet afvraagt, waarin cultuurvormen zich onderscheiden van wilde soorten, dan blijkt het enig essentiële verschil dit
te zijn, dat cultuurplanten geen natuurlijk areaal hebben, in tegenstelling tot de wilde soorten. Men kan aanvoeren, dat cultuurvormen
dikwijls heterozygoot en dus niet zaadvast zijn, maar dit verschijnsel
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komt eveneens voor bij wilde planten — men denke aan de verschillende door LOTSY uit Nieuw-Zeeland en door LOTSY en GODDIJN
beschreven gevallen uit de Kaapse flora of aan onze Europese Iris
pumiLa, die op haar natuurlijke groeiplaatsen in Midden-Europa een
even grote kleurenrijkdom in haar bloemen ten toon spreidt als de
verwante cultuurvormen in onze tuinen. De standvastigheid van
gekweekte vormen is vaak slechts schijn; zij worden alleen ongeslachtelijk vermeerderd en zijn dus maar „klonen" en geen echte „soorten".
Maar ook onder wilde planten komen overeenkomstige toestanden
voor, ik herinner U niet alleen aan de bekende apomictische vormen
van Draba, Taraxacum, Hieracium en Alchemilla, maar ook aan soorten als Tulipa sylvestris, T . Clusiana, Narcissus Tazetta, Iris albicans
en Hemerocallis fulva.
Hoezeer anderzijds het bestaan van een natuurlijk areaal de belangstelling der systematici kan wekken, blijkt op treffende wijze uit de
geschiedenis der zgn. Neotulpen, tuintulpen die in Italië en Savoye
de laatste drie eeuwen verwilderden en in de negentiende eeuw herhaaldelijk als nieuwe soorten werden beschreven, terwijl zij, toen zij
nog in tuinen voorkwamen, door niemand deze onderscheiding waardig geacht waren. Honderden dergelijke vormen komen voor op onze
Hollandse bloembollenvelden, vele daarvan sterker van elkaar afwijkend in allerlei kenmerken dan deze Neotulpen of ook de oudere
soorten, de Paleaeotulpen, onderling van elkaar verschillen, doch de
systematicus kent ze niet.
Is dan een natuurlijk areaal, een begrip uit de plantengeographie,
voor de systematiek zó belangrijk dat het al of niet bestaan van zo'n
areaal beslist over het al of niet bestaan van soorten? Het zij verre
van mij de betekenis van de plantengeographie voor de systematiek
te onderschatten, doch steeds zal, mijns inziens, de morphologische
onderscheiding van bepaalde vormen de basis dienen te blijven van
het onderscheiden van „soorten". Daarbij komt dat een „natuurlijk"
areaal — natuurlijk hier gebruikt in beperkte zin, als tegendeel van
„onder menselijke invloed ontstaan" — niet scherp gescheiden kan
worden van niet natuurlijke, anthropogene arealen. Aan de plantengeographie kan men stellig geen argument ontlenen onze cultuurvormen op andere voet te behandelen in de systematiek dan wilde
plantensoorten. Men kan veronderstellen, dat bepaalde cultuurplanten
genetisch zoveel nauwer verwant zijn dan gebruikelijk is bij wilde
soorten, dat het om die reden gerechtvaardigd kan zijn, zulke cultuurvormen, hoezeer zij ook morphologisch sterke verschillen vertonen, toch
niet als aparte soorten op te vatten. De vraag of zekere kennis van de
genetica tot conclusies op systematisch gebied aanleiding mag geven
buiten beschouwing latend, mag opgemerkt worden, dat wij in de
meeste gevallen hoegenaamd niets weten van de genetische verwantschap van wilde plantensoorten. Er is geen enkele aanwijzing, die erop
duidt, dat wilde planten op essentieel andere wijze zouden ontstaan
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dan op die, welke wij min of meer kennen bij onze cultuurplanten.
Daarentegen weten wij in enkele gevallen, dat een plant, identiek
aan een van ouds bekende wilde soort, in cultuur is ontstaan op een
wijze, die geheel overeenkomt met het ontstaan van cultuurplanten.
Ik herinner U aan Prunus domestica, Aesculus carnea, Spartina Townsendii en andere.
Phylogenetisch onderscheiden cultuurvormen zich van wilde soorten, doordal ten dele andere momenten bij de selectie werkzaam zijn
geweest. Bij wilde soorten is het de selectieve invloed der natuurlijke
omstandigheden die, binnen het kader van de genetische mogelijkheden, de soort gemaakt hebben tot wat zij is. Bij cultuurplanten de
eisen die de mens bewust of onbewust aan zijn kweekproducten gesteld heeft.
In wezen berust het verwaarlozen van cultuurvormen door onze
systematici sedert LINNAEUS naar mijn mening niet op enige verstandelijke overweging, maar allereerst op gevoelsoverwegingen en voorts
op de grote gecompliceerdheid van het onderwerp.
Hier te lande is die tegenzin in de laatste vijftig jaren, onder invloed
van het populariserende werk van HEIMANS en THIJSSE, die het waarnemen van de „levende n a tu u r " zo sterk op de voorgrond plaatsten
en betrekkelijk weinig belangstelling hadden voor de systematiek in
het algemeen en nog minder voor die van cultuurplanten, tot een
hoogtepunt gestegen, naar het mij voorkomt. De aanhangers dezer
„Levende Natuurbeweging", waar ik overigens met de beste wil geen
kwaad van kan zeggen en die ook op mijn eigen vorming grote invloed
heeft gehad, plegen later ook in hun maatschappelijk werk sterk de
nawerking te ondergaan van datgene wat BLAAUW — het is met groot
respect dat ik zijn persoon een enkel ogenblik in U w herinnering oproep — noemde de „romantische natuurstudie" enwat door TINBERGEN
onlangs werd aangeduid als „dauwtrappen" :het genietend ondergaan
van schoonheid en gewaarwordingen in de vrije natuur, gepaard
gaande met en veelal niet scherp gescheiden van het verstandelijk bestuderen van natuurverschijnselen, zoals dat vooral in de puberteitsjaren bij zovelen voorkomt. Typisch voor deze geesteshouding is bijvoorbeeld het nagenoeg samenvallen van de begrippen „schoon" en
„natuurlijk" in de zoeven gebruikte beperkte betekenis van „niet- of
weinig de sporen dragend van menselijke invloed". Voor botanici wier
geestelijke vorming sterk beïnvloed is door de zoeven aangeduide sfeer
is een wilde plantensoort door het feit dat zij niet de sporen draagt
van menselijke invloed, „mooi", „interessant" — begrippen, die in
hun bewustzijn niet altijd even scherp gescheiden zijn — en een
cultuurplant alleen reeds daarom „lelijk" en „oninteressant".
Wie zich met cultuurplanten als voornaamste studieobject bezighoudt, heeft reeds om die reden de plicht zich vrij te maken van dergelijke emotioneel beïnvloede vooroordelen en zijn studieobject zo onbevangen mogelijk te benaderen. Ik heb de indruk dat onder vele syste-
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malici deze onbevangenheid met betrekking tot ons object — de
cultuurplant — nog veel te wensen overlaat. Toch ben ik overtuigd,
dat, wanneer de systematicus zich aan deze emotioneel beïnvloede
vooroordelen zou kunnen onttrekken en weer, evenals de oude kruidboekschrijvers, de plant als zodanig zou kunnen beschouwen, los van
alle kennis die hij heeft van haar voorgeschiedenis als cultuurobject,
zulks in vele gevallen zou leiden tot geheel andere opvattingen en tot
een systeem, dat niet in de laatste plaats, ook voor de practicus in
veel hogere mate bevrediging zou schenken dan thans het geval is.
Daarbij zal hij — en ik haal hier nogmaals BLAAUW aan — noch de
maatschappij en haar eisen verwaarlozen, waarin we toch allen geroepen zijn, noch de bekoring en de bevrijdende atmosfeer van de
natuur behoeven te vergeten of te verbannen uit zijn leven.
Er is nog een andere zijde aan deze zaak, waarvoor ik U w aandacht
zou willen vragen. De kennis van de flora van Nederland heeft zich
vooral de laatste veertig jaren zeer belangrijk verbreed en verdiept.
Dit is nagenoeg geheel te danken aan het ijverige, toegewijde en dikwijls zeer scherpzinnige werk van zeer vele amateurs. De besten onder
hen hebben een wetenschappelijk peil bereikt dat in geen enkel opzicht onderdoet voor dat van hun beroepscollega's. Het zijn niet alleen
ouderen, maar ook jongeren, die zich met groot enthousiasme wijden
aan de bestudering van flora en vegetatie van ons land, louter om der
wille van het genoegen, de voldoening en de vreugde die dit werk hun
verschaft. Hoe geheel anders is deze toestand in de tuinbouw! Het
aantal mensen dat zich uit liefhebberij bezighoudt met de bestudering
van sierplanten en daarbij ook over voldoende ontwikkeling, geduld en
toewijding beschikt om wetenschappelijk bruikbare waarnemingen te
verrichten, is uiterst gering. Met waardering mag hier genoemd
worden het mooie werk verricht door onze betreurde UITTIEN en door
BOOM en VAN D I J K . Voor de tuinbouw heeft deze geringe belangstelling nadelige gevolgen. Allereerst zou de aanwezigheid van een
flinke kern van ernstige liefhebbers de kwekers kunnen prikkelen tot
het in cultuur nemen van een sortiment dat aan de eisen van deze
mensen voldoet, terwijl het ontbreken daarvan meer en meer leidt tot
egalisering van de sortimenten en het kweken in grote hoeveelheden
van soorten en vormen, die de cultuurtechniek weinig moeilijkheden
in de weg leggen, doch dikwijls niet de fraaiste of belangwekkendste
zijn. Een vergelijking van de sortimenten der planten op de Nederlandse kwekerijen met die in het buitenland, waar wèl een grote groep
serieuze liefhebbers bestaat, toont dit op overtuigende wijze aan.
Voorts is een gevolg van de geschetste omstandigheden, dat wij onze
sierplanten veel slechter kennen dan onze inheemse flora. Ook zou een
grote groep ernstige liefhebbers, die weliswaar geen genoegen zullen
nemen met wat onze kwekers hun thans kunnen bieden, bereid zijn,
voor het meerdere dat zij eisen, een prijs te betalen, welke niet in strijd
komt met het zo hartstochtelijk begeerde. Zoiets moet op het gebied
20
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der sierteelt tenslotte toch mogelijk zijn; het bestaat zelfs al, zij het op
een zeer beperkt en economisch weinig belangrijk gebied; ik doel op
de succulentenliefhebberij. We hebben in ons land kenners van planten
als Haworthia, Euphorbia en van verschillende groepen van Cactaceae, die zich kunnen meten met de beste deskundigen elders. H u n
kleine en dikwijls onaanzienlijke verenigingsblaadjes staan wat inhoud
betreft op een peil waarbij dat van verschillende algemene tuinbouwbladen op wel zeer beschamende wijze afsteekt. En deze succulentenliefhebberij bloeit niet, zoals bijvoorbeeld de negentiende eeuwse
orchideeën- en warme kasplantenliefhebberij op buitenplaatsen en
villa's, maar in de kleine kasjes van mensen die meestal tot de arbeiders
en kleine burgerstand behoren. Zij betalen als zij planten kopen daarvoor veel hogere prijzen dan de villabewoner voor de planten in zijn
border en zij vormen de levende weerlegging van de vaak gehoorde
stelling, dat de sierteelt het hebben moet van het goed gesitueerde
publiek.
Dames en Heren, Ik hoop U in grote trekken aangetoond te hebben,
hoe sinds de dagen van LINNAEUS de systematiek der cultuurgewassen
maar weinigbelangstellinggetrokken heeft vandebotanici en tuinbouwkundigen. Ook heb ik gemeend enkele oorzaken te kunnen aanwijzen,
welke naar mijn mening deze verwaarlozing tot op zekere hoogte
kunnen verklaren. M aar deze afwijzende houding is allerminst gerechtvaardigd. Het zij mij veroorloofd dit aan enkele voorbeelden
nader toe te lichten. Wil mij daarbij niet euvel duiden, wanneer ik
deze voorbeelden ontleen aan mijn eigen ervaring.
Bij de verschillende werkzaamheden op nomenclatorisch gebied,
waaraan ik de laatste jaren mocht deelnemen, zijn zeer dikwijls
moeilijkheden aan de dag getreden, welke hun oorzaak vinden in de
omstandigheid, dat juist vele en vooral de algemeen gekweekte tuinbouwplanten, eigenlijk maar zeer oppervlakkig gekend worden, zowel
door kwekers als door botanici. In de meeste gevallen hadden de
ondervonden moeilijkheden betrekking op de vraag of een gekweekte
plant identiek is met een in het wild groeiende soort, of als een cultuurvariëteit hiervan opgevat moest worden, ontstaan zonder medewerking van andere soorten, ofin cultuur ontstaan door bastaardering,
al of niet gevolgd door splitsing in latere generaties. Bij raadpleging
van de gebruikelijke litteratuur bleek maar al te vaak, dat ook deze
geen uitsluitsel kon geven. Of men negeerde de vraag in kwestie, of zij
werd op min of meer elegante wijze verdoezeld.
Het blijkt, dat er talrijke groepen van sierplanten zijn, welke vragen
om een betere bestudering ten opzichte van hun botanische systematiek, h u n nomenclatuur en hun tuinbouwkundige classificatie. Dat
doet zich in het bijzonder gevoelen bij die groepen, welke in cultuur
een grote vormenrijkdom vertonen. Als voorbeelden mogen genoemd
worden: Aquilegia, Armeria, Astilbe, Deutzia, Diervilla sect. Weigelia,
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Erigeron, Geum, Helianthemum, Papaver orientale, Papaver Rhoeas,
Phlox decussata, Philadelphia, Primula sect. Vernales, Saxifraga decipieris en verwante vormen, Sidalcea, Solidago, Trollius, Verbascum,
Viola cornuta hybriden en nog andere.
Van kleinere omvang is de nog te verrichten studie omtrent herkomst, systematische waardering en nomenclatuur van planten als:
Cheiranthus Allionii, Aconitum Spark's Var., Cytisus canariensis,
Tropaeolum majus nanum, Azalea malvatica, Geum Borisii, Helleborus hybridus atropurpureus.
Andere vragen ontleend aan de sierteelt zijn bij voorbeeld die, of er
bastaarden bestaan of te verkrijgen zijn tussen Tagetes patuia en
Tagetes erecta, of de Lobelia „Queen Victoria" behoort tot L. cardinalis of tot L. fulgens dan, wel een bastaard is; welke Iris pumilavariëteiten inderdaad tot die soort en welke tot Iris Chamaeiris gebracht moeten worden. Het geslacht Iris biedt ons als zoveel andere al
sinds eeuwen in cultuur zijnde gewassen overigens nog meer systematische moeilijkheden. Met betrekking tot de systematiek der siergewassen ligt er dus nog een groot terrein te wachten. Dit werk, dat in
vele gevallen langdurig en moeizaam zal zijn, zal echter voldoening
geven en belooft van veel nut voor de tuinbouw te zijn.
O m U een indruk te geven van de aard der moeilijkheden en hoe
deze moeilijkheden in vele gevallen alleen door samenwerking van
systematici, plantengeographen, oecologen, genetici en cytologen op te
lossen zijn op een wijze, waardoor werkelijk vooruitgang bereikt kan
worden, wil ik hier het geslacht Crataegus, waartoe onze meidoorns
behoren, met U nader beschouwen.
Van dit geslacht geeft FOCKE, die in 1888 de Rosaceae bewerkte, op,
dat in de gematigde luchtstreek dertig à veertig soorten voorkomen.
Omstreeks 1900 begint de grote toename van onze kennis van de
vormenrijkdom binnen dat geslacht. Alleen in N.-Amerika werden
van 1896-1900 niet minder dan 886 nieuwe soorten beschreven!
Bedenkt men dat in Amerika nog verschillende gebieden onvoldoende
onderzocht zijn en dat in dit aantal niet opgenomen zijn de soorten,
welke voorkomen in Europa en Azië, met inbegrip van J a p a n , dan is
een schatting van ruim 1000 soorten zeker niet te hoog. Van geen
geslacht isin zo korte tijd het aantal soorten dermate toegenomen. Wat
mag wel de oorzaak zijn, dat vroegere systematici zo weinig Crataegi
hebben onderscheiden en hoe is deze vormenrijkdom te verklaren?
Vast staat, dat de oudere systematici niet zoveel aandacht geschonken
hebben aan de zoogenaamde kleine kenmerken, waaraan de onderzoekers uit het begin van deze eeuw zo'n grote waarde toekenden ter
karakterisering van soorten. Zij bestudeerden voorts voornamelijk
herbariummateriaal, waaraan vele kleine kenmerken niet vast te stellen
zijn. Ook heeft men nagelaten de gehele plant in het veld gedurende
meerdere jaren te bestuderen. De vormenrijkdom verklaarde men als
een gevolg van bastaardering, welke conclusie echter niet gebaseerd
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was op experimented onderzoek. Daar tegenover staat echter de ervaring uit de practijk, dat een zeer groot aantal Grataegi echt uit zaad
opkomt. Ook de mutatietheorie werd ter verklaring van de vormenrijkdom aangevoerd. Aldus was de stand van zaken omstreeks 1910.
Nadien heeft de botanische wetenschap grote vorderingen gemaakt.
Cytologisch onderzoek, genetische analyse en oecologisch-geografischekennisvan vele soortenhebben onsgebracht tot andere opvattingen
van het soortbegrip, dan het praeëvolutionistische soortbegrip van
LINNAEUS.

Helaas is het geslacht Crataegus nog niet zo uitvoerig bestudeerd als
de geslachten Rosa, Rubus, Hieracium en andere. De tot nu toe verkregen resultaten laten zich zeer beknopt aldus formuleren : Men heeft
gevonden, dat het diploïde aantal chromosomen 2 maal 16 bedraagt.
Merkwaardig is het zeer hoge aantal triploïden, planten dus met
3 maal 16 chromosomen, namelijk ongeveer 75 % van de bestudeerde
soorten. Ook zijn een aantal soorten tetraploïd, dus met 4 maal 16
chromosomen. Het onderzoek naar de kiemkracht van het stuifmeel
had tot resultaat dat ongeveer 80 % van de door STANDISH bestudeerde,
toen als soorten opgevatte groepen, steriel stuifmeel bevatten. Overheersend in dit geslacht zijn dus triploïdie en steriliteit. Deze verschijnselen ziet men vaak samengaan, bij voorbeeld ook bij soorten van het
geslacht Rosa. Men beschouwt het als een eigenschap van bastaarden.
Wanneer men deze omstandigheid in aanmerking neemt, wordt het
feit, dat vrijwel alle Crataegi niet alleen zeer overvloedig vruchten
dragen, maar ook echt uit zaad opkomen des te merkwaardiger. De
verklaring van dit feit is nog niet te geven, daar de ontwikkeling van
de embryozak en het verloop van de bevruchting bij Crataegus nog
onbekend zijn. Het is niet ondenkbaar, j a zelfs waarschijnlijk te
achten, dat dit proces op verschillende wijzen verloopt bij de verschillende soorten. Naast de noodzakelijkheid het cytologisch onderzoek voort te zetten, is het ook gewenst de enge soortopvatting, welke
SARGENT, ASHE, BEADLE en anderen huldigen, te herzien. De standvastigheid, de variabiliteit en de onderlinge correlatie der door hen
gebruikte kleine kenmerken dient nader bestudeerd te worden aan in
het wild groeiende planten. Het zijn vooral PALMER en EGGLESTON
die de laatste jaren in deze richting werkzaam zijn. Zij zijn er in geslaagd een begin te maken met de beperking van het aantal soorten.
Als sprekend voorbeeld zij gewezen op Cr. macrosperma, waartoe
thans meer dan 40 der oudere soorten als synoniem gerekend worden.
Soortgelijke moeilijkheden, welke op overeenkomstige wijze opgelost zijn, dus met behulp van plantengeographen, oecologen, genetici
en cytologen, treffen we ook aan bij het geslacht Rosa. Sinds enkele
jaren is op dezelfde wijze het geslacht Amelanchier in studie genomen.
Door WIEGAND is voortreffelijk veldwerk verricht, waardoor wij een
voorstelling hebben gekregen van de variabiliteit der kenmerken en
het voorkomen van bastaarden in de natuur. SAX verrichtte cytolo-
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gisch onderzoek en JONES liet het vorige ja a r een monografische bewerking van dit geslacht het licht zien, voornamelijk gebaseerd op de
studie van herbariummateriaal. Het wachten is nu op een onderzoeker die de resultaten van al dit werk zal weten te coördineren.
Goede voorbeelden van dergelijke studies zijn die van MAG K E L V E Y
over het geslacht Syringa, van STEARN over de geslachten Hosta en
Epimedium en zijn onderzoekingen over Anemone japonica.
Twee andere punten, welke ten nauwste verbonden zijn met de
systematiek, dienen nog even nader onder de ogen gezien te worden, en
wel de nomenclatuur en de terminologie van sierplanten.
Helaas komt het nog al te veel voor dat niet alleen bepaalde
planten op verschillende kwekerijen verschillende namen dragen
maar ook dat onder een naam door verschillende kwekers verschillende planten in den handel gebracht worden. Het ongewenste
hiervan behoeft wel geen nader betoog.
Behalve het verhaspelen van de schrijfwijze van niet begrepen
namen, welke nagenoeg alle op korte termijn te achterhalen en te
verbeteren zijn, berusten de geconstateerde verschijnselen voornamelijk op één der volgende drie oorzaken: determinatiefouten, nomenclatuurfouten, en verschil in systematisch inzicht. Vooral in de practijk, doch ook in kringen, waar men anders zou mogen verwachten,
bestaat een onjuist begrip over de aard dezer fouten.
Er vallen twee groepen van determinatiefouten te onderscheiden,
namelijk zulke, die in binnen- en buitenland in alle catalogi en tuinbouwkundige handboeken voorkomen en andere, die slechts door een
deel der auteurs en kwekers worden opgemerkt. De eerste groep geeft
uiteraard geen aanleiding tot het voorkomen van verschillende namen
en valt dus eigenlijk buiten het kader van deze gevallen. Dergelijke
fouten komt men slechts bij toeval op het spoor, of zij blijken pas
te bestaan wanneer een zekere groep door specialisten monografisch bewerkt wordt. Zij kunnen pas dan onderzocht en verbeterd
worden, doch geven voordien natuurlijk generlei aanleiding tot
practische moeilijkheden. De determinatiefouten, waarvan men
het bestaan kent of vermoedt, doordat zij slechts door sommigen begaan worden, kunnen voor een belangrijk deel spoedig (dat wil zeggen
na verloop van zoveel tijd als nodig is om een plant opnieuw te determineren) worden hersteld, voor een ander deel eisen zij verregaande
bestudering en vergelijking met authentiek herbariummateriaal. In
vele gevallen zullen pas na jaren min of meer definitieve resultaten
verkregen kunnen worden.
In afwachting daarvan zal het echter gewenst zijn krachtig te streven naar unificatie door die naam, welke op het oog — met inachtneming van alle overzienbare factoren en van een heilzaam conservatisme — het meest wenselijk blijkt ten gebruike in onze kwekerijen
aan te bevelen. Ook onder de nomenclatuurfouten zijn er omtrent
welker bestaan wij, dank zij het feit, dat iedereen deze fouten maakt,
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thans nog in zalige onwetendheid verkeren.
De overige nomenclatuurfouten, die van welker bestaan wij dus
weten, kunnen weer voor een deel onmiddellijk verbeterd worden,
terwijl zij voor een ander deel wachten op nader onderzoek. In deze
laatst bedoelde gevallen zal eveneens een voorlopige, arbitraire, doch
met begrip voor de behoeften van de practijk, en tevens met inzicht in
nomenclatuurvraagstukken genomen beslissing dit nut kunnen afwerpen, dat, zolang niet de geldige naam van de plant in kwestie met
practische zekerheid is opgespoord door alle Nederlandse kwekers
één algemeen aanvaardbare, geen verwarring stichtende naam gebruikt wordt. Ook kan verschil in systematisch inzicht, bijvoorbeeld
het verschijnsel, dat de een van opvatting is dat een plant tot het ene,
de ander meent, dat zij tot een ander geslacht gebracht moet worden,
of dat de één een cultuurvorm beschouwt als een variëteit van een
bepaalde soort, de ander daarin een kruisingsproduct ziet, aanleiding
zijn tot naamsverschillen. Nu zal er altijd verschil van systematisch
inzicht in de botanie blijven. In dat geval zal het gewenst zijn in
overleg met ervaren kwekers een naam vast te stellen.
Niet te scheiden van de problemen der nomenclatuur zijn de vragen,
welke samenhangen met de definiëring der in de tuinbouw gebruikelijke systematische groepen. Bepaalde gekweekte vormen van sierplanten of groepen van zulke vormen worden op allerlei wijzen aangeduid in de meest uiteenlopende publicaties op tuinbouwkundig gebied,
zowel in het buitenland als in ons land. De verwarring wordt nog
vergroot, doordat in de plantkunde en in de landbouw deze termen
een geheel andere betekenis hebben.
Dient nu een systeem van rangschikking der tuinplanten in categorieën van verschillende orde een verlengstuk van de in de botanie
gebruikelijke systemen, dan wel iets van principieel andere aard te
zijn? De rangschikking der categorieën, zoals deze door de internationale tuinbouwcongressen vastgesteld is, gaat de tuinbouwers niet ver
genoeg. De vraag mag gesteld worden of een systeem hetwelk tegemoet
komt aan de behoeften van de practijk, redenen van bestaan heeft.
Deze vraag dringt zich daarom aan ons op, omdat de botanicus
volgens andere gezichtspunten rangschikt en wel in de eerste plaats op
grond van vormverwantschap. De tuinbouwer hecht om begrijpelijke
redenen meer waarde aan kenmerken als de kleur en de vorm van de
bloem, blad en vrucht, kenmerken, waaraan de plantkundige sinds de
dagen van LINNAEUS, vrijwel geen waarde meer toekent, maar welke in
de tuinbouw in vele gevallen allesbeheersend zijn. Ik heb U slechts te
wijzen op de grote vormenrijkdom van dahlia's, tulpen, gladiolen, om
te beseffen van welke grote betekenis het geacht moet worden, al deze
vormen in een bruikbaar systeem te kunnen onderbrengen. Natuurlijk
zou het nog meer bevredigend zijn als alle categorieën van sierplanten,
groente- en fruitgewassen, landbouwgewassen en bosbouwgewassen,
zoals bijvoorbeeld Canadese populieren en sommige wilgen
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„kleinen" op dezelfde wijze aangeduid werden. Gezien echter de
zeer verschillende inhoud, welke landbouw- en tuinbouwkundigen aan
de term „ r a s " toekennen, zal dit vooralsnog wel op onoverkomelijke
bezwaren afstuiten. Het is voor de sierteelt echter van groot belang,
spoedig te geraken tot algemeen aanvaarde, behoorlijk gedefinieerde
categorieën. Daar de bestaande nomenclatuurregels er geen rekening
mee: houden, dat de namen, die men in de tuinbouw gebruikt, betrekking hebben op categorieën van verschillende orde, moet de verwarring op nomenclatorisch gebied mede voor een gedeelte geweten
worden aan het ontbreken van dergelijke goed omschreven categorieën. We zouden een belangrijk stuk dichter bij de oplossing van
tuinbouwkundige nomenclatuurvragen geraken, indien de door onze
landgenoot V A N D I J K geformuleerde voorstellen internationaal aanvaard werden.
Moge ik er in geslaagd zijn in dit uur bij U de overtuiging gevestigd
te hebben, dat de classieke Linneaanse systematiek voor de groepering
der cultuurgewassen nog steeds de onmisbare grondslag vormt, maar
ook, dat zij ontoereikend is om een bevredigende indeling te geven
voor de cultuurgewassen in verband met de doeleinden der kwekers.
Dit vereist de samenwerking van systematici met plantengeographen,
cytologen, genetici, physiologen en biochemici. Het is een zeer omvangrijke taak, welke een internationale geest van samenwerking vereist. Boven haar practisch belang rijst echter uit haar bijdrage tot een
beter begrip van het meest essentiële kenmerk van het leven: de
evolutie. Toch geniet de systematiek niet die waardering, waarop zij
volgens vele harer beoefenaren aanspraak meent te mogen maken.
Boven de discussie aangaande de mindere of meerdere betekenis van
één harer onderdelen staat het inzicht van de eenheid der biologische wetenschappen ondanks de grote onderlinge verscheidenheid.
Dat dankt zij aan het geordende geheel van haar studieobjecten en
dat is: de systematiek.
Niet alleen sta ik hier in mijn functie als hoogleraar, maar ook als
directeur van het Arboretum. De grondslag van deze verzameling
houtige gewassen werd in 1896 door VALCKENIER SURINGAR gelegd als
een afdeling van 1 ha groot, naast andere voor groenteteelt, fruitteelt
en bloementeelt van een totaal 3J ha grote tuin. Bij zijn aftreden in
1929 stond de tuin op het punt uitgebreid te worden tot 6 i ha. Door
het bouwen van het laboratorium voor Plantkunde, de aanleg van de
Arboretumlaan en nu onlangs weer ten dienste van het zo nijpende
woninggebrek, heeft het Arboretum steeds weer grond moeten afstaan,
zodat de oppervlakte thans bedraagt ongeveer 5 ha. Dit is ten enenmale onvoldoende om een enigszins representatieve verzameling
winterharde houtige gewassen te kunnen bevatten. Dat vrijwel de
bomen geheel ontbreken, is juist het gevolg van een veel te klein
oppervlak. Enkelejaren voor de oorlog en ook tijdens de eerste oorlogs-

312
jaren zijn er vele pogingen ondernomen om in ons land eindelijk te
geraken tot de stichting van een behoorlijk arboretum overeenkomstig
de betekenis, welke de teelt der houtige gewassen voor ons land heeft.
Het resultaat is geweest dat er een begin gemaakt kon worden met de
aanleg van een 350 ha groot bosbouwarboretum. Maar nog steeds is
de sierteelt niet geholpen, waardoor een al sinds vele tientallen jaren
bestaande achterstand, vergeleken met die in alle beschaafde landen,
blijft voortduren. Het is daarom in hoge mate gewenst het Arboretum
der Landbouwhogeschool zodanig uit te breiden, dat ons land eindelijk de beschikking krijgt over een verzameling houtige gewassen, die
de vergelijking met dergelijke verzamelingen in het buitenland kan
doorstaan. Daarbij zal gezocht moeten worden naar terreinen met
verschillende bodemgesteldheid wil het althans mogelijk zijn om ook
verzamelingen aan teleggen van wilgen, elzen, populieren, essen, iepen,
voor ons land zulke belangrijke houtige gewassen. Ook het ernstig
tekort aan kasruimte, ontstaan als gevolg van de oorlogshandelingen,
dient opgeheven te worden. Dat in Wageningen een sortiment van de
belangrijkste in ons land gekweekte kasplanten aanwezig dient te zijn,
zal wel geen tegenspraak uitlokken. Voorts moet het mogelijk gemaakt
worden, dat zij, die een werkkring in de tropen zullen vinden, tijdens
hun studie in Wageningen kennis kunnen maken, niet alleen met de
vertegenwoordigers der verschillende cultures, maar ook met de belangrijkste onkruiden, schaduwplanten, groenbemesters, enkele bosbouwgewassen en tropische vruchten. Dit isgeen ideaal, waarnaar moet worden
gestreefd, maar een toestand, welke zo spoedig mogelijk verwezenlijkt
dient te worden, krachtens het karakter van de Landbouwhogeschool.

Bij de aanvaarding van mijn ambt als hoogleraar in de plantensystematiek, de dendrologie en de plantengeographie, zij het mij vergund, mijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de
Koningin, Wier het mocht behagen mij tot deze functie te benoemen.
MijnheerdePresidentCurator, Mijne HerenCuratorenderLandbouwhogeschool,
Wanneer ik mij volgens een oud gebruik thans tot U mag richten,
dan is dat om voor alles uitdrukking te geven, aan mijn grote dank
voor het vertrouwen dat het College van Herstel in mij stelde door
mij voor het hoogleraarsambt te willen aanbevelen. Houdt U ervan
overtuigd, dat ik, voor zover het in mijn vermogen ligt, er met alle
kracht naar zal streven de mij toevertrouwde taak zo goed mogelijk
te vervullen.
Mijnheer defungerend Secretaris van het College van Curatoren,
De leiding en steun, die Gij als Secretaris van het College van Herstel gegeven hebt sinds de Landbouwhogeschool haar werkzaamheden
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weer hervat heeft, verdienen ons aller dank. Persoonlijk is het mij een
behoefte U dank te zeggen voor de hulp en voorlichting, welke ik van
U mocht ontvangen bij de herstelwerkzaamheden van het Laboratorium en het Arboretum, telkenmale wanneer ik daarom vroeg.
Met eerbied en dankbaarheid herdenk ik hier de hoogleraren
die elk op hun wijze niet alleen bijgedragen hebben
tot mijn wetenschappelijke vorming vooral op het gebied van mijn
bijzondere belangstelling, de plantenmorphologie, maar die ook op
mijn persoonlijk leven van onvergetelijke invloed zijn geweest. Duidelijker dan ooit besef ik thans de betekenis der eenvoudige woorden
door JANSE gesproken bij mijn vertrek uit Leiden naar Wageningen:
„Denk eraan, wij worden gedragen door de Universiteit, maar jullie
dienen je jonge Hogeschool te dragen." Daarnaar te blijven handelen
moge het blijk van dankbaarheid zijnjegens allen aan wie ik mijn universitaire opleiding te danken heb.
SCHOUTE en JANSE

Mijne Heren Hoogleraren,
Wij allen zijn werkzaam in dezelfde tuin; het is onze taak bij te
dragen tot de vooruitgang en het doorgeven der wetenschappen, meer
in het bijzonder de landbouwwetenschappen. Welke grote voordelen
de hedendaagse systematiek plukt van de vorderingen op ander biologisch terrein, heb ik getracht U duidelijk te maken. Vele malen zal ik
dan ook een beroep moeten doen op Uw kennis en inzicht, maar ook
op Uw onderwijservaring.
De grote problemen waarvoor de landbouwwetenschap zich geplaatst ziet, vragen in hoge mate coördinatie van het onderzoek en
coöperatie van haar onderzoekers. Het is mijn overtuiging, dat de
bloei der Landbouwhogeschool en daarmede de achting die men haar
zal toedragen zal stijgen naarmate haar werkers tot grotere samenwerking bereid zijn. Van mijn zijde geef ik gaarne de verzekering al
mijn krachten daartoe beschikbaar te stellen.

Hoe verheugend de redenen van zijn tijdelijke afwezigheid ook
mogen zijn, toch spijt het mij van deze plaats af niet het woord te
kunnen richten tot Professor REINDERS, om uitdrukking te kunnen
geven van mijn gevoelens van grote dankbaarheid voor hetgeen ik bij
elke ontmoeting mocht ontvangen uit zijn ongemeen rijke, zo wèl geordende botanische kennis, voor hetgeen ik van hem mocht leren
op didactisch gebied en tenslotte voor zijn vriendschap zoals die
vooral in de oorlogsjaren ontstaan is en sindsdien aan diepte heeft gewonnen. Zijn hoge opvattingen van de onderwijstaak strekken mij
dagelijks tot voorbeeld.
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Hooggeleerde Beekman, Jager Gerlings en Te Wechel,
Liefde tot het geboomte heeft ons menigmaal tezamen gebracht en
telkenmale hebt Gij mij een aspect van de levende natuur getoond
dat mij onbekend was. Daarnaast groeide een genegenheid waarvan ik
tijdens de oorlog meer dan eens op zeer treffende wijze de blijken mocht
ervaren.
Hooggeleerde Sprenger,
In U heb ik het steeds bijzonder gewaardeerd hoe Gij voor de Landbouwhogeschool het van groot belang hebt geacht dat daarin het
universitaire element ruimschoots vertegenwoordigd was. Meer nog
dan op het terrein der eigenlijke tuinbouw hebben wij elkaar ontmoet
op een gebied dat voor de Wageningse samenleving van bijzonder
belang is. De oud-hoogleraar BROEKEMA heeft er eens in een rectorale
rede op gewezen, dat uitbreiding van het wetenschappelijk personeel wel een vergroting betekent van het wetenschappelijk potentiaal,
maar allerminst een verhoging van het culturele peil der Landbouwhogeschool behoeft mee te brengen. U w streven om de kunst de haar
toekomende plaats te doen innemen vindt nog te weinig weerklank.
Moge echter de in te stellen studierichting tuin- en landschapsarchitectuur, U enigevoldoening schenken omdat daarmede de mogelijkheid
der aesthetische vorming onzer studenten geopend wordt.
Hooggeleerde Roepke,
Het Franse spreekwoord van een goede buur en een verre vriend
zult ook Gij wel kennen. Toch zou ik wensen, dat Ge een verre vriend
waart in een eigen modern uitgerust entomologisch gebouw, al zou ik
dan node de gesprekken over diverse biologische onderwerpen met U
en Uw medewerkers missen. Sinds ons gemeenschappelijk gebouw in
1896 in gebruik genomen werd, heeft het vele veranderingen ondergaan. Helaas zijn de omstandigheden er niet naar om met vertrouwen
binnen afzienbare tijd een voor ons beiden bevredigende oplossing te
mogen tegemoet zien.
Hooggeleerde Bijhouwer,
De verschillende aspecten welke de studie van het landschap biedt,
hebben al sinds lang ons beider belangstelling; moge uit de nieuwe
verhouding, waarin wij thans tot elkaar zijn komen te staan, menig
positieve daad voortvloeien.
Zeergeleerde Beume'e,
Nadat Gij enigejaren geheel belangeloos de verzameling gedroogde
Nederlandse en tropische planten tot een herbarium geordend hebt,
waardoor deze verzameling eerst te raadplegen werd en wij allen in
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die jaren de gelegenheid hadden van Uw omvattende systematische
kennis, U w organisatorisch vermogen en Uw critische zin te leren, is
het voor de Landbouwhogeschool en meer in het bijzonder voor ons
Laboratorium een groot voorrecht dat dit werk zijn officiële waardering gevonden heeft in Uw benoeming tot lector. Niet alleen voor het
onderwijs, maar ook voor de organisatie van ons laboratorium verwacht ik van onze samenwerking veel.
Overige medewerkers van het LaboratoriumenhetArboretum,
De wijze waarop Gij direct na de hervatting van de werkzaamheden der Landbouwhogeschool Uw taak opgevat hebt en de wijze
waarop Gij U w instemming met mijn benoeming getoond hebt, geven
mij de volle overtuiging, dat wij de juiste houding tegenover elkaar
gevonden hebben om gemeenschappelijk de ons toevertrouwde taak
zo goed mogelijk te vervullen.
Ledenvandewetenschappelijke staf derLandbouwhogeschool,
Ook al zijt Gij het U niet ten volle bewust, Dames en Heren Lectoren, Geologen, Landbouwkundigen, Physici, Plantkundigen, Phytopathologen en Scheikundigen, Gij vormt toch met elkaar door
U w werk een eenheid, welke voor de Landbouwhogeschool van
essentiële betekenis is. Gij zijt het, die door Uw wetenschappelijke
activiteit in belangrijke mate de naam van Wageningen als centrum
van fundamenteel en toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
bepaalt. Groot is het aandeel van velen Uwer in de vorming der jonge
landbouwkundigen. Aldus mede verantwoordelijk voor de gang van
zaken zou het niet verwonderlijk zijn, wanneer men U zou raadplegen
in het algemene beleid. Weest U van Uw plaats bewust en streeft
ernaardoorsamenwerkinghetrespectdaarvoorteverhogen.Bijnatwintig
jaren ben ik een der Uwen geweest; ik ken dus uit eigen ervaring Uw
idealen, maar ook U w maatschappelijke zorgen. Ten allen tijde kunt
Gij rekenen op mijn medewerking wanneer het de behartiging van Uw
belangen betreft.
Mijne Heren Vertegenwoordigers van de Algemene VerenigingvoorBloembollencultuur,van deNederlandseDendrologische Vereniging,van deBond van
Tuinarchitecten, van de Commissie voor de wetenschappelijkebenaming van
Cultuurgewassen,
Niet alleen door U w aanwezigheid hier, maar ook op andere wijze
hebt Gij getoond met welke voldoening Gij kennis genomen hebt van
mijn benoeming. Tijdens de vele jaren van samenwerking, meer in
het bijzonder met U, Doctor RUYS, DOORENBOS, HENDRIKS, H O O G en
V A N D IJK is een grondslag gelegd, waar op met vrucht voortgebouwd
zal kunnen worden. Ik hoop ten zeerste dat de onderwijstaak mij zoveel
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tijd zal laten, dat ik gelegenheid zal kunnen vinden om althans een
bescheiden deel te mogen vervullen van Uw verwachtingen.
Dames enHeren Studenten,
In één van zijn vele, aan vruchtbare gedachten zo rijke toespraken,
heeft de afgetreden Rector-Magnificus EDELMAN eens gesproken over
het sociale karakter van de bodemkunde. Geldt dat eigenlijk niet voor
alle landbouwwetenschappen? En heeft zelfs ROMEIN in zijn onlangs
gehouden rede op de eerste Amsterdamse Universiteitsdag niet gelijk,
wanneer hij het heeft over het sociale karakter van de toekomstige
Universiteit, in tegenstelling tot de kerkelijke instelling, die zij in de
middeleeuwen was en de Staatsinstelling daarna? Mede de voorwaarden te mogen scheppen waarop Gij U op U w toekomstige arbeid
kunt voorbereiden acht ik een moeilijke, maar dankbare taak. Onder
arbeid versta ik hier met de Amsterdamse psycholoog GROENEVELD:
verantwoordelijke activiteit in het alverband der werkelijkheid. Aldus
beschouwd betekent arbeid in de ruimste zin: samenwerking en in de
diepste zin: zelfwerkzaamheid in het alverband der werkelijkheid,
dit in tegenstelling tot het kind, dat alles zelve wil doen. Hij omvat de
kleine taak, waarvoor niemand zich te goed mag achten, en de
grote taak, de grote problemen, waaraan niemand zich mag onttrekken.
Vóór alles gaat mijn dank uit naar mijn Vrouw, die niet alleen
moeilijke jaren met mij deelde maar ook zo vele malen bezieling en
bezinning schonk.
Ook U, beste Ouders, vergeet ik niet. Moge deze dag U voldoening
schenken, mij stemt hij tot dankbaarheid.
Ik dank U voor U w aandacht.

21. H O E H E T G R O E I D E
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
LECTOR IN DE PLANTENSYSTEMATIEK EN DE PLANTENGEOGRAFIE AAN
DE LANDBOUWHOGESCHOOL O P 24 NOVEMBER 1947 D O O R

DR J. G. B. B E U M É E
Mijne HerenCuratoren dezer Hogeschool,
Mijne Heren Hoogleraren,
Mevrouw en Mijne HerenLectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en
Assistenten,
Dames enHerenStudenten,
envoorts Gij allen, diedezebijeenkomst met Uwe tegenwoordigheid vereert,
%eer gewaardeerdeToehoorderessen en Toehoorders,
Wanneer er gesproken wordt van de tropische flora, wordt wel het
allereerst gedacht aan de overweldigende rijkdom aan plantenvormen,
zoals die telkens weer is beschreven van het tropische regenwoud uit
de gebieden van hoge temperatuur en grote vochtigheid. De veelsoortige opstand van de woudreuzen wordt er opgevuld door verscheidene étages van kleinere bomen, heesters, struiken en kruiden,
terwijl de veelvuldig voorkomende lianen door al die lagen heen naar
het licht reiken. Stammen en kronen dragen velerlei epiphyten, vooral
op wijd afstaande takken vormen zich vaak dikke kussens van mossen
en varens, waartussen hogere planten als orchideeën en Melastomataceaemet haar bloemen wat kleur aanbrengen. Zelfs op de bladeren
van de ondergroei treft men in deze vaak van vocht druipende vegetatie nog een eigen flora van mossen en korstmossen aan, ja, bladeren
met lang uitgetrokken punt, waarlangs het regenwater snel heet te
worden afgevoerd, blijven er niet vrij van.
T R E U B , die in 1908 een schets gaf van zo'n gebergtebos in West-Java,
kwam sterk onder de indruk van de verbazingwekkende verscheidenheid en de tot het uiterste gaande vormenrijkdom; het leek hem een
strijd van alle tegen alle om het licht. Doch bij nadere beschouwing
noemde hij het geheel toch een associatie, een plantengemeenschap,
waarbinnen de planten elkaar over en weer beïnvloeden. Moeilijk, zo
niet onmogelijk moet het echter zijn, in zo'n omgeving tot floristisch
nauwkeurig omschreven plantengemeenschappen te komen; de samenstelling wisselt al te sterk van plaats tot plaats. Aangenomen nog, dat
de onderzoeker alle hogere planten, ook in steriele toestand, met zekerheid kan herkennen, wat wel zelden het geval zal zijn.
De moeilijkheid het tropische regenwoud floristisch te bestuderen
komt duidelijk uit door het feit, dat er zo heel weinig isgeschreven over
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de samenstelling van die optimale vegetatie. De gegevens, die men in
de literatuur daarover aantreft, hebben slechtsbetrekking op de bomen;
aan tellingen van de kleinere en kleinste planten in een bepaald bosgedeelte lijkt nog niemand zich te hebben gewaagd. Enig idee van de
samenstelling kan echter worden verkregen uit de door KOORDERS in
de jaren 1918-1923 uitgegeven „Flora von Tjibodas", waarin 600
hogere planten zijn behandeld, die in dat 240 ha grote, voornamelijk
in de regenwoudzone gelegen natuurmonument waren gevonden. De
auteur merkt nadrukkelijk op, dat de flora van dit gebied — niettegenstaande de talrijke botaniseertochten, die er waren ondernomen
— nog verre van volledig bekend was. En dan zijn de zo'n karakteristiek aandeel in die gemeenschap innemende varens en mossen in het
geheel niet vermeld.
Wat dan de verscheidenheid aan boomsoorten aangaat, beschikken
wij over enkele cijfers van WARMING, die te Santos Lagos in Brazilië op
drie vierkante mijl niet minder dan 400 soorten aantrof, terwijl er op
een kaalkap per 100 gevelde bomen 36-57 soorten bleken voor te
komen, die behoorden tot 26-32 families. WHITFORD verrichtte tellingen in de Philippijnen op een terrein van slechts 1200 m 2 grootte;
de 896 stammen en stammetjes van ten minste 3 m hoogte vertegenwoordigden er 120 soorten! M E R R I L L schat, dat per acre in een regenwoud op Borneo meer dan 100 boomsoorten kunnen voorkomen.
De tropen herbergen ook eenvoudiger samengestelde vegetaties, die
weer variëren al naar de factoren, die van het optimale afwijken. De
vloedbossen bevatten slechts een beperkt aantal boomsoorten, die elk
voor zich meest een zeer ruime verspreiding tonen. De moeras- en
veenbossen, zoals die het eerst voor Sumatra zijn beschreven door
KOORDERS in het verslag van de expeditie-IJzERMAN, en ook in het
lage land van Borneo zeer algemeen zijn, bieden al evenmin groeivoorwaarden, die voor een groot aantal planten gunstig zijn. Waar de
regenval niet meer zo overdadig is, vermindert de vormenrijkdom al
evenzeer, en zulks in bijzondere mate als de bodem minder vruchtbaar
of erg doorlatend is. Daar komen al bossen voor, die door het overheersen van enkele soorten naar deze benoemd kunnen worden. Van
grote, economische betekenis zijn de Dipterocarpaceae-bossen.Nog eenvormiger zijn de bossen in de moesson-gebieden, waarvan het djatibos,
dat zich op J a v a onder invloed van de mens sterk heeft kunnen uitbreiden, wel het meest bekende voorbeeld is. O p de droge Kleine
Soenda-eilanden treffen we boomsavannen aan, of met Borassus-palmen
of met de karakteristieke schermkronen van Acacia. Plaatselijk komt er
een aan dat gebied eigen vertegenwoordiger van het grote, Australische
geslacht Eucalyptus voor. Al deze vegetaties, de een meer, de ander
minder, verhogen het aantal plantensoorten van het Maleise gebied.
De Maleise flora is dan ook rijk, staat zelfs als een der rijkste van de
hele wereld bekend, wat niet alleen wordt toegeschreven aan de gunstige levensvoorwaarden, die de plantenwereld er in de thans in de
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Buitengewesten nog uitgestrekte regenwouden vindt, maar vooral ook
aan de omstandigheid, dat — naar algemeen wordt aangenomen —
dit gebied sinds het tertiair steeds in de tropengordel heeft gelegen.
Nauwkeurige gegevens omtrent die rijkdom zijn er niet. Wel zijn er
heel veel soorten bekend geworden, in tal van boekwerken en periodieken beschreven en voor een deel afgebeeld ook, maar van elke
nieuwe exploratie-tocht worden nog steeds weer tal van ongekende
vormen meegebracht, zodat er van een volledige kennis van de Maleise
flora voorlopig nog geen sprake is. Voor enkele eilanden zijn overzichten beschikbaar van de vandaar bekend geworden plantensoorten:
J a v a 4000, Borneo 5000, Malakka 6000, van het grootste eiland NieuwGuinee, dat langdurige belangstelling van elk der indertijd in dat gebied participerende landen genoot, nu reeds 7000, en M E R R I L L somt
er circa 8000 voor de Philippijnen op. Voor het gehele gebied bestaan
er enkele schattingen van de totale plantenrijkdom, waarvan nog lang
niet alles bekend is of ook maar voor de wetenschap toegankelijk. Zo
raamde E. V. W U L F F te Leningrad het aantal plantensoorten der tropische gebieden van Amerika en Azië op 20.000 à 45.000, terwijl VAN
STEENIS, de hoofdredacteur van de nog als voorloper bedoelde Flora
Malesiana, waarvan spoedig de eerste afleveringen zullen verschijnen,
een aantal noemt van 25.000 à 30.000 hogere planten voor het Maleise
gebied, dat mede het Schiereiland Malakka, de Philippijnen en geheel
Nieuw-Guinee omvat. Voor datzelfde gebied schatte M E R R I L L in 1921
het aantal zelfs op 40.000. Daar het aantal van die planten voor de gehele wereld wordt geschat op 150.000 à 200.000, herbergt het Maleise
gebied daarvan zeker een zesde part, voorwaar geen klein deel.
De primitieve volksstammen, die in dit Maleise gebied zich nederzetten, moesten dus wel, waar zij zich ook gingen vestigen, met een
groot aantal planten in aanraking komen. Wel zullen zij niet het allereerst h u n woonplaatsen hebben gezocht in het gebied van het tropische
regenwoud, evenmin als de Papoea's thans in Nieuw-Guinee bleken
te hebben gedaan. Al hun nederzettingen lagen in gebieden waar —
volgens de niet zo schaarse meteorologische gegevens — het klimaat
een duidelijke moesson-inslag bezit. Het lijkt niet onmogelijk, dat daar
meer nuttige planten werden gevonden en zeker zal de landbouw daar
eerder succes hebben. Het is dus aan te nemen, dat de primitieve volksstammen tegenover een minder gevarieerde plantenwereld kwamen te
staan dan het tropische regenwoud biedt; toch zullen die stammen,
elk voor hun eigen min of meer beperkt gebied, zeker geen arme flora
hebben aangetroffen. En waar zij zich konden handhaven, zullen zij
in die flora alles hebben gevonden wat zij van de plantenwereld nodig
hadden: voedsel, stimulantia en geneesmiddelen. En alle primitieven
tezamen hebben alle nuttige planten weten op te sporen; de Westerling leerde bij het exploreren van steeds weer nieuwe gebieden ook
nieuwe nuttige planten kennen, niet door ze zelf te ontdekken, m a a r
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door de kennis daaromtrent van de inheemse bevolking te verkrijgen.
Hoe de mens in die ver teruggelegen tijd er in geslaagd is zo grondig
de schier eindeloos variërende plantenwereld op voor hem nuttige
soorten af te zoeken, lijkt voor ons moderne mensen weinig minder
dan een wonder. Een verklaring daarvoor te geven is niet wel mogelijk
gebleken. Men moet zich tevreden stellen met de „verklaring", dat in
vroegere perioden de mens door instincten werd geleid; zo zegt H A L DANE, dat de primitieve mens even goed als een wild dier „wist" wat
voor hem als voedsel kon dienen. Maar of de kennis omtrent de giftige
planten ook geheel zonder mistasten is verkregen?
Lange tijd zal het nut de belangstelling voor de plantenwereld
hebben gericht; de nuttige planten moeten onderscheiden zijn, wellicht op habitus; die soorten zullen ook op bepaalde wijze zijn aangeduid. Een soort practische floristiek!
Toen een paar eeuwen geleden de Westerling zich vaste voet ging
veroveren in het tropische gebied, ging ook zijn belangstelling in
hoofdzaak naar de nuttige planten. In het bijzonder naar die, welke
de als handelsobject begeerde specerijen leverden, en dan naar die
planten, die de vaak lege medicijnkast konden vullen. De apotheker
BOELMAN gaf in 1936 in zijn dissertatie interessante bijzonderheden
over de vele pogingen die zijn gedaan om de onontbeerlijke geneeskruiden zelf te kweken. De betekenis van het fermaarde Herbarium
Amboinense van RUMPHIUS berust niet voor een gering deel op de
mededelingen omtrent het nut van de vele, voor zijn tijd goed beschreven en vaak ook goed afgebeelde planten. Meermalen zijn er
klappers op zijn boek samengesteld, en nog in 1927 gaf de critische
H E Y N E in de tweede druk van zijn bekende boek: „De nuttige planten
van Nederlandsch-Indië", heel veel van RUMPHIUS' gegevens omtrent
het gebruik.
Botanici, die na RUMPHIUS onze kennis omtrent de tropische flora
verrijkten, zijn meer dan eens hun studie begonnen door hun belangstelling voor de volksgeneeskruiden; velen van hen kwamen als arts
naar Indië! Maar als zij eenmaal rondtrekken in die wondere plantenwereld, dan kan het niet anders, of zij worden allen getrokken door
die ongekende rijkdom aan plantenvormen, en de geneeskruiden raken
op de achtergrond. Zo ging het met de Amerikaan THOMAS HORSFIELD,
die van 1802 tot 1818 op J a v a vertoefde en zijn tijd er grotendeels
heeft kunnen besteden aan natuurwetenschappelijk onderzoek. Zo
ging het de arts BLUME die na het vertrek van REINWARDT, de stichter
van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, directeur van die nog altijd
vermaarde, en gelukkig gespaard gebleven inrichting werd. Ook
HASSKARL heeft onder zijn talrijke floristische werken er één gegeven
over nuttige planten.
Dan komt er een periode, waarin de niet talrijke botanici, die zich
kunnen geven aan de studie van de tropische plantenwereld slechts
om der wetenschap wille, zich verdiepen in de talloze plantenvormen.
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MiQUEL geeft in de jaren 1855-1859 een uitstekend overzicht van de
toen Dekende soorten in zijn Flora van Nederlandsch-Indië. In de
enkel«; jaren dat SGHEFFER directeur van de Plantentuin was, deed
deze veel taxonomisch werk. Zijn opvolger MELCHIOR T R E U B verkreeg
de medewerking van enkele specialisten onder de buitenlandse bezoekers voor enige delen van de Flora van Buitenzorg, waarin zij verschillende groepen van lagere planten behandelden. De ook in die
serie verschenen Orchideeën zijn door de onlangs overledenJ . J . SMITH
bewerkt, die zich niet beperkte tot de omgeving van Buitenzorg, maar
geheel J a v a tot studieterrein koos. Sedert is er veel verzameld, niet
weinig ook door liefhebbers. Een kleine 20 aanvullende artikelen bleken sedert nodig om dit onderdeel van deJavaanse flora te beschrijven.
E'e belangstelling voor andere hogere planten kwam ongeveer tegelijkertijd met de bewerking van de Flora van Buitenzorg. De houtvester KOORDERS werd door TREU B aangezet om voor NederlandschIndië iets voor te bereiden als de Britten reeds hadden in hun Forestflora's. In 1888 begon KOORDERS de allereerst nodige inzamelingen,
waarbij een voor de boomflora wel onontbeerlijk systeem werd gebezigd. In representatieve bosgedeelten werden hele reeksen bomen
genummerd, op schetskaarten ingetekend, en van die bomen werd
regelmatig herbarium-materiaal ingezameld, zodat ten slotte van
vrijwel alle soorten de beschikking werd verkregen over volledig studiemateriaal, iets wat voordien in de tropen niet mogelijk was geweest.
Tijdens alle exploratie-tochten waren het de bomen, waarvan het
minst kon worden verzameld. De reiziger kon slechts zelden van
de grond af zien of de woudreuzen bloemen of vruchten droegen,
en was dat zo nu en dan al eens mogelijk, dan waren die toch voor
hem onbereikbaar. Zo leerde de wetenschap pas 5 | eeuw nadat de
kamfer al een bekend en gewild handelsartikel was, de leverancier
daarvan kennen, Dryobalanops aromatica, een woudreus uit de familie
der Dipterocarpaceae, die zo vele kolossale bomen telt. Die inzameling
opJ a v a werd door KOORDERS tot in 1903 voortgezet, en ging gepaard
met het verzamelen van tal van gegevens over voorkomen en verspreiding, over gebruik, enz. Dit werk had van het begin de belangstelling van het Boswezen, dat de uitvoering ervan mogelijk maakte
en zeer waarschijnlijk ook zijn aandeel had in de regeling, waardoor
de botanicus T H . VALETON zich jaren lang onledig kon houden met
de bestudering van dat materiaal. In 1893 verscheen reeds de eerste
aflevering van de zo bekend geworden reeks: Bijdragen tot de kennis
der boomsoorten vanJava, waarvan de laatste uitkwam in 1914, welke
evenals de daaraan voorafgaande was bewerkt door SMITH.
Kort na de eerste wereldoorlog was het weer de practijk, die behoefte had aan betere kennis van Indië's plantenwereld en wist te bewerken, dat de nodige fondsen en personeel er kwamen. Behalve het
Boswezen kon ook het Museum voor Economische Botanie het niet
zonder nieuwe bewerkingen van tal van plantengroepen stellen. De
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op hun aandrang uitgebreide staf van het Herbarium zette zich aan
het bestuderen van door die diensten in de eerste plaats belangrijk
geoordeelde families. Er lag van de Buitengewesten wel materiaal in
de bestaande collecties, maar daaraan ontbrak al te veel om daarop
alleen monografische bewerkingen ter hand te kunnen nemen. Aanvullingen waren zeer nodig, en ook die kwamen er. Genoemd Museum
stelde plantenzoekers voor het bijeenbrengen van nuttige planten aan,
voor het Herbarium werden verscheidene inzameltochten ondernomen
met meer algemene strekking en het Boswezen bleef niet achter. De
houtvester ENDERT werd, na zelf dat werk in het Palembangse te
hebben ingeleid, hoofd van de botanisch-houttechnische afdeling van
het Proefstation voor het Boswezen. Hij organiseerde de inzameling
in de Buitengewesten op voorbeeldige wijze. Daarbij werd de methodeKOORDERS in geperfectionneerde vorm toegepast; alle mogelijk hulpmiddelen en knepen werden uitgevonden om het inzamelen van materiaal der vaak hoge bomen mogelijk te maken. Er werd namelijk alleen
ingezameld van die boomsoorten, waarvan de individuen op borsthoogte ten minste een diameter van 40 cm konden bereiken. Kleinere
exemplaren zouden voor het Boswezen in die gebieden toch geen
exploitatie-object kunnen vormen. Niettegenstaande deze niet onbelangrijke beperking is het aantal te bestuderen soorten niet gering.
ENDERT, die tevens volledig was ingelicht over de resultaten van de
ter economische exploratie van grote boscomplexen op houtsoorten
onderzochte proefbanen — waarvan er ruim tien jaren geleden al
3500 km waren opgenomen —, schatte dat aantal voor geheel Nederlands-Indië op 3000!
De resultaten der bestudering van de op die wijze snel in omvang
toenemende collecties verschenen in het Bulletin van 's Lands Plantentuin onder de serietitel: Contributions à l'étude de la flore des Indes
néerlandaises.Een enkelemaalverscheen ereenbijdrage van een niet aan
de Buitenzorgse instelling verbonden botanicus, waaronder ook over
families zonder bomen. DANSER,dieerenkelejaren werkzaam was, publiceerde er belangrijk werk overPolygonaceae, NepenthaceaeenLoranthaceae.
Daarnaast ging de botanist voor de Java-flora nog jaren door aan
het bestuderen van de plantenwereld van het eiland, dat reeds zo lang
de belangstelling van onderzoekers had gehad. Toch bleek ook hem,
C. A. BACKER, dat voor een enigszins bevredigende kennis van die
plantenwereld de collecties verre van voldoende waren. Door zijn vele
reizen in vrijwel alle delen van J a v a en zijn inzamelingstochten op
Madoera en in de Kangéan-archipel, is er een zeer rijke verzameling
bijeen gekomen. De bewerking heeft hij te Buitenzorg niet meer kunnen
voltooien, thans nog, velejaren na zijn pensionnering, zet hij dat werk
voort, daarin bijgestaan te Leiden voornamelijk door speciaal daarvoor
aangestelde jonge krachten. Met enige anderen heeft hij belangstelling
voor de plantenwereld bij het publiek weten te wekken; hij was één
der oprichters van het maandblad „De Tropische Natuur".
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Behalve te Buitenzorg werd ook in Nederland gewerkt aan de studie
van de Maleise flora. In Utrecht verschenen dertig jaren geleden al
dissertaties, waarin Maleise boomfamilies werden behandeld door hen,
die nadien te Buitenzorg aan het Herbarium in die richting voortwerkixn. Toen DANSER hoogleraar was te Groningen en sedert LAM,
een van de vaste Buitenzorgse staf, in Leiden die functie bekleedt,
kwamen ook van daar bijdragen. Voorts werd voor Buitenzorg het
werk verlicht door studies te Berlijn-Dahlem en te Kew, terwijl er in
de laatste jaren in de Verenigde Staten bij het Arnold Arboretum belangstelling ontstond, eerst voor Nieuw-Guinee speciaal, in de jongste
tijd ook voor de gehele Maleise archipel. Afzonderlijk dient gewag te
worden gemaakt van het aandeel van E. D . M E R R I L L , die na zijn bestudering van de gehele Philippijnse flora, zijn werkkracht gedurende
enige tijd gaf aan de bestudering van in Borneo bijeengebrachte verzamelingen en ook enkele, door in de cultures ter Sumatra's Oostkust
werkzame Amerikanen verzamelde planten beschreef.
De resultaten van het botanisch onderzoek van de Maleise archipel
zijn daardoor op velerlei plaatsen gepubliceerd en vormen nog
slechts brokstukken. Het overzicht van die flora zal worden gegeven in de reeds genoemde Flora Malesiana. Voorlopig zal een ieder,
die ergens de locale flora wil leren kennen, ook de houtvester, wiens
belangstelling veelal beperkt zal zijn tot de exploiteerbare boomsoorten, daarbij de steun van een botanisch centrum niet kunnen ontberen. Doch een der natuurlijke systemen, waarin allebekende plantenvormen naar hun verwantschap gerangschikt zijn, zal van groot nut
zijn om ten minste zelf te kunnen bepalen, tot welke klasse of groep,
meermalen ook tot welke familie, een zekere plant behoort. Eenvoudig
zal dit niet immer zijn. Allereerst niet, omdat de indeling van de
Angiospermae na de primaire in monocotylen en dicotylen vaak kunstmatig is en daardoor niet altijd tot een betrouwbare uitkomst leidt.
Zo zijn de vele families omvattende groepen der Thalamiflorae, Disciflorae en Calycifloraevoor een belangrijk deel gebaseerd op de vorm
van de bloembodem, die in die volgorde de tendentie bezit van vlak
tot duidelijk bekervormig te worden. Maar die zelfde tendentie treft
men ook aan binnen de familie der Rosaceae,die gerekend wordt te
behoren tot de Calyciflorae. De moeilijkheden worden nog vermeerderd
door de omstandigheid, dat een niet gering aantal families voor de
groepen, waarin ze geplaatst zijn, abnormaal zijn. Opstelling van
groepen voor de afwijkende families alleen, zou het algemene overzicht weer ten zeerste benadelen. Trouwens binnen een familie komen
abnormale geslachten voor, waarvoor tegenwoordig wel eerder afzonderlijke families worden gecreëerd, en binnen verschillende geslachten zijn wel abnormale soorten aangehouden. Uitkomst brengt
dan een familie-determinatietabel, bij de opstelling waarvan de nodige
rekening is gehouden met die bijzondere gevallen. Zeer bruikbaar zijn

324
mij de tabellen in HUTCHINSON'S: The families of flowering plants,
gebleken. Een voor Java opgestelde familie-tabel komt voor in
BACKER'S schoolflora.
Doch zulke tabellen geven alleen het gewenste resultaat, wanneer
men de beschikking heeft over compleet materiaal. En, zoals reeds
eerder vermeld, zal dit meermalen niet het geval zijn, speciaal wanneer
men, zoals de houtvester, zich interesseert voor woudreuzen.
Geen wonder dan ook, dat ENDERT pogingen in het werk heeft gesteld om determinatie van boomsoorten mogelijk te maken, aan de
hand van uitsluitend steriel materiaal. In zijn dissertatie is hem dat
wonderwel gelukt voor 340, tot 92 families behorende geslachten uit
hetwestelijk gedeeltevan de archipel.Kenmerken van blad entak moesten daartoe worden aangevuld met enkele,aan niet al te dunne twijgen
waar te nemen houtkenmerken. Maar bij dit rangschikken kwam zelden iets van het plantensysteem, opgebouwd op de generatieve kenmerken, tot uitdrukking. Wel kwamen bij de hoofdindeling al dadelijk
de palmen en de coniferen elk in een eigen groep bijeen, ook werden
van de overige families er 27 elk in één tabel opgenomen, doch op een
enkele uitzondering na kwamen in die tabellen ook vertegenwoordigers
van andere families terecht. Achttien van die 27 families waren slechts
met een enkel geslacht opgenomen, terwijl de overige er met 2 of 3 geslachten zijn vertegenwoordigd, behalve de Annonaceae, die met 11 geslachten een eigen tabel vullen. Deze zeer natuurlijke, aan de bloemen
gemakkelijk te herkennen familie lijkt dus vegetatief ook goed gekenmerkt te zijn. O m zulks nader te kunnen vaststellen zou het onderzoek
uiteraard over nog meer geslachten moeten worden uitgebreid. Daartegenover staat, dat 14 andere families met slechts één geslacht in 2tot 4
tabellen moesten worden opgenomen, daar die soorten, welke naar de
bloemen en/of vruchten niet te scheiden zijn, vegetatief te veel variëren
zonder dat daarin door de systematicus aanleiding werd gevonden
verder te gaan met het afsplitsen van soorten. I n het merendeel der
tabellen komen vertegenwoordigers van vele, vaak geheel niet verwant
te noemen families bijeen. Dit feit maakt, dat men bij het determineren
van een niet in die dissertatie behandeld geslacht weinig kans zal
hebben met enige zekerheid tot de familie te komen.
Zelfs vergelijking van herbarium-materiaal sluit grove vergissingen
niet uit bij het determineren tot op het geslacht van steriele takken,
die bij geen der bekende soorten kunnen worden ondergebracht. In
de meeste gevallen zal daarbij wel een goed resultaat worden verkregen, omdat zovele kleine, moeilijk te omschrijven en te definiëren
kenmerken steun kunnen geven aan de determinatie. Maar vergissingen zijn gemaakt, zelfs door M IQ U EL. In zijn „Flora van Nederlandsch-Indië" eninhet daarop naeenpaarjaren gevolgde Supplement,
waarin de flora van Sumatra werd beschreven, heeft hij meermalen
nieuwe soorten beschreven op materiaal zonder bloemen en vruchten,
waarschijnlijk om zijn overzicht van die flora geheel volledig te kunnen
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afleveren. Een tweetal gevallen zijn mij bekend geworden, waarin deze
eminente systematicus heeft misgetast. Een als Macrosolen rotundatus,
als een Loranthacea dus, beschreven plant bleek later identiek met
ComhelocarpusMotleyi, een uit Borneo afkomstige Rhizophoracea,die bij
de bewerking van de Loranthaceae door DANSER is omgedoopt moeten
worden in Combretocarpus rotundatus.
Een andere plant was in hetzelfde Supplement beschreven als Sterculia geniculata, die mij bleek te behoren tot een met twijfel tot de
Euphorbiaceae gerekend geslacht.
Bij het controleren van de plantenschat van 's Lands Plantentuin
in verband met de daarvoor op te stellen nieuwe catalogus kwam mij
o.a. in handen fraai bloeiend materiaal van een uit Sumatra's Oostkust
geïmporteerde heester, dat door heel ongewone bloembouw in het
eerst helemaal niet was thuis te brengen. In een pluimvormige bloeiwijze waren tal van bolletjes geplaatst, die binnen een onregelmatig
openscheurend, doorschijnend vliesje een kogelvormig geheel van
meeldraden bevatte, zonder enige aanduiding van een vruchtbeginsel.
Naar vrouwelijke bloemen is nog steeds tevergeefs uitgekeken. De
meeldraden zelf vertoonden ook al iets zeer uitzonderlijks : de helmknoppen hingen vrij naar beneden van het verbrede helmbindsel, een
binnen de dicotylen zeer ongewoon verschijnsel. Binnen de niet zeer
homogene familie der Euphorbiaceae zijn echter meeldraden bekend, die
in die richting gaan, onder andere bij Mercurialis.
Voor SMITH, die voor de „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten
van J a v a " de Euphorbiaceae grondig had bestudeerd en toen bij de eerste
inzameling van die bloemen nog in Buitenzorg was, was dit nog niet
overtuigend; hij ontkende ten stelligste, dat die plant in die familie
een plaats zou moeten vinden. Steunbladen, die de meeste Euphorbiaceaeeigen zijn, waren ook al niet aanwezig om het onderbrengen in
genoemde familie nader te motiveren. Later herhaalde bestudering
leerde echter, dat op de bolle bloembodem rondom elke meeldraad
zeer kleine verhevenheden voorkwamen, die wel moesten worden gehouden voor sterk geaborteerde resten van een bloemdek, dat dan
slechts één meeldraad omsloot. Dit gaf een belangrijk punt van overeenkomst met de bloeiwijzen van het geslacht Euphorbia; zulk een op
een enkelvoudige bloem gelijkend cyathium bestaat immers uit een
groot aantal mannelijke bloemen met elk één meeldraad, die binnen
een open omwindsel geplaatst zijn rondom een vrouwelijke bloem.
Maar belangrijke verschillen waren het geheel andere omwindsel en
het ontbreken van een vrouwelijke bloem. Doch in een andere familie,
die der Moraceae,komt bij een Afrikaans geslacht (Craterogyne) ook een
op een bloem gelijkende bloeiwijze voor van één centrale vrouwelijke
bloem en op een bolle schijf ingeplante, talrijke, sterk gereduceerde
mannelijke bloempjes, waarnaast bloeiwijzen worden aangetroffen, die
slechts een rudiment van een stamper bevatten. De bij de Sumatraanse
plant geconstateerde verschillen met Euphorbiabehoeven dus geen aan-
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leiding te vormen haar van de familie der Euphorbiaceae uit te sluiten.
N a lang zoeken werd een geslachtsbeschrijving gevonden, waaraan die
onbekende heel wel voldeed. Dit was het door HOOKER F I L . voor een
toen een enkele maal in het schiereiland Malakka gevonden heester
opgestelde geslacht Botryophora waarvan ook RIDLEY in de jaren twintig, toen hij zijn vijfdelige Flora of the Malay Peninsula uitgaf, alleen
nog maar de mannelijke bloemen kende. Tijdens een bezoek aan het
Herbarium in Singapore heb ik mij kunnen overtuigen, dat die BotryophoraKingii HOOK. FIL. en de Sumatraanse plant tot één geslacht behoren. In RIDLEY'S flora is het omwindsel, in overeenstemming met
de oorspronkelijke beschrijving, aangeduid als kelk van een enkelvoudige, veel meeldraden bevattende bloem; de kleine oneffenheden
van de bloembodem zijn blijkbaar niet opgemerkt.
Dat deze nieuwe Botryophora identiek is met MIQUEL'S Sterculiageniculatawerd ontdekt door SAPEI, mantri aan het Herbarium te Buitenzorg, wiens werk het was bij binnengekomen materiaal, dat om een of
andere reden geen determinatie toeliet, uit de grote daar aanwezige
collecties materiaal op te sporen, dat óf identiek leek met het nieuwe,
óf daarop zo geleek, dat in elk geval familie of geslacht door daarop
volgende controle was vast te stellen. Zijn jarenlange ervaring en zijn
bijzondere aanleg voor het leren kennen van talloze plantenvormen
stelden hem ook in dit geval in staat identiek materiaal op te sporen,
en dit werd gevonden in de collecties van Sterculiaceae, waarbij een
cotype van MIQJJEL'S plant Sterculiageniculata. Behalve dat exemplaar
lagen er steriele takken van meerdere inzamelingen van over geheel
Sumatra en — als ik mij goed herinner — ook een enkel van Bantam,
dat meer punten van overeenkomst in flora en fauna vertoont met de
overwal van Straat Soenda. Daar, zoals gezegd, vrouwelijke bloemen
nog niet bekend zijn geworden, is het geslacht in de tweede druk van
ENGLER en PRANTL'S Natürliche Pflanzenfamilien nog geplaatst onder
de met twijfel in die familie gebrachte geslachten. Trouwens de toewijzing van een plaats binnen die familie moet wachten op het te
voorschijn komen van een vrouwelijke bloem ofvrucht, daar de hoofdindeling op de bouw daarvan is gebaseerd.
De vegetatieve kenmerken kunnen een persoon met uitgebreide
vormenkennis veel helpen, maar voorlopig is er nog weinig van deze
groep eigenschappen te verwachten voor bevestiging of uitbouw van
het natuurlijke plantensysteem.
Meer overeenkomst vond JANSSONIUS, die meer dan dertig jaren besteedde aan de bestudering van de anatomie der houtblokjes, door
KOORDERS van de genummerde bomen opJ a v a verzameld. Zulks was
wel te verwachten geweest op grond van de resultaten van reeds vóór
hem verrichte systematische studies op anatomisch terrein. Wel waren
deze uitkomsten niet steeds even succesvol in dit opzicht, maar bepaalde families bleken toch in de opbouw van stengel en/of blad karak-
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terisiieke kenmerken te bezitten, waartoe verwezen moge worden naar
het: werk van RADLKOFER, SOLEREDER en VESQUE. Geheel zonder
invloed is het milieu, waarin de onderzochte planten zijn opgegroeid,
niet. Ook JANSSONIUS vond aanwijzingen daarvoor.
,
Zo bleken de in enkele families thuisbehorende boomgeslachten, die
in de vloedbossen voorkomen, een groter aantal, maar kleinere vaten
te bezitten dan de andere soorten, die in het binnenland groeien.
Daardoor is op de dwarsdoorsnede van de stam het oppervlak der
watergeleidende elementen bij die de Rhizophoraceae vergezellende
soorten groter dan bij de andere, wat geheel in overeenstemming lijkt
met: de door V O N FABER gemeten grote verdamping bij bomen in de
vloedbossen. Iets, wat men na het lezen van SCHIMPER'S ZO plausibel
aandoende beschouwingen over de invloed van het zoutgehalte in de
wortelsfeer dier bomen in zijn „Pflanzengeographie auf physiologischer
Grundlage" in het geheel niet had kunnen verwachten. De dikke,
leerachtige en glimmende bladeren schenen zo goed in het schema van
SCHIMPER te passen.
Dan vond JANSSONIUS bij de tropische vertegenwoordigers van ook
in de gematigde luchtstreek voorkomende geslachten meestal niet, of
ten minste in veel geringere mate de spiraalvormige lijsten op de
binnenwand der vaten, die kenmerkend waren voor de Europese. Deze
lijsten bleken bij de door hem onderzochte tropische houtsoorten
zelden voor te komen. Een mogelijk verband met de levensomstandigheden kon nog niet worden gelegd.
Doch overigens wijzen de door hem verkregen resultaten er op, dat
de houtanatomie in hoofdzaak wordt bepaald door erfelijke eigenschappen :daarin werden constante kenmerken gevonden, die evenzeer
voor de systematiek vanwaarde zijnais demorphologische kenmerken,
dietengrondslagliggen aan desystematischeindeling.Heel vaak bleken
de door de systematicus onderscheiden geslachten en soorten ook houtanatomisch te herkennen, al zou de auteur van de dertien omvangrijke
afleveringen van de „Micrographie des Holzes der auf J a v a vorkommenden Holzarten" de volgorde en groepering meermalen willen
wijzigen. Daar het bij de opbouw van het hout gaat om een complex
van kenmerken, zou JANSSONIUS aan de daarop te baseren groepering
meer waarde willen toekennen dan aan de systematische indeling,
waarbij nog wel eens op een enkelvoudig kenmerk is afgegaan. Zolang
we echter niet meer weten van het totstandkomen van die kenmerken
onder invloed van erfelijke factoren, zal het uiterst moeilijk zijn te
beslissen, welke kenmerken voorrang dienen te hebben bij de opstelling
van een indeling. Zolang moet men met de opvatting van DIELS wel
meegaan, dat alle constante eigenschappen, de morphologische zowel
als de anatomische, de scheikundige, de serologische en de cytologische
kenmerken van even grote waarde voor de systematiek zijn; ook wat
de geneticus leert kan het inzicht verdiepen. Als eigenschappen van
twee of meer groepen samengaan, dan ligt het voor de hand die als
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grondslag te nemen voor de indeling, die dan ook door een ieder als
natuurlijk zal worden aanvaard. Aan een natuurlijke indeling wordt
evenwel door HAYATA een andere betekenis gehecht. Deze onderzoeker
wil al evenmin een voorrang aan enige groep van eigenschappen toekennen, maar gaat nog een stap verder en wil de verwant lijkende
planten naar elke eigenschap groeperen of met elkaar vergelijken, welk
systeem hij dynamisch noemt. Zeker zal de nodige aandacht moeten
worden gegeven aan al die eigenschappen, maar het overzicht verdwijnt m.i. geheel door dat dynamische.
Uit het werk van JANSSONIUS krijgt men sterk de indruk, dat de door
de botanici als geslachten samengebrachte soorten in opbouw van het
hout natuurlijke eenheden vormen. Blijkbaar hebben de systematici
door grondige studie en veel ervaring geleid in vele gevallen bij de
geslachtsomgrenzing een juiste maatstaf aangelegd, al is de algemene
opvatting, dat daarbij nog veel meer dan bij het omgrenzen van soorten
afhangt van het subjectieve oordeel.
Niet altijd gaven de resultaten van het werk van JANSSONIUS een
steun aan de bestaande indelingen. Zo vond hij bij de geslachten der
Myristicaceae, waartoe de nootmuskaatboom behoort, geen voldoende
constante verschillen tussen de verschillende geslachten, wat uiteraard
geen reden oplevert om nu maar af te zien van de indeling, die op de
bloembouw goed is gefundeerd. Evenmin zal de systematicus de
Magnoliaceae-geslachten tot één verenigen, omdat houtanatomisch geen
indeling viel op te maken. Maar de vroeger onderscheiden geslachten
Diospyros en Maba der familie van de Ebenaceae,die op de bouw van
het hout niet waren te onderscheiden, werden door BAKHUIZEN VAN
DEN BRINK Sr, die de Maleise Ebenaceae bewerkte, samengevoegd, omdat er nergens een scherpe scheidingslijn tussen die geslachten was te
trekken. Dat de Euphorbiaceae volgens de houtanatoom een polyphyletisch karakter hebben, ontstaan lijken te zijn uit zeer verschillende
voorlopers,stemt heelwelovereen met deopvattingvan vooraanstaande
morfologen. Waarschijnlijk door het beperkte materiaal, dat JANSSONIUS van de familie der Dipterocarpaceae ter beschikking stond, is hij
daar niet tot een groepering kunnen komen. Zulks gelukte wel aan
D E N BERGER, die aan de hand van overvloedig materiaal uit de Buitengewesten de verschillen tussen de geslachten ten slotte zo scherp kon
definiëren, dat hij ook fossiele, versteende houtmonsters in die groepen
kon onderbrengen. Zijn Dipterocarpoxylon bezit aldus verwantschap
met het geslacht Dipterocarpus, terwijl de Dipterocarpoxylonvan KRAEUSEL
door die benaming slechts een onbepaalde plaats was aangewezen in
de familie der Dipterocarpaceae.
Ook de bast kan een hulpmiddel vormen bij het identificeren
van bomen. De uitwendige kenmerken daarvan, als kleur, groevenvorming en afschilfering, zullen zeker de inlandse boomkenners
veel houvast bij het herkennen geven. KOORDERS wees al in 1894
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op het belang ervan. De houtvester THORENAAR heeft in zijn dissertatie van een 60-tal boomsoorten de basten in- en uitwendig
beschreven en heeft daarop een determinatie-tabel kunnen opbouwen. Zijn ervaring gaat veel verder dan deze 60 soorten en op
grond daarvan heeft hij de waarde van diverse in uiterlijk en bouw
zich voordoende verschillenvooridentificatie en verwantschap kunnen
beoordelen.
Niettegenstaande dus hout en bast gebleken zijn waardevolle aanvul ende kenmerken op te leveren voor de systematicus, zo zal deze er
toch slechts een spaarzaam gebruik van kunnen maken. Het daaraan
verbonden onderzoek, dat zich niet mag bepalen tot enkele soorten,
eist niet alleen veel tijd, doch ook een speciale vooropleiding. Zo is het
gesteld met de kenmerken, die de scheikundige in bepaalde plantengroepen kan vinden en evenzeer met die der specialisten, op de zo
juist opgesomde takken van wetenschap. De systematicus kan nu eenmaal niet op al die terreinen deskundig en bedreven zijn. Voor gevallen
van bijzondere wetenschappelijke of practische betekenis zal een volledig onderzoek zeer wenselijk kunnen zijn, j a zelfs noodzakelijk. De
oplossing zal dan alleen gevonden kunnen worden in de samenwerking
van verschillend georiënteerde onderzoekers. Het is natuurlijk uitgesloten, dat zulk alomvattend werk voor vele plantensoorten of
-groepen kan worden aangevat. Vooral voor de verdere bestudering
van de tropische flora zal vrijwel uitsluitend gebruik worden gemaakt
van herbarium-materiaal en het onderzoek zich beperken tot vergelijkende morfologie.
De monografische bewerkingen van grote groepen van planten geeft
als van zelf aanleiding de bestudering van de plantenwereld niet bij
de beschrijving der soorten en de groepering daarvan te laten. De
verspreiding en haar problemen werden dan ook reeds herhaaldelijk
in de eerder genoemde Contributions in afzonderlijke hoofdstukken
besproken. De vraagstukken, die zich voordoen bij het indelen van
vormenrijke groepen, kunnen gemakkelijk leiden tot een zich verdiepen in het vraagstuk van de afstamming, de Burseraceae gaven LAM
aanleiding tot een zich verdiepen daarin, waarvan hij de resultaten
neerlegde in enige artikelen in de Annalen van 's Lands Plantentuin.
De in de tropen te onderscheiden vegetaties hebben reeds lang veler
belangstelling getrokken; ik behoef hier slechts de naam van JUNGHUHN
in herinnering te brengen. Sindsdien zijn op zeer verspreide plaatsen
in de literatuur opmerkingen en min of meer omvangrijke studies verschenen, waarvan V A N STEENIS ons in zijn Maleise Vegetatieschetsen,
verschenen inhetTijdschrift van hetKoninklijk NederlandschAardrijkskundig Genootschap, een zeer waardevol overzicht heeft geschonken.
Zelfs de nogjonge tak der plantensociologie kreeg reeds aandacht.
Het ligt voor de hand, dat die alleen daar met enig succes was toe te
passen, waar de vormenrijkdom beperkt is.
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Met deze weinige opmerkingen over de natuurlijke voortzetting van
het plantensystematisch onderzoek moet ik thans volstaan. Zij zijn
echter wel voldoende om de indruk te vestigen, hoe de arbeid op het
gebied van de plantensystematiek en -geografie in het Maleise gebied
groeide en dat deze nog volop in ontwikkeling was. Maar ook, dat er
nog veel, zelfs heel veel moet worden verricht. Het is te hopen, dat
de Nederlanders een zeer belangrijk aandeel zullen hebben in deze
arbeid, die voor de verdere ontwikkeling van Indonesië niet gemist
kan worden. Dan zullen de in Wageningen afgestudeerden onder de
eersten zijn, die van de te verkrijgen resultaten profijt zullen weten
te trekken; zij zullen ook in dat werk zelve kunnen delen.
Mijne HerenCuratoren der Landbouwhogeschool,
Niettegenstaande het reeds geruime tijd geleden was, dat ik mij in
mijn dagelijks werk kon concentreren op plantensystematiek en -geografie, werd ik door het College van Herstel voorgedragen voor de
functie, die ik heden in het openbaar aanvaard. Voor dat vertrouwen
ben ik ten zeerste erkentelijk. U w College geef ik de verzekering, dat
ik alles in het werk zal stellen om de mij opgedragen taak naar beste
kunnen te vervullen.
Mevrouw en Mijne Heren Professoren, Lectoren enDocenten,
Velen van U kende ik reeds, waardoor ik het te meer als een onderscheiding gevoel thans geroepen te zijn met U te werken aan de verdere
ontwikkeling van de Landbouwhogeschool en aldus een actief aandeel
te hebben in de hogeschoolgemeenschap. Ik twijfel er niet aan, of de
hulp, die ik zeker meermalen zal nodig hebben in deze voor mij geheel
nieuwe werkzaamheid, zal door U worden gegeven. Het zal mij een
vreugde zijn in een of ander opzicht U van dienst te kunnen zijn.
Hooggeleerde Beekman,
Met bijzonder genoegen en grote dankbaarheid denk ik terug aan
het begin van mijn ambtelijke loopbaan, toen ik onder U w leiding
aandeel kreeg in het wetenschappelijk onderzoek. In het begin was dit
wel zuiver bosbouwkundig, doch al spoedig vond ik gelegenheid meer
aandacht te besteden aan de botanie, wat Gij steeds hebt aangemoedigd. Zulks werd echter aanleiding, dat na de promotie bij mijn
hooggeachte leermeester VALCKENIER SURINGAR mijn loopbaan in een
geheel andere richting zou gaan.
Hooggeleerde DoctersvanLeeuwen,
Gij hebt dieverandering bewerkstelligd door mij aan het Herbarium,
een onderdeel van de toenmaals door U geleide 's Lands Plantentuin,
te doen benoemen. Toen pas kreeg ik volop gelegenheid voor kennismaking met de overweldigende rijkdom aan vormen der tropische
flora. Naast de taxonomische werkzaamheden aan het Herbarium
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trokken mij de vragen van biologische aard, zoals die bij elke botaniseertocht in Indië zich aan de botanicus opdringen. Het was een voorrecht over die problemen van gedachten te wisselen met U, die daaraan
gedurende een lange Indische loopbaan met zoveel succes Uw werkkracht hebt gegeven in een enthousiasme, dat Gij nu nog aan de
Amsterdamse studenten meegeeft.
Dat alles heeft evenwel niet kunnen voorkomen, dat in de derde
ambtsperiode de botanie voor mij geheel naar de achtergrond werd
gedrongen. Bij de terugkeer in Nederland gaven echter de nog niet geordende collecties van tropische planten te Wageningen mij een zeer
welkome gelegenheid voor werkzaamheid op het terrein, dat mij
steeds heeft geboeid.
Hooggeleerde Venema,
Het is met U, dat ik uit het uitermate omvangrijke gebied van de
plantensystematiek en de daarop aansluitende takken van wetenschap
datgene zal hebben te kiezen voor het onderwijs, wat voor de studenten
dezer hogeschool van primair belang is te achten. Tijdens mijn verblijf
als gast op het thans onder Uwe leiding staande Laboratorium, heb ik
U leren kennen en U als persoon en als werker leren waarderen, waardoor het mij gemakkelijk werd gemaakt de nieuwe functie te aanvaarden. Ik stel mij veel voor van de regelmatige samenwerking en het
voortdurende overleg bij onze gezamenlijke arbeid.
Medewerkers aan hetLaboratoriumvoor Plantensystematiek,
Ook met U maakte ik gedurende dat tijdelijk verblijf als gast reeds
kennis, zodat ik mij dadelijk geheel thuis gevoelde in de omgeving,
waarin ik thans dagelijks zal verkeren. Een beroep te doen op Uwe
medewerking, waar ik die nodig mocht hebben, lijkt mij overbodig.
Dames enHeren Studenten,
De vermeerdering van de onderwijskrachten voor de plantensystematiek en -geografie door mijn benoeming zal niet leiden tot een vermeerdering van colleges of practica. Slechts zal nu een splitsing plaats
hebben in het onderwijs voor de candidaatsstudie B. Voor hen, die in
gebieden over zee een werkkring ambiëren, zal deze studie thans geheel
gericht kunnen worden op de tropische flora en hare problemen. De
kennismaking met die flora moet hier nu eenmaal vrijwel uitsluitend
geschieden aan de hand van gedroogde planten en afbeeldingen. De
namen, zowel de wetenschappelijke als de meest gebruikelijke inheemse, zullen niet gemakkelijk door U worden opgenomen. Door het
inlassen van opmerkingen over biologische bijzonderheden zal ik evenwel trachten de belangstelling voor die wondere flora te wekken, in de
hoop, dat Gij aldus later ook intens zult genieten van die plantenwereld, die mij zoveel heeft geboden.
Ik heb gezegd.

22.DECULTUURTECHNIEKALS
S A M E N H A N G E N D GEHEEL
REDE U I T G E S P R O K E N BTJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE C U L T U U R T E C H N I E K AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL OP 2 DECEMBER 1947 D O O R

IR F. H E L L I N G A
Mijnheer de Directeur-Generaal, Mijne Heren Curatoren,
Mijne HerenHoogleraren, MevrouwenMijne HerenLectoren,
Dames en Heren Docenten, Wetenschappelijke Medewerkers
enAssistenten,DamesenHerenStudentenen voorts Gij allen,
die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw gewaardeerde
belangstelling.
Dames enHeren,
In een zijner publicaties heeft een helaas overleden medewerker
van de Landbouwhogeschool schertsenderwijs het denkbeeld geopperd
om na de oorlog met de dan in grote getale beschikbare vliegtuigen
vruchtbare grond in een dikke laag op arme akkers en slechte graslanden te spreiden. Was deze boute gedachte bewaarheid geworden,
dan zou de leerstoel in de cultuurtechniek waarschijnlijk niet zijn ingesteld en zou misschien de luchtvaartkunde een plaats in het leerplan
van deze hogeschool hebben verkregen. H a a r krachtige ontwikkeling
en haar toepassing elders in de landbouw ten spijt, is de luchtvaart zo
ver nog niet gevorderd. Beschouwd in het licht van dit van verbeeldingskracht getuigende denkbeeld zijn de middelen tot verbetering
van onze gronden beperkt gebleven. Daarmede blijft het onderzoek
van deze middelen, evenals het naspeuren van nieuwe mogelijkheden,
een onmisbaar deel in het grote geheel van de landbouwkunde.
Reeds in 1917, bij de oprichting van de Landbouwhogeschool, werd
de cultuurtechniek in het studieprogramma vermeld, zij het gesplitst
in twee vakken :de leer van de afwatering van de bodem en de polderbemaling en de leer van de grondverbetering. De splitsing was zo ver
doorgevoerd, dat voor elk vak een hoogleraar was aangewezen en de
te behandelen stof aldus afzonderlijk werd gedoceerd en geëxamineerd.
In 1935 verdween de benaming uit het programma zonder dat daardoor het studieplan werd gewijzigd. In Wageningen werd aan het
gebruik van dit woord blijkbaar geen waarde meer gehecht, terwijl
toch de Regering in hetzelfde j a a r de Centrale Cultuurtechnische
Commissie en de Cultuurtechnische Dienst in het leven riep. Ruilverkavelingen, afwateringsplannen en grondverbeteringen namen
sedertdien een zo grote vlucht, dat naar veler mening de behoefte
ontstond aan de Landbouwhogeschool een zelfstandige cultuurtech-

333
ni.sche studierichting in te stellen. Hiertoe werd in 1942 overgegaan.
Was in 1917 een onderverdeling in twee gelijkwaardig geachte vakken
gemaakt, in 1942 werd voor de ingenieursstudie van de nieuwe richting
wel de leer van de afwatering van de bodem en de polderbemaling
tot verplicht vak verheven, doch de leer van de grondverbetering
moest met de lagere rangorde van keuzevak genoegen blijven nemen.
Wederom zouden de opvattingen zich wijzigen. In de thans verstrekte
leeropdracht voor de cultuurtechniek zullen beide eerdergenoemde
vakken geheel opgaan.
Duidt het voorgaande reeds op een aan wisseling onderhevige waardering voor de inhoud van dit vak, elders weet men hiermee vaak in
het geheel geen raad. Zou men zich eenjuiste voorstelling willen vormen door in literatuuroverzichten de onderwerpen van geschriften
over de cultuurtechniek na te gaan, dan zal men deze dikwijls met de
meest:uiteenlopende zaken in één rubriek verenigd vinden.
Een nadere begripsomschrijving is dus geenszins overbodig. Oorspronkelijk was cultuurtechniek de benaming voor het in cultuur
brengen van gronden. Dit zou ook als definitie voldoende zijn, indien
daaronder tevens de verbetering van reeds in cultuur zijnde gronden
zou kunnen worden begrepen. Bij het zoeken naar een betere omschrijving wordt veelal gewezen op het onderscheid, dat bij het bodemgebruik moet worden gemaakt tussen de normale, jaarlijks terugkerende werkzaamheden en die werkzaamheden, waarvan de invloed
zich over velejaren uitstrekt. De cultuurtechniek wordt dan door deze
laatste gevormd, die, zoals het gewoonlijk wordt uitgedrukt, het
productievermogen van de bodem over een lange reeks van jaren
verhogen. Ook dit bevredigt niet geheel. De betekenis van een goede
verkaveling voor verlaging van de productiekosten en voor een doeltreffender bedrijfsvoering komt onvoldoende tot haar recht. Uit de
definitie moet het woord productievermogen vervallen en deze wordt
daardoor misschien minder sprekend, maar wint aan nauwkeurigheid.
De cultuurtechniek, aldus wil ik voorstellen, omvat de maatregelen
en werken, die voor een reeks vanjaren leiden tot een hogere gebruikswaarde van de bodem.
Ontginning enherontginning, ontwatering en afwatering, bevloeiing,
waterinlaat en beregening, landaanwinning en ruilverkaveling worden
in deze definitie onder één naam naast de andere delen van de landbouwkunde geplaatst en maken aanspraak op behandeling als een
zelfstandig geheel. De vraag dringt zich op of een dergelijke verscheidenheid voldoende samenhang toont om deze aanspraak te rechtvaardigen. Hierop moet het antwoord ten volle bevestigend luiden.
De innerlijke samenhang is zo hecht, dat delen van dit geheel niet los
van de overige kunnen worden gezien. Deze stellige uitspraak is niet
uitsluitend van theoretische, doch vooral van practische betekenis. In
mijn betoog wil ik haar juistheid trachten aan te tonen. Dat ik hierbij
een overzicht van de cultuurtechniek moet geven, acht ik een geluk-
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kige omstandigheid nu dit vak haar zelfstandige intrede aan de Landbouwhogeschool doet.
In de leer van de grondverbetering is van ouds de onderverdeling in
de ontginning van veengronden en de ontginning van heidevelden
gebruikelijk. Ofschoon de woeste gronden sterk in omvang zijn afgenomen en de resterende oppervlakte slechts voor een gering gedeelte
de bestemming van cultuurgrond zal kunnen krijgen, blijft kennis van
deze ontginningen van groot belang voor een juiste beoordeling van
de daaruit verkregen gronden. I n de laatste tientallen jaren vindt herontginning van reeds lang in cultuur zijnde gronden door egaliseren,
verbreken van banken, diepspitten, en soortgelijke werken steeds
ruimer toepassing. Ook deze maatregelen behoren tot de grondverbetering. In verband hiermede lijkt het aantrekkelijk de gebruikelijke
beschouwingswijze eens voor een ogenblik te verlaten en ons onderwerp uit een andere gezichtshoek opnieuw te benaderen. Ik roep daartoe het in de aanvang van deze rede uitgesproken denkbeeld, om met
vliegtuigen vruchtbare grond op slechte percelen te spreiden, in de
gedachten terug. Ofschoon de cultuurtechniek nog niet op die wijze
kan worden bedreven, doet dit toch een andere probleemstelling aan
de hand, namelijk: men zou gronden kunnen verbeteren, vruchtbaar
kunnen maken, door waar geen goede grond is, deze aan te voeren.
Wat geeft de practijk daarvan te zien? Zware bemestingen met terpaarde en met compost kunnen als zwakke voorbeelden worden genoemd. Terpaarde is nagenoeg niet meer te krijgen, terwijl met de
compost, die wel beschikbaar is, de grens met de bemestingsleer dicht
wordt benaderd, zo al niet overschreden. De bodemkundigen moeten,
hetzij terloops opgemerkt, de cultuurtechnici hun grote belangstelling
voor de compost niet euvel duiden. O p vele zandgronden is compost
het sluitstuk van de ontginning, elders kan zij over een reeks v a n j a r e n
een belangrijke verbetering van de bodem geven en behoort aldus
evenzeer tot de cultuurtechniek. Aanvoer van grond heeft plaats in
Aalsmeer en Boskoop,waar aldus de teellaag, waaraan met de verkoop
van de planten van lieverlede veel grond wordt onttrokken, weer wordt
hersteld. O p Walcheren heeft het woeste geweld van het binnenstromende water plaatselijk tot bodemverbeterende afzettingen geleid.
Ongaarne zou ik dit als voorbeeld willen gebruiken. V a n techniek,
van vaardigheid in de toepassing van kennis, kan toch allerminst
worden gesproken. In dit opzicht bieden de landaanwinningswerken
een beter voorbeeld. Misschien zullen de zuidelijke Zuiderzeepolders
nog eens het mooiste voorbeeld van grondaanvoer te zien geven, indien
aldaar voor het droogleggen met onderlossers goede grond op te verbeteren percelen zou worden gebracht.
Bespreking van de aanvoer van grond brengt de gedachte op de
tegenovergestelde maatregel : afvoer van onvruchtbare lagen. Dit treft
men in Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee aan. Het landschap
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is daar gekarakteriseerd door vele hoge zandruggen, die hun ontstaan
danken aan het afgraven van de middengedeelten van de percelen en
het deponeren van het overtollige zand langs de randen. Na het uitmijnen, aldus is de benaming van deze veel toegepaste maatregel,
wordt op de verlaagde terreinen tuinbouw beoefend. Ook in het gebied
van de geestgronden wordt door afgraven cultuurgrond verkregen.
Meestal is echter het winnen van grondstof voor de zandsteenfabrieken
en voor wegenaanleg hoofdzaak en het verkrijgen van cultuurgrond
een. overigens gewaardeerde bijkomstigheid. Het is hiermee als met de
dalgrondontginning. Zou er voor de turf geen afzet zijn, dan zou ook
van de aanleg van dalgrond niets komen.
I n deze beschouwingswijze, waarbij de grondverbetering als grondverzet ter verkrijging van een vruchtbare teellaag wordt gezien, vormen aan- en afvoer de beide uitersten. Daartussen ligt het grote gebied
van de verwisseling in het profiel van voedselarme en voedselrijke
lagen. Hiervan zijn vele voorbeelden. De meest drastische maatregel
kent de bollenstreek in het omspuiten. O p de uitgeteelde bovengrond
wordt goed zand gespoten, dat door een zandzuiger aan de ondergrond, soms op zeven meter diepte, wordt onttrokken. Vervolgens
wordt geëgaliseerd. Het woelen van zandgronden met een ondergrond van kalkrijke klei, onder meer in de Wieringermeerpolder toegepast, komt hiermee overeen. Minder ver gaat het diepspitten van
tuinbouwgronden en het bovenbrengen van kalkrijke klei op ontkalkte of op andere wijze onvruchtbaar geworden percelen. Bij al deze
maatregelen treft onshet grondverzet. Ook de klassieke veen- en heideontginningen kunnen grotendeels in dit schematisch weergegeven
beeld van de grondverbetering worden gepast.
Uit het voorgaande zou gemakkelijk de gevolgtrekking kunnen worden gemaakt, dat de voedselrijkdom van de bodemlagen bepalend is
voor de opzet van onze maatregelen. Voor zijn groei is het gewas echter niet uitsluitend afhankelijk van voedingsstoffen, doch tevens van
water, licht, lucht en warmte. Bepaalde tuinbouwgewassen vergen
bovendien een teellaag vrij van ziektenverwekkende organismen. Begunstiging van de groeifactoren water en lucht wordt in vele gevallen
evenzeer beoogd als het brengen van vruchtbare lagen in de bouwvoor. Bij het diepspitten ter verbreking van verdichte lagen, bij het
bezanden in de zanddekcultuur en in de dalgrondontginning en bij
het egaliseren van ongelijke percelen is verbetering van de water- en
luchthuishouding zelfs hoofddoel. De practisch onbegrensde bemestingsmogelijkheden dragen er nog toe bij, dat in de grondverbetering
vooral de regeling van een goede grond-water-lucht-verhouding
wordt nagestreefd. Hierbij blijft het karaktervan grondverzet behouden.
De grondverbetering is dus niet los te zien van de waterhuishouding.
Dat de voorziening van de gewassen met water zo ruim mogelijk moet
zijn, doch dat anderzijds geen goede groei denkbaar is zonder zuurstof
voor het wortelstelsel, is geen nieuw gezichtspunt. Nieuwe aspecten
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openen recente onderzoekingen over het verband tussen de hoogte
van de grondwaterstand, de mate waarin deze fluctueert en de opbrengst van de gewassen. In algemene trekken luidt de conclusie, dat
in perioden van wortelgroei de grondwaterstand slechts weinig mag
wisselen en dat vooral overschrijding van de normale grondwaterstand moet worden voorkomen. Voorshands wacht de vraag nog op
beantwoording of het verband tussen hogere opbrengst en geringe
waterstandsfluctuaties uitsluitend door de laatste wordt bepaald, of
dat andere factoren mede in het geding zijn. De mate, waarin de
waterstandsschommelingen zich voordoen, hangt ongetwijfeld samen
met de beweging van het water in de grond, die op haar beurt weer
door de samenstelling en de structuur van de grond wordt bepaald.
Het onderzoek van de waterhuishouding van de bodem wordt door
het ontbreken van een norm, waarin deze op bruikbare wijze quantitatief kan worden uitgedrukt, ten zeerste bemoeilijkt.
I n de term waterhuishouding worden hoogte van de grondwaterstand, watergehalte en watervoorziening in de zone boven de grondwaterstand, afvoer van overtollig water en aanvulling van tekorten
samengevat. In het verleden is vooral aan de bestrijding van wateroverlast aandacht geschonken. Niet dat de droogte geen bezwaren
voor de landbouw met zich bracht, doch tot de verwezenlijking van
een goede waterafvoer bleek men eerder in staat. De aanleg van greppels of drainage, van sloten en van wateringen is op vele gronden,
dank zij de daarvoor ontwikkelde berekeningsmethoden, geen ernstig
probleem meer. Toch kan in de practijk nog veel worden bereikt.
Talrijk zijn de landstreken waar ten aanzien van het eenvoudigste,
de aanleg en het onderhoud van greppels, zwaar wordt gezondigd.
Ook de handhaving van de polderpeilen is, ofschoon hieraan meer en
meer aandacht wordt geschonken, verre van bevredigend. Bij onderzoek blijkt de bemaling vaak krachtig genoeg te zijn, doch de afmetingen van de wateringen schieten voor een goede waterafvoer op het
gewenste peil tekort, terwijl de in de wateringen gelegen bruggen en
duikers zich vaak als evenzovele obstakels op de weg van het water
voordoen.
Regeling van de waterhuishouding van de bodem van een perceel,
is niet goed mogelijk zonder beheersing van de waterhuishouding van
het gebied, waarin het perceel ligt. Tussen beide bestaat een logisch
verband. Behartiging van de waterhuishouding van een gebied
— een overwegend landbouwkundig belang dus — is de taak van de
waterschapsbesturen. Het zou te ver voeren hiervan de ontwikkelingsgeschiedenis te schetsen. Veel is daarover reeds geschreven, doch ook
gewreven. Immers, al kan de opzet van ons waterschapswezen de
toets van een scherpe critiek doorstaan, menigeen kan de indruk, dat
nog veel te verbeteren valt, niet van zich af zetten. T a l van zaken, of
deze het financiële beheer, de vaststelling van keuren of de eigen rechtspraak betreffen, zijn zorgvuldig geregeld. Scherpzinnige juristen
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waken over dit minutieus opgebouwde geheel. Nauwelijks schijnt aan
het wezenlijke doel, de inrichting van de waterschappen, te zijn gedacht. Blijkbaar wordt verondersteld, dat het welbegrepen eigenbelang van de ingelanden voldoende aansporing is om de inrichting aan
redelijke landbouwkundige en waterstaatkundige eisen te doen beantwoorden. Een ieder, die in dit opzicht met de practijk bekend is,
weet dat daaraan nog wel iets ontbreekt. De technische toerusting
van vele waterschappen is weinig volmaakt. Dit uit zich dikwijls in
een slechts door conservatisme te verklaren gebrek aan belangstelling voor aan te brengen verbeteringen. Deze onverschilligheid,
die, de goede niet te na gesproken, helaas menig polderbestuur kenmerkt, leidt enerzijds tot een verslechtering van de inrichting, bijvoorbeeld door vele misplaatste vergunningen tot onderbemaling,
anderzijds blijven noodzakelijke verbeteringen achterwege of komen
deze op onoordeelkundige en oneconomische wijze tot stand. Wil men
de huidige opzet behouden, en dit verdient de voorkeur, en toch tot
een oplossing van het hier geschetste probleem geraken, dan zullen de
waterschapsbestuurders tot een actieve belangstelling voor de technische zijde van hun taak moeten worden gewekt. Langs twee wegen
kan dit worden bereikt. I n de eerste plaats is voorlichting nodig.
Het maandblad Waterschapsbelangen, het enige dat op dit gebied
verschijnt, ware niet meer in hoofdzaak aan juridische artikelen te
wijden, maar moet zich meer in cultuurtechnische richting ontwikkelen. In de tweede plaats zal vooral een meer nauwkeurige
omschrijving van de inrichting van de waterschappen en van de taak
van de besturen met betrekking tot de landbouwkundige en waterstaatkundige belangen het gewenste resultaat kunnen hebben. Vele
provinciale besturen zijn hiertoe reeds overgegaan. Als voorbeeld
moge ik het Algemeen Polderreglement van de Provincie Zuid-Holland noemen, waarin aan het bestuur de vaststelling van het polderpeil en het nemen van maatregelen tot beheersing van de waterstand
zijn voorgeschreven. De door het bestuur hieromtrent genomen besluiten zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen. Aldus wordt de zelfwerkzaamheid van de polderbesturen
gestimuleerd, terwijl de veel omstreden autonomie gewaarborgd blijft.
Indien, zoals mag worden verwacht, deze bepalingen geen dode letter
blijven, kan daaruit de gewenste verbetering in de behartiging van
cultuurtechnische belangen voortvloeien. Vooral moet hiertoe de
mogelijkheid en de bereidheid aanwezig zijn, indien de eis van een
constante grondwaterstand zou leiden tot een sterk gedifferentieerde
handhaving van de polderpeilen. De doeltreffendheid van het waterschapswezen zal worden getoetst aan de mate, waarin hieraan zal
worden voldaan.
De bevordering van een goede waterafvoer heeft zo sterk de aandacht van de cultuurtechniek in beslag genomen, dat wel eens aan de
andere zijde van de waterhuishouding, de aanvulling van tekorten,
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is voorbij gegaan. Dit vraagstuk heeft verschillende zijden. Bij een
normale waterhuishouding van de bodem zal in de zomer, wanneer
de overige groeifactoren optimaal zijn, de watervoorziening van de
gewassen misschien toch ten achter blijven. Een goede oogst zou dan
door watertoevoer nog verhoogd kunnen worden. O p komkleigronden
heeft de relatieve wateroverlast in het voorjaar, d.w.z. het tekort aan
lucht voor het wortelstelsel, verdroging in de zomer tot gevolg. De
wortels zijn slechts ondiep ontwikkeld en bij snelle verdamping van
het water in warme perioden schiet de watervoorziening tekort.
Gewoonlijk constateert men verdroging bij lichte gronden met een
waterreservoir, dat spoedig wordt uitgeput. O p andere grondsoorten
behoeft bij verlaging van de grondwaterstand niet tot aanvulling te
worden overgegaan. Velen zijn zelfs de mening toegedaan, dat er
geen eigenlijk droogteprobleem bestaat. Volgens hen is bij een goede
structuur van de bodem de waterhuishouding zodanig, dat geen watertekorten kunnen optreden en dus ook aanvulling overbodig is. De
vraag is gewettigd of daarbij aan de tuinbouwgronden in het Westland
en in de bollenstreek is gedacht, waar door regeling van de watertoevoer de teelt van snelgroeiende gewassen zelfs in droge perioden
mogelijk is. I n afwachting van een oplossing van het de landbouwwereld vaak schokkende structuurprobleem moet de cultuurtechniek
productieverhoging door beregening, waterinlaat en bevloeiing beproeven en rust op haar de niet geringe taak om daarvoor economisch
verantwoorde methoden uit te werken.
Draagt de grondverbetering het kenmerk van grondverzet, ook de
feitelijke regeling van de waterhuishouding, bijvoorbeeld door drainage, de aanleg van vloeivelden of het graven van wateringen, is niet
denkbaar zonder grondverzet, zonder de uitvoering van werken. Als
gevolg daarvan is de onderlinge samenhang van grondverbetering,
waterafvoer en watertoevoer, die in theorie reeds kon worden aangetoond, voor de practijk van des te groter belang. Incidentele toepassing
van cultuurtechnische maatregelen moet worden vermeden, tenzij bij
de voorbereiding duidelijk blijkt, dat voorzieningen op andere punten
achterwege kunnen blijven. Wordt deze voorzorg uit het oog verloren,
dan leidt dit tot onaangename consequenties. Onderbemalingen, die
enigejaren na de aanleg door verlaging van het polderpeil overbodig
worden, en nieuwe, diep gegraven afwateringskanalen, die bestrijding
van droogteverschijnselen nodig maken, kunnen als voorbeelden worden genoemd.
In het voorgaande konden vele uiteenlopende onderwerpen tot een
ordelijk geheel worden gerangschikt. De ruilverkaveling heeft echter
nog geen plaats gekregen. Hiermede komen wij aan een boeiend hoofdstuk van de cultuurtechniek. Menigeen zou zijn huidige, min of meer
verambtelijkte werkkring gaarne ruilen voor de opdracht om een onontgonnen gebied voor een normaal bodemgebruik in gereedheid te
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brengen. Na een terreinsopname en waar nodig drooglegging en verwijdering van de wilde begroeiing zal hij de verkaveling moeten ontwerpen. Deze is gereed, wanneer het gebied in percelen is verdeeld,
de ligging van de percelen ten opzichte van de bedrijven is vastgesteld
en hel: wegenstelsel is ontworpen. Verkaveling had vroeger een tot
de perceelsligging beperkte betekenis, tegenwoordig vallen onder dit
begrip ook de vorm en de grootte van de percelen en het tracé van de
wegen en de waterlopen.
Voor de zandgronden zijn de overwegingen, die bij de verkaveling
voor het eerste bodemgebruik golden, door velen nagevorst. De indeling van de al naar de behoefte uitgebreide bouwlanden en het gemeenschappelijk gebruik van de graslanden en de woeste gronden
vormden het onderwerp van menige studie. Ook de overgang van het
gebruiksrecht naar het eigendomsrecht is voldoende bekend om van
de wordingsgeschiedenis van de aangetroffen verkaveling een goed
beeld te vormen. Thans aan de dag tredende moeilijkheden kunnen
daardoor beter worden begrepen en gemakkelijker tot een oplossing
worden gebracht. Voor het zogenaamde oude land van onze lage provinciën tast men over de beweegredenen, die tot de ontstane verkaveling hebben geleid, goeddeels in het duister. Een cultuurtechnisch
werk van indrukwekkende omvang is op ons onbekende wijze voltooid, toen, misschien in een tijdsbestek van eeuwen, wegen werden
aangelegd en sloten en wateringen werden gegraven. Vele gebieden
zijn gekenmerkt door over grote afstanden kaarsrecht en zorgvuldig
evenwijdig lopende sloten, die als het ware een kam vormen, aan welks
basis in een lange smalle bebouwingsstrook de boerderijen staan. Hier
ligt nog een aantrekkelijk studieterrein voor de geschiedenis van de
landbouw. De droogmakerijen en vooral de veenkoloniën bieden een
interessant beeld. O p velerlei wijze is daar te werk gegaan. Het hoogtepunt vindt het weloverwogen ontwerpen van nieuwe verkavelingen in
de Zuiderzeepolders. Het maken van nieuwe ontwerpen zal bij voortgezette landaanwinning en inpoldering nog af en toe aan de orde
kunnen komen.
I n de practijk zal men het meest met de gebreken van de bestaande
verkaveling te maken hebben. In gebieden met verspreide percelen
van ongunstige vorm en grootte, met een slecht wegenstelsel en soms
een gebrekkige waterhuishouding wordt ruilverkaveling als remedie
toegepast. Het hoe en waarom van deze bij uitstek cultuurtechnische
maatregel mag genoegzaam bekend worden geacht. Over het voordeel
van ruilverkaveling bestaat geen verschil van mening. Echter ontbreken nauwkeurige gegevens over de grootte van dit voordeel. Een quantitatief onderzoek naar de productieverhoging, de verlaging van de
productiekosten en de wijzigingen in de bedrijfsvoering in ruilverkavelingsgebieden zou aan ons inzicht zeer ten goede komen. Ook over
de duurzaamheid van de samenvoeging zou men meer willen weten.
Het effect van de samenvoeging van percelen wordt geringer, indien
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de bedrijfsgebouwen niet verspreid, doch meer bijeen, bijvoorbeeld in
de dorpskom, zijn gelegen. Bovendien moeten dan meer wegen ter
verbinding van de percelen e n d e gebouwen worden aangelegd. Verspreiding van de gebouwen door verplaatsing zou een veel beter resultaat geven. Sedert enige jaren is daarvoor in de Ruilverkavelingswet
een regeling getroffen, doch in de practijk stuit toepassing op de hoge
bouwkosten af. Slechts in door de oorlog geteisterde streken kan met
deze methode een veel betere verkaveling worden verkregen, namelijk
door de verwoeste boerderijen op andere dan de oorspronkelijke
plaatsen te herbouwen.
Elders doen zich op beperkte schaal ongeveer analoge mogelijkheden
voor, die tot dusver buiten de normale ruilverkavelingsprocedure
vallen. In het Westen des lands treft men in graslandgebieden vaak
een verkaveling aan, die met het reeds eerder gebruikte beeld van een
kam overeenkomt. De boerderijen staan in een lange rij aan de basis
van de kam, de langgerekte landerijen strekken zich, soms over een
afstand van meer dan drie kilometer in de richting van de tanden uit.
Dwarssloten verdelen de landerijen in percelen. Wegen ontbreken
nagenoeg geheel, de aanleg is op de venige grond veel te kostbaar.
De percelen bij de boerderijen worden beweid en met een mengsel
van stalmest en bagger zwaar bemest. De meer afgelegen percelen, in
ons beeld aan de uiteinden van de tanden van de kam, missen door
hun grote afstand tot de gebouwen de intensieve verzorging, zij worden
gehooid en hebben een lagere opbrengst. In deze hooilanden ligt aldus
een niet gering latent productievermogen braak. Voor een aantal polders in de Krimpenerwaard en in de Alblasserwaard doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dat langs de hooilandstroken verkeerswegen worden aangelegd, waaraan boerderijen mogen worden gebouwd. Ruilverkaveling met verplaatsing van boerderijen zou in die
polders de hooilanden in dezelfde positie brengen als de thans gunstig
gelegen weilanden en door intensieve verzorging zou een indirecte
landwinst van ongeveer tien procent kunnen worden verkregen. Verplaatsing van de gebouwen in een ruilverkaveling en dus op korte
termijn en zonder dat dwingende noodzaak bestaat, is echter te duur.
Slechts incidenteel, bij brand, dorpsuitbreiding of verval wegens
ouderdom, zal daartoe kunnen worden besloten. O m die gevallen toch
tot hun recht te doen komen, moet een soort permanente ruilverkavelingstoestand worden geschapen, waarmee de gewenste ontwikkeling
langzamerhand tot stand kan worden gebracht. De huidige wet biedt
hiertoe niet de gelegenheid.
Ook op andere punten zijn er ten aanzien van het ruilverkavelingsbeleid nog wensen. Zo zal het wellicht opgevallen zijn, dat steeds van
samenvoeging van percelen van het bedrijfis gesproken. I n werkelijkheid moet volgens de Ruilverkavelingswet de eigendom en niet het
gebruik tot uitgangspunt worden genomen. Het doel, een verbeterde
bedrijfsvoering, wordt dus slechts zijdelings benaderd. Een tweede

341
opmerking geldt de niet weinig ingewikkelde en tijdrovende procedure, waaraan men thans gebonden is. Beide zaken vragen nadere bestudering. Bij de herverkaveling van Walcheren zal hiervoor menige
nuttige ervaring kunnen worden opgedaan.
O p de verkaveling van tuinbouwgebieden dient afzonderlijk de
aandacht te worden gevestigd. I n een om zijn productie vermaard
centrum als het Westland liggen de tuinen op de meest grillige wijze
dooreen, terwijl goede ontsluitingswegen ontbreken. Aan de randen
van dit gebied zijn in de laatste twintigj a a r vele nieuwe bedrijven gesticht op een wijze, die overeenkomt met het bekende verkavelingsbeeld dat Staphorst vroeger bood. De bedrijven liggen namelijk van
de weg af gerekend in eikaars verlengde, soms tot acht aaneen. Meerdere van deze reeksen treft men naast elkaar aan. De tussen de reeksen
gelegen sloten, die in de tuinbouw zowel voor waterafvoer als voor
watertoevoer een belangrijke functie vervullen, kunnen niet afdoende
worden onderhouden. Bovendien moet over de volle lengte van elk
bedrijf een smalle weg ter verbinding van de achtergelegen tuinen met
de hoofdweg worden uitgespaard. Bij verdere uitbreiding van het
Westland en bij vorming van nieuwe tuinbouwcentra moeten dergelijke uitwassen worden voorkomen. Een passende procedure moet hiervoor worden opgesteld.
Met de bespreking van deze problemen lijkt het eigenlijke onderwerp van dit betoog te zijn verlaten. Dit is echter niet het geval, hetgeen duidelijk wordt, indien wij veronderstellen, dat de zo juist gevraagde procedure tot stand is gekomen en voor een nieuw tuinbouwgebied de verkaveling moet worden ontworpen. Dan zal niet zonder
meer tot indeling in goed gevormde percelen worden overgegaan,
maar zal eerst worden onderzocht hoe de waterhuishouding van het
gebied in verband met de grondsoort, de maaiveldshoogten en het
bodemgebruik moet worden geregeld. Uit dat onderzoek vloeit een
ontwerp voor het waterlopenstelsel voort, dat vervolgens aan de eisen
van een goede perceelsindeling wordt getoetst. Aldus groeit uit een
wisselwerking van overwegingen, die nagenoeg het gehele terrein van
de cultuurtechniek beslaan, het inzicht omtrent de nieuwe verkaveling.
Is ditvoorbeeld ontleend aanveronderstelde toekomstmogelijkheden,
ook voor de hedendaagse practijk geldt dezelfde conclusie. Slechts
zeldzaam zijn de gevallen, waarin de opzet van de nieuwe verkaveling
geen consequenties heeft voor het net van sloten en wateringen. Ogenschijnlijk zou men zich het wegenstelsel als een afzonderlijk onderwerp kunnen voorstellen. De vorm van de percelen is echter zowel
van het tracé van de waterlopen, als van het tracé van de wegen afhankelijk. De laatste kunnen dus niet worden ontworpen zonder met
de eerste rekening te houden.
Voor dit betoog diende de grondverbetering tot uitgangspunt.
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Wegens haar samenhang met de waterhuishouding van de bodem en
dus ook met de waterhuishouding van de waterschappen werden vervolgens deze onderwerpen in de beschouwing betrokken. Ten slotte
leidde de bespreking van de verkaveling tot de vaststelling van het
verband tussen dit bij eerste aanblik zelfstandig gelijkende onderdeel
met de overige onderdelen van de cultuurtechniek. De volgorde,
waarin de onderwerpen werden besproken, mag niet de gedachte aan
een verschil in belangrijkheid doen ontstaan. Integendeel, in onderlinge wisselwerking zullen zij op de vaststelling van de uiteindelijk te nemen maatregelen van invloed zijn, waarbij het accent al naar
het gebied, dat wordt verbeterd, anders zal worden gelegd.
De onderlinge samenhang mag zijn aangetoond, de vraag rijst
wederom of hieraan een grote betekenis moet worden toegekend. De
teelt van gewassen is toch ook niet los te zien van het klimaat, maar
niemand zal de landbouwplantenteelt met de klimatologie tot een
zelfstandig geheel willen verenigen. Onjuiste gewassenkeuze, hoe fataal deze ook is, kan echter een volgend j a a r of binnen enkele jaren
worden hersteld. De cultuurtechniek heeft de blijvende waarde van
de bodem tot subject. De gevolgen van foutieve toepassing van cultuurtechnische maatregelen kunnen slechts met hoge kosten ongedaan
worden gemaakt, zelfs kunnen zij onherstelbaar zijn, indien bijvoorbeeld te diepe ontwatering inklinking van de bodem of irreversibele
verdroging veroorzaakt. De theoretische grondslagen kunnen desnoods
afzonderlijk worden opgebouwd, de toepassing laat geen gescheiden
behandeling toe. I n de voorbereiding van een cultuurtechnisch werk
moeten alle onderdelen worden betrokken. Dit klemt te meer, omdat
in de uitvoering vele maatregelen kunnen worden gecombineerd. Zo
kan de uit nieuwe watergangen ontgraven grond aan bodemverbetering dienstbaar worden gemaakt, terwijl diepspitten met de aanleg
van drainage kan samengaan. De uitspraak, dat de onderdelen van de
cultuurtechniek een innerlijk samenhangend, zelfstandig geheel vormen, is inderdaad voor de practijk van grote betekenis.
De behoefte aan deze uitspraak wordt ingegeven door het ontbreken
van een gedetailleerd overzicht van de cultuurtechnische toestand in
de verschillende delen van ons land. De vele aanvragen voor verbeteringsadviezen en het in aantal ontoereikende, deskundige personeel
veroorzaken een versnipperde werkwijze, waarbij soms weinig aandacht aan het geheel kan worden besteed. Een dergelijk overzicht
zou tevens in de behoefte aan een urgentieindeling voor de vele objecten, die in voorbereiding zijn, kunnen voorzien.
Niet zonder reden isin voorgaande uiteenzetting op het grondverzet,
op de uitvoering van werken, de nadruk gelegd. Dit belangrijke kenmerk doet de cultuurtechniek eveneens een afzonderlijke plaats innemen. H a a r toepassing en daarmede haar betekenis voor de practijk
zijn grotendeels van de doelmatigheid van de gebruikte methoden
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afhankelijk. Sedert 1920 heeft de wijze van uitvoering sterk onder de
invloed van de werkloosheidsbestrijding gestaan. Thans wordt weer
meer aandacht aan het gebruik van graafwerktuigen en andere
machines voor grondverzet geschonken. Naar veler mening zal in de
toekomst geheel tot gemechaniseerde werkwijzen worden overgegaan.
I n dit verband dient er tevens op te worden gewezen, dat de meeste
werken niet zonder uitgaven tot stand komen en dat in de cultuurtechniek dikwijls grote bedragen aan verbetering van de bodem ten
koste worden gelegd. Doorgaans zullen deze ten laste van de eigenaar
komen. Voor gepacht land leidt dit tot een hogere pachtprijs, die op
zijn beurt moet worden bestreden uit de productieverhoging, die bij
een effectieve verbetering optreedt. I n de laatstejaren doet zich echter
de paradoxale toestand voor, dat pachters, en ook eigenaren-gebruikers, de kosten van een uit te voeren verbeteringswerk gemotiveerd
achten, maar de eigenaren-verpachters niet tot uitvoering kunnen besluiten omdat de pachtverhoging, die wordt toegestaan, te gering is
om de kosten te dekken. De verbetering zou dus een grotere pachtverhoging mogelijk maken dan bij het huidige beleid ten aanzien van
de pachtprijzen kan worden toegelaten. Vele werken kunnen dientengevolge slechts met behulp van subsidies worden uitgevoerd.
Geenszins is het de bedoeling het pachtbeleid te veroordelen, maar
verlangend wordt uitgezien naar een regeling, waarbij voor rendabele
verbeteringswerken evenwicht zal bestaan tussen opbrengstverhoging,
kosten en pachtverhoging.
De omstandigheid, dat de eigenaar beslist over de toepassing van
cultuurtechnische maatregelen, die immers een blijvende verbetering
van de bodem beogen, is een bijzonder kenmerk van de cultuurtechniek en maakt haar taak geenszins eenvoudiger. Vooral indien
verbeteringen moeten worden gestimuleerd, kunnen grote weerstanden
worden ontmoet, die voortvloeien uit de zorgvuldige eerbiediging van
het eigendomsrecht. Hierop werd reeds geduid toen het waterschapswezen en de ruilverkavelingsprocedure ter sprake werden gebracht.
Tot slot nog een kort woord over de beoefenaars van de cultuurtechniek. De landbouwkundigen onderzoeken in laboratoria en instituten de groeivoorwaarden van planten en dieren en beramen de
maatregelen, die tot hogere opbrengsten moeten leiden, maar die in
hun resultaat door de wisselvalligheden van de natuur worden beheerst. Dit verheft de landbouwkunde vaak tot een kunst en geeft aan
deze werkkring een aparte bekoring. Ook de cultuurtechniek kent het
onderzoek van groeivoorwaarden, maar wanneer het tot de verwerkelijking van deze voorwaarden komt, moet grond worden verzet,
moeten wateringen worden gegraven of moeten wegen worden aangelegd. De bekoring van het gebeuren in de natuur maakt plaats voor
het scheppende karakter van het ontwerpen en uitvoeren van werken.
De daaraan eigen wijze van denken en handelen kenmerkt de beoefe-
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naars van de cultuurtechniek en doet hen van andere landbouwkundigen verschillen.
Bij de aanvaarding van de leeropdracht voor de cultuurtechniek
zij het mij vergund Hare Majesteit de Koningin, aan Wie het heeft
behaagd mij op deze plaats te benoemen, mijn eerbiedige dank te
betuigen.

Mijne Heren Curatoren,
Het College van Herstel heeft door mij voor benoeming voor te
dragen, een groot vertrouwen in mij gesteld. Dit vertrouwen vindt in
de vrij korte tijd, die ik in de practijk werkzaam was, onvoldoende
grondslag en daaraan zullen dan ook zekere verwachtingen zijn verbonden. Nu het College van Herstel door U is opgevolgd, wil ik U
dank zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen en wil ik U voorts de
verzekering geven, dat ik zal trachten de verwachtingen niet te beschamen. De leer van de cultuurtechniek in Nederland en U w nieuwe
hoogleraar zijn beide nogjong. Dat de laatste niet bij de ontwikkeling
van de eerste ten achter zal blijven, daaraan zal ik mij met kracht en
geestdrift wijden.

Mijne Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,Docenten, Wetenschappelijke
MedewerkersenAssistenten,
Het is mij een groot voorrecht in U w midden te zijn opgenomen. Ik
heb de Landbouwhogeschool altijd als het centrum van de landbouwkunde in Nederland willen zien en ik geloof dat zij zich daartoe, ook
voor onze Overzeese Gebiedsdelen, meer en meer ontplooit. Dit streven is niet een poging tot eigenmachtige centralisatie, doch beoogt
een wisselwerking tussen wetenschap en practijk in het leven te roepen,
waarbij beide gebaat zullen zijn. Uiteindelijk zal dit, en het is daarvan
niet het kleinste voordeel, aan de opleiding van de landbouwkundige
ingenieurs ten goede komen. Aan de onderlinge samenwerking, die
hiervoor nodig is, hoop ik mijn volle bijdrage te kunnen leveren.

Hooggeleerde Elema,
Hooggeleerde Visser,
De woorden droogmaking en ontginning boeien menigjong gemoed.
Misschien wel mede daardoor heb ik met meer dan gewone belangstelling U w colleges gevolgd. Het liet zich toen niet vermoeden, dat ik
nog eens geroepen zou worden U w taak voort te zetten. Ik doe dit
met geestdrift, doch ook met de schroom, die door mijn kortstondige
werkzaamheid in de practijk wordt ingegeven. Deze schroom is te
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groter, indien ik bij de mijne U w niet alleen langjarige, doch ook
grote practijkervaring vergelijk. Ik wil trachten eens die ervaring te
benaderen.
Hoogedelgestrenge Staf,
Ofschoon U w bemoeiingen met de landbouw een steeds wijder terrein raken, beneemt U dit niet een diepgaande en actuele kennis van
de cultuurtechniek. Duidelijk is dit aan de dag getreden, toen Gij
tijdelijk met het onderricht in de grondverbetering waart belast. Het
contact, dat bij het overdragen van de opdracht tussen ons is ontstaan,
stel ik op hoge prijs. Ik hoop, dat het, wellicht in een andere vorm, zal
worden voortgezet.
Dames enHerenStudenten,
Het is een goede gewoonte, dat de nieuwe hoogleraar zich bij zijn
intrede ook tot U wendt. Ofschoon het een traditionele vorm gelijkt
en de woorden vaak weinig verschillen, zal de inhoud van het gesprokene altijd oprecht en gemeend zijn. De taak, U in de cultuurtechniek
te onderrichten, is moeilijk, doch aantrekkelijk. Ik hoop er met Uw
medewerking in te zullen slagen, U niet alleen kennis, maar vooral ook
begrip en inzicht voor dit onderdeel van Uw studie te geven.
Er is echter meer dan de cultuurtechniek alleen en ook meer dan de
landbouwkunde alleen. Door de overvloed van technische kennis, die
over U wordt uitgestort, komt U w verlangen, om U w geest aan geheel
het menselijk streven te verrijken, vaak in de verdrukking. Ik kan U
verzekeren, dat U w pogen om dit verlangen te bevredigen bij mij op
warme steun kan rekenen, indien het op de weg van de Hogeschool
ligt om daaraan tegemoet te komen.
Ik heb gezegd.

23. E B E N E Z E R H O W A R D
DE T U I N S T E D E N VAN M O R G E N
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE BOUWKUNDE EN STEDEBOUW
AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL O P MAANDAG 15DECEMBER 1947 D O O R

WIEGER BRUIN
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool,
Dames enHerenHoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dames enHerenAssistenten en Studenten
en verderGij allen, die deze openbarevergadering van
deSenaatmet Uw tegenwoordigheid vereert,
%eer gewaardeerde Toehoorders,
Wij staan aan de vooravond van 1948 en in dat j a a r zal het een
halve eeuw geleden zijn dat in Londen een merkwaardig boekje verscheen: To-morrow, a Peaceful Path to Real Reform van de hand van
EBENEZER H O W A R D . Met het daarin ontwikkelde program heeft
HOW ARD de stedebouw van onze eeuw zijn sterkste impulsen gegeven.
Daarom lijkt het mij van pas, naar aanleiding van dat komende
gouden jublileum, hier te spreken over HOW ARD'S onvoldoende gekende geesteswerk, als een hulde aan deze grote figuur.
O m HOWARD'S plaats te bepalen in het domein van de stedebouw
moge ik echter eerst Uw aandacht in andere richting leiden.
Geen samenvattend werk over stedebouw heeft na 1900 kunnen verschijnen zonder deze twee baanbrekende figuren aan te voeren:
GAMILLO SITTE en EBENEZER H O W A R D . Zij zijn als twee polen in het
wijde veld van de stedebouw, naar hun aard en aanleg, naar hun gezichtskring en werkzaamheid.
SITTE, strijdbaar Weens architect —• bohémien noemt ABERGROMBIE
hem — keert zich tegen de verwording van de stedebouw tot een technische aangelegenheid en wil de stedebouwkunst weer op de been
helpen. U denke slechts aan de Pijp van Amsterdam, aan de uitleg van
welke stad ook in ons land in de tweede helft van de negentiende eeuw
e n U bedenke, dat in het sneller industrialiserende buitenland de grote
steden vaak nog haastiger werden uitgebreid, nog liefdelozer, nog
lelijker, in Duitsland na 1870 ploertig ook. Dan zult U beseffen, dat
deze reactie moest komen.
In 1889 verschijnt SITTE'S boek Der St'ddte-bau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen. Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und
monumentalen Plastik unterbesonderer Beziehung auf Wien. Het slaat in, het
werkt bevrijdend. Het tot dan vrijwel algemeen geldige schema van
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stadsuitleg zonder redelijke differentiatie is als dor en dom doorzien
en c.ari de kaak gesteld; er wordt mee gebroken. In het voorwoord van
de derde druk (in 1900) zegt SITTE bescheiden maar terecht: „dat een
geschrift slechts dan zo'n uitwerking kan hebben, als de hele zaak om
zo te zeggen in de lucht hangt". De uitwerking van SITTE'S boek heeft
niet beantwoord aan zijn theorie. Dat is niet verwonderlijk. Maar
daardoor heeft zich allengs een vals beeld van zijn streven gevormd.
Van SITTE'S boek is men minder nota gaan nemen en men is hem gaan
aankijken op de ontsporingen van pseudo-volgelingen. Ten onrechte
wordt hij als het ware aansprakelijk geacht voor ongeveer alle zinloos krinkelende straten en wegen ter wereld. Dat heeft hij allerminst
verdiend. Immers zegt S I T T E : „Rechtlijnigheid en rechthoekigheid
zijn weliswaar kenmerken van gevoelloze aanleg, maar klaarblijkelijk
is dat niet het beslissende element, want rechtlijnig en rechthoekig zijn
ook de stedebouwcreaties van de barok, en hoe geweldige, zuiver
artistieke effecten zijn daar desalniettemin verkregen." En onder de
zeventien afbeeldingen van zijn boek is er niet één van een middeleeuwse, gebogen straat. Nee, het tracé van bijvoorbeeld de Koninginneweg te Amsterdam, als de slingergang van een reus op weg van
de kroeg naar huis, — dat mag SITTE niet worden aangerekend.
Hij reikte vooral naar monumentale plastiek.
SITTE blijft historisch belangrijk om zijn poneren van de stedebouw
als te herleven kunst en om zijn bevrijden van de stedebouw uit een al
te nuchter stramien, — al liep dat uit in een nieuwe verenging. Het
veld van zijn theoretische beschouwingen is sinds lang door anderen
met meer vrucht bewerkt, maar hij mag geacht worden ook daartoe
de stoot te hebben gegeven.
Dit, over CAMILLO SITTE, slechts ter inleiding; — om tegenover hem
te stellen EBENEZER H O W A R D .
H O W A R D , die het domein van de stedebouw onmetelijk heeft verruimd, — H O W A R D was geen architect of stedebouwkundige. Hij was
stenograaf van zijn vak en reageerde niet als de architect SITTE in de
eerste plaats op het lelijker worden van de grote steden, maar als
sociaal mens op het voortduren en verergeren van de misstanden,
inhaerent aan Londen en aan de zich verdichtende en mateloos uitdijende grote steden in het algemeen.
Dat ontvlamde zij n geest en leidde tot „planning" van brede visie.
Met SITTE heeft H O W A R D gemeen, dat één geschrift zijn positie
bepaalt en zijn faam heeft gevestigd, en óók, dat allengs het beeld van
zijn streven, zijn geesteswerk, is verwrongen.
H O W A R D , H O W A R D ? : Garden CitiesofTo-morrow; j a ja, tuinwijken en
zo, opener bebouwing, tuinsteden : Letchworth en Welwyn. Dat is de
gangbare notie van HOWARD'S streven en werk. Men leest H O W A R D
niet meer, maar leest over de materialiseringen van zijn werkzaamheid, de Tuinsteden Letchworth en Welwyn, gaat ze bij gelegenheid
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zien en schenkt dan onvoldoende aandacht aan het onzienlijke ervan,
het wezenlijke van HOWARD'S conceptie: dat de grond waarop ze
zijn gebouwd en van de groene gordel eromheen, eigendom is van die
gemeenschappen. T e licht wordt vergeten dat de naam Tuinstad —
vondst van HOW ARD — ten onrechte is gehecht aan doodgewone
woonplaatsen in open bebouwing en aan suburbs, „slaapsteden", die
— welke goede kwaliteiten ze, op zichzelf beschouwd, ook mogen
hebben — alleen uiterlijk iets gemeen hebben met de Tuinsteden die
H O W A R D heeft beoogd, gepropageerd en heeft weten te verwerkelijken. Het internationaal inburgeren van het w o o r d „tuinstad" in
afwijking van het begrip dat H O W A R D er mee wilde bepalen, heeft de
aandacht afgeleid van zijn bedoeling: het stichten van complete,
stedelijke gemeenschappen van beperkte omvang in landelijke omgeving, met alle voorwaarden om een gaaf geheel te verkrijgen en te
behouden.
To-morrow,aPeacefulPath toRealReformisde oorspronkelijke titel van
H O W A R D ' S geschrift. In 1902 is het opnieuw uitgegeven in licht gewijzigde vorm als GardenCities of To-morrow en zo leeft het v o o r t 1 ) .
Een halve eeuw geleden geschiedde de uitbreiding van Londen al
ten dele in de vorm van min of meer riante suburbs voor de middenstand. UNWIN had al daadwerkelijk aangetoond, dat het oeconomisch
mogelijk was de arbeidersbevolking goed te laten wonen, in plezierige,
ruim opgezette wijken met 30 woningen per ha. Nothing gained by
overcrowding was de titel van zijn pleidooi. Enkele industrie-magnaten
in Frankrijk, Duitsland en Engeland hadden al grote bedrijven overgebracht naar het land of daar gevestigd, met goede woonwijken voor
de arbeiders eraan verbonden. CADBURY (cacao) en L E V E R (zeep)
hadden Bourneville en Port Sunlight tot stand gebracht, — belangrijke
initiatieven. Aangetoond was dus ook, dat aan industrie niet inhaerent
is werken en wonen in goorheid. Maar de suburbs hielpen betrekkelijk
weinigen en hebben bedenkelijk ontwrichtende tendenzen (waarop
ik niet kan ingaan), en de figuur van een hele gemeenschap in handen
van een grote ondernemer — zij het met correctieven — was niet
gezond.
Londen is trouwens doorgegroeid en vreet zijn omgeving steeds
verder aan en overalgroeien degrotesteden. Desterftecijfers zijn erhoog,
de geboortecijfers laag, want de woningtoestanden zijn er slecht en
verergeren en steeds meer komen die steden te kort aan groen, recreatie-gelegenheid, waaraan de behoefte juist toeneemt doordat de vrije
natuur verder van huis raakt. En d a n : in de grote stad komt de mens
sociaal te kort, zij kent geen samenleving. De grote massa van haar
1
) In 1946 is het uitgegeven met een voorwoord van F. J . OSBORN en een inleidende
beschouwing van LEWIS MUMFORD, beide voortreffelijk. De feitelijke gegevens die ik zal
vermelden, ontleen ik grotendeels aan OSBORN.
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inwoners verschaft zij geen mens-waardig bestaan. Bovendien: lopen
de steden vol, overvol;het land loopt leeg.
In Londen, dan nog de grootste wereldstad, waar de nood het hoogst
is, staat de man op die een uitweg wijst: Morgen, een vredigpad naar
wezenlijke verbetering.
HOW ARD is in de City van Londen geboren, in 1850, als zoon van
een winkelier. O p zijn vijftiende j a a r wordt hij winkelbediende, op zijn
een-en-twintigste gaat hij met twee vrienden naar Amerika om er te
fàrmen, maar binnen 't ja a r moet hij dat opgeven en hij wordt in
Chicago stenograaf. Na enige jaren keert hij naar Londen terug;
hij vindt ook daar emplooi als stenograaf en dat blijft hij. In zijn vrije
tijd is hij uitvinder.
In 1888 leest H O W A R D Bellamy's Looking Backward, een ietwat ongare utopie, welke in die jaren velen in haar ban kreeg en nog, ook
hier, gelovige aanhangers heeft.
Maar HOW ARD is uitvinder en voortbouwend op grondgedachten
van anderen, komt hij tot een uitvoerbaar plan, een eigen conceptie:
Morgen, een Vredig Pad naar Wezenlijke Verbetering of wel de Tuinstedenvan Morgen. Zijn program is nog zo fris als het was in 1898 en is
waard gekend te worden.
In zijn inleiding zet H O W A R D kort uiteen wat hij sociaal nastreeft,
na velen te hebben aangehaald die zich verontrusten over het steeds
aanzwellen van de ongezonde, overbevolkte steden — speciaal Londen
— waarin het volk te gronde gaat, en over de ontvolking van het land
en de dorpen bovendien. Hij laat anderen de misstanden aantonen en
wijdt er niet veel woorden aan; het is een uitgemaakte zaak.
Uit een krant van 1892 citeert hij: „Hoe het best een juist tegengif
te verschaffen tegen het grootste gevaar van het moderne bestaan is
een zaak van niet geringe betekenis."
In hoofdstuk I geeft hij dan prompt een beschrijving van zijn Tuinstad. Geen woord over de suburbs, over Bourneville of Port Sunlight.
Hij moet ze fundamenteel onjuiste lapmiddelen achten, die geen uitkomst kunnen brengen voor de millioenen waarmee de bevolking
toeneemt. Hij treedt in geen vergelijking. Zeer summier heeft hij de
prognose gesteld; nu gaat hij zijn therapie uiteenzetten.
Hij verzoekt de lezer uit te gaan van de volgende veronderstelling:
dat in een dun bevolkte streek een areaal van 2400 ha op de vrije markt
wordt gekocht voor f2.900.000, — e n dat een stad voor 30.000 inwoners wordt gebouwd ongeveer in 't midden, op 400 ha. De brede,
agrarische zoom of gordel tot een oppervlak van 2000 ha kan 2000
zielen opnemen.
Wonderlijk genoeg ontbreekt elke motivering van zijn optimum.
Zoveel hectaren, zoveel inwoners — punt.
Hij slaat geen ruime bebouwing voor — een gemiddelde perceelsbreedte van 6 m, wat wij nu te weinig achten voor stedelijke
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bebouwing met eengezinshuizen — wel veel groen. Ten dele gemeenschappelijke tuinen en ook coöperatieve keukens. Open bebouwing is
dus — anders dan men aanneemt !— geen essentieel element van
HOWARD'S Tuinstad.

Hij geeft van zijn Tuinstad een schematische tekening: de stad is
radiaal van aanleg, rond, en wordt omsloten door een lus van de
spoorbaan die er langs loopt. In 't midden een park met de openbare gebouwen om een sterplein. De stad is van het centrale park afgesloten door een rondgaande wintertuin tevens winkelgalerij, en van
het land, van zijn groene zoom, door een rondgaande strook industrieterrein en door de spoorbaan. Dat alles lijkt U nogal griezelig? Mij
ook. H O W A R D was geen stedebouwkundige; H O W A R D is socioloog te
noemen en staatsman, en was toch — wis en waarachtig — townplanner. Ik kom daarop terug.
De schema's, die hij tekende, willen niet meer zijn dan dat. Zorgvuldig zet hij erop: „N.B. S l e c h t s e e n s c h e m a . Het plan moet
afhangen van de te kiezen bouwplaats." Daarmee geeft hij blijk de
radiale stad, die hij enhousiast beschrijft, niet wezenlijk te willen, —
anders dan de renaissance deed en de barok. Hij heeft er echter behoefte aan de sociale stad in het land, die hij concipieert, als nieuwe
gemeenschap te beelden. In die schema's ligt niet het zwaartepunt.
Hij heeft er bij de uitvoering van Letchworth en Welwyn niet aan
vastgehouden; RAYMOND U N W I N en BARRY PARKER zijn er ver van
afgeweken. Van de details, die hij voor ogen had, was één een element
van waarde — LEWIS MUMFORD wijst daarop — : een rondgaande
parkweg van 46 ha oppervlak, waarin de scholen zouden staan met
hun speelvelden en tuinen, en de kerken. (Het wederopbouwplan
van Velsen van DUDOK, van Tijen en Maaskant heeft een dergelijk
element.)
Zijn industrie-strook tussen spoorbaanlus en rondgaande vrachtverkeersweg is gegrond opjuiste overwegingen — de mogelijkheid van
spoorwegaansluiting van alle bedrijven en concentratie van het zware
wegverkeer op één weg, ter ontlasting van de woonwegen die daardoor
eenvoudiger van aanleg kunnen zijn, — maar belangrijker factoren
heeft hij miskend. Het zij zo.
Electrische energie voor de industrie beoogt hij: rookbestrijding!
Het stadsvuil komt ten goede aan de groene gordel, die bestemd is
voor grote en kleine boerderijen, tuinderijen, weiden en voor volkstuinen, al naar het het beste zal uitkomen, zo dat de opbrengst het
hoogst zal zijn. De stad zal het afzetgebied dier bedrijven kunnen zijn
— stad en omgeving zullen elkaar op die wijze dienen — maar dat
verband wordt niet afgedwongen. H O W A R D zegt: „Hier, zowel als in
elk ander onderdeel van de opzet, zal blijken dat geen rechten worden
bekort, maar integendeel ruimere mogelijkheden worden geboden."
Dan wijdt hij vijf hoofdstukken aan de oeconomische en financiële
opzet en aan de administratie van zijn Tuinstad. De stijging van de
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betrekkelijk geringe waarde van de grond moet de bevolking in haar
geheel toekomen. Dat is een van de pijlers van HOWARD'S plan. Geen
onverdiende baten voor de grondeigenaren — welke zwaar drukken
o]) elke inwoner van elke normale stad — maar een gezamenlijk verdiende waardestijging; immers wordt zij veroorzaakt door het bevolken van het gebied. Doordat alle grond in handen van de gemeenschap
blijft, komt die waardestijging ten volle de gemeenschap ten goede.
Financiering van de nieuwe gemeenschap door de gemeenschap, voor
degemeenschap, —meen iktemogen zeggen alsvariant van LINCOLN'S:
Regering van het volk door het volk, voor het volk.
Ik beperk mij tot het vermelden van dit beginsel en ga voorbij aan
zijn becijferingen, begrotingen van inkomsten en uitgaven, waarmee
hij aantoont, dat zijn redeneringen steek houden, — dat zijn Tuinstad
financieel gezond van opzet is.
Hij betoogt dat de Tuinstad beter, harmonischer, kan worden dan
enige andere, omdat men tevoren weet waar men heen wil, naar een
gaaf geheel van bepaalde maat. Dat is ook oeconomisch: alle openbare
voorzieningen, b.v. riolering en zuiveringsinrichting, kunnen er doelmatig op worden gericht, berekend.
Gezien de gemeenschappelijke grondeigendom is het niemands
belang die zichzelf gestelde begrenzing te overschrijden. Dit dient men
zich goed in te denken. Wij zijn ietwat vergiftigd door de negentiende
eeuwse — mag ik zeggen kapitalistische? — drang naar expansie en
kunnen ons slecht een bloeiende stad denken, die zich n i e t uitbreidt.
U moge echter bedenken, dat tot in de negentiende eeuw de steden, op
verdediging bedacht, steeds aan maat waren gebonden ensoms eeuwenlang floreerden binnen de zich eenmaal gestelde perken.
Een sluitend geheel van maatregelen kan in deze maatschappij zijn
opzet doen slagen. Morgen ! Maar een nauw keurslijf is dat sluitend
geheel geenszins. Het laat in allerlei opzichten speelruimte: het sluit
geen particulier initiatief uit, en het dringt niet noodzakelijk naar vérgaande overheidsbemoeiing, al zal de neiging daartoe in deze gemeenschap allicht blijken.
Dan wekt hij de arbeiders op om nu eens niet te praten over het
nationaliseren van alle grond en kapitaal van het land, zonder lering
op te doen in de nederiger opgave, mannen en vrouwen te organiseern met hun eigen kapitaal in constructief werk van minder grootse
opzet. En hij toont aan dat woningbouw weinig kapitaal vordert.
Dezelfde guldens kunnen keer op keer worden gebruikt; „want denk
eraan, geld gaat niet verloren, wordt niet verbruikt als het wordt uitgegeven. Het wisselt alleen van eigenaar."
In hoofdstuk I X , Beschouwing van enige moeilijkheden, verweert
HOW ARD zich bij voorbaat tegen de beschuldiging dat zijn opzet
socialistisch ofcommunistisch zou zijn, om zijn lezers niet kopschuw te
maken en omdat het mislukken van diverse idealistische nederzettinkjes, b.v. in Amerika, tegen hem zou kunnen worden uitgespeeld.
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was het voorbeeld van een practisch idealist. Hij wil aantonen dat in d e m a a t s c h a p p e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v a n zijn
tijd een grondige verbetering mogelijk isvan de levensomstandigheden
van zijn Londenaars — To-morrow! —, dat daar geen omzetten van
de maatschappij voor nodig is. Van H O W A R D had kunnen zijn: „Zij
kunnen niet wachten, geen dag en geen nacht." Als zijn politieke credo
kan misschien gelden... „die maatschappij zal de gezondste en de
krachtigste blijken, waar de ruimste gelegenheid wordt geboden zowel
aan individuele als aan vereende inspanning."
Hoofdstuk X. Een unieke combinatie van voorstellen.
Daarmee heeft hij zijn gehele opzet juist gekarakteriseerd. Hij laat
studies en projecten de revue passeren van WAKEFIELD en MARSHALL,
van SPENCE en van SPENCER en van BUCKINGHAM, waarop hij steunt.
BELLAMY, die zijn geest op dit onderwerp heeft gericht, noemt hij
nergens, misschien uit bezorgdheid zijn ontwerp te compromitteren,
waarschijnlijker: omdat hij hem achter zich heeft gelaten.
Aan het slot van dit hoofdstuk vat H O W A R D zijn bedoeling samen en
dat hij daaraan groot gewicht toekent, blijkt uit het feit, dat hij, die
overigens fris, pittig schrijft, zijn resumptie geeft in één moeizaam opgebouwde zin van meer dan een halve bladzij lang. Ik meen hem U te
moeten voordragen, omdat ik immers niet zozeer over H O W A R D wil
spreken, dan wel HOW ARD tot U wil brengen in zijn geesteswerk,
waartoe ik zijn Tuinsteden van Morgen volg zonder veel commentaar.
„Ik stel voor, dat een ernstige poging wordt gedaan tot het organiseren van een trek van de bevolking van onze overbevolkte steden naar
de schaars bevolkte delen van het platteland, — dat de geest van het
publiek niet in de war wordt gebracht, noch de kracht der organisatoren verspild door een voorbarige poging dit werk te verrichten op
nationale schaal, maar dat grote aandacht en zorg eerst worden geconcentreerd op een enkele beweging, die echter groot genoeg moet
wezen om zowel aantrekkelijk als doelmatig te zijn, — dat de trekkers
(door het treffen van goede schikkingen voordat de trek begint) gewaarborgd wordt dat hun de gehele waardestijging zal toevallen, welke
hun trek zal veroorzaken; — dat dit zal worden gedaan door een
organisatie in het leven te roepen die, terwijl zij haar leden veroorlooft
die maatregelen te nemen, welke naar hun oordeeljuist zijn (maar de
rechten van anderen niet mogen aantasten), alle grondbelasting
(rate-rents) zal ontvangen en deze zal besteden aan die openbare
werken, welke voor de trek nodig of raadzaam zullen zijn — waardoor
gemeentebelastingen (rates) zullen worden geëlimineerd of althans de
noodzaak van een gedwongen heffing zeer zal worden verminderd; —
en dat de gulden gelegenheid, geboden door het feit, dat op de gronden
waarop men zich gaat vestigen, gebouwen en bedrijven vrijwel ontbreken, ten volle zal worden uitgebuit door er een Tuinstad aan te
leggen, zodanig, dat de vrije gaven der Natuur — frisse lucht, zonlicht,
ruimte om vrij adem te halen en ruimte voor spel — steeds in overvloed
HOW ARD
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voorhanden zullen zijn, en door de hulpmiddelen van de moderne
wetenschap zo aan te wenden, dat de Kunst de Natuur zal aanvullen,
zodat het leven er een voortdurende vreugde en een voortdurend genot
zal worden. Belangrijk is dat dit voorstel, dat zo onvolmaakt te berde
wordt gebracht, geen plan is dat in een slapeloze nacht is ontstaan in
het koortsige brein van een of ander enthousiast, maar zijn oorsprong
heeft gevonden in grondige studie van vele breinen en in het geduldige
pogen van vele serieuze geesten, die alle een of ander waardevol element hebben bijgedragen, totdat, toen de tijd en de gelegenheid waren
gekomen, geringe bekwaamheid voldoende was om die elementen
aaneen te smeden tot een bruikbaar geheel."
H O W A R D is hier al te bescheiden, miskent zijn denkkracht en oorspronkelijkheid.
Hoofdstuk X I I : Sociale steden.
Wat gebeurt er als de eerste Tuinstad haar voltooiing nadert?
Dan wordt het tijd tot een stelsel van Tuinsteden te geraken, tot
complexen van Tuinsteden.
HOW ARD tekent een schema als „illustratie van het juiste beginsel
van de groei van een stad — open land altijd dicht bij de hand, en
snelle verbinding tussen de spruiten". Hij denkt zich een aantal normale Tuinsteden „zo gegroepeerd rond een Centrale Stad (van 58.000
inwoners), dat iedere inwoner van de hele groep, ofschoon hij in
zekere zin in een stad van kleine afmeting woont, eigenlijk zou wonen
in, en alle voordelen zou genieten van, een grote en prachtige stad;
en toch zouden alle geneugten van het land — het open veld, met
hagen en bos — niet slechts stijve parken en tuinen — binnen enkele
minuten te bereiken zijn."
HOW ARD voorziet dat particulier initiatief dit niet tot stand kan
brengen, dat daartoe wetgevende maatregelen nodig zullen zijn. De
eerste spoorwegen konden worden aangelegd door particulier initiatief,
een stelsel van spoorwegen is alleen tot stand gebracht kunnen worden
door onteigening van de grond voor zijn marktwaarde.
Dan stelt HOW ARD met alle respect voor wat vroegere tijden in de
steden aan groots hebben gewrocht, dat zij niet mogen blijven en niet
zullen blijven. „De planeet waarop wij leven, bestaat sinds millioenen
jaren; de mens ontgroeit pas zijn wilde staat." „D e aarde mag voor
allerlei practische doeleinden geacht worden voor altijd te duren."
Maar overigens? De vormen van vermogen, van rijkdom, zijn niet
duurzaam en de bestaande zullen niet voor altijd hinderpalen blijven
voor het invoeren van betere vormen. „ T e dicht bevolkte, slecht geventileerde, planloze, logge, ongezonde steden — zweren op het aangezicht van ons mooie eiland — " zijn uit den boze. Zij hebben hun
werk gedaan. „Elke generatie moest bouwen naar eigen behoefte."
Dan bestrijdt H O W A R D nog de veronderstelling dat zijn project
bestaande belangen en beleggingen zodanig bedreigen zou, dat er
onoverkomelijk verzet tegen zou opkomen.
23
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Hij besluit met een hoofdstuk over de toekomst van Londen, waarin
hij concludeert tot de onvermijdelijkheid van een algehele reconstructie, waarvoor zijn stelsel de weg zal vrijmaken. Maar daarvoor is de
tijd nog niet gekomen. ,,Een eenvoudiger vraagstuk moet eerst worden
opgelost. Een kleine Tuinstad moet worden gebouwd als proefmodel
en dan een groep van steden."
Ziedaar in grote trekken HOWARD'S conceptie zoals hij haar heeft
voorgedragen in zijn Tuinstedenvan Morgen.
In hoeverre is HOWARD oorspronkelijk geweest? Aanspraak op
originaliteit heeft hij niet gemaakt; de schrijvers en hun denkbeelden
waarop hij steunt, heeft hij vermeld. Daarom mag worden aangenomen dat zijn gedachten niet zijn gericht door het O ude Testament,
Leviticus 25en Numeri 35. Daarin wordt een onvervreemdbare gordel
van gemene weiden, akkers en wijngaarden ter breedte van twee
(drie?) duizend ellen om de steden der Levieten voorgeschreven, waarmee het scheppen en het handhaven van gave, kleine stedelijke gemeenschappen werd beoogd. Immers werd stadsuitbreiding daardoor
uitgesloten; een bevolkingsoverschot moest leiden tot de stichting van
een nieuwe sociale eenheid volgens dezelfde voorschriften, een landstadje van beperkte omvang met een onvervreemdbare agrarische
gordel. Dr J . T A L , Opperrabbijn te Amsterdam, die mijn aandacht
heeft gevestigd op deze merkwaardige voorloper van HOWARD'S
stelsel, wijst erop dat de wijze Joodse voorschriften naar hun gevolgen
utilitair, naar hun bedoelingen ethisch zijn. Als HOWARD'S conceptie.
HOW ARD wijst slechts (met een afbeelding) op de parkgovAel van
Adélaïde, Australië, welke de stad omsloot en waarbuiten zij zich
heeft uitgebreid.
Zo kan gezegd worden dat HOWARD'S oorspronkelijkheid ligt in
het stellen van de interdependentie van stad en land en in het toewijzen van een permanente agrarische gordel aan de stad, zijn Tuinstad, — in zijn beperking van inwonertal en bebouwing van de stad
tot een vooraf bepaalde omvang, — i n zijn oeconomische opzet: het
in openbaar bezit brengen en handhaven van het totale grondoppervlak der stedelijke gemeenschap en het financieren van aanleg
en onderhoud uit de gezamenlijk te verwerven waardestijging van de
grond, en — afgezien van details — in zijn conceptie van een stelsel
van Tuinsteden, dat uiteindelijk sanering van de grote steden zal
mogelijk maken. Zijn grootheid ligt verder in het samensmelten
van deze en andere factoren tot een realiseerbaar plan en in het
staatsmanschap, waarmee hij het eerste deel ervan wist te verwezenlijken.
Want de kleine Tuinstad die HOW ARD wilde, is gebouwd.
In Engeland had HOW ARD onmiddellijk grote aandacht en in 1899
richtte hij met enige enthousiasten de Garden City Association op, die
spoedig steun kreeg van een groep invloedrijke fabrikanten en van
anderen. In 1903 werd in Hertfordshire een landgoed van 1520 ha
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gekocht, later tot 1800 ha uitgebreid. Letchworth werd tot stand gebracht: zonder principiële afwijking van HOWARD'S opzet, dus als
„een stad, bedoeld voor gezond wonen en werken, van een afmeting
die «ievolle maat van sociaal leven mogelijk maakt, maar niet groter;
omgeven door een landelijke zoom, en waarvan alle grond in openbaar bezit is of aan de gemeenschap is toevertrouwd", — om ditmaal
de Tuinstad-definitie te gebruiken van de Garden Cities en Town
Planning Association (van 1919).
Het heeft diverse florerende industrieën, het is er voortreffelijk wonen, het gemeenschapsleven bloeit er, bijna alle inwoners hebben
hun werk in hun woonplaats; de gezondheidstoestand is er gunstiger
dan inenige andere Engelse industriestad (met uitzondering van Welwyn), en de opzet is financieel een succes.
Toen Letchworth van de helling was gelopen en werd afgetimmerd
en opgetuigd, vatte H O W A R D zijn tweede Tuinstad aan, Welwyn,
evenzeer geslaagd als de eerste.
In 1928 ishij daar als Sir EBENEZER HOW ARD gestorven.
Een halve eeuw isverlopen sinds HOW ARD zijn denkbeeld lanceerde.
Het is niet gegaan zoals hij 't zich dacht. Hijzelf is afgebogen van
zijn program: ,,Een kleine Tuinstad moet worden gebouwd als proefmodel en dan een groep van steden". Hij is aan een tweede Tuinstad
begonnen, heeft blijkbaar niet meer de kracht gehad tot het verwezenlijken van zijn conceptie van een geheel van sociale steden, die Londen's bevolkingsaanwas zouden opnemen.
Londen en alle grote steden zijn doorgegroeid volgens de wet van
de traagheid. En van vele is het inwonertal het millioen gaan overschrijden. DeTuinstad-beweging, internationaal aangeslagen, leek in
het zand te lopen. Maar HOWARD'S ideeën werkten door. Tijdens de
oorlog zijn in Engeland wetgevende maatregelen voorbereid —
H O W A R D had juist gezien! — tot de stichting van een krans van steden
om Londen heen, groter dan zijn Tuinsteden, maar naar zijn beginselen. Nu is Stevenage als eerste in uitvoering. In ons land richtte
en richt de overheid, langs gelijke lijnen, weloverwogen de Zuiderzeepolders als woongebied in. Hetismij eeneerdaaraan meete werken.
Maar ondoenlijk is het — en dus niet mijn bedoeling — ook maar
in 't kort een beeld te geven van de uitwerking van HOWARD'S initiatief. Ik moge herinneren aan de rede van BIJHOUWER over de Wijkgedachte, die wees op de greenbelt-cities van de Verenigde Staten en
die de wijkgedachte, het streven naar een duidelijker sociale structuur
van de stad, terecht een nazaat van HOWARD'S ideeën noemde. Ik
noem slechts nog DUDOK'S voltooiingsplan voor Hilversum, dat als
zodanig regelrecht van H O W A R D stamt; het streven in die richting
is wijdverbreid.
Wij weten nu dat andere wegen tot her-vorming van de ondeugdelijke steden kunnen leiden, maar betreden zijn zij nauwelijks. Andere
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denkbeelden zijn opgekomen voor de structuur der metropolen in de
eerste plaats — La ville radieuse van Le Corbusier — maar geen
nieuw s t e l s e l als dat van HOW ARD is gedacht. Overigens is daarvoor een machtig voorvechter opgestaan in de figuur van Lewis
MUMFORD, de grote Amerikaan, die HOWARD'S denkbeelden sociologisch nader heeft gefundeerd en die zich een positie heeft verworven
waarin hij de wereld bestrijkt — voorzover die bereid is naar hem te
luisteren. HOWARD'S program is nog allerminst uitgewerkt, zijn Tuinsteden van morgen — organische kleine steden, van groen doortrokken en in groen gebed — zijn n o g de steden van morgen te
achten.
O p een punt wil ik nog ingaan en tot een gevolgtrekking komen:
EBENEZER H O W A R D heeft een betere wereld van wonen en werken
geschouwd en als hervormer de weg gewezen om daartoe te geraken.
Daarmee greep hij, sociologisch denkend, ver heen over de stedebouw als aesthetisch bedrijf, — die van Camillo Sitte. Hij in eerste
instantie heeft de stedebouw verruimd tot planning voor stad en
land.
Nu heeft aan stedebouwkundige zijde neiging bestaan om zich
daartoe alleen-gerechtigd te achten en sociologie en andere wetenschappen te zien als horigen van de stedebouwkunde ; maar voor
kort iseen stroming kenbaar geworden die stedebouwkundige vormgeving ziet als het wezenlijke domein van de stedebouw — als SITTE.
Laten wij beseffen dat de stedebouw kunst slechts tot schade van
de stedebouw daaruit als stedebouw-bij-uitstek kan worden geïsoleerd. De Engelsen, binnen hun klaar begrensd territoir, voelen zich
behagelijk zonder scherpe begrenzing van elk levensgebied. Laten
wij naar hun voorbeeld het domein van de stedebouw, stedebouwkunde en stedebouwkunst nog niet angstvallig willen begrenzen. Er
is behoefte aan stedebouwkundigen als all round planners en aan
tuin- en landschapsarchitecten, die deel kunnen nemen aan de stedebouw in volle omvang.
Mijne Heren Curatoren,
Het College van Herstel, dat mij heeft voorgedragen voor het ambt
dat ik heden aanvaard, ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen in
mij gesteld.
Aan U, huidige curatoren der Landbouwhogeschool, geef ik de verzekering, dat ik aan dit ambt mijn beste krachten zal geven.
Mijne Dames enHerenHoogleraren, Lectoren, Docenten,
Voor de meesten van U ben ik nog vrijwel een vreemde — niet voor
U, hooggeachte T E N D E L O O ! — maar enigen van U met wie ik hoop
samen te werken, zijn mij al op verheugende wijze tegemoet gekomen.
In overeenstemming met de nieuwe afdeling, welke niet wetenschap-

357
pelijk zal zijn gericht, zal ik in U w midden min of meer een buitenbeentje zijn, maar ik beoog niet mij als zodanig te gedragen. Wil van
my de verzekering aanvaarden dat ik het een eer acht in U w corps te
worden opgenomen en het contact met U op hoge prijs zal stellen.
Anderhalf j a a r geleden hebt Gij, Hooggeachte WELLENSIEK
hier gesproken over „ H e t streven naar geluk", over de principes die
de ontwikkeling van planten — en van dieren — bepalen en ook geldig
zijn voor de mens. Had ik mijn rede over HOWARD'S geesteswerk niet
evengoed kunnen noemen „Het streven naar geluk"? Wij allen hier
willen dat schragen via de Landbouwhogeschool en zijn studenten en
op zeer verscheiden wijzen kan het worden gediend.
HooggeachteBijhouwer,
Het is goed, dat aan de Landbouwhogeschool een aparte studierichting wordt ingesteld voor de tuin- en landschapsarchitectuur. Maar
het zou niet goed zijn als Gij daarvan niet de centrale figuur zoudt zijn.
Zij laat zich trouwens zonder U bezwaarlijk denken. Dat zegt alles
over Uw positie in de tuin- en landschapsarchitectuur van ons land.
Mijn plaats zal hier zijn naast U. Ik zou niet beter kunnen wensen.
U, die hier als lector aljaren met succes hebt gedoceerd, is de opleidingvan tuin-en landschapsarchitecten vertrouwd; ik ben daarin een
nieuweling. Het verheugt mij, dat ik op Uw volle steun mag rekenen.
Toen Gij in Maart van dit j a a r U w ambt hebt aanvaard, hebt Gij
U ook gericht tot de stedebouwers en architecten. Als een van hen wil
ik daarop antwoorden, nu mij de kans wordt geboden. Gij hebt gezegd
dat U, betrokken bij hun werkzaamheden, een nieuwe wereld is opengegaan. Dat neem ik graag aan. Maar daarvoor kan ook een missionaris de heidenen danken, die hij het Christendom brengt. Gij hebt
stedebouwers en architecten (en ontelbare anderen) in woord en geschrift veel meer gegeven dan Gij hebt kunnen ontvangen en als goed
missionaris laat Gij niet af te getuigen van U w goede zaak, die van
het groen en het landschap, — met het begrip van de wereld van stedebouw en architectuur dat Gij U hebt gewonnen. Niet het minst op
die wijze zijt Gij, veelzijdige „groenman" — het woord is van U —
van nationale betekenis. Waarlijk het zal mij een eer zijn hier naast
U te werken.
Dames enHeren Studenten,
mij persoonlijk nog onbekend. Heden wend ik mij tot U hiërarchisch
het laatst. Maar voortaan zal ik hier in de eerste plaats spreken tot U .
Ik hoop echter nog meer m e t U te mogen spreken, want dat zal het
meest vruchtdragend zijn, — ook voor mij.
Geloof mij, dat ik U wil geven wat ik te geven heb.
Tot besluit, voor U het slot van HOWARD'S Tuinsteden van morgen:
Laten wij — U en ik!— al onze krachten richten op de beperkte taak
en daarbij in de verderaf liggende grote opgaven slechts aansporingen
zien tot een vastberaden aanvatten van wat onze hand te doen vindt.

24. D E N A T U U R K U N D E I N D E N A T U U R W E T E N S C H A P P E N EN IN DE T E C H N I E K
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE N A T U U R K U N D E , M E T E O R O L O G I E EN K L IM A T O LOGIE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL O P 3 FEBRUARI 1948 D O O R

D R W. R. VAN W I J K
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Professoren,
Mevrouw en Mijne Heren Lectoren,Docentenen Doctoren,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en
Assistenten,
Dames en Heren Studenten,
envoorts Gij allen, diehiertegenwoordigzijt,
^eer geachte engewaardeerde Toehoorders,
Wij leven in een tijd, waarin in wijde kring een intense belangstelling voor de natuurwetenschappen valt waar te nemen. Een belangstelling bij de overheid, industrie en het publiek, die tot uiting komt,
o.a. in het steunen van wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, in de stichting van werkgroepen en instituten, in de
reorganisatie van het onderwijs, kortom in het nemen van maatregelen
om de beoefening van deze wetenschappen in de toekomst krachtiger
te doen plaats vinden dan tot dusver het geval was. Hoezeer vele natuuronderzoekers zich ook over deze stand van zaken mogen verheugen, hun vreugde wordt getemperd door het besef dat de verhoogde belangstelling ten dele samenhangt met de verarming in de
na-oorlogse wereld en met de in die wereld heersende spanningen.
Terzelfdertijd echter noopt hen dit tot bezinning over de vraag, wat
de maatschappij in deze tijd van de natuurwetenschappen verwacht
en hoe de beoefenaar van deze wetenschappen de verwachtingen kan
realiseren.
De eerste vraag laat zich gemakkelijk beantwoorden. Een intensieve beoefening van de natuurwetenschappen zal tot toepassingen
leiden, die nieuwe bronnen van welvaart leveren, waardoor het mogelijk moet worden voor de snelgroeiende wereldbevolking een redelijke
levensstandaard te handhaven en deze te bereiken in de gevallen,
waarin de levensstandaard thans te laag is. Men kan zich voorstellen,
dat de bestaande grondstoffen en productiemiddelen op rationelere
wijze worden gebruikt en daardoor een grotere hoeveelheid producten
ter beschikking komt, of doordat nieuwe grondstoffen, energiebronnen
en productiemiddelen worden ontwikkeld en tenslotte doordat tot
dusver onbekende producten worden vervaardigd. In samenwerking
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met economen en sociologen zullen de technici dienen te komen tot
een juiste regeling van de productie en tevens tot een redelijke distributie: van de vervaardigde artikelen. Het is te hopen, dat daarbij een
samenwerking op internationale basis mogelijk wordt, opdat een
industriële wedloop voorkomen worde, welke, zoals wij in de jaren
voor de laatste wereldoorlog enigermate hebben kunnen zien, even
désastreuse gevolgen kan hebben als een bewapeningswedloop.
O p de vraag, hoe de natuuronderzoeker aan de aan hem gestelde
verwachtingen kan voldoen, zal ik in het volgende ingaan. Daarbij zal
ik mij direct beperken tot de natuurkunde en hare toepassingen in de
techniek en andere wetenschappen.
I n het recente verleden hebben de toepassingen van de natuurkunde
in de techniek een dusdanige vlucht genomen, dat het ongetwijfeld
verantwoord is ook voor de toekomst grote verwachtingen te koesteren.
Men hoeft hierbij geenszins alleen te denken aan de zgn. atoomenergie,
die nu zozeer in het brandpunt van de belangstelling staat, of aan
andere gebieden van de natuurkunde van de atoomkern, zoals het
gebruik van kunstmatige radioactieve elementen, waarmede men
processen kan volgen die zich in het levende organisme afspelen.
O p vrijwel elk gebied van de natuurkunde heeft een zeer belangrijke
vooruitgang plaats gevonden, met als gevolg een groot aantal technische toepassingen. In een rede over de beoefening der natuurkunde
en de toekomst van ons land, heeft professor HOLST enige daarvan genoemd en andere besproken, welke in de naaste toekomst in een voor
de practijk geschikt stadium zullen kunnen komen en voorts nagegaan
op welke wijze het wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk
onderzoek hier te lande zou dienen te geschieden om de beste resultaten op te leveren. 1 ) I n binnen- en buitenland is in verschillende
artikelen ditzelfde onderwerp nog van andere zijden belicht.
Het zou ongetwijfeld voor de hand liggen op deze plaats na te gaan
in hoeverre de natuurkundige toepassingen in de landbouw tot een
belangrijke vooruitgang zouden kunnen bijdragen. Deze behoeven
niet alleen directe toepassingen te zijn, doch ook via de werktuigbouw, de technologie of andere wetenschappen kunnen zij op de landbouw inwerken. Dat op het gebied van de landbouw grote mogelijkheden liggen, bewijzen de in de laatste tijd vooral in het buitenland
bereikte resultaten. Men denke aan de mechanisatie van het landbouwbedrijf, de ontwikkeling van de techniek van het bewaren, conserveren en drogen, het extraheren van plantaardige oliën en in het algemeen de techniek van het verwerken van de producten van landbouw
en veeteelt. Men denke voorts aan een doelmatiger gebruik van de
bodem, aan de toepassing van de moderne inzichten over de beweging
van water door ondergrondse lagen, waarbij het water als een veerkrachtige stof beschouwd dient te worden, aan de invloed van straling
1

) Holst, Ned. Tijdschr. v. Natuurk. jaarg. X I I p. 123, 1946.
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en vochtigheid op de groei van planten en aan vele andere onderwerpen, welke natuurkundige aspecten bezitten.
Het is zeker de taak van de hoogleraar in de natuurkunde aan de
Landbouwhogeschool, daadwerkelijk mede te werken aan het invoeren van de natuurkundige methoden die van nut zijn voor de landbouw en de veeteelt, waarbij wij in het bijzonder natuurlijk denken
aan toepassingen in de verschillende delen van de Nederlandse Rijksgemeenschap. Een bespreking van de mogelijkheden daarvoor zou
echter in principe aansluiten bij de bovengenoemde beschouwingen
over de natuurkunde en de industrie. O m deze reden zal ik Uwe aandacht daarvoor niet vragen, hoe belangrijk het onderwerp ook is.
Er is echter nog een andere mogelijkheid dan de toepassing, waarmede de natuurkunde een bijdrage kan leveren aan de techniek en
niet alleen aan de techniek, doch evenzeer aan andere wetenschappen. O p het ogenblik neemt de natuurkunde een bijzondere plaats
in onder de natuurwetenschappen, doordat hier in hoge mate experiment en theorie samengaan en daarbij een vergaand gebruik wordt
gemaakt van de wiskunde. Het inrichten van de experimenten op een
zodanige wijze dat een wiskundige bewerking van de resultaten mogelijk wordt, het ontwerpen van speciale meetapparatuur daarvoor, het
streven naar generaliseren van de verkregen uitkomsten en het met
elkander in verband brengen van gebieden, die uiterlijk verschillend
zijn, doch die blijken in hun mathematische ondergrond overeenkomst te vertonen, dit zijn enige eigenaardigheden van de natuurkunde, waaraan zij een practische waarde ontleent ook voor die gebieden der techniek en natuurwetenschap, die ver staan van de
eigenlijke in de natuurkunde behandelde onderwerpen.
Naarmate een natuurwetenschap groeit en daarmede ook het aantal
bekende feiten toeneemt, ziet men in den regel het streven toenemen
de voornaamste onderwerpen op wiskundige wijze te behandelen.
E n niet zonder reden. Wanneer men erin slaagt een wiskundige basis
te vinden, wordt het mogelijk een groot feitenmateriaal op eenvoudige
wijze te ordenen en het daardoor te overzien. Men verkrijgt een inzicht in de samenhang tussen verschillende gebieden en kan daardoor
van de ervaring op het ene terrein verkregen, in andere gevallen gebruik maken. Men kan de onderlinge belangrijkheid van een aantal
tegelijk werkzame factoren quantitatief afwegen. En zo wordt het
mogelijk ook gecompliceerde gevallen te begrijpen. Dit leidt weer tot
het onderzoek van nieuwe gebieden. Zodra eenmaal bekend is, welke
grootheden voor een mathematische behandeling in aanmerking
komen, kan men zich tot de wiskundige wenden. Doch de grote moeilijkheid bij de natuurwetenschappen is, dat men uit de experimentele
feiten juist diè grootheden moet zien te grijpen, welke de essentiële
verschijnselen beschrijven zonder de mathematische behandeling te
ingewikkeld te maken. Dit zullen in het algemeen voor verschillende
wetenschappen verschillende grootheden zijn. En hier kan de natuur-
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kundige door zijn scholing in deze richting een belangrijke bijdrage
leverm. In de techniek is het welhaast nog belangrijker de gegevens
waarover men te beschikken heeft, quantitatief te overzien en daardoor
in staat te zijn quantitatieve conclusies te trekken.
Met het draineren van een landstreek, met het bouwen van een
fabriekencomplex zijn grote uitgaven gemoeid en het is daarom noodzakelijk alle zijden van een project zo grondig mogelijk te beschouwen.
Bovendien zijn het niet alleen de directe uitgaven, welke men in de
beschouwing dient te betrekken; dikwijls maken de zichtbare kosten
slechts een fractie uit van de werkelijke bedragen. De consequenties
die de uitvoering van het project heeft op de omgeving, moeten als
onzichtbare kosten of eventueel baten ook in rekening worden gebracht.
I n de regel zijn echter de gegevens die men ter beschikking heeft,
ten enenmale onvoldoende voor het trekken van zovergaande conclusies. Juist dan is het noodzakelijk te woekeren met de beschikbare
feiten. Bovendien leert men scherp de lacunes zien waarin door het
nemen van proeven kan worden voorzien. Door zich tot deze experimenten te beperken bespaart men dan een grote hoeveelheid tijd en
geld. En voor het uitvoeren van deze experimenten lenen zich wederom de natuurkundige grootheden en methodes, naast de eveneens
zeer belangrijke chemische analysen. K a n men aanvankelijk spreken
van toepassing van de natuurkunde in de techniek, zij het van de
wiskundige beschrijvingsmethode dezer wetenschap, uit dit contact
zal zich ontwikkelen een steeds verdergaande quantitatieve beschrijving van technische grootheden, die ten slotte voeren moet tot de
invoering van diè grootheden, waarmede zulk een beschrijving het
eenvoudigst plaats kan vinden. De essentiële grootheden zijn dan gevonden en men kan voortaan van een geheel zelfstandige theoretische
ontwikkeling van de technische wetenschap zelve, spreken. Een welbekend voorbeeld van zo'n technische grootheid vindt men in een
kengetal, zoals dat van GRASSHOFF, NUSSELT of REYNOLDS, dat bestaat
uit een combinatie van natuurkundige grootheden, doch als een nieuw
geheel, de beschrijving van de processen in warmte-overdracht en
vloeistofstroming zeer vereenvoudigt.
Wij zullen in het volgende aan een bepaald geval nagaan hoe de inwerking van de natuurkunde op een technische wetenschap en wel de
technologie plaats vindt. Hierbij zijn drie phasen te onderscheiden.
In de eerste phase heeft men zuivere toepassingen van de natuurkunde, b.v. de constructie van meetapparatuur; vervolgens een
phase, waarin de gemeten gegevens quantitatief worden gebruikt
en tenslotte de phase, dat de voor de technologie essentiële grootheden, die als zodanig niet in de natuurkunde optreden, worden
opgespoord en gebruikt. De keuze van de technologie als voorbeeld
berust enerzijds op het grote belang van deze sterk op de practijk gerichte wetenschap voor de landbouw, anderzijds op het feit, dat hier
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de invoering van de natuurkundige quantitatieve beschouwingen van
recente datum is.Voorts omdat deze wetenschap verder van de natuurkunde afstaat dan b.v. de electrotechniek, de werktuigbouw, de meteorologie of de physische chemie, welke op zichzelf genomen overigens
ook zeer fraaie voorbeelden vormen van de geschetste ontwikkeling.
Met hetgeen in Nederland onder chemische en physische technologie wordt verstaan, komt in de Angelsaksische landen de „Chemical
Engineering" het meest overeen. Het Amerikaanse instituut van
„Chemical engineers" definieert „Chemical Engineering" als de
ingenieurswetenschap, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en
toepassing in de practijk van werkwijzen, die met chemische en physische veranderingen van de materie hebben te maken. x) Allerlei
chemische en physicochemische reacties vallen hieronder, waarvan
b.v. fermenteren, oxydatie, basenuitwisseling en vele andere de landbouw direct raken. Verder natuurkundige processen, die voor het
uitvoeren van deze reacties van belang zijn, of voor het afscheiden en
zuiveren van de reactieproducten, dan wel van de uitgangsstoffen.
Mengen, destilleren, filtreren, extraheren, warmteoverdracht, diffusie
zijn dergelijke processen, waarvan eveneens de landbouwkundige toepassingen duidelijk zijn.
In het begin van deze eeuw verkeerde de technologie grotendeels in
het stadium van een zuiver empirische wetenschap. Wel was zij nauw
verbonden met de scheikunde, doch de typisch technologische problemen treden eerst bij de industriële toepassingen op. Het gebruik
van grondstoffen die uit vele componenten bestaan, waardoor nevenreacties optreden, het controleren van reacties, die met grote quantiteiten stof worden uitgevoerd, het afvoeren van de reactiewarmte,
waarbij dikwijls als eis wordt gesteld de temperatuursverschillen klein
te houden, het transport van de stoffen en de catalysatoren, de voorzuivering, menging en opslag zijn enige voorbeelden van de vraagstukken, waarvoor de technologie geplaatst wordt.
Daarbij is voor de industriële ontwikkeling van beslissend belang of
men erin slaagt, een economisch verantwoorde oplossing te vinden. O p
typisch Amerikaanse wijze drukt POTTER dit als volgt uit: „W at ook
de teller moge zijn in een vergelijking die men aan technische studenten voorzet, de dollar moet altijd in de noemer optreden, hetzij
direct, hetzij indirect."
Zo groot waren in de aanvang de ondervonden moeilijkheden, dat
vele technologen meenden, dat het vinden van een strenge wiskundige
basis voor de technologie onmogelijk zou zijn. Alleen een langdurige
ervaring en kennis van een zeer groot feitenmateriaal zou de technoloog
in staat stellen deze problemen practisch te beheersen. Van geval tot
geval moeten daartoe telkens bij iedere afwijking van bekende werkwijzen tijdrovende en kostbare proefnemingen worden gedaan om in
') Newman, Trans Am. Inst. Ohem. Engrs. Supplement to 34 p. 6, 1938.
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de nieuwe omstandigheden de optimale condities te vinden. Alle
toepassingen komen daardoor onafhankelijk van elkander te staan en
het wordt zeer moeilijk voor de technoloog, die op een bepaald gebied
werkzaam is, zich in een ander gebied in te werken. Eenzelfde opvatting treft men niet zelden aan bij technici en beoefenaars van een
natuurwetenschap waar het nog niet is gelukt een beschrijving op wiskundige basis te verkrijgen. Hiertegenover kan men stellen, dat juist
naarmate het aantal factoren, dat men in de beschouwing dient te
betrekken, groter is, het des te belangrijker wordt door zulk een behandelingswijze orde in de chaosvan feitenmateriaal tebrengen. Helaas
kan men eerst achteraf de vraag beantwoorden of zulks in een speciaal
geval mogelijk is; doch de historie geeft vele voorbeelden waaruit men
moed kan putten.
Het is daarvoor wellicht van belang op te merken, dat ook in de
natuurkunde zelf, telkens zich een dergelijke moeilijkheid voordoet
wanneer een nieuw gebied in studie wordt genomen. En nog niet lang
geleden, zeg een dertig j a a r geleden, meenden vele experimentele
natuurkundigen eveneens het met slechts zeer weinig theorie te kunnen stellen. Een opvatting, die men nu nauwelijks meer zal tegenkomen. En inderdaad, ieder die wel eens het spectrum van ijzer heeft
gezien, zal toegeven, dat het op eerste aanblik hopeloos moest schijnen
dit spectrum met zijn vele duizenden lijnen te willen ontwarren. En
dan bedenke men dat dit spectrum, daar het door een atoom wordt
uitgezonden, nog eenvoudig is vergeleken bij dat, hetwelk de moleculen uitzenden.
Toch is het gelukt de spectra te ontwarren en thans kan een natuurkundige zich in enige maanden tijds meer kennis over dit onderwerp
eigen maken, dan vroeger in zijn gehele leven mogelijk zou zijn geweest. Maar pas het volle belang van de wiskundige natuurbeschrijving ziet men in dit geval in door te bedenken, dat dezelfde wetten die
PLANCK en BOHR voor de spectra geformuleerd hebben, het fundament
vormen van de moderne atoom-theorie, die weer op haar beurt, b.v.
in de scheikunde toepassing vindt.
Doch laat ons thans weder tot de technologie terugkeren. Reeds in
het stadium van de zuivere empirie werden physische grootheden
gemeten; druk, temperatuur, hoeveelheid der aan het systeem toegevoerde grondstoffen, e.a. Men trachtte hiermede de condities vast te
leggen, waaronder volgens de ervaring een procédé goed verliep bij
een bepaalde grondstof. Bij overgang op een nieuwe grondstof moest
de empirie de nieuwe waarden leren, waarop verder de instelling zou
moeten geschieden. Met de toeneming van het aantal stoffen, dat
bereid werd en het ingewikkelder worden van de processen zelf, namen
zowel de eisen, die men aan de metingen ging stellen, alsook het aantal
grootheden, dat men ging meten toe, b.v. de dielectrische constante,
de viscositeit, trachtte men continu te meten, evenals de dichtheid.
Hiermede kwam de toepassing van de natuurkunde in het ont-
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werpen van meetinstrumenten, die logischerwijze gevolgd werden door
regelinstrumenten. Immers het ligt voor de hand een grootheid, zeg
de temperatuur, direct te gebruiken voor het instellen van een regelafsluiter, instede van de temperatuur af te lezen en vervolgens opdracht
te geven een afsluiter te verstellen. Een belangrijk feit was echter, dat
men tevens debeschikkingkreegoverfeitenmateriaal, datquantitatief te
bewerken was en dat met het proces in verband kon worden gebracht.
Een zeer belangrijke stap voor de ontwikkeling van de technologie
is geweest de invoering van de elementaire bouwstenen, d.w.z. chemische elementaire processen en physische elementaire werkwijzen,
waarvan de hierboven gegeven reacties en handelingen voorbeelden
vormen. Hiermede werd de technologie opgevat als te zijn opgebouwd
uit deze elementaire bouwstenen, die telkens op verschillende wijze
gecombineerd de verschillende industriële processen leveren. Men had
nu nog slechts elk van deze elementaire processen te onderzoeken en
deze op een logische wijze te combineren om daarmede tot een basis
voor de gehele technologie te komen. O p het belang van de physische
elementaire handeling vestigde o.a. LITTLE in 1915 de aandacht en
sindsdien zijn deze naast de chemische processen intensief bestudeerd. 1 )
Ook in de elementaire processen keert dezelfde volgorde van de invloed van de natuurkunde weder. In enkele gevallen, zoals bij de
overdracht en uitwisseling van de warmte voor de constructie van
koelers, verdampers of verwarmingsovens e.d. kon men direct gebruik
maken van de ervaring, die bij de stoommachine was opgedaan, zodat
men hier in principe niet verder hoefde te gaan dan toepassing van het
bekende. Natuurlijk moet men wel rekening houden met speciale
eisen wanneer men nu eens met zeer taaie vloeistoffen, dan weer met
gemakkelijk ontledende stoffen te maken heeft en dikwijls met sterk
corroderende producten.
Speciaal voor de toepassing in de chemische industrie gaf
D R E W in 1931 een overzicht van een aantal technisch belangrijke
gevallen van warmteoverdracht, die voor de Amerikaanse lezer
moeilijk toegankelijk waren, alsmede de mathematische theorie
van de warmteoverdracht. 2) Het is interessant te zien hoe daarvoor
het werk van een FOURIER, POISSON, G R A E T Z , LEVEQJJE, GROEBER,
nog steeds als basis dient, hoewel in de loop der tijd vele verbeteringen
zijn aangebracht. In de warmte-overdracht voor de chemische industrie hebben wij derhalve een voorbeeld van een elementaire handeling
welke volledig beschreven kan worden door toepassing van de reeds
in de natuurkunde en andere industrieën vergaarde kennis. Dit betekent natuurlijk geenszins dat toepassing kan geschieden zonder dat
op grote schaal origineel werk nodig is en inderdaad ziet men dat zulk
werk o.a. voor regelapparaten en constructie van ovens speciaal voor
x

) Zie Shreve The Chemical process industries, Mc Grawhill, 1945.
) Drew. Trans. Am. Inst. Chem. Engrs. 26 p. 26 1931.
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de technologie geschiedt. De fundamentele grootheden echter, zijn
op dit gebied bekend en eerst wanneer men onder geheel andere omstandigheden zou komen te werken, dan thans het geval is, zou de
noodzakelijkheid kunnen optreden geheel andere basisgrootheden in
te voeren.
Een voorbeeld van een handeling, waarbij na de periode van de
toepassingen nog een stadium van eigenontwikkeling à priori verwacht
mag worden, is de typisch in de technologie thuisbehorende destillatie.
Onder destillatie vat men de methoden samen, waarmede een splitsing teweeg gebracht wordt tussen de hoog- en laagkokende bestanddelen, die gezamenlijk in een mengsel voorkomen, door verdampen en
het verdichten van de dampen tot vloeistof. Laat ons als voorbeeld een
mengsel beschouwen waarop de mensheid reeds sinds eeuwen de kunst
van het destilleren met grote virtuositeit heeft toegepast; het mengsel
alcohol en water. Wanneer met water verdunde alcohol gedeeltelijk
wordt verdampt, dan blijkt de gevormde damp rijker te zijn aan de
lager kokende alcohol dan de oorspronkelijke vloeistof was en natuurlijk is de damp a fortiori alcoholrijker dan de achtergebleven vloeistof.
Deze wijze van destilleren door gedeeltelijke verdamping en de
damp te condenseren en daarna eventueel het destillaat weder te verdampen, is de oudste wijze van destilleren. Volgens FORBES gaat de
techniek hiervan reeds terug tot de Kopten in het begin van onze
jaartelling en zij is door de Arabieren naar Europa overgebracht. x)
Warmtetechnisch bezien is deze techniek erg ongunstig en bovendien
voor de verwerking van grote hoeveelheden moeilijk te hanteren,
vooral wanneer vele trappen van verdamping worden toegepast.
Bij de tegenwoordig meest gangbare wijze van destilleren wordt de
ontwikkelde damp in aanraking gebracht met vloeistof van telkens
andere samenstelling. Deze vloeistof is zelf eerst door condensatie uit
de damp gevormd. De vloeistof loopt daarbij in een kolom over platen
naar beneden, terwijl de dampen door openingen in de platen opstijgen en bij het borrelen door de vloeistof de lagerkokende delen uit
de vloeistof opnemen. Omgekeerd staat de damp zijn hoogst kokende
bestanddelen aan de vloeistof af en zo vindt een uitwassing van beide
phasen tegelijkertijd plaats in tegenstroom, waardoor het mogelijk
wordt een hoge zuiverheid van de eindproducten, nl. het destillaat en
hei: residu, te verkrijgen op een economische wijze. Deze moderne
wijze van destilleren is in principe ontstaan in het begin van de vorige
eeuw, toen de bereiding van alcohol uit wijn in Frankrijk, destillatie
van grote hoeveelheden vloeistof noodzakelijk maakte, waarbij de
warmte-economie zwaarder ging wegen dan te voren het geval was.
Iets later werd eveneens in Frankrijk de eerste poging gedaan om een
destillatie-apparatuur te berekenen. 1 ) Uit een dergelijke berekening
moet volgen hoeveel platen gebruikt moeten worden, welke hoeveel*) R. J . Forbes, De Ingenieur, 59e Jaargang No, 24 p, 24 p.M . 15, 1947.
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heden damp als condensaat in de kolom teruggevoerd worden enwat
de zuiverheid der verkregen eindproducten wordt. Met behulp van
deze gegevens kan dan de constructie van een kolom en de daarbij
behorende verdere apparatuur de koelers, de verhittingsketel e.d.,
ter hand worden genomen. Een volgende stap zou zijn rekening te
houden met wisselingen in de samenstelling van het uitgangsmateriaal
en derhalve na tegaan, watdeconsequenties daarvan opde zuiverheid
van de eindproducten zijn.
Het is eerst de studie van de evenwichten tussen damp en vloeistof
geweest en meer in het algemeen de ontwikkeling van de warmteleer
in het midden en de tweede helft van de vorige eeuw, die een wetenschappelijke basis heeft verschaft voor de berekeningen van de destillatie. Wij zien dan ook als toepassing daarvan aan het einde van de
negentiende eeuw dat de theorie van het eenvoudigste geval, ni. de
destillatie van mengsels, dieuit slechts twee bestanddelen bestaan, het
stelsel alcohol-water behoort tot deze groep, wordt ontwikkeld. Onder
de velen die zich hiermede verdienste hebben verworven, noemen wij
in de negentiende eeuw slechts SOREL en HAUSBRAND, inhet begin van
de twintigste, MAILLER, lord RALEIGH, THORMANN en W. K. LEWIS.
Een weinig later, nl. in 1925, kwamen Mc CABE en T H IE L E met een

zeer elegante grafische methode voor de dag en wij noemen verder
het ongeveer gelijktijdige werk van UNDERWOOD en in Nederland
W. H. KEESOM. !)

Hoe ingenieus ook in vele gevallen de theorie is, zij vertoont alle
typische kenmerken van te zijn toegepaste natuurkunde en toegepaste
physische chemie; de voor de technologie essentiële grootheden die
met het tegenstroomproces en met de systemen, dievele bestanddelen
bevatten, samenhangen, heeft men daarbij nog niet kunnen introduceren.
De berekening van een kolom vindt volgens deze methoden plaats,
door metbehulp vandewarmteleer desamenstelling te berekenen van
de vloeistof en de damp die een bepaalde plaat verlaten ; uit de gevonden waarden kan men vervolgens de samenstellingen van vloeistof
en damp opdevolgende plaat vinden enzovoortgaande verkrijgt men
de samenstellingen op iedere plaat in de kolom. Deze handelwijze
noemt men de berekening van plaat tot plaat. Voor iedere scheiding
door destillatie dient men een aantal van dergelijke berekeningen te
maken, waarbij dewarmteconsumptie enhet totaal aantal platen inde
kolom worden gevarieerd en daarop moeten de verkregen resultaten
onderling worden vergeleken, waarna de meest economische kolom
kan worden uitgekozen.
Voor de systemen die slechts twee bestanddelen bevatten, is deze
manier vanberekening nogweltoetepassen aliszijreeds daar weinig
overzichtelijk en voor de practijk toch nog vrij omslachtig. O m deze
M Mc Cabe en Thiele Ind. Eng. Chem. 17609,1925.
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redenen pleegt men de onderstellingen in te voeren, dat de verdampingswarmte per gram-molecule voor alle componenten in het mengsel dezelfde is en verwaarloost men de voor het opwarmen van de
steeds hoger kokende vloeistof benodigde warmte. De practische
hanteerbaarheid van Mc CABE en THIELE'S methode berust op deze
onderstellingen. Doch het behoeft niet gezegd te worden, dat deze vereenvoudiging ten koste van de exactheid gaan.
Voor systemen met drie en meer bestanddelen worden de complicaties reeds bij het berekenen van de evenwichten op iedere plaat afzonderlijk zo groot, dat de berekening van plaat tot plaat tijdrovend
wordt en vrijwel steeds met de genoemde en eventueel nog enige
andere vereenvoudigde onderstelling wordt uitgevoerd. Men vergenoegt zich uit dien hoofde meestal met een vereenvoudigde berekening
te maken voor een of een paar kolommen, waarmede de gevraagde
scheiding is teweeg te brengen en legt dan een flinke zekerheidsfactor
op de gevonden warmteconsumptie en het aantal schotels. Het wordt
verder aan de practijk overgelaten empirisch de gunstigste instelling
op te zoeken, waarbij door de theorie het gebied van de variatiemogelijkheden is beperkt.
Doch zelfs onder toepassing van vereenvoudigingen is bij een groot
aantal componenten de berekening tijdrovend. Heeft men b.v. tien
componenten, dan moeten in iedere stap 21 vergelijkingen worden
opgelost. Wat dit betekent voor een kolom met een vijftigtal schotels,
zoals tegenwoordig voorkomt, laat zich makkelijk gissen. Hierbij komt
nog een essentiële moeilijkheid voor de uit vele componenten bestaande
systemen.
Men dient nl. uit te gaan van een plaat, waarop de samenstelling,
hetzij van de vloeistof hetzij van de damp bekend is. Men zou kunnen
menen, dat daarvoor de producten, die men wenst te bereiden geschikt zijn. Een nadere beschouwing echter leert, dat noch van het
destillaat, noch van het residu, de samenstelling ten volle bekend is.
Het destillaat b.v. bevat ook de hoogst kokende component die in het
uitgangsmengsel voorkomt, zij het dat in vele gevallen de hoeveelheid
in het destillaat zeer gering is, zodat deze op de eigenschappen van het
product van geen invloed meer is. Een concentratie van een duizendste
procent is op de eigenschappen van het eindproduct meestal van geen
invloed en dus practisch gelijk aan nul te stellen.
Doch bij de berekening van de kolom maakt het een groot verschil
uit welke concentratie aanwezig is. Is de concentratie exact nul, dan
vindt men op geen plaat de bedoelde component aanwezig en dus
ook niet in het residu; is zij niet exact gelijk aan nul, dan neemt voor
de volgende platen de concentratie geleidelijk aan toe en zij kan
zelfs groter worden dan de concentratie van alle andere componenten.
Alleen bij een juiste keuze der waarde van de concentratie in het
destillaat zal het mogelijk zijn precies op de samenstelling van het
residu uit te komen. En zo staat men voor de moeilijkheid, dat men
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voor de berekening de uiterst geringe concentraties van de zware componenten in het destillaat nauwkeurig moet kennen, hoewel deze voor
de zuiverheid van het destillaat van geen belang meer zijn. Het vinden
van de juiste waarden dezer concentraties, geschiedt wederom door
enige malen proberen.
Hier zien wij nu hoe de basiswetenschap het wel mogelijk maakt in
principe de theorie van de destillatie en daarmede dus de empirie
aan te vullen, doch dat in de practijk de moeilijkheden bij deze toepassing zo groot worden, dat daardoor geen overzichtelijke behandeling mogelijk is, tenzij in de eenvoudigste gevallen.
Voor de verdere ontwikkeling van de techniek langs minder empirische wegen is het noodzakelijk de technologisch essentiële variabelen
op te sporen en daarop de theorie te baseren. Dit nu is in de laatste
tijd gelukt.
Het enorme belang dat de chemische industrie heeft bij de destillatie
van systemen van vele componenten is de oorzaak geweest, dat in de
laatste 25j a a r zij zelfs het belangrijkste onderwerp in de Amerikaanse
technologische literatuur uitmaakt. De Studie van de evenwichten
tussen gas en vloeistof voor systemen, die vele componenten bevatten,
werd met kracht ter hand genomen en in het bijzonder werden de
koolwaterstofmengsels onderzocht op aandrang van de petroleumindustrie, waar aan de destillatie van de minerale olie steeds hogere
eisen werden gesteld. En zo gaf de ontwikkeling van de techniek weer
aanleiding tot uitbreiding van het natuurkundig onderzoek. Echter
op een andere wijze dan vroeger geschiedde.
De zoeven besproken berekeningsmethoden zouden nog omslachtiger zijn geweest, had men niet reeds van de aanvang af de verschillende componenten als in hoge mate van elkander onafhankelijk verdampend kunnen beschouwen. Men onderstelt daarbij, dat de concentratie, welke een component in de d a m p bezit, die boven een
vloeistofmengsel staat, alleen afhangt van de concentratie die dezelfde
component in de vloeistof bezit en dus onafhankelijk isvan de verdeling
van de andere bestanddelen. De thermodynamica leert dat zulks alleen
mogelijk is wanneer tussen de beide concentraties een evenredigheid
bestaat en wat de technologie dus vroeg, was het bepalen van de
evenredigheidsfactoren. Nu is de verdamping van een component in
sterke mate afhankelijk van de overige bestanddelen die in het mengsel
voorkomen en men zou daarom menen, dat de genoemde onderstelling slechts een ruwe benadering zal kunnen vormen; doch dit is
geenszins het geval. Men kan nl. op listige wijze gebruik maken van
de omstandigheid dat het voor de hanteerbaarheid der evenredigheidsfactoren van geen invloed is wanneer deze nog van de temperatuur en
de druk afhankelijk zijn. En door deze afhankelijkheid goed te kiezen
kan men voor een belangrijk gedeelte de variaties in de samenstelling
van het mengsel beschrijven.
Hier heeft dus de technologie de voor haar geschikte wijze van be-
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schrijving van de evenwichten tussen gas en vloeistof gevonden en
daarmede een schrede gezet naar een eigen ontwikkeling. Van een
volledige afsluiting van het tijdperk der toegepaste natuurkunde en
physische chemie kan men echter eerst spreken wanneer ook voor het
tegenstroomproces zelf de essentiële factoren zijn gevonden. In de
laatste jaren is het ook gelukt deze te vinden, grootheden die uiteraard
wel samenhangen met de temperatuur, de druk en de concentraties,
doch die evenzeer nieuwe grootheden voorstellen voor de technologie,
als de entropie dit is voor de thermodynamica. Thans is het mogelijk
de theorie in een zo eenvoudige gedaante te gieten, dat men de invloed
van de verschillende factoren kan overzien. Een berekening van een
kolorn levert nu niet meer alleen een enkele kolom, waarmede de
scheiding tussen hoog en laagkokende bestanddelen kan worden uitgevoerd, doch tegelijkertijd alle mogelijke kolommen, het zijn er oneindig vele, welke de scheiding geven. Bovendien blijken de vereenvoudigende onderstellingen, die wij in het voorgaande hebben genoemd, te kunnen vervallen, daar de theorie ook onder zeer algemene
omstandigheden hare eenvoudige gedaante behoudt.
Het is hierdoor mogelijk problemen te overzien, welke men vroeger
nauwelijks vermocht te stellen, waarvan het onderweg aftappen van
een product een voorbeeld is. Het zij nog opgemerkt, dat de theorie
van de destillatie uiteraard ook van toepassing is op de andere tegenstroomprocessen, de extractie en de absorptie. Bij de extractie heeft
men te doen met twee verschillende vloeistoffen, die elkander uitwassen; zo kan men door extractie de welriekende bestanddelen van
een aetherische olie, zeg ruwe sinaasappelolie, concentreren. Bij absorptie worden de waardevolle stoffen uit een gas gewonnen door het
gas met een vloeistof uit te wassen, die niet, zoals bij de destillatie door
condenseren van de damp is gevormd, maar die uit geheel andere
stoffen dan in het gas voorkomen, kan bestaan. Ook drogen in tegenstroom valt als grensgeval onder deze klasse van werkwijzen. Van al
deze werkwijzen is naar sprekers mening in de naaste toekomst via
de theorie een grote practische ontwikkeling te verwachten; trouwens
ook nog van enige andere gebieden van de technologie, waar eveneens
het theoretisch inzicht groeiende is. En zoals in het voorgaande werd
betoogd zal een logische consequentie hiervan zijn, dat nieuwe grondstoffen en mogelijkheden ter beschikking komen, welke aanleiding
geven tot een voorlopig volkomen empirische ontwikkeling van weder
geheel andere gebieden.
In sommige gevallen kan zelfs de in het bovenstaande als derde
phase genoemde inwerking van de natuurkunde de hoofdzaak zijn.
Zo zijn in de tak van mijnbouw die zich met de ontginning van aardoliehoudendelagen bezig houdt, de zgn. reservoirengineering, de
eigenlijke toepassingen van de natuurkunde momenteel nog volkomen bijzaak. En het grote aantal natuurkundigen, dat op dit gebied
werkzaam is, is alleen te verklaren uit hun geschooldheid in het quan24
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titatief en critisch verwerken van feitenmateriaal en het trekken van
conclusies daaruit. De hoofdproblemen zelf, die neerkomen op het
economisch opvoeren van een zo hoog mogelijk percentage van de in de
laag aanwezige aardolie, liggen geheel op mijnbouwkundig terrein.
Hebben wij tot dusver gesproken over de vooruitgang die in een tak
van wetenschap of techniek op zichzelf beschouwd, wordt verkregen
door de verruiming van inzicht, niet minder belangrijk is de mogelijkheid, die daardoor wordt geschapen voor technici en wetenschappelijke onderzoekers om zich in korte tijd de fundamenten eigen te maken
op een ander gebied dan hun eigen vakgebied. Het gecompliceerde
karakter van vele industriële vraagstukken maakt het noodzakelijk,
dat overleg wordt gepleegd tussen specialisten op geheel verschillende
gebieden, die dikwijls de grootste moeite hebben, elkanders wijze van
uitdrukken en redeneren te begrijpen.
Te trachten hierin verbetering te brengen en daarmede het nuttig
effect van zulke samenwerking te verhogen, is een belangrijk deel van
de taak, die op de hogescholen rust. Wanneer men eenmaal erin geslaagd is een gemeenschappelijke basis te vinden voor de wijze, waarop
de problemen worden gesteld en behandeld, wordt het tevens eenvoudiger dat technici, die specialist zijn in een bepaalde tak der techniek, eventueel ook met vrucht werkzaam kunnen zijn op een ander
gebied, wanneer een wijziging in de industriële structuur zulks noodzakelijk mocht maken. De grote maatschappelijke gevaren, die kleven
aan vergaande specialisatie worden daarmede verminderd.
Na het voorgaande zal het wel duidelijk zijn, dat naar sprekers
mening, deze gemeenschappelijke basis gevonden kan worden in de
quantitatieve methoden van redeneren. Men zou zelfs kunnen zeggen,
dat voor die takken van techniek als de technologie, de mijnbouw en
voor die wetenschappen als biologie en geologie, j a zelfs economie,
die op zichzelf vrij ver van de natuurkunde afstaan, de natuurkunde
door de theorie van practisch belang is. En zo kan men begrijpen, dat
juist in die landen, waar de industrie het sterkst ontwikkeld is, het
Duitsland van vóór de oorlog en thans de Verenigde Staten van NoordAmerika, het streven bestaat ook voor deze gebieden het onderwijs
in de wis- en natuurkunde uit te breiden. Zou men in het eerste geval
nog kunnen denken, aan een neiging tot theoretiseren, de Amerikaan
kan men toch hiervan moeilijk verdenken. Daarbij wordt er naar gestreefd, de student steeds zo vroeg mogelijk met het gebruik van deze
wetenschappen voor practische gevallen vertrouwd te maken en hem
het begrip bij te brengen dat een technische oplossing eerst is verkregen, wanneer de berekeningen weer in ijzer en beton of eventuele
schema's van werkwijzen zijn omgezet.
En wanneer wij nu trachten samen te vatten wat de natuurkunde
kan bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek, dan luidt het antwoord daarop :In de eerste plaats, door de hier opzettelijk niet besproken directe toepassingen, doch daarnevens in het quantitatief inter-
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preteren van verschijnselen, het trekken van quantitatieve conclusies
daaruit en het leggen van verband tussen verschillende takken van
wetenschap en techniek.
Bij het invoeren van nieuwe werkwijzen kan men daarvan gebruik
maken om verschillende onderdelen afzonderlijk te bestuderen, waarna
men via berekening en welgekozen experimenten deze kan combineren. Men kan een deel der experimenten op verkleinde schaal uitvoeren, hetgeen besparing in tijd, materiaal en kosten betekent. En
dit is vooral van belang, in ons geval van een statengemeenschap,
waarin vooreerst nog het aantal van de beschikbare deskundige krachten en de technische hulpmiddelen gelimiteerd zijn.
Het zij mij vergund van deze plaats mijn eerbiedige dank te betuigen
aan Hare Majesteit de Koningin, aan Wie het heeft behaagd mij te
benoemen.
Mijne Heren Curatoren,
Het verheugt mij thans de gelegenheid te hebben aan U en daarmede tevens aan het voormalig CollegevanHerstel, mijn dank te mogen
uitspreken voor het vertrouwen dat Gij in mij stelt. Bij de besprekingen,
die ik met enigen Uwer mocht hebben, heeft het mij zeer getroffen, hoe
Gij de Hogeschool als een dynamisch geheel ziet, waar de wisselwerking tussen de verschillende delen met de ontwikkeling van wetenschap en techniek varieert en in het algemeen intensiever wordt.
Door de natuur- en weerkunde niet als een afzonderlijk gebied op te
vatten, doch als een onderdeel van de voor de landbouw belangrijke
natuurwetenschap, hoop ik in deze richting een bijdrage te kunnen
leveren.
Mijne Heren Hoogleraren, Dames en Heren Lectoren, docenten en wetenschappelijke werkers aan de Hogeschool,
Het is mij een groot voorrecht in Uw kring te zijn opgenomen. De
met het practische leven verbonden vraagstukken hebben steeds in
hoge mate mijn belangstelling gehad. Meer en meer heb ik leren inzien, dat hier op den duur slechts fundamenteel onderzoek resultaten
van blijvende waarde oplevert. Het is voor mij bijzonder aantrekkelijk
zulk onderzoek, gezamenlijk met U in de wetenschappelijke spheer
ener Hogeschool uit te voeren.
Dames enHeren Wetenschappelijke werkers aan Universiteiten, de Technische
Hogeschoolen Instituten,
Het is mij een vreugde het contact met U weder op te nemen. In het
bijzonder ben ik U, leden van de staf van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut te De Bilt, erkentelijk voor de wijze waarop
Gij mij hebt ontvangen.
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Wanneer ik bij deze gelegenheid naga, welke personen belangrijke
invloed op mijn wetenschappelijke en technische vorming hebben uitgeoefend, dan wil ik mijn gewezen leermeester, wijlen professor
ORNSTEIN gedenken, die naast zo vele andere qualiteiten, in hoge mate
de gave bezat de problemen groot te zien, hoofdzaken en bijzaken te
scheiden. Het zij mij veroorloofd enkele regels aan te halen uit de
rede, die Professor ORNSTEIN heeft uitgesproken bij de viering van den
296ste verjaardag der Utrechtse Hogeschool op 11 April 1932:
„Nu wij in deze tijd met rustig en ernstig oordeel overwegen moeten
wat voor de mensheid nodig en noodzakelijk is, nu wij in productievorm en arbeidswijze voor vraagstukken staan groter dan wellicht
sedert eeuwen aan de mens gesteld zijn — nu kan het nut hebben ons
af te vragen wat onze wetenschap bereikt heeft, of haar taak eeuwig is
voor de mens, of dat zij slechts past in het kader van een bepaald
productiestelsel.
Doch bij de eminent practische betekenis die ons vak heeft en steeds
meer gekregen heeft, zouden wij eenzijdig zijn in ons oordelen en overwegen als wij die andere zijde van de taak der natuurkunde, de taak
in de toepassing en haar waarde voor het produceren — afgezien
van de sociale vormen van het productieproces — niet in de kring
onzer beschouwingen trokken." 1 )
Het is mij niet mogelijk allen te bedanken, van wie ik veel heb geleerd. Ik moge daarom volstaan met nog de samenwerking te vermelden met vele vroegere collega's bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, Werktuigkundig ingenieurs, Mijnbouwers, Physici, Technologen,
Chemici en Geologen, welke samenwerking voor mijn vorming zeer
belangrijk is geweest.
Hooggeleerde Prins,
Ons eerste contact dateert reeds van vele jaren geleden. Gij weet
hoezeer ik Uw arbeid in het algemeen en in het bijzonder aan deze
hogeschool waardeer, waarbij gij steeds het verkrijgen van inzicht als
primaire factor hebt gesteld.
Het verheugt mij U w werk verder te mogen voortzetten. Nu wij
beiden bekend zijn met het terrein van elkanders tegenwoordige werkzaamheid, hoop ik ten zeerste, dat deze bekendheid in de toekomst tot
een vruchtdragende samenwerking moge leiden.
Mijne medewerkers aan deafdeling natuur- en weerkunde,
In de korte tijd, dat wij gelegenheid hebben gehad elkander te leren
kennen, heb ik met grote waardering kunnen constateren, hoezeer het
werk U ter harte gaat en hoe ook teleurstellingen niet in staat zijn
geweest de werkelijke vreugde, die gij in U w werk schept, te ver!

) Ornstein, De Beteekenis der Natuurkunde voor Cultuur en Maatschappij, Var;
Druten, Utrecht, 1932.
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minderen. Moge ik U, Hooggeleerde REESINGK, nogmaals dank zeggen
voor de voortreffelijke wijze, waarop Gij, onder zeer moeilijke omstandigheden, kans hebt gezien, het onderwijs gaande te houden, en U
nogmaals gelukwensen met de uiterst belangrijke taak die Gij in
Bandoeng thans vervult.
DamesenHerenStudenten,
Velen van U zullen later in het maatschappelijk leven leidende en
verantwoordelijke posities innemen. Daarbij zult U telkens voor de
moeilijkheid komen, de samenhang van een aantal te Uwer kennis
gebrachte feiten trachten te moeten vinden, om vervolgens Uwe, soms
verdragende, beslissingen te nemen. Dat het kleine onderdeel
Uwer studie, dat de natuurkunde en meteorologie, electrotechniek en
het mij toevertrouwde gedeelte der technologie gezamenlijk uitmaken,
U daarbij mede tot steun moge zijn, is mijn streven.

25. L I C H T A L S F A C T O R I N
PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
REDE U IT G E SPR O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR IN H E T PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL O P 19 FEBRUARI 1948 D O O R

DRE. C. W A S S I N K
Mijne HerenCuratoren dezer Hogeschool,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames enHerenLectoren,Docenten, Wetenschappelijke
Medewerkers en Assistenten,
Dames enHeren StudentenenLeden van het Technisch
Personeel,
en voorts Gij allen diehier aanwezig zijt,
%eergeachteToehoorderessen en Toehoorders,
Aan de basisvan alle vraagstukken van voedselproductie staat heden
nog de voeding der planten. Uitbreiding van de kennis van de hieraan
ten grondslag liggende processen en de hierbij van belang zijnde invloeden zal steeds weer aanleiding zijn nieuwe maatregelen te overwegen,
waarbij het verworven grotere inzicht leidt tot meer rationele en verhoogde productie. De genoemde uitbreiding van onze kennis is een
taak van het plantenphysiologisch onderzoek en het beeld, dat wij ons
heden ten dage van de levensverrichtingen der planten maken is geresulteerd uit de in detail bijkans onoverzienbare veelheid van plantenphysiologische onderzoekingen, zoals deze in hoofdzaak in de laatste
drie eeuwen zijn verricht. Dank zij deze onderzoekingen heeft het
oude, Aristotelische geloof, dat de planten de voor hun bouw en
levensverrichtingen noodzakelijke stoffen als zodanig uit de aarde
opnemen, geleidelijk plaats gemaakt voor het inzicht, dat het merendeel der bouwstoffen op veelal nog onnaspeurlijke wijze door de
planten uit zeer eenvoudige uitgangsstoffen wordt gevormd, welke,
merkwaardigerwijze, naar quantiteit slechts voor een gering deel uit
de aarde worden betrokken. Men leerde inzien, dat de planten, in
een zeer letterlijke betekenis, van water en wind leven, en — niet te
vergeten — daarnaast van zonlicht, en als noodzakelijk complement
voor de nieuw verworven beschouwingswijze, moest men ook voor de
planten concluderen tot het bestaan van het uitermate complexe
stelsel van processen, dat wij heden ten dage onder de term biochemie
plegen samen te vatten.
Een vroege, klassiek geworden proef vanJ . B. VAN HELMONT demonstreerde treffend de onhoudbaarheid der Aristotelische zienswijze.
V A N HELMONT kweekte een wilgetak op in een kuip met aarde; na
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5 jaar werd de proef afgebroken en was de wilg 164 pond in gewicht
toegenomen, terwijl de aarde, in gedroogde toestand, slechts 2 ons in
gewicht was afgenomen. V A N HELMONT concludeerde hieruit, dat de
gewichtstoeneming van de plant geheel te danken was aan de opname
van water, waarmee hij de plant had begoten en bijgevolg de in de
plant aanwezige stoffen alle uit water moesten zijn gevormd. V A N
HELMONT'S conclusie uit zijn proef was volkomen verantwoord, immers, water was het enige dat hij, buiten de aarde, bij zijn weten
aan zijn proefobject ter beschikking had gesteld.
Eerst i n d e volgende eeuwen begon men ietsvan de relatie tussen de
planten en de hen omringende atmosfeer te vermoeden. Na enige
voorbereidende waarnemingen, waarbij speciaal de naam van
MALPIGHI moge worden genoemd, komt een grote opbloei van het
onderzoek op dit gebied tot stand in de laatste dertig jaren der achttiende eeuw, waardoor het bruto-mechanisme der plantenvoeding in
korte tijd in grote trekken bekend werd.
Toch kan men zeggen, dat bij de aanvang van deze periode, vermoedelijk min of meer los van het wetenschappelijk onderzoek, in
ruimer kring het inzicht reeds leefde, dat lucht en licht belangrijke
groei- en voedingsfactoren voor planten zijn. Als een voorbeeld moge
ik U aanhalen wat de Zutphense dominee MARTINET, die misschien
niet als een groot geleerde mag worden gewaardeerd, maar wien toch
een zekere helderheid van blik niet kan worden ontzegd, in zijn in de
zeventiger jaren der achttiende eeuw verschenen „Katechismus der
N a t u u r " te berde brengt. In zijn gesprek over de groei der planten
laat hij zijn weetgierige leerling vragen: ,,Komt dan de groei der
Planten alleen door 't voedsel van den Grond?", en hij antwoordt
onder meer: ,,Ik heb groote Boomen op zware Muuren zien wassen,
waaruit men besluiten moet, dat zij al het voedsel niet uit de aarde
trekken... de Aarde op eenen ouden Muur weinig zijnde, ...moet het
ander door de Lucht vergoed worden." Als hij tenslotte zegt: „Er is
nog iets, dat de Planten niet kunnen missen, 't welk gij egter niet zult
vermoeden voor dezelven noodig te zijn" en de leerling vraagt: „ W a t
is dat," dan antwoordt hij: „Een Hemelsch Voedsel! Ik doel op de
bekende alleruitmuntendste fijne vloeistoffe, die wij LICHT noemen,
welke, zich met de eerste beginselen der Planten vermengende, dezelven onderhoudt, voedt, beter gesteld, gezonder en lustiger maakt...
Zet eene Plant in het duistere, zij zal beginnen te kwijnen; en laat gij
ze daar in blijven, dan zal ze ten laatsten sterven."
Van dieper analytische waarde waren evenwel proeven door anderen
genomen.
PRIESTLEY had gevonden, dat planten in sommige gevallen lucht
kunnen herstellen, welke bedorven is door ademhaling of door het
branden van een kaars. Hoewel PRIESTLEY omtrent de nadere omstandigheden van dit verschijnsel nog slecht onderricht was, maakte
zijn ontdekking van de blijkbaar complementaire werking van planten
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en dieren op de atmosfeer een diepe indruk, welke er toe leidde, dat
aan PRIESTLEY in 1773 de jaarlijkse medaille van de Royal Society
werd uitgereikt. Bij deze gelegenheid hield PRINGLE, de voorzitter van
de Royal Society, een rede, waarin de boven aangeduide indruk in de
volgende visionnaire bewoordingen werd vertolkt: "From these discoveries we are assured, that no vegetable grows in vain, but that,
from the oak in the forest to the grass in the field, every individual
plant is serviceable to mankind ; if not always distinguished by some
private virtue, yet making a part of the whole, which cleanses and
purifies our atmosphere. In this the fragrant rose and deadly nightshade cooperate :nor is the herbage, nor the woods that flourish in the
most remote and unpeopled regions, unprofitable to us, nor we to
them, considering how constantly the winds convey to them our
vitiated air for our relief, and for their nourishment."
De opgang, welke PRIESTLEY'S onderzoekingen aldus maakten, werd
het uitgangspunt ook voor bijdragen, die door Nederlandse onderzoekers zouden worden geleverd. Hieronder heeft het werk van
INGEN-HOUSZ de grootste bekendheid gekregen. De resultaten van zijn
in 1779 in ongelooflijk korte tijd verricht, buitengewoon diepgaand en
veelzijdig onderzoek zijn neergelegd in een terecht vermaard geworden
werk, getiteld : "Experiments upon Vegetables, discovering their great
Power of purifying the Common Air in Sunshine, and of Injuring it
in the Shade and at Night." De roem, die dit werk oogstte, was zonder
twijfel ten dele te danken aan de suggestieve wijze waarop INGENHousz zijn beide voornaamste vorderingen ten opzichte van PRIESTLEY
reeds in de titel van zijn verhandeling wist te formuleren. Was voor
PRIESTLEY de luchtverbeterende werking der planten nog slechts
"something in the process of vegetation, or at least something usually
attending it", een onreproduceerbaar effect, dat in verband werd
gebracht met een langdurige ontwikkeling der planten in de beschouwde hoeveelheid lucht, INGEN-HOUSZ liet in een imposante reeks
van nauwkeurige proeven zien, hoe dit effect strikt aan de inwerking
van het zonlicht was gebonden en hoe onder deze voorwaarden een
appreciabele zuivering der lucht in weinige uren tot stand kan komen.
Hij toonde bovendien aan, dat het licht en niet de warmte van de zon
de werkzame oorzaak is, dat alleen groene plantendelen de lucht in het
zonlicht verbeteren en dat ze 's nachts een tegengestelde invloed uitoefenen, terwijl niet-groene delen van planten, als bloemen, rijpe
vruchten en wortels, zowel in het licht als in het donker de atmosfeer
slechter maken. Dit zijn nog niet de enige door INGEN-HOUSZ in zijn
eerste onderzoek bereikte resultaten, maar zij zijn voldoende om U te
doen zien hoe INGEN-HOUSZ de voorlopige waarnemingen van
PRIESTLEY wist uit te bouwen tot een gesloten en overzichtelijk materiaal, dat een vaste basis legde zowel voor de kennis der photosynthèse
als voor die der ademhaling van de planten.
Vrijwel vergeten is het intussen, dat in deze tijd ook andere Neder-
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landers zich niet zonder succes op hetzelfde gebied bewogen, waarbij
een van hen, VAN BARNEVELD, naar mijn mening, naast INGEN-HOUSZ,
aanspraak mag maken op een wel is waar bescheidener, maar toch
blijvende plaats in de historie van het onderzoek der photosynthèse.
De bedoelde onderzoekingen vinden eveneens alle hun uitgangspunt
in het werk van PRIESTLEY. In 1778 publiceerden DEIMAN en PAETS
VAN TROOSTWIJK een serie korte artikelen, waarin PRIESTLEY'S resultaten werden bevestigd, maar waarin overigens weinig nieuwe gezichtspunten werden geopend. De uitkomsten van PRIESTLEY waren
mede aanleiding, dat geleerde genootschappen, door het uitschrijven
van prijsvragen, verder onderzoek trachtten te stimuleren. Zo had het
Provinciaal Utregtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in het j a a r 1777 een prijsvraag uitgeschreven, te beantwoorden voor
December 1779, over het voor-ofnadeel der bomen, in en om de steden.
O p 3 December 1778 notuleerde het Genootschap de ontvangst van
een, 23 October 1778 gedateerde, uit 70 paragraphen bestaande en
onder zinspreuk ingezonden verhandeling van den in 1777 tot lid van
het:Genootschap gekozenAmsterdamsen apotheker W. VAN BARNEVELD.
Blijkens de inleiding is deze verhandeling door de prijsvraag geïnspireerd, maar blijkbaar is ze buiten mededinging ingezonden. In de loop
van het j a a r 1779 is VAN BARNEVELD'S verhandeling aan deskundigen
ter beoordeling gezonden en daarna aan den auteur teruggegeven om
rekening te houden met gemaakte opmerkingen. In 1780 is ze, na door
den auteur van een omvangrijke aanvulling te zijn voorzien, in het
eerste deel der Verhandelingen van het Genootschap gepubliceerd.
In het tweede deel der Verhandelingen van hetzelfde Genootschap
publiceerde VAN BARNEVELD een tweede studie, waarbij hij de luchtverbeterende werking van heesters en bomen onderzocht. In het derde
deel eindelijk, verschijnt een verhandeling van VAN BARNEVELD en
M U L L E R , welke als antwoord op de ten tweeden male uitgeschreven
prijsvraag was ingestuurd en werd bekroond.
Ons interesseert hier slechts, dat VAN BARNEVELD in het eerste gedeelte zijner eerste verhandeling uitdrukkelijk het zonlicht vermeldt
als tweede factor, naast de vegetatie nodig, ter verbetering van bedorven lucht. Na enige voorlopige waarnemingen vond hij in een opzettelijk daartoe ingerichte proef dat een plant huislook, buiten de zon,
een hoeveelheid lucht in drie dagen niet herstelde; in de zon gebracht,
deed de huislook zijn werking volkomen binnen weinige uren. „Derhalven," zegt VAN BARNEVELD, „was ik nu tot de kennis gekomen, dat
door de vegetatie, als de naaste oorzaak, de bedorvene lucht hersteld
wordt, maar niet dan met tussenkomst van een tweede werkende
oorzaak, te weten den Zonneschijn... Intussen hebben wij reden, om
ons te verwonderen, dat de Heer PRIESTLEY dit niet waargenomen
noch gemeld heeft."
Delatere Utrechtse hoogleraar in de Botanie, N. W. P. RAUWENHOFF,
heeft in zijn in 1853 verschenen dissertatie als zijn mening uitgespro-
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ken, dat VAN BARNEVELD de werking van het zonlicht waarschijnlijk
onafhankelijk van INGEN-HOUSZ heeft ontdekt.
Door INGEN-HOUSZ en vooral door den Duitsen vertaler van zijn
werken, SCHERER, is VAN BARNEVELD'S originaliteit in deze sterk in
twijfel getrokken. SCHERER beschuldigt VAN BARNEVELD er van, de
door INGEN-HOUSZ verkregen resultaten zonder bronvermelding in
zijn verhandeling te hebben verwerkt, en wel in de periode nadat de
Directeuren van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap aan VAN
BARNEVELD zijn in 1778 ingezonden verhandeling ter verbetering
hadden teruggegeven. RAUWENHOFF heeft de met deze kwestie verband
houdende archiefstukken van het Genootschap bestudeerd en komt
op grond hiervan tot de conclusie, dat er geen reden bestaat voor
twijfel aan de goede trouw van VAN BARNEVELD.
O p grond van VAN BARNEVELD'S verhandelingen en van inlichtingen,
die mij door den Secretaris van het P.U.G., Dr J . C. BRANDT CORSTIUS,
met grote welwillendheid werden verstrekt, ben ik geneigd, mij geheel
bij RAUWENHOFF'S oordeel aan te sluiten en VAN BARNEVELD te laten
delen in de eer der ontdekking van de activiteit van het zonlicht bij de
verbetering der lucht door de groene planten. Dit te meer, waar VAN
BARNEVELD in zijn tweede verhandeling verschillende waarnemingen
van INGEN-HOUSZ met grote waardering vermeldt, deze critisch beschouwt en nog eens zijn ontdekking van 1778 naast die van INGENHOUSZ van 1779 stelt. Zo lezen wij in § 11 van deze tweede verhandeling: ,,...het eenen dag... donker weer was, wanneer, gelijk ik in mijne
Proeven van den jaare 1778 ontdekte en de Heer INGEN-HOUSZ een
ja a r na mij waargenomen heeft, de Boomen noch Planten, de verbetering van ongezonde Lucht zo mild niet uitwerken."
Is er dus stellig reden, VAN BARNEVELD onder de pioniers van het
photosynthese-onderzoek te vermelden, het moet gezegd, dat zijn
metingen het tegen die van INGEN-HOUSZ moeten afleggen, zoals hij
zelf in zijn tweede verhandeling volmondig erkent. Hieraan is het
waarschijnlijk toe te schrijven, dat hij ook niet de lucht-bedervende
werking der planten in het donker heeft kunnen waarnemen.
Van het bestaan van een gaswisseling in de planten had trouwens
geen der onderzoekers in deze jaren nog een helder begrip, waartoe
ook de phlogiston-chemie dier dagen een weinig geschikte basis bood.
Daaraan zal het mede zijn toe te schrijven, dat de resultaten der onderzoekingen van INGEN-HOUSZ, SENEBIER en anderen, nog niet zo gemakkelijk gemeengoed werden van de wetenschappelijke wereld en
weer tijdelijk op de achtergrond konden geraken tegenover de opvatting van HASSENFRATZ, dat de planten h u n koolstof zouden ontlenen aan de in de aarde aanwezige humus. Merkwaardig is hierbij,
dat DE SAUSSURE, die zelf nauwkeurige quantitatieve onderzoekingen
verrichtte aangaande de omzetting van het koolzuur door de planten,
niettemin in het bizonder voor de cultuurplanten aan de humus een
belangrijke bijdrage in de koolstofvoeding toeschreef. Vooral LIEBIG
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en SACHS deden de schaal definitief ten gunste van de koolstofvoeding
uit atmosferisch koolzuur onder invloed van het licht overslaan. In
dezelfde tijd werd de wezenlijke betekenis van het licht, nl. als bron
van energie voor de planten en daarmee voor de gehele organische
natuur doorgrond. Robert MAYER'S uitspraak: „Die Pflanzen nehmen
eine Kraft, das Licht, auf und bringen eine Kraft hervor: die chemische Differenz" wordt door RABINOWITCH gekarakteriseerd als "the
concluding chapter in the history of the discovery of photosynthesis".
Dames en Heren, ik stond reeds te lang stil bij mijn beschouwing
van het kiemplantje, waaruit de wijdvertakte boom van het moderne
onderzoek der photosynthèse is gegroeid. Met U nog de verschillende
facetten van het huidige onderzoek na te gaan en U hun samenhang
te tonen is verleidelijk, doch zou mij te ver voeren en U wellicht ook
niet in bizonderheden kunnen interesseren. Ik wil evenwel niet van
dit onderwerp afstappen zonder ook uit het huidige aspect enkele
punten in beschouwing te hebben genomen. Ik zal er hierbij helaas
geheel van moeten afzien de belangwekkende, hedendaagse ontwikkeling van het inzicht in het mechanisme van het photosyntheseproces
voor U uiteen te zetten. Hoewel wij hieraan in ons laboratorium mede
aandacht hopen te schenken, zal ik mij thans bepalen tot enkele
vraagstukken van meer algemene strekking.
In recente tijd trekt het humusprobleem allerwegen hernieuwde
aandacht. Het is opmerkelijk weer pleidooien te lezen voor het beter
verzamelen van menselijke faecaliën als meststof, zoals wij ze eveneens
in 1796 bij INGEN-HOUSZ vinden. Was naar Aristotelische opvatting en
ook bij HASSENFRATZ en zijn aanhangers, organische stof als zodanig
direct voedsel voor planten, INGEN-HOUSZ ziet deze mest als bron van
koolzuur. Tegenwoordig erkent men de waarde van humus als meststof om velerlei redenen, waarbij ook de productie van koolzuur nog
wordt genoemd. Dit koolzuur wordt geproduceerd door de microflora
en fauna van de grond, welke op haar beurt weer aangewezen is op
de organische stof van de humus. In hoever dit koolzuur een rechtstreekse verbetering van de stofbalans van het gewas ten gevolge heeft,
onttrekt zich nog aan een quantitatieve beoordeling. Daarvoor weet
men nog steeds te weinig van de karakteristieke grootheden van het
photosyntheseproces der hogere planten, van de onder verschillende
voorwaarden nog rendabel te benutten lichtintensiteiten en koolzuurspanningen en van de grootten dezer factoren tussen de gewassen.
Ook omtrent de verschillen in eigenschappen van het photosynthetisch
apparaat bij verschillende soorten en rassen is men nog slecht onderricht. Bij te dragen tot de vergroting van de kennis van deze voor het
inzicht in het wezen der stofproductie zo belangrijke factoren, zie ik
als een deel van de taak van het laboratorium voor plantenphysiologiscli onderzoek.
Vermeerdering van de humus leidt verder tot verhoging van wat
men wel noemt de „algemene vruchtbaarheid" van de grond, een
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vele factoren omvattend begrip, waarvan de analyse nog in het begin
staat. Zijn betekenis voor de groei der planten kan, naar mij toeschijnt,
zeer globaal als volgt worden geformuleerd. De winst aan droge stof
tijdens de groei van een plant wordt voor het overgrote deel met
behulp van lichtenergie uit koolzuur, water en minerale zouten in
de bladen bereid. De snelheid van de hierbij betrokken processen zal
behalve van de toestand der bladen ook kunnen afhangen van de omstandigheden waaronder de wortels verkeren, daar deze water en
andere stoffen aanvoeren. Het is uit ervaring bekend, dat de humus
een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het wortelstelsel,
waardoor de kans dat zich hier limiterende factoren voor de stofproductie manifesteren, geringer wordt.
Wij kunnen ons afvragen of de humus misschien organische stoffen
bevat, welke de groei gunstig beïnvloeden. In deze algemene vorm is
zulks wel waarschijnlijk. Vraagt men nader naar de wijze waarop dit
gebeurt, dan gaat dit waarschijnlijk via de werkzaamheid van microorganismen. I n recente proeven met rijst toonde BONNER aan, dat
langs deze weg organische stikstofverbindingen als stikstofbron kunnen
fungeren, welke onder aseptische voorwaarden onwerkzaam zijn. De
betekenis van het systeem:organische stof + micro-organismen is dan
gelegen in het langzaam ter beschikking stellen van noodzakelijke
ionen, welker aanwezigheid in hoge concentratie niet wordt verdragen.
BONNER vond in zijn proeven geen aanwijzingen, dat organische verbindingen direct bijdragen tot de energievoorziening van de plant of
als vitaminen worden opgenomen.
In vele gevallen heeft men echter bewijzen, dat organismen, welke
tot een autotrophe levenswijze in staat zijn, op de mogelijkheid tot
gelijktijdige heterotrophe voeding met versterkte groei reageren. Dit
geldt voor vrijwel alle micro-organismen met photosynthetisch vermogen, bij welke zulks serieus in zuivere culturen is geprobeerd. Ook
is sinds lang bekend, dat bladen suikers kunnen opnemen en verwerken, terwijl ook steriele culturen van Spirodelapolyrrhiza, volgens
een onderzoek van GORHAM, op toevoeging van suikers met versterkte
groei reageren. Daarnaast is vooral voor suikers de mogelijkheid tot
opneming door de wortels en verdere verwerking bewezen; kort geleden nog door STEINBERG in steriele agar-culturen van tabaksplantjes,
daarmee oude proeven, o.a. van LAURENT, bevestigend. Een recent
onderzoek van MYERS maakt het waarschijnlijk, dat bij het groenwier
Chlorellade heterotrophe verwerking van suikers gescheiden van het
photosynthese-proces verloopt. Voortgezet onderzoek in deze richting
zal zowel voor het humusvraagstuk als voor de physiologie der hogere
planten wellicht nog belangwekkende gezichtspunten kunnen openen.
Onder de natuurlijke voorwaarden, onder welke zich het overgrote
deel van de productie van voedingsstoffen op aarde voltrekt, is het de
energie van het zonlicht, welke, naar Robert MAYER'S uitspraak, in

381
chemische energie wordt omgezet. Dit vermogen is bij uitsluiting
eigen aan chlorophylhoudende plantendelen. Alleen deze weten de
weinig reactieve eindproducten der biologische en technische oxydaties, koolzuur en water onder gebruikmaking van de zonne-energie
weer te koppelen tot koolhydraten, onder afscheiding van zuurstof.
Deze reactie is in hoge mate endotherm, zodat per molecuul geassimileerd koolzuur een zeer groot bedrag aan energie wordt vastgelegd. In de laatste decenniën hebben wij bij micro-organismen vormen van photosynthèse leren kennen, die zowel stoffelijk als energetisch tussenvormen voorstellen tussen de klassieke autotrophic der
hogere planten en de heterotrophe levenswijze van schimmels en
bacteriën. RABINOWITGH heeft er op gewezen, dat alleen die plantaardige organismen, welke het vermogen bezitten tot photochemische
reductie van koolzuur met aan water ontleende waterstof onder vrijmaking van zuurstof, niet slechts door het overwegen van hun aantal,
maar ook door de aard van dit proces, in belangrijke mate bijdragen
tot liet vastleggen van zonne-energie. Naast de alom bekende groene
planten moeten hieronder worden genoemd de groene wieren, de
blauwwieren, de diatomeeën en de vrijwel tot de zee beperkte rooden bruinwieren. Naar tegenwoordige schatting voltrekt zich in de
oceanen minstens 4 / 5 , wellicht 7/s v a n de totale koolzuurfixatie op
aarde, 1/s of iets minder komt op rekening van de landplanten.
Onder de zich hierbij aansluitende problemen van geochemische
en energetische aard wil ik nog kort ingaan op het rendement waarmee
de op een bepaalde oppervlakte vallende zonne-energie door de
vegetatie in organische stof wordt omgezet. Ik trachtte hiervan voor
een aantal landbouwgewassen een schatting te maken op grond van
Wageningse, door REESINGK gepubliceerde, gegevens over de zonnestraling en van gegevens over de opbrengst en het droge-stofgehalte
van deze gewassen. Bijproducten, als loof en stro werden hierbij zoveel
mogelijk in aanmerking genomen. Landbouwgewassen lenen zich relatiefgoed voor een dergelijke schatting, daar zoweldeopbrengstcijfers als
de droge-stofgehalten goed bekend zijn. Het bleek, dat voor de meeste,
bij hoge oogstcijfers de in organische materie vastgelegde energie weinig
hoger ligt dan 1 % van degedurende devegetatieperiode op het beteelde
oppervlak vallende assimileerbare stralingsenergie. De maximale
opbrengsten van een aantal gewassen lagen bij circa 1,3 %, alleen
voor suiker- en voederbieten bij 2,2 %. Beschouwt men niet alleen de
assimileerbare, maar de totale straling, dan worden de gegeven rendementscijfers ongeveer de helft lager. Uiteraard moeten deze gegevens
als voorlopig worden gewaardeerd ; zij geven echter een indruk van de
mate, waarin enkele der voornaamste gewassen, welke wij daartoe
bezigen, op onze breedte in staat zijn de aangeboden zonne-energie
te fixeren.
I n de tropen staat het suikerriet bekend om zijn hoge opbrengsten.
De lange groeiperiode in aanmerking genomen en de hoge gemiddelde
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zonnestraling, is het rendement der zonne-energie hier echter eveneens
slechts 1 à 2 %. Aan deze schatting werden cijfers van BOEREMA voor
de straling ten grondslag gelegd, terwijl de totale droge stof in het gewas gelijk aan twee maal de suikeropbrengst werd gerekend.
Men zoekt tegenwoordig alom naar wegen voor rechtstreekse vastlegging van de zonne-energie op grote schaal. De onuitputtelijkheid
van deze energiebron wordt enigermate geïllustreerd door een door
anderen uitgevoerde schatting, welke leert dat, indien de zonneenergie met 10 % rendement zou kunnen worden gewonnen, een
bestraalde oppervlakte van circa 20 vierkante km voldoende zou zijn
om het jaarlijkse energieverbruik van ons land te dekken. Amerika
heeft zijn Solar Energy Research Project, en ook in ons land is in de
laatste tijd een discussie op dit gebied geëntameerd, welke naar wij
hopen tot onderzoek zal leiden.
Het onderzoek der photosynthèse kan ten aanzien van dit probleem
een tweeledige rol vervullen. Allereerst kan men zich afvragen of de
boven gegeven schatting van het rendement onder natuurlijke voorwaarden het maximaal bereikbare is, en zo niet, of men in staat is,
het photosyntheseproces met beter rendement te doen verlopen. Hierbij
zij opgemerkt, dat lage lichtintensiteiten met beter rendement kunnen
worden benut dan hoge en dat de zonne-energie in het bizonder in de
bovenlaag van een gewas veelal zo hoog zal zijn, dat deze niet meer
volledig rendabel is. Omstandigheden als lage temperatuur en beperkte koolzuurvoorziening werken in dezelfde richting. Hoewel
blijkens directe metingen het onder gunstige voorwaarden bereikbare
lichtrendement voor het assimilatorisch apparaat bij hogere planten
niet belangrijk geringer is dan bij lagere, zijn bij micro-organismen de
voorwaarden voor hoge rendementen der lichtenergie dikwijls gemakkelijker te realiseren. Eencellige groenwieren zijn onder geschikte
voorwaarden in staat als wit licht toegevoerde, geabsorbeerde energie
met een rendement van de orde van 20 % te verwerken. Zou men er in
slagen dergelijke organismen in het groot onder zodanige voorwaarden
te kweken, dan zou men een droge stofproductie kunnen realiseren,
welke zeker tien maal boven die der normale oogsten zou kunnen uitgaan. Voorlopig ziet men waarschijnlijk een uit eencellige wieren
bestaande oogst niet als een waardevol landbouwproduct. Het moge
intussen worden vermeld, dat VON WITSCH in een recente publicatie
heeft gerapporteerd, in een volgroeide cultuur van het bekende wiertje
Chlorellate hebben gevonden, dat tot 40 % van de droge stof uit vet
kan bestaan.
Het lijkt niet geheel uitgesloten, dat ontwikkeling van het photosynthese-onderzoek in deze richting technische betekenis zou kunnen
krijgen, waarbij vooral ook aan bepaalde diatomeeën zou kunnen
worden gedacht, welke nog bij zeer lage temperaturen hoge lichtintensiteiten rendabel verwerken.
Ten aanzien der cultuurplanten zal het voortgezet photosynthèse-
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onderzoek kunnen aantonen, welke eigenschappen het photosynthetisch apparaat in oude en nieuwe rassen bezit en zo misschien mede
kunnen leiden tot het in aanmerking nemen van deze eigenschappen
bij pogingen tot kruising en veredeling, een gedachte, welke reeds
jaren geleden door BOONSTRA werd vervolgd.
Een tweede aspect van het photosynthese-onderzoek in het kader
van een studie tot rendabele benutting der zonne-energie is gelegen
in de gedachte, dat de studie van de door de natuur gekozen weg ons
misschien technisch realiseerbare kunstmatige procedé's zou kunnen
aanwijzen. I n dit kader bezien de Amerikanen ook de, blijkens een
krantenbericht, op de jongste vergadering van de American Association for the Advancement of Science medegedeelde onderzoekingen
var. GAFFRON en medewerkers, die onder gebruikmaking van radioactieve koolstof en korte belichtingen er blijkbaar in slaagden bij eencellige wieren een nog niet volledig geïdentificeerd primair photosynthetisch product af te scheiden. De mogelijkheid wordt geopperd,
deze stof in de toekomst rechtstreeks te synthetiseren en te gebruiken
als"precursor for syntheticfood" en als "sun-fuel" voor "solar engines".
Men verlieze evenwel niet uit het oog, dat deze weg slechts betekenis
kan krijgen als men er in slaagt deze synthese met behulp der zonneenergie te realiseren.
Met deze blik in een mogelijk niet heel ver meer verwijderde toekomst, moge ik mijn vluchtige schets van enkele hedendaagse aspecten
van het probleem der photosynthèse, van de bereiding van voedsel
in en door licht, besluiten.
E>e betekenis van het licht voor de plantengroei zou evenwel al te
fragmentair zijn aangeduid, als ik geheel onvermeld liet, dat het licht
op velerlei andere wijzen zijn invloed op de planten doet gelden. Wij
denken hierbij aan die werkingen van het licht, welke de stand van
bladen en stengels richten en die wij met de term phototropie
aanduiden, verschijnselen die nauw verbonden zijn met de algemene strekkingsgroei. Ik noem verder de vorming van bladgroen,
welke bij de Angiospermen de aanwezigheid van licht vereist, de
formatieve werkingen van licht, de bloeiregelende en daglengteeffecten en andere. In de meeste dezer gevallen leidt de inwerking
van het licht tot een reactiecomplex dat zich principieel onderscheidt
van dat, wat wij bij de photosynthèse aantreffen. Is bij de photosynthèse de vastlegging van lichtenergie in de orde van een lichtquant
per omgezet molecule essentieel, bij de thans genoemde processen is
het veeleer zo, dat het licht een proces slechts inleidt, hetwelk zich
dan verder onder mobilisatie van geheel andere, reeds voorhanden
energieën voltrekt. Daarmee gaat vaak gepaard, dat tijd en plaats
van de waargenomen reactie verschillen van die der lichtabsorptie,
hetwelk vooral bij de phototropie duidelijk spreekt. Bij de karakterisering van processen van dit type is in recente tijd getracht het gedurende lange jaren verguisde begrip van de lichtprikkel of-stimulus
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te doen herleven. In verband met de inschakeling van andere energiebronnen, welke als het ware door het licht worden bestuurd, duidt men
reactieketens van het geschetste type wel aan als versterkerwerkingen.
Dat deze term de situatie wel kan kenschetsen moge blijken uit de
omstandigheid, dat oude proeven van BLAAUW er op schijnen te wijzen,
dat in bepaalde gevallen een macroscopisch zichtbare phototropische
kromming kan zijn terug te voeren op de werking van één enkel lichtquant.
Ook bij de daglengte-effecten kent men vérstrekkende werkingen
van geringe lichtenergieën. Zo vermeldt HARDER in een recent onderzoek, dat bij Kalanchoë Blossfeldiana een belichting met weliswaar sterk
licht gedurende slechts 1 seconde in 24 uur, een zeer merkbaar effect
heeft op de bloemvorming.
De geschetste situatie heeft voor practische toepassing de consequentie, dat aanvulling van tekorten in natuurlijk licht of belichtingsduur ten aanzien van deze laatste processen met belangrijk geringere
energieën en dus geringere kosten kan geschieden dan ten aanzien
der photosynthèse. Een nauwkeuriger kennis van het photosyntheseproces der cultuurplanten zal moeten leren onder welke voorwaarden
lichtenergie ten aanzien van dit proces eventueel rendabel zou kunnen
worden verstrekt.
Ik koos het licht als voorbeeld om U te tonen hoe op een bepaald
gebied van plantenphysiologisch onderzoek in het verleden en heden
ten dage problemen zijn opgelost en opgeworpen. Het zal U begrijpelijk voorkomen, dat het mijn voornemen is, aan dit gebied, waarop
ik reeds een aantal jaren werkzaam mocht zijn, mijn aandacht te
blijven geven en het in het onderzoek op ons laboratorium te betrekken. Het is daarbij mijn overtuiging, dat, door er naar te
streven, naast de temperatuur ook de lichtfactor meer dan tot nog toe
meestal het geval was, qualitatief en quantitatief te beheersen, resultaten van grotere analytische waarde zullen kunnen worden verkregen.
In tijden van maatschappelijke nood neemt men veelal de neiging
waar onderzoekingen, waarvan men een direct maatschappelijk nut
verwacht, voorrang te verlenen boven die van meer theoretische aard.
Zelfs uit het in onze ogen bevoorrechte Amerika vernemen wij uit
de mond van een plantenphysioloog: " U n d e r present economie and
social conditions it is relatively easy to obtain funds for research
projects which promise to yield results capable ofpractical application,
while it is extremely difficult to justify large expenditures on research
of purely theoretical interest." *) Nimmer mag evenwel uit het oog
worden verloren, dat wezenlijke vorderingen op de toegepaste gebieden afhankelijk zijn van de vooruitgang van het inzicht in de basisverschijnselen. Zonder dat hangen de toepassingen in de lucht, zullen
*) P. J . KRAMER, Plant Physiol. 22, 315-21 (1947).
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gaan Irden aan onreproduceerbaarheid en kunnen nadelige gevolgen
hebben.
ELAAUW zeide dertigj a a r geleden van deze plaats: „De geschiedenis
is menigmaal een getuige à décharge, als er wordt getwijfeld aan
de waarde van het zuiver wetenschappelijke onderzoek."
Als;verheugende compensatie van de zoeven gesignaleerde stroming,
zien wij het begrip voor het belang van fundamenteel onderzoek in de
na-oorlogse jaren toenemen; in ons land vond dit onder meer uitdrukking in het stichten van de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, van welker belangrijke mogelijkheden wij vruchtbare ontwikkelingen mogen hopen.
De landbouwhogeschool is een centrum van fundamenteel en toegepast biologisch onderzoek. Bovendien werken naast haar, onderzoekers aan meer op directe practische toepassing gerichte objecten.
H u n behoefte aan basiskennis noodzaakt hen veelal hun onderzoek
op bepaalde punten in fundamentele richting uit te strekken. Ik
zie het als een taak van het laboratorium voor plantenphysiologisch
onderzoek te trachten een omgeving te scheppen, waarin uit practische
vragen voortgekomen fundamenteel onderzoek op plantenphysiologisch gebied een passende omlijsting, instrumentele uitrusting en een
theoretische bodem zal kunnen vinden, waaruit het kan worden gevoed. Samenwerking van het laboratorium voor plantenphysiologisch
onderzoek met onderzoekers, die physiologische detailproblemen van
uit een andere belangstelling vervolgen, zal door combinatie van ervaring op verschillend gebied, in gunstige gevallen voor beide partijen
van waarde zijn. Een dergelijke samenwerking zal des te vruchtbaarder zijn, naarmate de vaste staf van het laboratorium er beter in
slaagt fundamenteel onderzoek te verrichten. Bij een voorlopig beperkte bezetting zal zulks slechts op een beperkt gebied der plantenphysiologie kunnen worden nagestreefd, wil men op den duur iets
van enige waarde tot stand brengen. Naast de uitvoerige aandacht
die mijn voorganger en zijn medewerksters schonken aan de invloed
van de temperatuur op het plantenleven, is het, zoals ik reeds opmerkte, mijn bedoeling, in het bizonder ook het licht als plantenphysiologische factor in studie te nemen. De hierbij zich voordoende
vragen zijn zeer gevarieerd en een veelzijdige experimentele en theoretische behandeling zal hierbij moeten worden nagestreefd. Dit kan
er toe leiden, dat men ook aan onderzoekers op verderaf liggende
gebieden toch iets zal kunnen bieden en daardoor wederkerig van hun
ervaringen profiteren. Capita selecta, colloquia en refereercolleges zie
ik als werkzame middelen, de gewenste bodem te vormen en het
onderling contact en de belangstelling voor eikaars werk te verhogen.
Bijdragen van anderen, in het bizonder ook van de zijde der basisvakken zullen hierbij van grote practische en algemeen vormende waarde
zijn. Volgens dit schema zal, naar ik hoop, het laboratorium voor
plantenphysiologisch onderzoek der landbouwhogeschool ook in de
25
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toekomst kunnen medewerken aan de voortgezette studie der plantenphysiologie in Nederland en daarmee op zijn wijze, de landbouwwetenschap dienen.
Bij de aanvaarding van mijn ambt als hoogleraar in het plantenphysiologisch onderzoek, zij het mij vergund, mijn eerbiedige dank te
betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, aan Wie het heeft behaagd
mij te benoemen.
Mijne Heren Curatoren,
Het is mij een aangename plicht U te danken voor het vertrouwen,
dat Gij in mij hebt willen stellen. Het is met bizonder genoegen, dat
ik terugdenk aan de gesprekken, die ik met U, mijnheer de PresidentCurator, in Uw kwaliteit van Voorzitter van het College van Herstel,
heb mogen voeren in de tijd toen ik de vervulling van mijn tegenwoordig ambt in overweging mocht nemen. U koos in mij een vertegenwoordiger van de zuiver fundamentele research en Uw ruim
begrip voor mijn opvatting van mijn toekomstige taak en Uw steun
bij het realiseren van wat ik hiervoor in eerste instantie nodig achtte,
heb ik op hoge prijs gesteld. Gaarne verzeker ik U, dat ik naar mijn
beste weten zal trachten het plantenphysiologisch onderzoek aan de
landbouwhogeschool te bevorderen.
Mijnheer defungerend Secretaris vanhetCollege van Curatoren,
U w grote belangstelling in het welzijn der aan Uw zorg toevertrouwde instituten, maakt het tot een aangename taak, besprekingen
met U te voeren. Zoals reeds meermalen in de korte tijd sedert mijn
benoeming, hoop ik ook in de toekomst van U w steun verzekerd te
mogen zijn.
Mijne Heren Hoogleraren,
Met enkelen Uwer had ik reeds persoonlijke contacten voor mijn
komst naar hier. De welwillende wijze, waarop Gij mij in Uw midden
hebt opgenomen, stel ik op hoge prijs. Ik hoop zeer, dat in de toekomst
samenwerking met U op gebieden van gemeenschappelijk interesse
tot stand zal kunnen komen, waarbij, naar ik hoop, de combinatie van
verschillend gerichte ervaring vruchtbaar zal zijn.
Hooggeachte Kluyver,
Hoewel Gij niet in officiële zin mijn leermeester waart, wil ik toch
gaarne hier uitspreken, hoeveel ik te danken heb aan de aanraking
met U w figuur van geleerde, aan Uw overrijke, bezonken biologische
kennis, die gij steeds weer op de U eigen onopvallende wijze aan U w
jongere medewerkers ter beschikking weet te stellen. Daarbij waardeer
ik zeer in het bizonder de vaderlijke vriendschap, die ik speciaal gedurende het laatste j a a r bij verschillende gelegenheden van U mocht
ondervinden.
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Met weemoed gedenk ik Professor ORNSTEIN, wiens belangstelling
in het persoonlijk welzijn van de werkers in zijn laboratorium ik in
dankbare herinnering houd.
Ik stel het bizonder op prijs nog als adviseur aan de Biophysische
werkgroep Utrecht-Delft verbonden te blijven, hetgeen ik ook voor
mijn verdere wetenschappelijke ontwikkeling als van grote waarde
beschouw.
Beste Milatz,
Dat ik daardoor ook met jou contact houd, verheugt mij zeer. Ik
spreek daarbij de hoop uit, dat ik een enkele maal ook aan jouw, zo
bloeiend laboratorium, nog iets zal kunnen geven.
Mejuffrouw en Mijne Heren medewerkers aan de BiophysischeWerkgroep
Utrecht-Delft,
Ik wens U gaarne een even aangename samenwerking toe als ik in
de afgelopen jaren van mijn verschillende collegae steeds weer mocht
ondervinden. Het succes van het werk is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate van begrip, die wij onderling voor eikaars
denkwijzen weten te wekken.
Waarde Koningsberger,
Aan het contact, dat ik ook in de jaren toen ik niet meer tot je staf
behoorde, met je persoon enje laboratorium mocht bewaren, behoud
ik de meest aangename herinneringen. J e grote tegemoetkomendheid,
meermalen ondervonden, heb ik steeds bizonder gewaardeerd. Gaarne
wil ik aan de vooravond van de belangrijke taak die je wacht, mijn
beste wensen daarvoor uitspreken.
Evenals ik was mijn ambtsvoorganger een leerling van F. A. F. C.
Mag men dit op zichzelf misschien reeds een opmerkelijk feit
noemen, ik zou er hier aan willen herinneren dat aan de Rijks-Universiteit te Leiden de leerstoel in de algemene botanie thans eveneens
voor de tweede maal door een leerling van W E N T wordt bezet, terwijl
ook de overeenkomstige ambtsdragers in Utrecht en Groningen zijn
leerlingen zijn. Dit moge wel dienen alsillustratie van de nadruk waarmede deze leermeester zijn stempel op de studie van de botanie in
Nederland heeft gezet.
WENT.

Dames en HerenLeden van het Personeel en Medewerkersvanhet Laboratorium voorPlantenphysiologisch Onderzoek,
Samen staan wij voor de taak de door mijn groten voorganger geschapen traditie voort te zetten, daarin nieuwe wegen te zoeken en
daarnaast onze belangstelling op nieuwe vraagstukken te richten.
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Gaarne wil ik U, Mevrouw OLIVIER, danken voor de steun in deze
eerste maanden ondervonden en voor Uw opgewekte en toegewijde
medewerking. Ik zal mij gelukkig achten, indien ik in de toekomst ook
iets zal kunnen bijdragen voor het door U, in nauwe samenwerking
met U, Mejuffrouw Dr. HARTSEMA, bewerkte veld van onderzoek.
Waarde Voogd, Beste van derVeen,
Ik behoef U wel niet te verzekeren, hoe zeer ik de samenwerking met
Uw jonge biologische groep op prijs stel. Ik hoop, dat U ook van Uw
zijde voordeel van deze samenwerking zult hebben en dat ons gemeenschappelijk streven een bijdrage moge leveren tot versterking van
het radiobiologisch onderzoek in Nederland.
WaardeDe Jong,
Ik spreek de hoop uit, dat ons contact, evenals het in het verleden
reeds met onslaboratorium gelegde, voor ons beider doelstelling vrucht
moge dragen en tot verdere ontwikkeling moge komen.
Loukie,
Deze dag is van ons samen, ik wil niet proberen jouw aandeel er in
tegenover het mijne af te wegen.
Dat gij, Moeder,aanwezig kunt zijn, verheugt mij bizonder, al weet
ik Uw vreugde getemperd, doordat gij hier Vader node mist.
Dames enHerenStudenten,
In het voorgaande liet ik U kennis maken met een der gebieden van
plantenphysiologisch onderzoek, waarop gij in ons laboratorium werkzaam zult kunnen zijn. Gelijk ik op mijn college reeds uitvoeriger
uiteenzette, zie ik voor U als landbouwkundigen het belang van zelfwerkzaamheid in plantenphysiologisch onderzoek in het bizonder in
het vertrouwd worden met zijn methoden, wat U het critisch lezen
en beoordelen van anderer werk vergemakkelijkt. Dit moet naar mijn
mening van grote waarde zijn, vooral ook voor degenen onder U, die
in adviserend contact met de practijk zullen staan. Het opent U tevens
de weg naar zelfstandig plantenphysiologisch onderzoek, waarmee U
een grondige experimentele behandeling van een probleem kunt inleiden, en aldus meewerken aan de uitbreiding van onze plantenphysiologische kennis, dat is, aan de grondslag van rationelere cultuuren veredelingsmethoden. Ik moge besluiten met de wens enkele van
U te hebben opgewekt tot een nadere kennismaking met mogelijkheden
en methoden van hedendaags plantenphysiologisch onderzoek.
Ik dank U voor U w aandacht.

26. B O S B O U W K U N D I G O N D E R Z O E K
REDE U I T G E S P R O K E N VAN DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE BOSBOUW AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL O P
27 FEBRUARI 1948 D O O R

D R G. H O U T Z A G E R S
Mijnheer deCommissarisderKoninginindezeProvincie,
Mijnheer deDirecteurGeneraal van deLandbouw,
Mijne Heren Curatoren dezer Hogeschool,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames enHerenLectoren en Docenten,
Dames enHeren wetenschappelijke medewerkers en
assistenten,
Dames enHeren ambtenaren en beambten,
Dames enHeren Studenten
en verdergij allen diehier aanwezig zijt,
£eer geachte toehoorderessen en toehoorders,
In het najaar 1947 werd te Utrecht een research-congres gehouden,
georganiseerd door de hoofdgroep Industrie en de Stichting voor de
Landbouw. Het vraagstuk van de betekenis van de research werd bij
deze gelegenheid vanuit zeer veel, totaal verschillende oogpunten bezien, maar in één opzicht heerste geen verschil van mening, dat nl.
de economische moeilijkheden, waarin de wereld thans verkeert,
maar op één manier kunnen worden opgelost, nl. door te produceren,
„méér produceren en beter produceren". En dat het wetenschappelijk
onderzoek hierbij onmisbaar en noodzakelijk is.
In het verleden berustten zowel Landbouw als Industrie voor een
zeer belangrijk gedeelte op traditie. Thans is deze phase echter voorbij.
Dat wil echter nog niet zeggen, dat de traditie nu geheel over het
hoofd moet worden gezien en dat er geen rekening mede mag worden
gehouden. Zeer zeker niet en in het bijzonder niet voor dat onderdeel
van onze Landbouw, waarover ik heden tot U spreek, te weten: de
Bosbouw. Immers indien ergens, dan is het juist deze tak van cultuur
waarin men er steeds naar moet streven de anthropogene invloeden
zoveel als maar enigszins mogelijk is te beperken en terug te dringen
en de natuur daarbij als grote leidsvrouw te nemen. Het oerbos is
hierbij ons ideaal, het bos in zijn oorspronkelijke vorm, voordat de
mens hierop zijn helaas vaak verderfelijke invloed had uitgeoefend.
Het oerbos, de climax-associatie der plantengemeenschappen!
Dit principe zullen wij ook in de toekomst moeten vasthouden, als
grote leidraad voor alle bosbouwkundig werken en streven en toch,
j a juist daarom, hierbij niet vergeten, dat ook hier het natuurwetenschappelijk onderzoek de drager is en zal moeten zijn van tal van
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nieuwe en door de gewijzigde omstandigheden noodzakelijk geworden
initiatieven.
Vrijwel alle landen, die actief aan de tweede wereldoorlog hebben
deelgenomen, hebben daardoor een geweldige opleving van de
research medegemaakt. Dit in de eerste plaats voor de opvoering en de
verbetering van de productie van het reeds bestaande, maar tevens in
het vinden van nieuwe toepassingen voor allerlei doeleinden.
In ons land is dit niet het geval geweest. Onder de ijzeren klem van
de overheerser was ieder initiatief tot positief opbouwend werk onmogelijk, bestond er integendeel een sterke tendens naar negatief werk.
Thans is het voor ons dus nodig — nu produceren en exporteren
twee gebiedende noodzakelijkheden zijn om over onze nationale verarming heen tekomen —, dat wij ons in dit opzicht zo spoedig mogelijk
bijwerken en omstellen.
De oplossing ligt dan in een geïntensiveerde opvoering der productie,
niet alleen wat kwantiteit, maar nog meer wat kwaliteit betreft. Een
ver doorgevoerde research isnoodzakelijk om deze intensivering mogelijk te maken.
Voor tuin- en landbouw zal hier wel niemand aan twijfelen, heeft
men integendeel de noodzakelijkheid hiervan al veel eerder ingezien.
Ik behoef in dit verband m a a r te wijzen op de ontwikkeling van de
fruitteelt in de laatste 25 jaren. Andere en betere cultuurmethodes,
een intensieve ziektebestrijding, nieuwe soortenkeuzen en wat al niet
meer. Verder onze bloembollenteelt, een typisch Nederlands bedrijf,
dat eveneens op een zeer hoog peil staat, evenals de boomkwekerij.
Trouwens talloze dergelijke voorbeelden zijn ook uit de landbouw
en de veeteelt aan te halen. Ons land heeft in dit opzicht steeds vooraan gestaan. Land- en tuinbouw zijn zo geleidelijk industrieën geworden, het groeimilieu, de bodem is de fabriek. De industrialisatie
wordt hier steeds meer geïntensiveerd en tot hoger peil opgevoerd.
Wij zijn hieraan reeds gewoon en zien niet zo'n groot onderscheid
meer tussen kas, akker-, veebedrijf enerzijds en fabriek anderzijds.
Maar in de bosbouw is het zo geheel anders. Elke maatregel, die men
in de bosbouw neemt (voorbereiding van de grond, keuze van soorten,
wijze van aanleg, enz.) geldt niet voor slechts één groeijaar, doch voor
lange jaren, gewoonlijk voor vele tientallen v a n ja re n . In de bosbouw
kan men niet fabriekmatig werken, kan men niet jaarlijks ingrijpen,
doch moet het anthropogene element zich volledig beperken tot het
inleiden der processen, terwijl die processen zelfverder door de natuur
moeten worden verricht. Dit is trouwens geheel in overeenstemming met het karakter van de bosbouw, omdat indien het anders gebeurde, alles door de zich accumulerende rente ook veel te kostbaar
zou worden. De betrekkelijk spaarzame maatregelen, die de bosbouwer
dus in zijn bossen moet en kan nemen, moeten er steeds op zijn gericht,
dat het organisch geheel (opstand + grond) self-supporting is en
blijft en zo mogelijk zichzelf geleidelijk verrijkt en verbetert.
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Maar daardoor zal het gelijktijdig duidelijk zijn van hoe bijzonder
grote betekenisjuist in de bosbouw die enkele malen zijn, dat de mens
ingrijpt. Een in land- en tuinbouw gemaakte fout wreekt zich hetzelfde
jaar. Maar, indien een van de schaarse maatregelen, die de bosbouwer
kan nemen bij voorbereiding van de grond, bij zijn keuze van materiaal, bij aanleg of bosverpleging, verkeerd is, zo komt deze fout pas
tot uiting na vele tientallen, j a vaak na meer dan 100 jaren op een
moment, dat hij die oogst — gewoonlijk een ander dan hij die de
maatregel nam — niet meer weet wat er foutief is gebeurd. Met als
gevolg, dat de verkeerd genomen maatregel, die men niet meer kent,
de rentabiliteit van het geheel over tientallen van jaren zwaar heeft
gedrukt en mogelijk volledig heeft weggenomen. Zonder daarbij nog
maar te spreken van de hierdoor gewoonlijk veroorzaakte achteruitgang van het productievermogen van de grond.
De conclusie van dit alles moet zijn, dat juist daarom het wetenschappelijk onderzoek in geen enkele industrie, in geen enkele tak
van landbouw of veeteelt zo'n dringende eis is als in de bosbouw. De
spaarzame keren, dat de mens maatregelen neemt, moeten deze zó
volledig zijn verantwoord, dat geen studie te ingewikkeld en te kostbaar mag worden geacht om ons de weg te wijzen hoe wij daarvan het
hoogst mogelijk nuttige effect kunnen bereiken.
Deze leer is in genen dele in strijd met de voor de bosbouw algemeen
gehuldigde theorie „terug tot de natuur", integendeel, zij beoogt juist
door een diepgaand natuurwetenschappelijk onderzoek, dat ideaal zo
dicht mogelijk te benaderen en daardoor de natuur dienstbaar te
maken aan de productie.
Dat de bosbouw pas later dan land- en tuinbouw tot deze overtuiging
is gekomen, behoeft geen verwondering te wekken. Wat was de bosbouw in zijn primitiefste vorm, wat is deze nu nog in landen waar men
beschikt over uitgestrekte natuurlijkebosgebieden? Het bos de natuurlijke
vegetatie, die vaak werd beschouwd als een vijand, die men moest
uitroeien om de mensen bouw- en weiland, om hun levensmogelijkheid
te verschaffen.
Deze opvattingen hebben oorspronkelijk overal geheerst, ook hier
in Europa. Het bos was er in zijn natuurlijke vorm in onbeperkte
hoeveelheden, het bosbedrijf was een uitkapbedrijf, waarbij men niet
streefde naar verpleging en instandhouding van het beste materiaal,
maar dit er juist uithaalde omdat men dat het beste kon gebruiken.
Hei: gemeenschapsbezit leidde vanzelf ook tot deze gedachtengang.
Trouwens men vindt hetzelfde nog in onze oude markenbossen, bijv.
die op de Veluwe, die in hun typische, zogenaamde „boombossen"
ook thans nog de sporen dragen van de tijd toen het mooiste materiaal
er steeds werd uitgedund, dus een volkomen negatieve dunning. Voor
zover geen uitkapbedrijf— waarbij men dus steeds de mooiste bomen
weghaalde — was het kaalslag, noodzakelijk voor de zich uitbreidende
bevolking om de oppervlakte bouw- en weiland te vergroten.
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Maar in de loop der tijden werd diewereldhoutvoorraad, die aanvankelijk onuitputtelijk leek, op deze wijze steeds meer aangetast en
het gevolg was, dat men zich tegen het einde der achttiende eeuw
ernstig ongerust begon te maken over een dreigend houttekort. Door
vellingen, door veeweiden, door strooiselroof was niet alleen de bosoppervlakte sterk achteruitgegaan, maar ook de bosgrond zelf sterk
gedegradeerd. De transportmogelijkheden waren toen ooknogvandie
aard, dat aanvoer van elders vaak onmogelijk was.
Dit heeft geleid tot de opkomst van de bosbouw als bedrijf, waarbij
vooral drie namen moeten worden genoemd, ni. dievan G. L. H A R T I G
(1764-1837), COTTA (1763-1844) en HUNDESHAGEN (1783-1834).

De zogenaamde Hartigse school heeft de oplossing voornamelijk gezocht in het aanleggen van éénsoortige en gelijkjarige bossen, vaak van
houtsoorten diegemakkelijk groeiden, maar vannature opdie gronden
helemaal niet thuis hoorden (naaldhout op loofhoutgronden). H u n
enige bedoeling was hierbij de bedrijfseconomische. De houtvoorraad
was door de tot nu toe gevolgde roofbouw steeds achteruit gegaan : er
moest dusin de kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk hout worden geproduceerd om deze achterstand weer op peil te brengen. En als natuurlijke reactie op dieperiode van roofbouw, werd de bedrijfs-economische kant weer te veel op de voorgrond geschoven. COTTA leraarde,
dat men het bosbedrijf geheel op één lijn moest stellen met het akkerbedrijf. Dejaarlijkse houtopbrengst het enige doel of om een der lijfspreuken van ENDRES te citeren : „D e bosbedrijfsregeling het Opperste
Gerechtshof van de Bosbouwwetenschap". Men dacht er toen niet
aan, dat dit op den duur moeilijkheden zou kunnen brengen door
achteruitgang van de grond en daardoor tenslotte onmogelijkheden
voor volgende generaties. Toch zijn er in die tijd wel mensen geweest,
die deze moeilijkheden reeds voorzagen. Als een van de voorlopers
hiervan dient bijv. PFEIL (1783-1859) te worden genoemd, die in zijn
„Kritische Blätter fürForst undJ a g dwissenschaft" enin zijn werk „Die
deutsche Holzzucht" er reeds op wijst van hoe grote betekenis naast
het economische element het biologischeis.Als zodanig kunnen wij dus
PFEIL al beschouwen als een voorloper van mannen als G A Y E R ,
EBERMAYER, ERDMANN en vooral ook onze Nederlandse bosbouwer
VAN SCHERMBEEK niet te vergeten, die het biologische element weer
op de voorgrond brachten en daardoor een eerste grondslag hebben
gelegd voor de meer wetenschappelijke bosbouw, zoals deze zich n a
1890 heeft ontwikkeld. H u n strijd ging vooral tegen het eensoortige
gelijkjarige bos op daarvoor niet geschikte groeiplaatsen, hun streven
was gericht op het ongelijkjarige gemengde bos in kleinere oppervlakten en met zoveel mogelijk natuurlijke verjonging.
Men ziet dus in de bosbouw een ontwikkelingsgang van roofbouw
over de bedrijfseconomische richting naar de biologische, een ontwikkeling die men eigenlijk hier vroeger en daar later in ieder land kan
constateren en die wij als zodanig in geheel West-Europa en ook in
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Nederland hebben medegemaakt. In dit verband dient ook te worden
gewezen op een in het J a n ./Febr.-nummer 1948 van het Zwitserse
IJosbouwtijdschrift verschenen artikel van Dr KÖSTLER „Ueber die
Hs.rmonie des naturgerechten Forstwesens", waarin er ook nog eens
nadrukkelijk op wordt gewezen, dat de biologische doelstellingen in de
bosbouw moeten gaan vóór elke economische of technische doelstelling. Alleen het biologische werk kan de basis zijn van alle economische en technische doelstellingen, waar het tenslotte wel om gaat,
maar die alleen zijn te verwezenlijken, wanneer zij berusten op een
biologisch gezonde basis.
Wij moeten hierbij niet al te sceptisch staan tegenover de bedrijfseconomische periode, omdat niet mag worden vergeten, dat deze voor
de bosbouw in zijn geheel toch van onschatbare betekenis is geweest.
Zij heeft er nl. voor gezorgd, dat wij nu nog bossen hebben, al voldoen
deze bossen volgens onze tegenwoordige opvattingen niet aan de
eisen, die men aan de bosbouw stelt.
Aanvankelijk en vooral in de bedrijfs-economische periode heeft de
bosbouwer het materiaal waarmede hij werkte — dus de bomen —
beschouwd als iets, dat in zijn innerlijke eigenschappen onveranderlijk
was. De behandeling moest er op gericht zijn om door cultuurmaatregelen, door voorbereiding van de grond, door dejuiste wijze van verpleging, dunning en verjonging een groeimilieu te scheppen, waarin de
uitwendige omstandigheden vooriederesoortzogunstig mogelijk waren.
Maar juist de biologische richting, die zo grote nadruk legt op de
individuele behandeling, heeft de bosbouw van de nu twintigste eeuw
ook in dit opzicht tot een volledige evolutie gebracht, die enerzijds het
„terug tot de natuur" bovenin haar vaandel schrijft, maar gelijktijdig
anderzijds de gehele verervingsleer als basis van haar bosbouwkundig
werken en streven in practijk tracht te brengen. Dit lijkt op het eerste
gezicht een contradictioin terminis. De genetica, die door kunstmatige
kruisingen, entingen, stekken, colchicinebehandeling, groeistonen,
en wat al niet meer tracht een kunstproduct te verkrijgen, dat voor
onze menselijke gebruikseisen wel aan de hoogste eisen voldoet, maar
overigens niets natuurlijks meer heeft, staat zo op het eerste gezicht
toch wel heel ver af van het oerbos waar alles en alles aan de natuur
wordt overgelaten.
Ik wil trachten U in het volgende aan te tonen, dat de verhoudingen
in werkelijkheid toch anders liggen en dat juist de biologische richting
in de bosbouw ons vanzelf brengt tot de veredeling en alles wat daarmede samenhangt.
De biologische opvatting in de bosbouw is in deze eeuw sterk gesteund door de plantensociologie, de leer der plantengemeenschappen,
die het bos niet ziet als een combinatie van bomen, maar als een biocoenose, een levensgemeenschap van elkander aanvullende en elkander
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nodig hebbende bomen, struiken, kruiden, strooisellaag, micro-flora,
macro- en micro-fauna, alles aangepast aan eenbepaald klimaat e n aan
een bepaalde grond. Dus bij ieder klimaat en bij iedere grondsoort een
bepaalde plantenassociatie die daar het beste past, de climax-associatie.
Bij gedegradeerde gronden kan het vaak voorkomen, dat de oorspronkelijke climax-associatie hier althans voorlopig helemaal niet meer op
zijn plaats is, maar toch aan de natuur overgelaten, zal hier na het
doorlopen van verschillende successies uiteindelijk weer de oorspronkelijke climax-associatie naar voren komen, die tenslotte voor die grond en
dat klimaat de blijvende evenwichtstoestand vormt. Ook dezeleer leidt
vanzelf tot nauwkeuriger bestudering van deindividuele eigenschappen
der soorten, waarbij naar voren komt, dat iedere soort in zijn
innerlijke eigenschappen niet onveranderlijk is, dat een grove den uit
het zuiden van zijn verbreidingsgebied niet hetzelfde is als een uit de
meer noordelijke regionen en dat deze, ook bij overbrenging naar een
ander klimaat, daar die andere eigenschappen erfelijk behoudt. Ik behoef hier niet nader in détails te treden, het is de kennis van het feit,
dat iedere soort een verzameling is ofkan zijn van talrijke ondersoorten
en daardoor kan uiteenvallen in groeiplaatsrassen of zoals deze worden
genoemd klimatologische rassen,die, wanneer zij onder andere omstandigheden worden gebracht hun eigenschappen erfelijk behouden. Hoe
groter het natuurlijke verbreidingsgebied is, des te groter zal over het
algemeen ook het aantal klimatologische rassen van een bepaalde
soort zijn en van des te groter betekenis worden de verschillen (douglas,
sitkaspar).
Het is de verdienste geweest van mannen als CIESLAR, ENGLER,
KIENITZ, SCHOTT, M Ü N C H en voor ons land HESSELINK en J A G E R
GERLINGS, dat zij dit belangrijke feit door het nemen van terreinproeven met planten uit zaden van verschillende herkomst hebben
vastgesteld. Deze wetenschap leidt er volkomen in overeenstemming
met de plantensociologie toe om bij de keuze van een soort nauwlettend toe te zien, dat op iedere standplaats hetjuiste klimatologische
ras wordt gebruikt dus het type, dat op de onderhavige groeiplaats
van nature thuis hoort. Maar ook indien het in een bepaald geval een
exoot is, dat deze komt uit dat gedeelte van zijn natuurlijk verbreidingsgebied waar de klimatologische en zo mogelijk ook de edaphische
factoren zo volledig mogelijk met het gebied van herkomst overeenstemmen. De plantensociologen noemen dit vicariërende exoten.
Het opstandstype of nog beter gezegd het bedrijfsdoeltype moet zich nl.
in alle opzichten zo volledig mogelijk aanpassen aan het bos- of
karaktertype, d.w.z. het bosgezelschap, dat op een bepaalde groeiplaats
van nature aanwezig was en zich daar als evenwichtstoestand had ontwikkeld, alvorens de mens ingreep.
Bovengenoemde indeling in karaktertype, opstandstypeen bedrijfsdoeltype is van HARTMANN in zijn in 1937 verschenen werk „Ueber die
Beschaffung und kartographische Niederlegung standörtlicher und
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bestand esgeschichtlicher Unterlagen für die forstliche Betriebsführung
und ihre praktische Auswertung."
Behalve deze drie benamingen kent HARTMANN ook nog het toestandstype, dat bij hem een ongunstige betekenis heeft als degradatietype, tengevolge van verstoring van het natuurlijk evenwicht door
gebruik van verkeerde soorten, verkeerde grondbewerking of anderszins.
Het bedrijfsdoeltype is het type, dat men tracht in de naaste toekomst
te verkrijgen, dat economisch zo hoog mogelijk staat en dat gelijktijdig
zo goed mogelijk voldoet aan de eisen, die men steeds moet stellen
aan. de duurzaamheid van het bedrijfin verband met de groeiplaats.
Dit bedrijfsdoeltypemoet zich het bos-ofkaraktertypealsideaal en voorbeeld snellen, maar behoeft zeker niet hetzelfde te zijn, want het moet
daarnaast wel degelijk trachten economisch op een hoger peil te komen.
En zie hier nu juist een punt waarop de genetica zich ook in de
bosbouw met kracht heeft te werpen en reeds in vele opzichten heeft
geworpen, omdat daardoor met volledige erkenning en behoud van de
betekenis van het plantensociologische natuurbos nog zoveeliste bereiken. Immers, dat klimatologische ras alseenheid beschouwd endoor het
klimaat van dat gebied zuiver uitgemendeld, is vanzelfsprekend lang
niet homozygoot, maar bestaat nog uit een bonte combinatie van linies
met verschillende gebruikswaarde. Hiervan moeten in de eerste plaats
de beste doelbewust naar voren worden gebracht.
De praktijk maakte van deze wetenschap vaak onbewust al sinds
lang op verschillende manieren gebruik. Hierop berust immers ook
de betekenis van het aanleggen van onze bossen door zaaien in plaats
van door planten, omdat daardoor de strijd om het bestaan en de
selectie van af het eerste begin veel krachtiger kunnen zijn. Verder die
van de doelbewuste hoogdunningmet uitzoeken van de beste stamvorvormen, een van de grondprincipes ookvan VON KALITSCH' Dauerwald.
Ook de natuurlijke verjonging van uitgekozen, best gevormde
moederbomen leidt tot hetzelfde doel. M aar dit alles raakt
nog niet de kern der zaak. Dit is nog maar te beschouwen als het
begin. Immers bij al deze werkwijzen komt alleen het phaenotype van
de bomen in beoordeling, doch voor blijvende verbetering gaat het in
de eerste plaats om het genotype of idiotype,het eigen type met de erfelijke eigenschappen van de boom, los van de milieu-factoren, de uitwendige omstandigheden waaronder deze groeit: bodem, klimaat,
zijn biotisch milieu. Door de samenwerking van idiotype en milieu
ontstaat het phaenotype, het schijntype. Wat wij dus aan zo'n goede
moederboom, aan onze bij hoogdunning uitgezochte toekomstexemplaren zien is een van de vele mogelijke vormen, waaronder zich het
idiotype onder invloed van zijn milieu vertoont. Bosbouwkundige
maatregelen en dunningsmethoden kunnen ongetwijfeld dit phaenotype gunstig beïnvloeden. Zij leren ons tenslotte nog weinig omtrent
het idiotype.
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Wel is het phaenotype dat type waarom het ons bij het oogsten van
het hout ten slotte gaat. Maar dit zegt nog niet voldoende voor de
toekomst. Want op geen enkele wijze kan men uit het phaenotype
concluderen of die gunstige eigenschappen erfelijk zijn dan wel een
gevolg van uitwendige factoren. Terwijl daarbij ook vooral niet moet
worden vergeten, dat de volgende generatie, ieder voor zich, een
product is niet van eenmaar van tweeouders, zodat ook bijv. hierdoor
de invloed van een goed genotype door stuifmeel van verkeerde herkomst
geheel of grotendeels kan worden te niet gedaan.
De weg om in dit opzicht meerdere zekerheid en positieve resultaten
te verkrijgen is het doelbewust verzamelen van zaden liefst na kunstmatige bevruchting met stuifmeel van eveneens speciaal daarvoor uitgezochte phaenotypen en bovendien gepaard aan een individuele beoordeling der nakomelingschappen.
Ik heb over dit onderwerp op de wetenschappelijke cursus der
Nederlandsche Bosbouwvereniging in October 1946 meer uitgebreid
gesproken en daarbij vooral ook het mooie werk in Zweden van
Prof. SYLVEN met zijn staf te Ekebö en op de verschillende filiaalinstituten daarvan naar voren gebracht.
Vooral in onze noordelijke landen wordt op dit gebied thans intensief gewerkt. In dit verband zij hier verwezen naar Vol. 8 no 4 1947
van Forestry abstracts, waarin wat betreft het genetische boswerk in
Zweden, uitvoerige mededelingen worden gedaan over de werkzaamheden op dit gebied van een in 1940/1941 op initiatief van D r
BERTIL LINDQUIST opgerichte vereniging van bos-industriëlen in
centraal en Noord-Zweden voor veredeling in de bosbouw. Deze
Vereniging werkt dus naast die van EKEBÖ en stelt zich vooral ten
doel om na te gaan wat behalve het langer durende zuivere wetenschappelijke onderzoek in bosbouwgenetica, direct kan worden gedaan
ter verbetering van het ras.
LINDQUIST heeft hierover in 1946 een boek geschreven (Racial
research in forestry from a practical point of view).
Hij onderscheidt in dit werk de maatregelen die direct kunnen
worden genomen en maatregelen op wat langer termijn.
Voor de laatste betoogt hij vooral de grote waarde van het stichten
van wat hij noemt „seed-orchards" dus speciaal voor dat doel aangelegde „boomgaarden van zaadbomen", zaadtuinen alsmiddel om in
de kortst mogelijke tijd tekunnen voldoen aan de vraag naar hoogwaardige zaden. Dit is dus hetzelfde idee, dat de kweker H O L G E R JENSEN te
Ramlösa, dicht bij Helsingborg ons in 1946 bij ons bezoek aan zijn
kwekerij op het hart bond. JENSEN werkt samen met de hier genoemde
Vereniging en besteedt veel tijd en moeite aan het brengen tot snelle,
overvloedige, vervroegde en aanhoudende zaadproductie door
methodes als stranguleren, ringen van stammen, inkorten van wortels,
enz. M aar vooral ook door het enten van hout van oude elite zaadbomen of van takken van „plus varianten", nakomelingen van elite-
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bomen op jonge boompjes, teneinde aldus, op korte termijn en op
gemakkelijker bereikbare wijze, van kleineboompjesjaarlijks voldoende
hoogwaardige zaden te verkrijgen. Dit wordt verder ook nog bevorderd
door deze planten te kweken in potten, zodat zij in hun wortelontwikkeling sterk beperkt zijn. Dus dezelfde methode als waarover SYRACH
LARSSEN uit Denemarken ons ook sprak toen hij in 1946 in Nederland
was. LINDQJJIST is echter van mening, dat indien de aldus te enten
scheuten worden genomen van elite-bomen en van plus-varianten
van hun nakomelingschappen, de hieruit op te bouwen „seedorchards" een veel sneller resultaat zullen afwerpen dan de
tot nu toe gecontroleerde bastaarderingen in de officiële bosbouwveredelingsinstituten. Door een zeker aantal verschillende eliteherkomsten af te enten en bijeen te planten voor kruisbestuiving in een
streek, die zo goed mogelijk is geïsoleerd tegen vreemd stuifmeel, zou
het aldus verkregen zaad van bijzonder hoge, genetische, waarde zijn.
H O L G E R JENSEN heeft berekend, dat in Zweden, teneinde in de totale
zaadbehoefte voor naaldhoutsoorten (jaarlijks ongeveer 60.000 kg)
te voldoen, 1200 ha van deze seed-orchards nodig zouden zijn, voor
eik 15 ha en voor berk eveneens 15 ha. Alles dus „seed-orchards"
opgebouwd uit geënte exemplaren van elite-moederbomen en van plusvarianten van hun nakomelingschappen, doorgekweekt als kleine
zaaddragende boompjes.
Onder de maatregelen, welke direct moeten worden genomen dringt
hij vooral aan op het inventariseren — uitsluitend dus op phaenotype — van de tegenwoordige opstanden verdeeld in plusbossen,
normaalbossenen minus-bossen en dan zoveel mogelijk de plusbossen
voor de zaadwinning te bestemmen en de minusbossen geheel uit te
schakelen.
Daar voorlopig op deze wijze nog niet voldoende plus-zaad zal zijn
te verkrijgen raadt hij verder aan bij de houtexploitatie steeds kegels
te plukken van de gevelde bomen, vooral uit de late vellingen en ook
hiervan nog weer twee kwaliteiten te maken, waarvan de eerste onder
controle wordt verzameld van de best gevormde gevelde stammen.
In sommige districten van Zweden (Norrland en Noord Svealand)
is reeds een begin gemaakt met deze inventarisering. In driejaren tijd
heeft men in Norrland en Delecarlia voor Pinus 200 van dergelijke
„plus-opstanden" vastgelegd met een totale oppervlakte van 400 ha.
Het gehele systeem gaat uit van de opvatting dat, alhoewel helemaal
niet vaststaat, dat een slecht phaenotype inhaerent is aan een slecht
genotype, het toch logisch is voorlopig uit te gaan van de superieure
phaenotypes, groeiende onder omstandigheden, die geen aanleiding
geven om te doen veronderstellen, dat de omgeving hierop een zeer
bepaalde invloed heeft uitgeoefend. Hierbij komt nog, dat de meeste
bossen in Zweden zijn ontstaan door natuurlijke verjonging. Doch
tenslotte kan voor het meer wetenschappelijke werk, dus voor de
maatregelen op langer termijn en het maken der speciale „seed-
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orchards" alleen worden gewerkt met materiaal, dat ook nauwkeurig
op zijn nakomelingschappen is onderzocht.
Echter is ook hierdoor de tegenwoordige werkwijze volkomen gerechtvaardigd, omdat men ooklater gebruik kan maken van de mooiste
typen die ons in hun nakomelingschap de beste plus-opstanden leverden en er aldus geen dubbel werk wordt verricht.
Wanneer wij hierbij vergelijken de werking van onze W.H.G., de
vereniging die nog steeds niets anders doet dan alleen een controle
op de herkomst uit eigen land, zal het duidelijk zijn, dat in dit opzicht
ook in ons land nog een gebied openligt, dat dringend om een goed
opgezette voorziening vraagt. De groveden moge dan onder onze
tegenwoordige klimaatsomstandigheden hier planten-sociologisch niet
thuis horen, als opstandstype en bedrijfsdoeltype in de betekenis van H A R T MANN heeft hij onder de hier heersende omstandigheden toch zeker
grote betekenis.
De hier in het kort voor het naaldhout geschetste keuze der elitezaadbomen met individuele beoordeling van hun nakomelingschappen
kan en moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd voor onze loofhoutsoorten en is van even grote betekenis voor de vicariërende exoten.
Het zal duidelijk zijn, dat, indien deze werkwijze aldus consequent
wordt doorgevoerd het bedrijfsdoeltype (volgens de betekenis die H A R T MANN aan dit woord geeft) een belangrijke vervolmaking kan worden
van het bos- of karaktertype. Uit de ter plaatse het best passende
typen worden de „plus varianten" uitgeselecteerd.
Naast deze werkwijze kennen wij op dit gebied nog een grote serie
andere maatregelen, die alle ten doel hebben waardevolle bomen te
kweken, hetzij als zaadbomen, hetzij eventueel voor gehele opstanden
of wegbeplantingen.
Alhoewel moet worden toegegeven, dat deze methoden vaak een
min of meer kunstmatig karakter dragen en daarom misschien op het
eerste gezicht iets verder afstaan van het natuurlijke bos, dat wij ons
steeds als ideaal voor ogen houden, zo moet toch vooral niet uit het
oog worden verloren, dat het hier in de eerste plaats gaat om een zo
waardevol mogelijk beginmateriaal en dat het programma van het
gehele veredelingswerk eigenlijk niet anders doet dan te trachten in
een versneld tempo uit de natuurlijke factoren en met volkomen eerbiediging daarvan, een eindresultante te halen die gelijktijdig het best
voldoet aan onze economische behoeften. Zoals bij de aanhef reeds is
gezegd moet ook de bosbouw uit de haar geboden natuurlijke bronnen
van grond, klimaat en opstand het beste, het meest productieve naar
voren trachten te brengen, daarmede volgens bosbouwkundige grondslagen voortwerken en trachten dit hoge peil bij voortduring te behouden of zo mogelijk zelfs nog op te voeren.
Het zij mij vergund U van dit veelzijdige werk, dat een uitvloeisel
moet zijn van een voortdurend aan de practijk getoetst en toegepast
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wetenschappelijk onderzoek enkele facetten op te noemen.
De verbetering binnen het klimatologische ras door cultuurmaatregelen, in het bijzonder door een hoogdunning, die van af het begin
doelbewust de toekomstbomen uitzocht (VON KALITSCH, BXRENTHOREN), alsmede door het winnen van zaden van élite-bomen met
individuele beoordeling van hun nakomelingschappen is een eerste
begin. Dit alleen is al een veelzijdig programma want deze werkwijze
kan doelbewust in zeer verschillende richtingen worden doorgevoerd.
Zo kan hier behalve op kwaliteit en kwantiteit ook worden gewerkt.
op de winterhardheid; voor ons klimaat in het bijzonder op de tijd van
uitbottenin het voorjaar(van betekenis voor houtsoorten als noot en es,
die in dit opzicht een grote individuele variatie hebben). Ook de
meerdere resistentie tegen bepaalde ziekten kan een van de hoofdfactoren
zijn, waarvoor kan worden verwezen naar de eerste opzet van het
populierenonderzoek der Nederlandsche Heidemaatschappij in Nederland en het werk van het iepenziektecomité. De chemische en technische
eigenschappen van het hout, niet alleen van het kapbare hout, doch ook
reeds van de dunningsproducten zijn hierbij eveneens van belang. Zo
is bijv. komen vast te staan, dat binnen de verschillende typen grote
verschillen bestaan in cellulose en lignine-gehalte, welke erfelijk zijn,
zodat ook in deze richting selectie mogelijk is. Hiervoor is van belang
het chemisch onderzoek reeds bij jonge exemplaren van de F. 1- of
F. 2-generatie, teneinde ook hieruit hun bruikbaarheid als bepaalde
plus-variant te kunnen vaststellen.
In een andere richting gaat weer het onderzoek naar de bruikbaarheid van lichte sorteringen, hetzij voor de cellulosebereiding, hetzij
door verduurzaming voor andere doeleinden. Zo wordt thans in dit
opzicht in samenwerking met het C.I.M.O. te Delft een onderzoek
ingesteld naar de bruikbaarheid van hout vanjonge populieren. Indien
zulks resultaten afwerpt zo kan dit een grote verandering brengen in
de populierencultuur, omdat het dan mogelijk is de populierenbossen
in veel dichter verband aan te leggen, waardoor de rentabiliteit van
het geheel nog aanmerkelijk kan worden verhoogd. Trouwens in
Zuid-Afrika heeft men in dit opzicht al enige ervaringen opgedaan.
Een bepaalde structuur in het oudere hout (masuurberk en ijsberk in
Zweden) kan ook het aangrijpingspunt der selectie zijn, wijl ook deze
eigenschap is gebleken erfelijk te zijn. Aldus is het mogelijk alleen
al door selectie een kwaliteitsproduct te kweken met een veel hogere
handelswaarde, zonder de bosbouwkundige grondslagen van de gehele
cultuur ook maar het minst aan te tasten.
Aanzienlijk verder in deze richting gaat de doelbewuste kruising
die zich al wat verder van het natuur- en oerbos distancieert dan de
selectie, maar toch desalniettemin ook grote perspectieven voor onze
bosbouw opent.
Kruising wordt in de eerste plaats ondernomen voor het combineren
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van goede groeieigenschappen. Daarvoor worden bijv. in ons land en
in verschillende andere landen (STOUT en SCHREINER, Amerika, VON
WETTSTEIN) talloze populieren kruisingen verricht. Bijv. van de groep
Aigeiros met de groep Leuce, teneinde een bastaard te verkrijgen, die
in zich verenigt de snelle en rechte groei en de gemakkelijke vegetatieve
voortplanting van de Aigeirospopulieren met de lagere eisen aan de
grond, die de vertegenwoordigers van de groep Leuce over het algemeen stellen. O p dezelfde wijze trachten wij door kruising van populieren van de groep Aigeiros met die van de groep Tacamahaca bastaarden te verkrijgen, die bij zijn eigen goede eigenschappen de snellere
groei van de balsempopulieren overneemt, echter de kankergevoeligheid van de laatste mist.
O p deze wijze kan men ook kruisingen tot stand brengen tussen
twee klimatologische rassen, b.v. tussen onze inlandse grovedennen
en het rechter, doch langzamer groeiende ras uit noordelijke landen,
teneinde aldus rechteen sneller groei te verenigen. Ook andere overwegingen kunnen gelden. Zo hebben bijv. de kruisingsproeven van
iepensoorten, welke door het Iepenziekte-comité in samenwerking met
Prof. HONING en Prof. WESTERDIJK zijn en worden verricht, ten doel een
bastaard te verkrijgen die in zich verenigt een voldoende resistentie
tegen de iepenziekte en tevens de goede stamvorm van onze Ulmus
hollandica.
Verder kunnen in dit verband nog genoemd de combinatie rechte
groei en grotere resistentie tegen vorst en koude. Ook de heterosis,dat
ishet verschijnsel, dat de F r p l a n t e n vanverschillendekruisingen krachtiger en productiever zijn dan de beide ouders, waarvan ook in ons land
talloze voorbeelden zijn te noemen (practisch al onze cultuurpopulieren, de cricket-batwilg, Ulmus hollandica, Ulmus vegeta, Tilia
vulgaris, Larix eurolepis, Platanus acerifolia enz.).
Het spreekt wel vanzelf, dat kruising het meest vlug en het meest
effectief tot resultaat leidt bij soorten die vegetatiefkunnen worden vermeerderd. Immers alle hieruit ontstane planten behoren tot eenzelfde
kloonen hebben dus volkomen hetzelfde idiotype,terwijl bij geslachtelijke
vermeerdering de generatie weer uit elkander valt in de ouder-typen.
Vandaar ook dat soorten als populier en wilg zulke dankbare objecten
zijn juist voor dit kruisingswerk. Geen wonder dus dat direct inhaerent
a a n al dit veredelingswerk is, het zoeken naar methoden om de aldus
ontstane kruisingen en in het algemeen ook bepaalde selecties verder
vegetatief voort te kweken door stekken, enten, oculeren, afleggen,
gebruik van groeistoffen en wat dies meer zij. Ook hier biedt zich weer
een arbeidsveld, waarop nog zoveel mogelijkheden liggen, dat ik het
ter wille van de tijd niet waag om daarop thans nader in te gaan. Toch
is het noodzakelijk om volledigheidshalve hier ook de veredeling door
verhoging van het aantal chromosomen te noemen. Een eerste voorbeeld in de bosbouw van vermeerdering van het chromosomenaantal
is geweest Populus tremula gigas op 8 Juli 1935 door Prof. Dr N .
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NfLSSON-EHLE gevonden in Zweden op het schiereiland Lillö. Deze
trilpopulier had belangrijk sneller groei, grotere bladeren en knoppen,
rechter stam, geen wortelrot. Cytologisch onderzoek wees uit, dat
hier het chromosomenaantal in de somatische cellen 57 bedroeg. Bij
de esp is het haploide chromosomenaantal 19, zodat deze vorm dus
triploid was. Dit ishet beginpunt geweest en het sein tot grote aantallen
onderzoekingen in verschillende landen, vooral ookvoor wat betreft de
houtcultuur in de Scandinavische landen. SYLVEN, SYRAGH LARSSEN,
LiNDpuisT, alle namen die in dit opzicht met ere kunnen worden
genoemd. Men beschikt nl. over middelen om door bepaalde behandeling, hetzij van zaden, hetzij van kiemende planten, hetzij van vegetatiepunten die chromosomenvorming in deze richting te beïnvloeden.
Door colchicine-behandeling en ook door Röntgenbestraling heeft men
bereikt, dat in de aldus behandelde groeicellen de overlangse splitsing
der chromosomen nog wel plaats vindt, echter de celdelingtijdelijk
wordt afgeremd en aldus polypoide organen worden gevormd. Dergelijke polypoide organen zijn over het algemeen forser van bouw. Vaak
is het dan zo, dat de aldus ontstane tetraploiden geen verbetering zijn,
maar grote waarde hebben voor verdere kruising met diploide vormen
ter verkrijging van triploide bastaarden, die dan in zeer veel gevallen
wel een belangrijke heterosis vertonen. Als een voorbeeld hiervan kan
worden genoemd SYLVEN'S triploide bastaard tussen de diploide P.
tremuloides en een tetraploide P. tremula.
Het zal duidelijk zijn van hoe grote betekenis ook weer voor dit
werk de vegetatieve vermeerdering is en hoe juist ook hierom de groeistoffenbehandeling tegenwoordig in het centrum van onze belangstelling' staat. Afgezien van de splitsing bij generatieve vermeerdering
bestaat ook nog het feit, dat soortbastaarden over het algemeen meer
ofminder steriel zijn. Dit schijnt in verband te staan met moeilijkheden
bij de reductiedeling.
O m dit bezwaar te ondervangen heeft men wel getracht bij dergelijke soortbastaarden door colchicine-behandeling het aantal chromosomen te verdubbelen, zodat aldus de bastaard in zijn somatische
cellen, van ieder der beide ouders een diploid aantal chromosomen
heeft. De reductiedeling in de generatieve cellen, waarbij dus vanieder
der beide ouders een haploid aantal chromosomen ontstaat, verloopt
dan gemakkelijker.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke amphidiploid heeft Prof.
THURESON te Upsala in Zweden verkregen bij een koolzaadkruising
met een verrassend grote zaadopbrengst.
Maar genoeg hierover. Het aantal mogelijkheden, het aantal richtingen, waarin hier nog nieuwe mogelijkheden ook voor onze boscultuur zijn te verkrijgen is legio. Een groot arbeidsveld ligt hier
braak, waarbij zelfs misschien ontsluiting der atoomenergie nog grote
mogelijkheden kan bieden bij het cytologische werk, nl. voor het
26
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brengen van veranderingen in de samenstelling der chromosomen en
het daardoor mogelijk opwekken van mutaties. Een zoveel nuttiger
en vreedzamer doel dan waarvoor men er tot nu toe zoveel over heeft
gehoord. Terecht kan men hier zeggen :„de velden zijn wit om te oogsten''. Moge ook aan onsInstituut voorBosbouwkundig Onderzoek door
de Overheid de nodige middelen ter beschikking worden gesteld om in
dit opzicht fundamenteel en op- en voortbouwend werk te kunnen verrichten.
En is hiermede hetgeen er te zeggen valt over research in de bosbouw uitgeput? In genen dele. In het voorgaande is tenslotte nog
maar één zijde van het vraagstuk zeer summier en ongetwijfeld ook
nog niet volledig belicht, nl. de research in verband met het veredelingswerk. Dat ik deze zijde in het bijzonder naar voren heb gebracht
vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in het feit, dat juist dit gedeelte mijn
bijzondere belangstelling heeft. Niet minder belangrijk is echter het zo
uiterst gecompliceerde vraagstuk van de bosbodem. Onwillekeurig richt
men in de bosbouw zijn oog in de eerste plaats naar het bovenaardse
gedeelte, de boom, de stam en de kroon. M aar het is ook bekend, dat
wij bosbouwers eigenlijk meer dan enige andere tak van bodemcultuur
in de grond kijken. W ant wij weten, dat de wortelontwikkeling en het
medium, waarin deze wortels leven, de bosgrond met alle processen
die zich daarin afspelen, met zijn micro-flora en macro- en micro-fauna
zich wel aan het oog onttrekken, maar desalniettemin van evengrote, zo
niet nog van grotei betekenis zijn. En het bodemkundig onderzoek van
de bosgrond isjuist door het onafscheidelijk geheel, dat in deze tak van
cultuur, opstand en grond samen vormen, van zo bijzonder grote betekenis. De bosbodem heeft in tegenstelling met onze akker-, weideen tuingronden niets kunstmatigs. Daarom heeft het hier veel minder
zin om bepaalde, eigenschappen van de bodem, als bijv. zijn chemische
rijkdom of dergelijke te gaan analyseren. De minerale rijkdom van de
grond heeft over het algemeen weinig belang voor de ontwikkeling
van het bos. Terecht merkt J A G E R GERLINGS in zijn onlangs in het Ned.
Bosbouwtijdschrift gepubliceerd artikel over „het waarderen van de
groeiplaats in de bosbouw" o p :
„ I n de bosbouw gaat het steeds om de complexwerking van de groeiplaatsfactoren. Men kan onderscheid maken tussen kalkhoudende en
niet kalkhoudende gronden, tussen meer of minder vochthoudende,
tussen basenrijke en basenarme gronden, maar de productiviteit wordt
in de eerste plaats bepaald door de activiteitvan de grond, dat wil zeggen door zijn physisch-biologische eigenschappen."
Hierbij komt nog, dat in West- en Midden-Europa tengevolge van
vernieling van het natuurlijke bos door overmatige velling, veeweiden
en strooiselroof, vervolgens door degradatie van deze gronden, mede
door daarop houtsoorten te telen, die ter plaatse niet thuis horen, onze
tegenwoordige bosgronden sterk afwijken van de groeiplaats, zoals deze
van nature is. Voor het scheppen van een duurzaam bosbedrijf moet
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d LISworden getracht die oorspronkelijke productiviteit te herstellen en
daarvoor zijn het weer de physisch-biologische eigenschappen, die de
voornaamste rol spelen en die in hun natuurlijke toestand moeten
worden teruggebracht.
Is het daarom wonder, dat wij bosbouwers van mening zijn, dat de
kennis en de studie van de bosbodem zo geheel afwijkt van die van
akker- en tuinland, dat dit eigenlijk een geheel ander arbeidsveld is?
Bij land- en tuinbouw staan de chemische factoren zo in sterkere mate
op de voorgrond, dat de snelle vorderingen, die het bodemkundig
onderzoek hier in de laatste decenniën heeft gemaakt, zelfs min of
meer oorzaak zijn geweest, dat het bosbouwkundig onderzoek zich
een tijdlang ook wel eens te veel in die richting bewoog. Zo is het te
verklaren, dat bijv. de bestudering van het dierenleven in de grond,
waarvoor men dertigj a a r geleden al grote belangstelling had, niet die
vorderingen heeft gemaakt, die men daarvan had mogen verwachten.
Over het aandeel, dat de fauna en de microflora op de vorming van
onze bosgrond hebben zijn wij nog te onvolkomen ingelicht. Veel meer
dan dit tot nu toe het geval is geweest zal moeten worden getracht
invloed te gaan uitoefenen op de samenstelling van flora en fauna in de
grond, omdat deze het voornamelijk zijn die onze bosgrond op peil
moeten houden.
Wat de microflorabetreft moet hier vooral de aandacht worden gevestigd op het grondleggende werk van de Zweed Dr ELIAS M E L I N ,
Directeur van het Instituut voor physiologische Botanie te Uppsala,
die zich met zijn staf van medewerkers heeft toegelegd op het
mycorrhizen onderzoek en daarmede in het bijzonder het zwaartepunt
heeft verschoven naar het biologische gedeelte. Mycorrhiza, de naam
is oorspronkelijk afkomstig van de Duitse onderzoeker FRANK uit de
tachtiger jaren van de vorige eeuw = zwamwortel. De mycorrhizenvorming betekent een symbiose van zwam en boomwortel, die in vele
gevallen voor beide partijen noodzakelijk is. Reeds in 1917 heeft
MELIN aangetoond, dat op pas drooggelegde veengronden naaldhoutsoorten, waarvan de wortels mycorrhizen bezaten, groen en krachtig
waren, terwijl op diezelfde gronden jonge planten zonder mycorrhizen
geelgroen werden en wegkwijnden. Deze onderzoekingen zijn later
bevestigd door ROELOFS 1930 (Java en Sumatra), ANONYMUS 1931
(Zuid-Afrika), OLIVEROS 1932 (Philippijnen) en H A T C H 1936 (NoordAmerika). Verder door STAHL, HESSELMAN en LINDQUIST. H A T C H
stelde vast, dat dennenplantjes op een Amerikaanse prairiebodem,
waarin geen mycorrhizen voorkwamen, verkwijnden, terwijl het
onderzoek van hun asgehalte een vrijwel volkomen gebrek aan minerale bestanddelen (stikstof, kali, fosforzuur) aanwees. Nadat diezelfde grond met mycorrhizen was geënt trad krachtiger groei op
met normale hoeveelheden van de drie genoemde mineralen in het
asgehalte.
I n de laatste jaren zijn op dit gebied in Zweden uitvoerige onder-
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zoekingen gedaan door E R IK BJÖRKMAN en OSKAR MODESS, beiden te
Uppsala aan het Instituut van M E L I N , over mycorrhizenvorming bij
dennen en sparren, in Engeland door RAYNER en NEILSON-JONES bij
de bebossing van 1400 ha woeste grond te Wareham in Zuid-Engeland,
die de met Pinussoorten beplante gedeelten entten met Boletus
bovinus welke hierdoor een verrassend, blijvend betere groei vertoonden, vooral P. nigra corsicana.
Ook uit deze onderzoekingen isweergebleken, dezeergrote betekenis
van deze symbiose voor het boomleven. De gunstigste ontwikkeling
vindt plaats bij bepaalde verhoudingen van licht, oplosbare stikstof
en fosforzuur. Voor de optimale werking is vrij veel licht nodig en zeer
kleine hoeveelheden voor de boom opneembare stikstof en fosforzuur.
De werking van deze drie factoren is waarschijnlijk indirect, nl. tengevolge van de invloed die daardoor wordt uitgeoefend op het gehalte
oplosbare koolhydraten in de boomwortel. Hoge lichtsterkte veroorzaakt een sterke productie van koolhydraten in de wortels, wat voor
de mycorrhizenzwam gunstig is. Is er daarbij weinig stikstof en fosforzuur beschikbaar zo belemmert dit de eiwitsynthese, zodat er koolhydraten overblijven voor de zwam. Komt er voor de wortels voldoende opneembare stikstof en fosforzuur ter beschikking, zodat de
eiwitsynthese ongehinderd en volledig kan plaats vinden, zo is er geen
overschot van koolhydraten wat dus niet gunstig is voor de mycorrhizenvorming. Maar in het laatste geval heeft de boom de symbiose
ook niet nodig, omdat er voldoende direct opneembaar is. Ook
R A Y N E R constateerde te Wareham de ongunstige invloed van een
voortgezette kunstmestbemesting. Vandaar dat in een milde humus
met krachtige humificatie en snelle afbouw van plantenvoedende
stoffen de mycorrhizavorming ongunstiger is dan in een niet te dikke
laag ruwe humus. Hier begint juist de grote betekenis van de mycorrhiza, maar... hier is het ook zo nodig!
De mycorrhizenzwam kan nl. de organische stikstof uit de ruwe
humus gebruiken en deze in opneembare vorm ter beschikking van de
boom stellen.
Wordt de vorming van ruwe humus echter te sterk, dan houdt de
mycorrhizenwerking op — de mobilisering van stikstof en fosfaten is
ook in een voor de zwam opneembare vorm, beneden het minimum,
terwijl vermoedelijk ook de onvoldoende aeratie hierbij haar ongunstige invloed uitoefent — er treden pseudo-mycorrhizen op, die endotroof en intracellulair leven en zuiver parasitisch worden. Ook is gebleken, dat de zwam hoger eisen kan stellen aan zijn milieu dan de
boomsoort waarvan hij symbiont is. Zo is het mogelijk, dat het uitplanten. van plantsoen met dergelijke mycorrhizae daardoor zelfs
mislukt. Daarvoor is het van belang in de kwekerij reeds te enten met
fungi, die geschikt zijn voor de gronden waarin in de toekomst de
bomen zullen worden geplant. Opmerkelijk is ook de grote analogie
die door ERIK BJÖRKMAN is gevonden tussen het optreden van mycor-
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rhizae en de vorming van wortelknolletjes bij Leguminosae en bij
Alnus.
Ongetwijfeld is het gehele mycorrhizenvraagstuk van bijzonder
grote betekenis voor de bestudering van de humusprocessen en daarop
van grote invloed.
Zeker niet minder belangrijk is de invloed van defauna op de bosgrond. In dit verband verwijs ik o.a. naar de publicatie van Dr Ir
J . "FRANSEN in het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij
van 1942 en 1943 die in een achttal uitstekend gedocumenteerde vervolgartikelen zeer veel gegevens heeft verzameld omtrent de samenstelling en verscheidenheid van de bodemfauna, over de factoren die
hierop invloed uitoefenen en de betekenis daarvan voor de humusomzetting en het plantenleven. HENSEN heeft uitvoerige studies gemaakt over de biologie der aardwormen (1882) een diersoort die van
bijzonder grote betekenis is voor de aeratie en de watercapaciteit van
de bosgrond en in het algemeen voor de bodemstructuur en daarmede
tevens voor het gehele humusproces. Hij wijst erop, dat de vezelige
bij- en zijwortels der bomen gebruik maken van de wormgangen en hij
trof hierin bijna steeds fijn vertakte wortels aan. Zonder de aanwezigheid van deze wormen hadden deze fijne wortels de dichte ondergrond
niet kunnen doordringen en hadden oppervlakkiger moeten wortelen.
Hij berekent dat per j a a r ongeveer 600 gram aarde het darmkanaal
van een enkele worm passeert, terwijl D A R W IN heeft berekend, dat
op weilanden jaarlijks per ha 35000 kg aarde door de darmen der
wormen worden verwerkt. Ook de onderzoekingen van het Itbon
door v. D. D R I F T inzake de rol welke de strooiselfauna speelt bij de
afbraak van het strooisel, moeten in dit verband worden genoemd.
V. D. D R I F T vond, dat de millioenpoten per week 50-75 % van hun
gewicht aan strooisel omzetten.
M a a r genoeg hierover. Het bovenstaande moge volstaan om aan te
tonen van hoe grote betekenis juist in de bosbouw het biologische onderzoek van de grond is. Dit zal vnl. de richting zijn waarin
zich het bodemkundig onderzoek in onze bossen zal moeten ontwikkelen... een terrein waarop nog weinig is gedaan en nog heel veel valt te
doen.
En weer een ander terrein is dat van de bosbescherming, waarvan het
onderwijs in de toekomst ook een deel van mijn taak zal uitmaken.
De bosbescherming heeft ten doel onze bossen zo op te bouwen, te verzorgen en te behandelen, dat zij van nature zo goed mogelijk zijn beschermd tegen schadelijke invloeden, zowel van de anorganische
natuur (atmosfeer en bodem) als van de organische (planten- en
dierenwereld). Ook op deze gebieden valt nog heel wat researchwerk
te verrichten. Nemen wij als voorbeeld de dierenwereld, zo zal
het accent hier niet — zoals dit veelal gebeurde — alleen moeten
worden gelegd op de kennis van de leefwijze der verschillende
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voor onze bossen schadelijke dieren en insecten of op de daartegen aan
te wenden bestrijdingsmiddelen, hoe belangrijk en hoe nodig deze
kennis ook op zichzelf moge wezen. Echter van veel groter betekenis
is de preventieve entomologie, dat wil zeggen, dat wordt onderzocht
welke omstandigheden moeten worden aangebracht of hoe de omstandigheden moeten worden gewijzigd, teneinde schadelijke invloeden te
voorkomen. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het grondig opruimen van de beschadigers — dit zou zelfs in de gehele levensgemeenschap der insecten ongewenst zijn (Animals ecology, Elton; pyramide
van Elton) — maar wel om hun populatie dichtheid bij voortduring
op een dergelijk peil te houden, dathet—zoals SCHNEIDER dit noemt—•
kritischeniveau niet wordt bereikt. Hiervoor is het synoecologisch onderzoek van primair belang, teneinde daardoor inzicht te verkrijgen in
de verschillende factoren, die invloed uitoefenen op de populatiedichtheid der verschillende diersoorten. De weerstandsfactoren van de
omgeving moeten door onze bosbouwkundige behandeling zo worden
beïnvloed dat de natuurlijke populatie blijft balanceren tussen evenwichtsfaseen kritischniveau.Wij kunnen dit beïnvloeden door de regeling
van het micro-klimaat in het bos en door de samenstelling van het
milieu. Zo is bijv. komen vast te staan, dat een milieu, waarin een
grote verscheidenheid van planten en soorten voorkomt een rijkere
fauna biedt echter met een meer beperkt aantal individuen. Verder
dat de menging van soorten een sterker stijging van de soorten en
aantallen vogels bewerkt dan van de insectenpopulatie.
Een verarming aan soorten betekent, dat de kans op grotere schommelingen in de populatie-dichtheid der insecten toeneemt. Het aanleggen van monobossen werkt dus in dit opzicht schadelijk, omdat het
aldus de biotische weerstandsfactoren van het bos verzwakt. De
polyphageinsecten zijn nl. van veel groter betekenis om gradaties te voorkomen dan de monophage en het is juist het gemengde bos dat meer
polyphagen levert daar de monophagen aan bepaalde soorten zijn
gebonden. Er zijn nog vele andere factoren die hierop invloed uitoefenen alsklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, wind, regen, parasieten-ziekten, het honingen der boomsoorten (sluip-en graafwespen).
Bij de gehele bosbouwdierkunde moet daarom het meest op de
voorgrond komen te staan het bestuderen van al die factoren, die
regulerend werken op de populatiedichtheid der afzonderlijke soorten.
Alleen wanneer men deze kent en steeds meer in hun onderling verband leert kennen kan doelbewust worden opgetreden, teneinde gradaties van bepaalde schadelijke insecten te voorkomen.
Wij weten nl. te goed uit eigen ervaring, dat, wanneer eenmaal in
een bepaald boscomplex een insectenplaag voorkomt, de kosten van
bestrijding in de regel zo hoog zijn, dat deze practisch niet mogelijk
is en dat er daarom vaak niet anders meer opzit dan dat tot velling
van het complex moet worden besloten. Daarom moet de economische
bosbouwdierkunde niet de bestrijdingmaar het voorkomen van de plaag
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als nummer een in haar programma voeren en juist op dit gebied is
nog veel researchwerk te verrichten.
Ik heb getracht in het voorgaande U in een drietal aspecten, nl.
het genetische werk, het bodemkundige onderzoek en de bosbouwdierkunde,vrij
willekeurig gekozen uit de vele andere die er nog zijn, te wijzen op de
veelzijdigheid der problemen en de vele mogelijkheden voor het
bosbouwkundig onderzoek. Er wordt indit opzicht, ookhier telande, inderdaad langs verschillende wijzen, aan verschillende problemen gewerkt. In ditverband kunnen bijv. worden genoemd het herkomstenonderzoek van de douglas door het Instituut voorBosbouwkundig onderzoek van de Landbouwhogeschool, het populierenwerk en het exotenonderzoek van de Nederlandsche Heidemaatschappij, hetwerkvan het
Itbon met Iepenziekte en Insectencomité en zijn houtwallen-, bodemfauna- en populatiedichtheid-onderzoek, de onderzoekingen van het
Cl.LM.O. o.a. inzake het conserveren van hout, het werk van de
N.A.K.B., terwijl thans te lande ook is opgericht het Bosbouwproeistation T.N.O., dat het exotenonderzoek van de Nederlandsche
Heidemaatschappij reeds heeft overgenomen. Alle onderzoekingen
van grote waarde en direct op de practijk gericht!
M aar toch zal het noodzakelijk zijn, dat, willen wij aan de dringende
eis, zowel meerals beterte produceren ook in de bosbouw kunnen voldoen, al dit werk nog meer uitgebreid en vanuit een centraal leidend
p u n t wordt aangepakt. T e veel wordt het bos hier nog vaak beschouwd
als uitsluitend object van natuurschoon, terrein van vermaak of jacht,
terwijl aan zijn betekenis alsleverancier vanwaardevolle houtproducten
nog te weinig aandacht wordt geschonken.
De Afdeling Bosbouw van de Landbouwhogeschool heeft in dit
opzicht een belangrijke taak te vervullen. Immers het fundamentele
onderzoek, dat voor al deze doelstellingen noodzakelijk is, ligt in de
eerste plaats op haarweg en onder alle omstandigheden moet zij meer
de centrale coördinator worden van al de verschillende Instituten en
Instellingen die op dit gebied onderzoekingen verrichten. Daarvoor is
een nog nauwere en meer efficiënte samenwerking tussen Hogeschool
en deze Instituten noodzakelijk dan zulks tot nu toe het geval was.
En niet alleen met de Instituten, maar ook direct met de practijk zelve.
Niet mag worden vergeten, dat de krachten, die de Landbouwhogeschool aflevert, de mensen zijn die straks worden geroepen om de
vruchten van het onderzoek in de practijk uit te dragen. Hiervoor is
het noodzakelijk de studerenden reeds tijdens hun studietijd in nauwe
aanraking te brengen met de verschillende problemen, die hen in de
practijk wachten en die om een oplossing roepen. Wordt dit contact
aldus reeds vroeg gelegd, dan leidt het vanzelf tot denodige specialisatie, al naar gelang persoonlijke aanleg en belangstelling. Zijn de verschillende onderzoekingen aldus in de Landbouwhogeschool gecoördineerd, dan biedt dit ook veel grotere mogelijkheden dan thans voor
het onderwijs en het zelfstandige wetenschappelijk onderzoek voor
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de studenten tijdens hun onderwijsperiode. En dealdus gespecialiseerde
practici zullen ongetwijfeld bij hun verdere loopbaan ook zelf meer
actief aan de verdere uitbouw van het onderzoek medewerken, een
ieder in de richting die reeds tijdens zijn studie zijn bijzondere belangstelling had en waarop hij zich in het bijzonder heeft toegelegd.
Dat deze doelstellingen alleen dàn zijn te verwezenlijken, indien voor
dit Bosbouwkundig onderzoek over ruimer middelen en mogelijkheden
kan worden beschikt, dan zulks tot nu toe het geval is geweest, dat
vooral ook het contact met de thans op dit gebied werkende instituten
geheel anders moet zijn opgebouwd, behoeft wel geen nader betoog.
Echter het belang van onze bosbouw en het aantal der problemen zijn
van dien aard, dat zulks een dringende noodzakelijkheid is te achten.
Alleen op deze wijze zal het mogelijk zijn van onze Hogeschool mensen
af te leveren, die niet met uitsluitend theorie zijn volgeladen, maar die
krachtens hun opleiding, hun taak, de bosbouw op een hoger peil te
brengen, naar behoren kunnen vervullen.
Bij de aanvaarding van mijn ambt als hoogleraar betuig ik in de
eerste plaats mijn eerbiedige dank aan Hare Majesteit de Koningin,
die mij tot deze functie benoemde. Moge Gods onmisbare zegen op dit
werk rusten en moge Hij mij bekwamen om deze taak verder uit te
bouwen en uit te dragen.
Mijnheer de President Curator, Mijne Heren Curatoren der Landbouwhogeschool,
Het isop Uw voordracht, althans van het voor U fungerende College
van Herstel, dat ik tot het hoogleraarsambt werd geroepen. Voor het
vertrouwen, dat gij in mij stelde, door mij hiervoor voor te dragen, ben
ik U dankbaar. Dit temeer, daar ik tot nu toe steeds in de practijk ben
werkzaam geweest en daarom tijd nodig heb om mij weer meer in het
wetenschappelijk gedeelte in te werken.
Ik wil Ü echter gaarne de verzekering geven, dat ik mijn uiterste
krachten zal inspannen, teneinde deze zo belangrijke mij toevertrouwde taak zo goed mogelijk te vervullen.
Mijne Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Met velen Uwer kwam ik in mijn vroegere functies reeds meerdere
malen in contact. Het is voor mij een grote eer thans in U w kring te
worden opgenomen. Ik ben overtuigd, dat U bereid zijt mij in de
eerste moeilijke jaren met Uw meerdere kennis en ervaring bij te staan
en ik zeg U daarvoor bij voorbaat hartelijk dank.
Hooggeleerde Jager Gerlings,
In de practijk van de bosbouw waart gij mijn eerste leermeester,
voor wien ik reeds toen een grote bewondering had.
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Het is mij een grote eer Uw werk hier aan de Landbouwhogeschool
thans te mogen voortzetten, alhoewel ik daarbij tevens ben overtuigd,
dat dit voor mij een grote verantwoordelijkheid met zich brengt.
Gij zijt hier te Wageningen wat ik zou willen noemen de grote drager
geweest van de biologische gedachte in de bosbouw. Ik hoop, dat U in
mijn zojuist uitgesproken rede zult hebben beluisterd, dat ik naast
verschillende min of meer kunstmatige maatregelen tot verbetering en
opvoering van de economische productiviteit, die ik voor onze bosbouw zeer noodzakelijk acht, toch ook de opvatting hoop uit te dragen,
dat meer dan in enige andere takvandecultuur indebosbouw Moeder
Natuur onze grote leidsvrouwe moet zijn. Dat wij haar moeten volgen
en alle menselijk ingrijpen moeten afstemmen op haar aanwijzingen.
In dit opzicht hoop ik dus Uw voetstappen te volgen en zal het bijzonder op prijs stellen daarbij nog vele malen U w raad en steun te
mogen inroepen.
Hooggeleerde te Wechelen Becking,
Wij zullen in het bijzonder geroepen zijn met elkander samen te
werken, omdat onze arbeidsterreinen zo nauw met elkander verwant
zijn, dat deze één onverbrekelijk geheel vormen.
Wij kennen elkander reeds lang en ik wil U van mijn kant gaarne
de verzekering geven, dat juist deze noodzakelijke samenwerking
voor mij deze werkkring aantrekkelijk maakt.
Mijne medewerkers opHinkeloord,
I n de korte periode, dat wij nu hebben samengewerkt, heb ik met
waardering kennis genomen, hoezeer dit werk U w belangstelling heeft.
I n het bijzonder stel ik het op prijs hier een woord van dank te
zeggen aan Ir V E E N voor de voortreffelijke wijze, waarop deze gedurende het hiaat dat er is geweest tussen de ambtsperiode van mijn
voorganger en van mij het onderwijs heeft gaande gehouden en alle
colleges heeft verzorgd.
Mijne Heren Voorzitter, Bestuursleden, Oud-Directieleden, Directieleden en
AmbtenarenderNederlandsche Heidemaatschappij,
Het doet mij veel genoegen U hier heden in zo grote getale aanwezig te zien. Mijn werk bij de Nederlandsche Heidemaatschappij
heeft mij veel voldoening geschonken, omdat dit een werk is in het
waarachtig algemeen belang en in het belang van de Nederlandse
bodemcultuur, dat door haar ambtenaren met een geest van saamhorigheid en collegialiteit en met een liefde voor haar mooie beroep
wordt verricht, dat zeker enig in den lande kan worden genoemd.
Ik hoop ook in mijn nieuwe functie voor de Nederlandsche Heidemaatschappij nuttig te kunnen zijn en op verschillend gebied met haar
te kunnen samenwerken. Juist voor de research en voor het aanpakken
van nieuwe onderzoekingen heeft deNederlandsche Heidemaatschappij
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steeds een bijzonder open oog gehad en haar werkkracht en middelen
beschikbaar gesteld. Verschillende nuttige instellingen op dit gebied
zijn aan haar initiatief ontsproten en in eerste instantie door haar ter
hand genomen.
Mijne HerenDirectie enambtenaren vanhet Staatsbosbeheer,
Ook met U heb ik steeds in nauw contact gestaan en werd steeds op
de meest aangename wijze samengewerkt. Het geeft mij een grote voldoening, dat door mijn nieuwe werkkring deze band niet wordt doorgesneden, maar dat ik in deze functie, misschien nog meer dan voorheen, op verschillend gebied met U zal mogen samenwerken.
Dames enHerenStudenten,
Onze kennismaking is nog maar zeer kort. Ik hoop in staat te zijn
Uw belangstelling voor ons mooie vak gaande te houden en zo mogelijk
te vergroten. Naast de nu eenmaal onvermijdelijke theoretische kennis
hoop ik vooral het accent te leggen op de practijk en U zo nauw
mogelijk in contact te brengen met het door U gekozen studieobject,
het bos.
Laten wij trachten gezamenlijk te werken aan de oplossing van de
vele problemen, die zich hier nog voordoen. Ik doe daarvoor bij deze
een beroep op Uw aller medewerking.
Ik heb gezegd

27. P L A N T E N T E E L T K U N D I G E VRAAGSTUKKEN
I N V E R B A N D M E T H E T H E R S T E L VAN
L A N D B O U W B E D R I J V E N IN I N D O N E S I Ë
RE.DE U I T G E S P R O K E N B I J D E A A N V A A R D I N G V A N H E T A M B T V A N

HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN
OP DINSDAG 30 NOVEMBER 1948 DOOR

DR IRC. C O O L H A A S
Mijne Heren CuratorenenHoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten,Wetenschappelijk
Stafpersoneel, Assistenten en Studenten dezer Hogeschoolen voortsGij allen, die door Uwe tegenwoordigheid blijk geeft van Uwe belangstelling,
Zeer gewaardeerdetoehoorderessen en toehoorders,

Het zal geen nadere toelichting behoeven, dat de tropische landbouwplantenteelt een onderdeel is van de leer der Algemene Plantenteelt, een zogenaamd „toegepaste" wetenschap, welke zich de
bestudering ten doel stelt van de factoren, die de ontwikkeling van
het gewas als „aanplant", ten dienste van de mens, bepalen.
Het kan in verscheidene gevallen nuttig zijn een onderscheid
te maken tussen de factoren, welke het aanzien en het gedrag van
een enkel plantenindividu bepalen en die welke het aanschijn
geven aan een gegeven aanplant van een gewas. De studie der
eerstgenoemde factoren zou ik willen rangschikken onder de wetenschap der toegepaste botanie, die der laatste onder de landbouwplantenteelt.
Ik zal mij verder onthouden van een beschouwing van het
synthetisch karakter dezer wetenschap; anderen hebben dit vóór
mij reeds meermalen gedaan, zodat een dergelijke beschouwing
mij wel overbodig voorkomt.
Ook zal ik mij niet verdiepen in het naar mijne mening niet bestaan van enig principieel verschil tussen wat we gewend zijn als
„zuivere" en wat als „toegepaste" wetenschap te betitelen, slechts
zij het mij vergund te wijzen op de wel zeer ongelukkig gekozen
termen ter onderscheiding van dedoelstelling der wetenschappen.
Er is echter een andere vraag van algemene aard, welke U vermoedelijk meer zal interesseren dan een woordenspel met betrekking tot de aard van de wetenschap der tropische landbouwplantenteelt en dat is deze:
Is het eigenlijk wel mogelijk deze wetenschap te beoefenen op
een dergelijke afstand van de tropen als dat hier in Wageningen
het geval is, met andere woorden is het eigenlijk wel mogelijk in
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Wageningen tropisch-plantenteeltkundig onderzoek te verrichten
en wordt dus de taak van de hoogleraar in dit vak niet door de
omstandigheden zelve beperkt tot onderwijs?
O m deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om enkele
problemen, welke de plantenteeltkundige ter bestudering worden
voorgelegd, te beschouwen en het is aantrekkelijk om als voorbeeld
die problemen te bezien welke thans in Indonesië als zeer recente
vraagstukken op de voorgrond treden, hoewel zij niet afwijken van
algemeen geldende onderwerpen van plantenteeltkundige studie.
Dit zijn de problemen, welke onmiddellijk verband houden met
het woord „herstel" van aanplantingen, in Indonesië algemeen met
de dwaze vertaling „rehabilitatie" aangeduid.
Tengevolge van de chaotische toestanden, welke tijdens de vijandelijke bezetting en welke tijdens de periode daarna hebben geheerst in vrijwel alle landbouwdistricten van Indonesië en op
sommige plaatsen helaas nog heersen, is een situatie ontstaan,
welke gehele cultuurbedrijven bijna volledig heeft doen verdwijnen,
zoals die van de tabak en van de suiker, andere in een toestand
van uiterste verwaarlozing heeft gebracht, zoals die van koffie,
thee, cacao, rubber en oliepalm, terwijl ook grote arealen van overjarige gewassen werden vernietigd, zoals dat het geval was bij de
thee en de koffie.
Daarenboven zijn talloze installaties, nodig voor de bereiding
van de landbouwproducten, vernield zoals suikerfabrieken, theefabrieken, oliefabrieken, koffie- en cacao-emplacementen, droogschuren en fermentatieschuren voor tabak, krachtinstallaties en
woningen.
Het behoeft dus wel geen betoog, dat behalve problemen van
economische aard, zoals de deviezennood in verband met de noodzakelijke import van machines en materialen, de herovering van
markten en de hogere productiekosten èn de problemen van technische aard, verbonden met de wederopbouw van installaties, zich
óók talloze vraagstukken voordoen op landbouwkundig gebied.
Echter, de mogelijkheid tot herstel, tot bevredigende oplossing
van àl deze problemen, staat en valt met de primaire eis van rust
en orde in het land. Het is de eerste plicht van de overheid, welke
overheid dit ook moge zijn, aan deze fundamentele voorwaarde
voor het behoud en dus ook van een herstel van het productieproces te voldoen met de middelen, welke haar ten dienste staan.
Dat de bestaande overheid in Indonesië voor het bereiken van dit
doel werkelijk al hare middelen heeft uitgeput kan, logisch geredeneerd, helaas niet worden volgehouden. Daarom is het werk
voor het herstel van talloze landbouwbedrijven zelfs aangevat, zo
goed en zo kwaad als dat nog enigszins mogelijk was, zonder dat
aan deze primaire voorwaarde was voldaan.
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Alvorens nader in te gaan op de herstelproblemen zelve is het
mij een behoefte van deze plaats hulde te brengen aan de moed,
het doorzettingsvermogen, de volharding en de opofferingsgezindheid van al degenen, Hollanders zowel als Indonesiërs, die onder
dikwijls gevaarvolle, zenuwslopende en uiterst primitieve omstandigheden, meestal gescheiden van hun gezinnen, zonder veel uitzicht op hereniging, hun werk verrichten, werk waarvan het terugkeren van ook slechts bescheiden levensmogelijkheden in Indonesië
afhankelijk is.
Het is mij evenzeer een behoefte van deze plaats een eresaluut
te mogen brengen aan de velen, Hollanders en Indonesiërs, die,
helaas soms tengevolge van onvoldoende bescherming, bij de uitoefening van hun zware taak, zijn gesneuveld. Wij mogen hen
gerust, naar Russisch voorbeeld, helden van de arbeid noemen.
Zij kunnen slechts op één enkele wijze geëerd worden en dat eerbewijs kan alleen door de jongeren, die na hen komen in dit land,
worden verleend, nl. door er voor te waken, dat zij dit offer van
hun leven niet voor niets hebben gebracht.
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders, vergeef mij deze
zijsprong uit mijn eigenlijke onderwerp, de bespreking van landbouwkundige problemen verbonden aan het herstel van de aanplantingen en de bedrijven in Indonesië.
De problemen, verbonden aan herstel zijn verschillend van aard,
naarmate wij te maken hebben met de voedsellandbouw, zoals
deze door de bevolking wordt bedreven of met de ondernemingslandbouw.
In de bevolkingslandbouw, waartoe voornamelijk de sawahrijstbouw moet worden gerekend, zal het herstel en een voortzetting van een productiestijging per oppervlakte-eenheid moeten
worden verkregen door organisatorische maatregelen, teneinde de
talrijke door onderzoek reeds lang bekende werkwijzen om tot
verhoging van opbrengst te komen ook toegepastte krijgen.
In de eerste plaats betreft dit de wederopbouw der organisatie
van de zaadverspreiding van hoog producerende variëteiten. Volgens een recente mededeling van de directeur van het Algemeen
Proefstation voor de Landbouw, VAN DER GIESSEN, beschikt dit
Proefstation thans over zes en twintig variëteiten, waarvan bekend
is, dat ze beduidend meer opbrengen dan de in de verschillende
betrokken streken verbouwde rassen. Door het Proefstation en de
Landbouwvoorlichtingsdienst is in talrijke veldproeven gedurende
vele jaren, vrij nauwkeurig vastgesteld in welke districten elk van
deze variëteiten kan worden aanbevolen. Het totale areaal dat
met deze variëteiten kan worden beplant wordt voorzichtig getaxeerd op één millioen hectaren, terwijl de er mede te bereiken
opbrengstvermeerdering kan worden geschat op 400.000 ton ge-
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pelde rijst, dit is ongeveer tien procent van de vooroorlogse totale
rijstproductie van geheel Indonesië.
Voor de oorlog werd het zaad van hoogproducerende variëteiten, verkregen op acht centrale proeftuinen, aan de zgn. zaadhoeven van de Landbouwvoorlichtingsdienst geleverd voor een
eerste nabouw en daarna werd door deze dienst de verdere verspreiding en vermeerdering verzorgd in bekende en gecontroleerde
bedrijven. Tengevolge van de chaotische toestanden is dit systeem
geheel en al onderbroken, vele dezer zaadhoeven met hun opstallen zijn vernield of hebben hun inventaris verloren. Niet alleen
dat de honderd zaadhoeven met een gemiddelde oppervlakte van
vijf hectaren zullen moeten worden herbouwd, ook komt VAN DER
GIESSEN tot de conclusie, dat dit aantal veel te gering is om in de
behoefte te voorzien.
Het spreekt ook vanzelf, dat het onderhoud der zo belangrijke
bevloeiingsleidingen zeer sterk heeft geleden. Hoewel de voornaamste kunstwerken voor de irrigatie nog wel intact zijn, zal een
ingrijpend herstel, voornamelijk der tertiaire leidingen, welker verwaarlozing grote waterverliezen veroorzaken, een eerstevereiste zijn.
Ook de bestrijding van ziekten en plagen in de bevolkingsgewassen heeft ernstig geleden, opbouw van organisatorische maatregelen zal opnieuw moeten plaats vinden.
In het algemeen kan worden geconstateerd, dat een hogere
productie van de sawah-padi in belangrijke mate mogelijk is, vooral
ook door intensivering der bemesting, waarbij voornamelijk op het
gebruik van phosphaatmeststoffen en groenbemesting moet worden
gewezen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van de toepassing
van zgn. voorraadsbemesting met onoplosbare phosphaten in 1939
begonnen, zal moeten worden voortgezet, VAN DER GIESSEN deelt
mede, dat gedurende drie jaren (Westmoessons 1939/'40, Westmoesson 1940/'41 en 1941/'42) deze proeven konden worden voortgezet en hieruit kon worden geconcludeerd, dat ook bij voorraadbemesting met onoplosbare fosfaten eens per drie j a a r toegediend,
de werking en de nawerking zeer bevredigend was, zodat over de
drie jaren der proefneming gemiddeld een opbrengstvermeerdering van 8-10 quintaal per ha werd verkregen.
VAN DER GIESSEN taxeert het totale phosphaatbehoeftige sawahareaal op J a v a en Madoera alleen al op 650.000 ha waarop door
rationele phosphaatbemesting een opbrengstvermeerdering van
350.000 ton gepelde rijst zou zijn te verkrijgen.
Door dit onderzoek worden goede perspectieven geopend voor
de toepassing van op J a v a ruimschoots aanwezige natuurphosphaten.
Indien op J a v a de individuele landbouwer er toe kan worden
gebracht zijn bedrijf in georganiseerd verband uit te oefenen met
betrekking tot plantmateriaal, watervoorziening, bewerking, be-
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mesting, bestrijding van ziekten en plagen en wanneer het hem
ook mogelijk wordt gemaakt in georganiseerd verband credieten te
verkrijgen, zal de productie van het voornaamste voedingsgewas met
een zeer belangrijk percentage kunnen vermeerderen, een percentage, dat — een uitbreiding van het Oostmoesson-sawahareaal,
mogelijk alsgevolg van efficiënter gebruik van bevloeiingswater meegerekend — door THORENAAR zelfs getaxeerd wordt op vijftig
procent.
Voor de oorlog werd reeds een klein rijstoverschot op J a v a verkregen; tengevolge van een algemene ontreddering kan thans
wederom van een ernstig rijsttekort worden gesproken. Herstel,
allereerst gericht op de wederopbouw van het verlorene is betrekkelijk gemakkelijk al moet de desorganisatie van verschillende overheidsdiensten nog als een ernstig bezwaar worden gevoeld. Voor
een opvoering van de welvaart is dit herstel van het verloren gegane echter bij lange niet voldoende;het is mogelijk om veel verder
te komen. Ons landbouwkundig potentieel is hier zeker niet in het
minimum, de herstelvraagstukken zijn niet in de eerste plaats geworteld in meer kennis en meer onderzoek, hoewel ook dit steeds
voortgang moet vinden, om het aantal mogelijkheden uit te breiden, doch in het minimum is een geestelijke instelling van de landbouwer, de eerste voorwaarde voor het succes van een vergaande
ontplooiing van organisatie en voorlichting.
Wanneer de revolutie in Indonesië er in zou slagen de geesten
in brede lagen der landbouwende bevolking toegankelijk te maken
voor nieuwe werkwijzen en nieuwe begrippen bij de uitoefening
van het landbouwbedrijf, zou zij in staat zijn de ontzettende gevolgen van haar destructiviteit te overleven en ook het ontstellend grote nadelige saldo harer welvaartsbalans om te zetten in
een voordeel. Ook hierbij wil de Hollander niets liever dan
meewerken; hij is er echter verre van zichzelve op te dringen.
De vraagstukken van herstel en wederopbouw in de ondernemingslandbouw liggen op geheel ander terrein; hier zijn het
niet hoofdzakelijk organisatorische en sociaal-politieke vraagstukken, welke een rol spelen, doch het zijn naast agrarisch-juridische,
economische en technische problemen, wel degelijk ook landbouwkundige vragen, waarvoor een oplossing zal moeten worden gevonden.
De met het herstel samenhangende landbouwkundige vraagstukken zijn grotendeels verschillend naar gelang we te doen hebben met gewassen van kortdurende levensperiode, in wisselbouw
geplant, ofwel met de overjarige cultures.
Wat de eerstgenoemde gewassen betreft denken wij in de eerste
plaats aan de tabak en de suiker.
De problemen in deze beide cultures, voorzover beperkt tot de
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landbouwkundige vraagstukken en dus afgezien van de veel nijpender problemen van wederopbouw van fabrieken en droogschuren,
kunnen hoofdzakelijk worden samengevat door de woorden plantmateriaalvoorziening, kunstmeststofvoorziening en herscholing van
het werkvolk.
Dit betekent dus, dat het nog aanwezige plantmateriaal moet
worden gedetermineerd op kloon- of raszuiverheid en zo spoedig
mogelijk de nabouw moet worden georganiseerd.
Wat de suikercultuurbetreft moet geconstateerd worden, dat de
voor een herstel noodzakelijke hoge kapitaalsinvestatie, nodig voor
de herbouw van fabrieken, gepaard aan een gevoel van onzekerheid ten aanzien van een winstgevende afzetmogelijkheid van het
product, de feitelijke beperkende factor is. Dit is reden, waarom
in sommige suikerstreken belangstelling bestaat voor andere éénjarige gewassen, welke in wisselbouw met padi kunnen worden gecultiveerd, eventueel als een overbruggingsperiode naar de tijd,
waarin grotere zekerheid tot wederopbouw van de suikercultuur
zal leiden. De cultuur van Virginia-sigaretten-tabak zal voor deze
periode, en wellicht ook permanent, een welkome oplossing kunnen
zijn. Ook andere mogelijkheden zullen onder het oog moeten
worden gezien nl. een opkoopbedrijf van aardnoot en soja.
Wat de tabakscultuur betreft, kan geconstateerd worden, dat de
vooruitzichten van een snelle wederopbouw in Deli en in de Oosthoek van J a v a momenteel gunstig zijn. In 1949 wordt voor Delitabak een aanplant mogelijk geacht ter grootte van een vijfde van
het vooroorlogs areaal en verwacht men in de Oosthoek weder op
ruim een derde der vooroorlogse productie te komen. De Vorstenlanden zijn nog steeds ontoegankelijk, de cultuur van de waardevolle Vorstenlandse tabak is geheel verdwenen en ook in de komende jaren zou het Vorstenlandse blad niet meer kunnen bijdragen
aan de export van bladtabak, ware het niet, dat reeds thans in het
Banjoemase een aanplant van Vorstenlandse tabak door een ondernemend concern was begonnen.
O m dit mogelijk te maken was een degelijke grondsoortendeterminatie noodzakelijk. Hierbij werd een terrein van jonge iets
lateritisch verweerde vulkanische asgronden zorgvuldig voor het
vestigen van dit bedrijf afgebakend. Zaad van Vorstenlandse tabak
kon gedurende de oorlog worden gered en op kleine schaal,
zelfs door MIDDELBURG in het interneringskamp Tjimah worden
doorgekweekt, zodat uitgangsmateriaal voor dit bedrijf aanwezig
was.
De moeilijkheden voor het herstel van deze cultuur op Sumatra's Oostkust liggen voor een belangrijk deel in de occupatie van tabaksgronden door ladanglandbouwers. Tengevolge van deze ladangbouw is de wisselbouw met secundair bos,waarbij slechtséénj a a r de
grond voor de tabakscultuur bestemd wordt, waarna achtjaren bos
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volgt, verbroken, hetgeen grote vermindering van de hoeveelheid
organische stofin de grond tengevolge heeft. Door deze ladangbouw
in de afgelopen jaren wordt het slijmziekte-vraagstuk ernstiger en
het verkrijgen van prima kwaliteit moeilijker. Zoveel mogelijk zal
getracht moeten worden de gronden, waar nog kort tevoren is geladangd, te vermijden en de reboisatie daarvan in de eerste plaats
te bevorderen.
In de overjarige cultures zijn de problemen weer van geheel
andere aard. In de eerste plaats is er de vraag naar zekerheid, dat
verleende erfpacht zal worden gecontinueerd. Zonder deze zekerheid zal geen eigenaar er iets voor voelen de voor herstel van aanplaiüingen en herstel van fabrieken en emplacementen te investeren
gelden, anders dan uit onmiddellijk beschikbare middelen, verkregen uit opbrengst van voorraad of van de nog producerende gedeelten van het areaal, te financieren.
Daarnaast spelen ook hier weer technische vraagstukken een
grote rol, waarbij vooral ook het nijpende transportvraagstuk op
de voorgrond treedt, een vraagstuk welks oplossing niet kan worden
verkregen, zolang de deviezennood zo'n grote rol speelt. Doch ook
landbouwkundige problemen doen zich in alle overjarige cultures
voor, waarbij interessante waarnemingen, gedaan in de verwaarloosde aanplantingen, dikwijls richtinggevend kunnen zijn.
In de rubbercultuur zijn deze problemen nog van de minst
ernstige aard. Zij zijn voornamelijk beperkt tot gehele of gedeeltelijke mislukking van in de eerste jaren der bezetting nog geplante
herontginningscomplexen, beschadiging en vernieling van jonge
aanplantingen met het doel brandhout te winnen, achteruitgang
van het bodemdek in jonge nog niet gesloten tuinen, het te lang
nalaten van rationele uitdunningen en schadelijke gevolgen van
het onbehandeld laten van ziekten en het nalaten van maatregelen
ter voorkoming van uitbreiding daarvan.
Het is duidelijk, dat het herstel van een mislukte herontginning
geen nieuwe problemen stelt; het komt er op neer opnieuw een jonge
aanplant in de grond te brengen, slechts zal men in de meeste gevallen hiertoe niet direct in staat zijn, omdat de kwekerijen van
plantmateriaal totaal verwilderd zijn, zodat deze eerst zullen moeten worden herbouwd. In vele gevallen zal determinatie van het
aanwezige materiaal noodzakelijk zijn. Ook zullen oorzaken van
economische aard, de aarzeling om momenteel reeds te besluiten
tot investatie van kapitaal in nieuwe aanplantingen, reden zijn
tot het niet onmiddellijk met rubber herplanten van de mislukte
herontginning.
Nog sterker laten zich deze overwegingen gelden bij de door de
japanners gerooide aanplantingen met het doel daar voedingsgewassen te doen planten.
27
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Deze ladangbouw heeft de erosie ten zeerste bevorderd, zodat
het probleem van bodemherstel hier sterk op de voorgrond treedt.
Het vraagstuk van het herstel van afgespoelde gronden is op zichzelve evenmin een nieuw probleem, doch herwinning van de
bodemvruchtbaarheid in het eigen erfpachtsareaal, zodanig, dat
hiervan zoveel mogelijk economisch voordeel kan worden verkregen, is op deze grote schaal zeker niet zonder nieuwe gezichtspunten. Er zal gestreefd moeten worden naar het aanplanten van een
gewas, dat in een overbruggingsperiode naar de nieuwe mogelijkheid tot aanplant van rubber, of in 't algemeen gezegd tot aanplant
van een hoogwaardig meerjarig gewas, als bodemverbeteraar optreedt en in staat is de gemaakte kosten goed te maken.
Indien de achteruitgang van de grond tengevolge van roofbouw
en erosie nog niet te ver is voortgeschreden, zal voor deze overbruggingsperiode naar mijn mening in aanmerking komen: de
Derris elliptica.
De Derris is een leguminoos, waarvan na twee jaren de wortels
worden gewonnen, welke, ter wille van de insecticide werking van
de daarin voorkomende rotenon en andere alcaloïden, exportwaarde bezitten.
De plant maakt veel stengel en blad, dat kan worden ondergewerkt. De kosten van het met stekken uitplanten van dit gewas
en de wiedkosten in het eerste j a a r worden door de opbrengst
ruimschoots goedgemaakt, terwijl de kans groot is, dat ook de
daarop volgende kosten van de herontginning met rubber uit de
derrisopbrengst zullen kunnen worden gefinancierd.
De bodemverbeterende werking is bevredigend. Daarenboven
kan deze worden vergroot door de Derris niet na twee jaren volledig te rooien, doch door dit gewas gedurende een langere periode
permanent in de grond te laten, waarbij dan echter rij om rij de
linker of de rechter helft van de wortels om de twee j a a r wordt
geoogst. Ook het blad moet dan aan de geoogste zijde der planten
worden gesnoeid en ondergewerkt. Deze methode van voorlopig
gebruik der niet direct met meerjarige gewassen herplantbare erfpachtsgronden werd ernstig gehandicapt door het gebrek aan
Derrisplantmateriaal. Een versnelling van de methode der vegetatieve vermeerdering en een vermindering van tegenvallende slaging van de stekken is dan ook urgent.
In geval van ernstiger achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid tengevolge van zware erosie zal door tijdelijke reboisatie en
wel voornamelijk met Albizzia falcata moeten worden hersteld. De
groeisnelheid van deze boom is dusdanig snel, zelfs nog op afgespoelde gronden, dat na een tienjarige reboisatie omschakeling naar
een permanente cultuur door de houtopbrengst zal kunnen worden
gefinancierd, terwijl het bodemkapitaal belangrijk zal zijn verhoogd tengevolge van de bijzonder bodemverbeterende werking van
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deze diepwortelende en veel blad producerende leguminoos.
De reboisatie met Albizzia is gemakkelijk en niet kostbaar; zij
zal echter slechts worden ondernomen, wanneer men een toekomstig
bedrijf voor een lange termijn met vertrouwen tegemoet kan zien.
In jonge nog niet gesloten rubbertuinen zal een herstel van het
bodemdek plaatselijk mogelijk zijn, inboeten van zwaar beschadigde bomen eveneens; de keuze tussen aanvulling en algehele rooiing,
gevolgd door herontginning zal afhankelijk zijn van het aantal der
overgebleven gezonde bomen ter plaatse.
Tengevolge van hevige explosies van schadelijke onkruiden, zoals
alang-alang (Imperata-soorten) wordt thans het bestrijden daarvan,
in tegenstelling tot vroeger, toen de vervuiling nimmer grote vormen aannam en de lonen veel lager waren dan thans, door middel
van chemicaliën een urgent vraagstuk in de meerjarige cultures.
Volgens recente mededelingen van VOLLEMA en van VAN
SCHOONNEVELDT is de uitbreiding van wortelschimmels, voornamelijk van Fomes lignosus, nog al meegevallen, althans in het gebied
der rubbercultuur dat thans weer in het begin van exploitatie verkeert, zodat in dit opzicht niet of nog niet van een bijzonder herstelprobleem kan worden gesproken. Anders is dit met de tapvlakziekten, voornamelijk die welke veroorzaakt worden door Phytophthora Faberi. Tijdens de periode der bezetting en ook wel
daarna zijn vele rubbertuinen doorgetapt zonder dat door middel
van een desinfectans de tapvlakken werden behandeld. De gevolgen
daarvan zijn op vele plaatsen ernstig, zodat maatregelen ter bevordering van het bastherstel moeten worden genomen.
Het komt ook plaatselijk voor, dat aanplantingen door kwaadwilligheid werden geringd. Het is opmerkelijk hoe snel het herstel
van de bast plaats heeft, wanneer dit ringen niet zeer grondig en
met een brede ring is geschied.
Tenslotte stellen de jonge tuinen ons voor het vraagstuk der nagelaten uitdunning en der nagelaten bemesting, tengevolge waarvan
een veel te dichte stand der bomen is verkregen en waardoor de
diktegroei en daarmede ook de bastdikte is achtergebleven.
Hoewel het wellicht aantrekkelijk blijkt in sommige gevallen met
de uitdunning maar geen haast te maken, omdat men van het doel
van het nauw planten, hogere producties in de aanvang, nog wel
even ongestraft meent te kunnen profiteren, is het gevaarlijk daaraan toe te geven, omdat men vooral bij de tegenwoordig weinig
geoefende tappers grote kans heeft op ernstige beschadiging bij
het tappen van de toch reeds te dunne bast. N a de uitdunning zal
in tuinen, waar de groei duidelijk in de steek heeft gelaten, niet geaarzeld mogen worden bemesting toe te passen.
De producties der oude rubberaanplantingen zijn over het algemeen hoog, tengevolge van de jarenlange rust in de meeste gevallen, een voorzichtige tap is daarom des te meer gerechtvaardigd,
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totdat de geoefendheid der tappers weer zal zijn herkregen.
Sedert op 30 J u n i 1946 de eerste na de oorlog geproduceerde
rubbersheet in Indonesië, afkomstig van de proeftuin Peweja van
de afdeling West-Java van het Proefstation voor de Overjarige
Cultures met enige plechtigheid aan de voorzitter van het Nirub
kon worden aangeboden, is de productie langzamerhand weer opgevoerd. Voor geheel Indonesië wordt de ondernemingsproductie
voor 1949 getaxeerd op 180.000 ton. In 1950 zou deze productie
de vooroorlogse kunnen benaderen.
De beperkende factoren zijnde na alle zinloze verwoestingen nog
primitieve bereidingsinstallaties, het gebrek aan transportmiddelen
en in West-Java de opnieuw toenemende onveiligheid, waardoor reeds producerende ondernemingen tengevolge van onvoldoende bescherming van het personeel, moesten worden gesloten.
De verwaarlozing der thee-aanplantingenstelt ons in het algemeen voor moeilijker problemen. Immers de thee is een gewas, dat
kunstmatig door pluk en snoei in een vorm wordt gebracht, welke
totaal afwijkt van zijn natuurlijke ontwikkeling, terwijl, wanneer
deze kunstmatige bewerkingen worden nagelaten, de planten in
hun streven om de natuurlijke ontwikkeling te volbrengen ernstig
worden gehinderd door een - zonder menselijk ingrijpen - veel te
dicht plantverband.
Door het stopzetten van de pluk en van de snoeirondgangen zijn
de thee-aanplantingen dan ook doorgeschoten tot zeer lange bezemachtige struiken met vele rechtopgaande kale dunne takken, waaraan slechts in de toppen vertakking en blad aanwezig is. Van het
oorspronkelijk door rationele vormsnoei verkregen krachtige lage
takkenframe is meestal niet veel meer overgebleven.
Slechts een zgn. diepsnoei tot op de oorspronkelijk nog aanwezige
stam kan opnieuw uitgangspunt worden van een nieuw breeduitgroeiend en krachtig takkenstelsel.
De vraag is echter of de verzwakte boom een dergelijke physiologische schok zal verdragen. Hiermede wordt immers niet alleen
het assimilatie-apparaat volledig verwijderd, doch ook aanwezige
reservestoffen, zowel zetmeel als mineralen, worden opgeofferd.
Volgens mededeling van VAN EMDEN is een hernieuwde uitloop
dan ook dikwijls traag en de scheuten zwak, waardoor zij gevoelig
zijn voor Helopeltis-aantasting. Daarom wordt door het proefstation geadviseerd om per heester minstens één der doorgegroeide
takken aan te houden totdat nieuwe uitloop uit de diepgesnoeide
stam is verkregen.
O p andere plaatsen werd in de bezettingstijd de thee gerooid of
gekapt, met het doel ter plaatse voedingsgewassen te planten. Het
totaal op deze wijze verloren gegane areaal is ongeveer één derde
van het vooroorlogse totaal. In de gerooide gedeelten treden dus
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de vraagstukken van hcrplanting op de voorgrond, waarbij in de
eerste plaats economische factoren een rol spelen. Een overbruggingsperiode met Derris zal op grote hoogte minder aanbevelenswaardig zijn dan in de lager gelegen arealen. Tijdelijke reboisatie
met Albizzia falcata valt aldaar te prefereren.
Doch lang niet overal werd de thee en het schaduwbestand gerooid om het planten van voedingsgewassen mogelijk te maken, dikwijls ook werd de aanplant alleen maar laag bij de grond of even
beneden het maaiveld gekapt.
Volgens VAN EMDEN is gebleken, dat de thee deze drastische
snoei, welke in physiologisch opzicht niet vergeleken kan worden
met de zojuist besproken diepsnoei van de geëtioleerd uitgegroeide
bomen, boven verwachting goed verdragen, meestal is wel de helft
der planten nog levend en loopt uit, zowel uit de stambasis als uit
de wortels. De schaduw in dergelijke aanplanten slaat veelal spontaan op uit zaad van Albizzia falcata en Derris microphylla. Door
deze opslag rationeel uit te dunnen, inboeten van de thee-uitvallers
en onkruidbestrijding is het herstel van deze aanplantingen in
enkele jaren te bereiken.
Het is zeer gewenst de thee voorlopig ongeplukt te laten, vormsr.oei toe te passen waar dit nodig is en zo enigszins mogelijk te bemesten. Helaas zijn het weer economische oorzaken, n.1. noodzakelijke financiering uit directe opbrengsten van theepluk en van
brandhout, afkomstig van in de overgebleven doorgeschoten aanplantingen te zware schaduw, welke een krachtig herstel belemmeren.
Ten aanzien van sommige hulpgewassen konden interessante
waarnemingen worden gedaan, welke in het geval van de Derris
microphylla twijfel doen rijzen aan de wenselijkheid van verdere
aanplant van deze schaduwboom. In grote complexen is de Derris
microphylla namelijk radicaal afgestorven. Het is vrijwel zeker,
dat hier van geen parasitaire aantasting sprake is. Vermoed wordt,
dat enige jaren van bijzonder droge Oostmoesson-periode dit massaal afsterven hebben veroorzaakt.
Niettegenstaande de grote moeilijkheden van herstel en de voorlopig definitieve vermindering van het areaal wordt voor geheel Indonesië weer een thee-export verwacht van 22 millioen halve kilogrammen in 1948;in 1950hoopt men een productie van ongeveer de helft
van de vooroorlogse capaciteit te kunnen bereiken, tenzij reeds
producerende ondernemingen wegens onvoldoende bescherming
weer moeten worden verlaten.
Het (herstel van de koffiecultuur wordt in Oost-Java krachtig
aangepakt, helaas bevindt zich nog een groot areaal buiten de
demarcatielijnen en gevreesd mag worden, dat systematische afbraak zowel van de koffie- als de rubberaanplantingen nog steeds
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voortgaat. Daartegenover staat, dat de waardevolle Arabica-ondernemingen op het Idjenplateau volledig onbeschadigd zijn gebleven.
Voorlopig wordt getaxeerd, dat van de koffie ongeveer dertig procent is gerooid of gekapt, terwille van het planten van voedingsgewassen, welke aanplant op deze onbevloeibare en dikwijls
geaccidenteerde gronden slechts leidt tot uitputting en erosie.
Het herstel van gerooide aanplantingen vraagt uitgebreide voorzieningen met betrekking tot plantmateriaalvoorziening. Ten aanzien hiervan moet gewezen worden op de mogelijkheid om, naast
het gebruik van zaad uit klonale zaadtuinen en het kweken van
enten, in de naaste toekomst over te gaan tot het aanplanten van
stekken, omdat hiermede tijd kan worden gewonnen. Voorlopig
zal men - zolang niet grotere bedrijfszekerheid wordt verkregen weinig animo hebben voor herplanting en zal er veel belangstelling
bestaan voor spoedig provenu opleverende gewassen als een overbruggingsperiode naar het op den duur op deze gronden noodzakelijke meerjarige gewas. Behalve de Derris bestaat er in Oost-Java
belangstelling voor de tijdelijke cultuur van tabak.
Het herstel van verwaarloosde aanplantingen van Robustakoffie ontmoet talrijke problemen.
Volledige schoonpluk tot verbreking van de levenscyclus van de
koffieboeboekkever (Stephanoderus Hampeï) zal in de meeste gevallen allereerst noodzakelijk zijn.
Verder ontmoeten wij in verscheidene gevallen koffietuinen,
welke aan de bevolking werden uitgegeven voor voedselverbouw,
doch waar voor dit doel de koffie en de schaduw niet zijn gerooid,
doch gekapt. Het herstel dezer tuinen is zeer goed mogelijk, zolang
de wortelstelsels nog intact zijn. Wanneer bij klonale aanplantingen
boven de entplaats is gekapt is het herstel betrekkelijk eenvoudig
evenals bij goede zaailingaanplantingen; is daarentegen het kappen
onder de entplaats geschiedt, dan zal opnieuw een uitloper verent
moeten worden met van een jonge stamuitloper gesneden entrijs
van bekende klonen. H e t op voldoende schaal verkrijgen van dit
entrijs zal uit nog bestaande klonentuinen wel gemakkelijk zijn.
Herdeterminatie van plantmateriaal zal dikwijls noodzakelijk zijn.
In deze gekapte aanplantingen zal de alang-alang-bestrijding
wederom een moeilijk en kostbaar probleem zijn, wellicht zal snel
herstel van schaduw daarom het eerste begin moeten zijn van de
wederopbouw. Indien de gekapte schaduw bestaat uit Leuceana
glauca zal het herstel vermoedelijk geen ernstige moeilijkheden
ondervinden. Het inzaaien van struikvormige hulpgewassen in rijverband zal ten voordele van de jonge uitloop van de koffie zijn,
gebruik van de aanvankelijk hoog gegroeide alang-alang als zgn.
mulchmateriaal kan worden geadviseerd.
In andere aanplantingen, voornamelijk die, welke verder van
de bevolkingscentra zijn gelegen treft men een geheel ander beeld
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aan ni. gedeeltelijk regelmatig geoogste Robusta, welke bij gebrek
aan voldoende schaduwsnoei is achteruitgegaan.
De vermindering van de schaduw door snoei van de lamtoro
(Leuceana glauca) moet geleidelijk geschieden, zodat de verzwakte
Robusta niet tengevolge van een te grote lichttoetreding ineens tot
overmatige bloei en vruchtdracht geprikkeld wordt; ernstige schade
tengevolge van zgn. overdracht en daarmee gepaard gaande onvoldoende nieuwe vruchthoutvorming zou hiervan het gevolg kunnen
zijnOngetwijfeld zullen vele bomen takbreuk en takinstervingen vertonen, terwijl ook de Rizoctonia-aantasting, de zgn. topsterfte,
plaatselijk ernstig om zich heen kan hebben gegrepen. Zolang
echter de hoofdstam in gezonde toestand verkeert bestaat er een
zeer snelle wijze tot herstel, waarbij gebruik gemaakt wordt van
de topophyse van de Robusta. Sedert het onderzoek van H I L L E RIS
LAMBERS, HOUTSMULLER en vooral M E I J E R is het gebruik van entry's gesneden uit de jonge tak van de Robusta bekend geworden.
Deze zgn. takenten kunnen op uitlopers hoog aan de stam een
nieuwe boomkruin opbouwen, waarvan de nieuw uit dit entrijs
gegroeide takken reeds na één j a a r produceren.
Het verzamelen en voortkweken van het zgn. takentrijs is echter
minder eenvoudig dan dat van het top-of stamentrijs en vereist veel
aandacht, opdedetailswaarvan hierthansnietkan worden ingegaan.
Het aanplantherstel door middel van zgn. „zweeptakentrijs"
zal echter een krachtig hulpmiddel kunnen zijn voor een zo snel
mogelijk herstel van productie van oude verwaarloosde tuinen.
De koffieprijzen liggen thans in de binnenlandse markt zeer hoog,
doch dit zal zeker betrekkelijk spoedig veranderen, hetgeen niet
wegneemt, dat thans deze omstandigheid gelegenheid biedt tot
het herstel, waarbij de methoden voornamelijk zullen moeten worden afgestemd op de noodzakelijkheid om voor detoekomstover herstelde Robusta-aanplantingen te beschikken, waarvan de productiecapaciteit zo hoog mogelijk ligt, om ook dan bij lagere prijzen nog
rendabele opbrengsten te kunnen leveren. Er zijn ook maatregelen
in de koffie denkbaar, welke meer op direct voordeel dan op deze
noodzakelijkheid zijn gericht; hiertegen zal moeten worden gewaarschuwd.
De ondernemings-koffieproductie wordt voor 1948 getaxeerd
op ongeveer 9000 ton, voor 1950 op 15000 ton of ongeveer 27 %
van de vooroorlogse ondernemingsproductie.
Bijzonder zorgelijk was over het algemeen de toestand dercacaoaanplantingen van Midden-Java nadat de ondernemingen na de
politionele actie weer toegankelijk werden voor de erfpachthouders.
De cacao is een gewas, dat veel zorg vereist en tengevolge van
jarenlange verwaarlozing waren de aanplantingen overgroeid door
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opslag van allerlei aard, terwijl in vele gevallen de schaduw zeer
zwaar was geworden, waardoor de jonge uitloop een geétioleerd
karakter kreeg en daardoor zeer gevoelig was voor de aantasting
van de grootste cacaovijand op Java, de wants Helopeltis Antoniï.
Volgens gegevens van TOLLENAAR werden in deze verwaarloosde
aanplantingen enige zeer interessante waarnemingen gedaan,
welke deels betrekking hebben op verschillen in resistentie tegen
deze schadelijke invloeden tussen de verschillende cacaoklonen en
deels nieuwe gezichtspunten openen in het voor de cacao zo belangrijke schaduwvraagstuk.
Gebleken is, dat van de best producerende klonen, afkomstig
van de Djatiroengo-selectie, nl.de nummers 1, 2, 18, 34, 38 en 41,
het voornamelijk de eerste twee zijn, welke een uitzonderlijke
resistentie vertoonden tegen dejarenlange slechte omstandigheden,
waartoe ook de Helopeltisaantasting behoort, terwijl de klonen 18
en 34 vrijwel totaal waren afgestorven. Dit opent belangrijke perspectieven voor de zeer noodzakelijke herontginningen en nieuwe
cacao-aanplantingen, waarvoor men in toenemende mate van oculaties en stekken zal gebruik maken. Verder opent de gelukkige
omstandigheid, dat de in 1940 opgezette proeftuin voor cacao,
Kedoengpani, waarin een legitiem zaaisel van de hybride 1 x 2
staat,vrij goed door de ellende is heen gekomen, perspectieven voor
de toepassing van dit zaaisel in het groot. Daar ook op een onderneming zonder kunstmatige kruisbestuiving het zaad van deze
kruising in een geisoleerde klonentuin is te winnen, mag verwacht
worden, dat dit waardevolle plantmateriaal binnen kort in bevredigende hoeveelheden verkrijgbaar zal zijn.
Hierbij moet echter noodzakelijkerwijs op één ding de aandacht
vallen. De zeer goed producerende kloon Djatiroengo 1is een zelfsteriele.
Nu is het door het onderzoek van POUND, VOELGKER en anderen
gebleken, dat bij de Trinitario-cacao, waartoe vermoedelijk ook
de Java-cacao moet worden gerekend, de zelfsteriele cacao uitsluitend kan worden bevrucht door pollen van de zelffertielen, hetgeen naar uit onderzoek van O S T E N D O R F C a. ookvoordeDjatiroengo-cacao is gebleken.
Klonale aanplantingen van Djatiroengo 1zullen dus nimmer uit
monoklone complexen mogen bestaan, terwijl een menging met
meer dan één zelffertiele kloon nog niet een even grote vruchtzettingskans waarborgt dan bij het planten van zelffertiele klonen
bestaat. Daar hiertegenover echter de zeer goede genotypische
eigenschappen van deze zelfsteriele kloon staan, ook ten aanzien
van productiviteit, mag dit bezwaar niet al te ernstig worden opgevat. In vele bestaande aanplantingen is een productiedaling van
Djatiroengo 1tengevolge van onvoldoende compatibiel pollen althans niet opgemerkt.
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Anders ligt het met de problemen, verbonden aan het planten
van de hybride-zaailingen 1 x 2 .
Uit een tamelijk recent onderzoek van BOLT in samenwerking
me: TOXOPEUS is gebleken, dat de F x -nakomelingen van zelfsteriele
moederbomen overwegend zelfsteriel zijn, die van zelffertiele
moederbomen overwegend zelffertiel. Wanneer we dus de kolven
oogsten van de kloon Djatiroengo 1, geplant in een zaadtuin gemengd met Djatiroengo 2, dan weten we, dat het zaad voor honderd procent bestaat uit de hybride 1 x 2 , omdat geen zelfbestoven
Ejatiroengo 1 kan voorkomen.
Volgens BOLT zal een aanplant dezer hybride dus wederom een
zeer groot aantal zelfsteriele bomen opleveren, zodat in deze aanplant het pollen van het kleine getal zelffertielen voldoende zal
moeten zijn voor de bestuiving van alle bomen. Dat dit wel eens
kan tegenvallen meent BOLT uit productieopnamen in dergelijke
zaailingdochtertuinen te hebben kunnen constateren.
Teneinde bovengenoemd bezwaar tegen het 1 x 2 zaad op zijn
merites te leren kennen is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk
de verhouding van zelfsterielen tot zelffertielen in de toetstuin
Dj. 1 X 2 op Kedoengpani vast te stellen, terwijl productie-opnamen gedaan moeten worden met uitsluiting van bestuivingskansen van vreemde cacao in de omgeving. Volgens OSTENDORF
zou het gevaar van het voorkomen van vele zelfsteriele bomen
minder groot zijn, hetgeen hij concludeert uit de bevredigende
producties in vrij grote monoklone blokken van de kloon Dj. 1.
Hiertegenover staan echter de productiewaarnemingen van BOLT.
Merkwaardige ervaringen werden na de periode van jarenlange
verwaarlozing opgedaan met betrekking tot de schaduwbehoefte
van de cacao.
In 1942 werd besloten een zeer ernstig door de Helopeltis aangetaste aanplant te herontginnen in de hoop, dat ter plaatse een
jonge aanplant, bestaande uit geselecteerd plantmateriaal en in de
jeugdperiode geholpen door derrisbestuivingen, tot betere resultaten aanleiding zou geven. Men was dan ook begonnen de normaal ontwikkelde schaduwbomen reeds te verwijderen en zou met
het rooien van de cacao beginnen, toen alle verdere werkzaamheiden door de interneringen onmogelijk werden gemaakt.
In 1946 zag men deze geheel gesloten aanplant voor het eerst
weer terug, schaduwloos, goed producerend en nagenoeg vrij van
Helopeltis-aantasting.
O p een andere onderneming stond een gemengde aanplant van
Hevea en cacao, een allerongelukkigste combinatie, die de vruchtdracht van de cacao door overmaat van schaduw belemmert en
tengevolge van de vochtige atmosfeer, veroorzaakt door de ondergroei van de cacao, ernstige aantastingen van tapvlakziekten in de
rubber doet optreden. In de periode van wanorde werd de Hevea
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gekapt, de cacao kwam daardoor totaal schaduwloos te staan; het
resultaat bleek in 1946 zeer bevredigend te zijn, waarbij de rijke
bloei en goede vruchtbaarheid opviel, terwijl weinig Helopeltisaantasting kon worden geconstateerd. Moet hieruit na de conclusie getrokken worden, dat de gehele aanplantspolitiek van cacao
onder matige schaduw verkeerd is geweest?
Deze conclusie gaat te ver, maar zeker is, dat bovengenoemde
waarnemingen overeenstemmen met de opvattingen van BROUHMS
in Belgisch Congo, die voor de cacao in de jeugdperiode schaduw
noodzakelijk acht, welke schaduw bij het ouder worden van de
bomen geleidelijk moet worden verminderd tot een eindpunt van
schaduwloos. Ook door WIJNSCHENK DOM op J a v a is de wenselijkheid betoogd, om tot geleidelijke schaduwvermindering over te gaan.
Het spreekt vanzelf', dat hiermede het schaduwvraagstuk in de cacao geenszins is opgelost, verschillende factoren spelen daarbij
een rol, zoals hoogteligging, bodemgesteldheid en klimatologische
uitersten. Wel openen deze waarnemingen enige nieuwe perspectieven, welke om nader onderzoek vragen, een onderzoek, dat gebaseerd dient te zijn op betere kennis van de voedingsphysiologie
en van periodiciteitsverschijnselen van cacao.
Het herstel van de cacao-aanplantingen zal, indien maar voldoende zekerheid voor de toekomst der erfpachtconcessies bestaat,
zeker met kracht moeten worden aangepakt, terwijl in dat geval
uitbreiding der cultuur aantrekkelijk geacht moet worden, omdat
de verminderde wereldproductie tengevolge van de krullotenziekte
in West-Indië en de swollen-shootdisease in Afrika een wereldcacao-tekort heeft veroorzaakt en stijgende prijzen. De Javacacao
met zijn bijzonder goede kwaliteit zou, in veel grotere hoeveelheden
aan de markt gebracht, tegen goede prijzen ook voor de naaste
toekomst afzet vinden. Er is alle reden, deze cultuur, ook die van
de minder fijne doch sterkere variëteiten, uit te breiden in alle
streken met een gematigde droge tijd en diepe liefst vulkanische
gronden op niet te grote hoogte.
Ook in Oost- en in West-Java zijn verscheidene streken, waar de
cacao kan worden gecultiveerd; ook buiten Java, voornamelijk
op Celebes, bestaat die mogelijkheid.
Hiermede wordt dan tevens een andere zijde van de vele herstelproblemen belicht en dat is de vervanging van vroegerverbouwde
gewassen door andere, waarvan men meer voordelen meent te
kunnen verwachten dan van een herplanting van de bestaande.
Het Algemeen Proefstation voor de Landbouw te Buitenzorg
heeft reeds voor de oorlog veel gedaan aan cultuurproeven met
nieuwe geïmporteerde gewassen, waarvan de houtolieboom, Aleuritus montana, wel de meeste aandacht heeft gekregen. Onder de
huidige omstandigheden zal het moeilijk zijn grote belangstelling
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te vinden voor meerjarige gewassen, welke nog geen zekerheid
verschaffen om op de duur een lonende opbrengst te geven. Toch
is het geenszins uitgesloten, dat de Aleurites montana deze zekerheid wel zal gaan geven, de proeven moeten dan ook met kracht
worden voortgezet.
Meer directe belangstelling geniet thans de Boehmeria nivea,
een sterke glanzende bastvezel leverende Urti caea, waarvan
het succes afhankelijk is van de mogelijkheid van mechanische
ontvezeling en degommering. De perspectieven van dit gewas,
dat ook in het buitenland opnieuw sterk de aandacht trekt zijn
tengevolge van de bereikte verbeteringen in de verwerking en de
verspinbaarheid met andere vezels zoals vlas, katoen en kunstzijde zeer gestegen. De landbouwkundige problemen zullen voornamelijk samenhangen met het vraagstuk van een rationele wisselbouw. Voortzetting der proeven is urgent in een land, dat zozeer afhankelijk is van de import van katoen.
Ook de katoencultuur zelve verdient in Indonesië de grootst
mogelijke aandacht; incidentele proefnemingen hebben herhaaldelijk de mogelijkheid van het verbouwen van katoen in sommige
streken van de archipel aangetoond. Bij deze cultuur zullen voornamelijk de vraagstukken verbonden aan plantmateriaalkeuze en
mechanisatie van grondbewerking een rol spelen.
De import en de bestudering van nuttige planten zal een zeer
speciale afdeling van onderzoek moeten worden, waarvan het belang niet hoog genoeg kan worden aangeslagen. Voornamelijk in
tijden van economische en sociale verschuivingen zal het herstel
dikwijls niet de wegen kunnen volgen van herbouw van het oude,
doch zal men genoodzaakt zijn nieuwe wegen in te slaan; dit
geldt ook in hoge mate voor de landbouw. Het spreekt vanzelf,
dat proeven met de verbouw van éénjarige nieuwe gewassen gemakkelijker zijn te nemen en minder risico met zich mee brengen
dan die van meerjarige cultures.
In dit verband moge, zoals reeds eerder gezegd, de aandacht
gevestigd worden op de toekomstmogelijkheden, welke in een goed
verzorgde cultuur van sigarettentabak schuilen.
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders. Als voorbeeld van de problemen, welke de landbouwplantenteelt in de
tropen stelt, heb ik U enige der voornaamste vraagstukken beschreven, welke zich voordoen bij een herstel onzer bedrijven, dit waren
dus problemen welke lagen op het terrein der plantmateriaalvoorziening, verbetering en versnelling van vegetatieve vermenigvuldiging van verschillende gewassen; vraagstukken betreffende de
physiologische betekenis van snoei en plotselinge veranderingen in
het microklimaat en de belichting; problemen ook verband houdend met de plantenvoeding, de bloemvorming en de vruchtzetting.
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Aan de hand van deze voorbeelden welke uiteraard allerminst een
volledig beeld kunnen geven, zou ik dan willen terugkeren tot de
vraag, welke ik in het begin van mijn rede stelde, nl. deze: Is het
mogelijk op zo'n grote afstand, als dat in Wageningen het geval is,
onderzoek te verrichten ten dienste van de oplossing van landbouwkundige vraagstukken in de tropen?
Mijn antwoord op deze vraag moet luiden: ja, dit is mogelijk,
doch het onderzoek zal beperkt blijven tot medewerkingaan de oplossing der plantenteeltkundige problemen, in overleg en in voortdurend contact met de onderzoekers in de tropen. Een deel van
het zgn. basiswerk kan ver van het eigenlijke cultuurgebied worden
verricht. Dit basiswerk kan beschouwd worden als een vergroting
van de fundamentele kennis, waarop door combinatie en synthese
de cultuurproeven in de tropen kunnen steunen, teneinde tenslotte
de oplossing van de plantenteeltkundige problemen te kunnen verkrijgen. Het onderzoek te Wageningen wordt dan ook feitelijk beperkt tot het gedeelte, wat ik meende te moeten aanduiden met
het toegepast-botanische fundament der plantenteelt.
Tengevolge van de snelle verkeersmiddelen is het thans mogelijk
levend materiaal toegezonden te krijgen in voldoende hoeveelheid
om daarmede onderzoek te verrichten. Dit onderzoek vereist echter
een speciale apparatuur, bijvoorbeeld voor de bestudering van klimatologische schokken en van lichtverschillen in intensiteit en tijdsduur; ook uitgebreide kasruimte met diverse inrichtingen ten opzichte van de opkweek van tropische planten, zoals verlichting,
stekken-bakken e.d. is noodzakelijk.
Veel van wat nodig is bestaat momenteel nog in project, over de
uitvoering daarvan zijn verscheidene voorstellen in voorbereiding.
Het stemt tot bijzondere voldoening, dat bij mijn benoeming de
wenselijkheid tot frequente tropenbezoeken werd geconstateerd en
de middelen daarvoor in uitzicht werden gesteld. Deze bezoeken
zijn niet alleen onontbeerlijk voor het leggen van contact ten dienste
van het onderzoek, maar bovenal zijn zij noodzakelijk voor het
levend houden van het onderwijs. Want ook deze vraag moet onder
het oog gezien worden: „Is het mogelijk in het onderwijs op zo
grote afstand van de tropen, als dat te Wageningen het geval is,
iets te leggen dat tot de verbeelding spreekt, want alleen daardoor
kan belangstelling worden gewekt, belangstelling die onontbeerlijk
is voor zelfactiviteit in de toekomst".
Ik zou deze vraag niet met zo'n gerust hart bevestigend durven
te beantwoorden als ik dat, onder voorbehoud ener goede outillage,
met de eerste vraag heb gedaan. Ik zal mijn uiterste inspannen,
om de wel zeer grote moeilijkheden aan een bevredigende oplossing
aan dit vraagstuk verbonden, te overwinnen; zeker is, dat door
de mogelijkheid van frequent contact met de tropen de kansen
daartoe zeer zullen stijgen.
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Qer geachte aanwezigen,
Aan het einde gekomen van de behandeling' van het eigenlijke
onderwerp dezer rede, wil ik in de eerste plaats een woord spreken
van eerbiedige dank aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot hoogleraar aan deze hogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Ik moge op deze plaats uiting geven aan mijn gevoelens van
erkentelijkheid, dat Gij mij hebt willen voordragen, allereerst als
lector aan deze hogeschool en dat Gij reeds zo korte tijd daarna
mij Uw vertrouwen waardig hebt gekeurd voor de voordracht tot
hoogleraar. Ik ben er mij van bewust, dat er nog een afstand ligt
tussen het bezetten van een hoogleraarsplaats en het vervullen van
dit ambt. De taak van proefstationwerker in Indonesië moge een
goede kans bieden voor het bereiken dezer vervulling, de vraagstukken waarvoor men daar is komen te staan wijken toch in zeer
vele facetten sterk af van die, welke mij thans worden voorgelegd.
Ik hoop het vertrouwen, dat ik de bezetting wel tot vervulling zal
brengen, niet te beschamen.
Mijne Heren Hoogleraren,
Dat ik thans als collega in Uw midden mag worden opgenomen
beschouw ik als een eer en een voorrecht. Aan enkelen onder U
dank ik mijn vorming als landbouwkundige, waarbij mijn gedachten
vanzelfsprekend thans in eerbiedige herinnering uitgaan naar één
Uwer, welke helaas niet meer in Uw midden is, ik bedoel mijn
hoogvereerde leermeester Prof. SOHNGEN.
Met velen Uwer mocht ik reeds, ook in mijn nieuwe functie
in zeer aangenaam contact komen, ik vele opzichten hoop ik nog
van U w raad en bijstand te mogen profiteren.
Hooggeleerde van derStok
Voor de bijzondere hulpvaardigheid, welke ik van de eerste dag,
die mij in het laboratorium van Tropische Landbouwplantenteelt
bracht af, steeds van U mocht ondervinden, betuig ik U mijn hartelijke dank. De wijze, waarop Gij voor mij in vele opzichten zowel
op het terrein van het onderwijs als op dat van de mogelijkheden
tot onderzoek, het pad hebt geëffend, zal mij steeds in dankbare
herinnering blijven.
Hooggeachte Jhr Mr deJonge, Hooggeachte Dr Verhulst,
Dat Zijne Excellentie de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening heeft willen toestaan, dat ik als adviseur zal
mogen optreden van de Federatie van Verenigingen van N.I.
Bergcultuurondernemingen ten dienste van proefstations-aangelegenheden, heeft mij met vreugde vervuld.

430
De daardoor mogelijk geworden voortzetting van het aangenaam
contact met U beiden als voorzitter en als algemeen secretaris der
Federatie is voor mij een persoonlijk genoegen. Dat het daardoor
tevens mogelijk werd in nauw contact te blijven met de proefstations der Centrale Proefstationsvereniging, in wier dienst ik
steeds zo aangenaam heb gewerkt, is niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor de vervulling van mijn nieuwe taak van groot
belang. Ik hoop, dat dit contact moge uitgroeien tot een geregelde
samenwerking.
Dames enHerenStudenten,
Gij, die mijn laboratorium binnentreedt, hebt in het algemeen
de keuze van een toekomstige werkkring in de tropen gedaan en
dat zal in vele gevallen wel neerkomen op een werkkring in Indonesië. En velen Uwer vragen met aarzeling: „is dit wel een goede
keuze"? Welnu, het moge U teleurstellen, maar mijn antwoord
luidt: „ik weet het niet".
Ik weet het niet, omdat ik niet helderziende ben, maar wat ik
wèl weet is dit: Wanneer ge de gemakkelijkste weg in Uw leven
wilt kiezen, gaat dan niet naar Indonesië; dit betekent niet, dat
daaruit volgt, dat de gemakkelijkste weg vast en zeker ligt in een
blijven in Holland, dat kon nog wel eens tegenvallen, maar het
betekent wel, dat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat de gemakkelijkste weg in Indonesië zal liggen. Het is welhaast zeker van niet;
het onaangename is alleen maar, dat ik, noch iemand anders, weet
waar die gegarandeerd gemakkelijke weg dan wèl met zekerheid
wordt gevonden.
En wat ik ook wel weet is dit: Wanneer ge beseft, dat vele moeilijkheden voor U liggen, met teleurstellingen, ergernissen, ontberingen en zelfs gevaren, maar wanneer U tevens beseft, dat daar
tegenover staan redelijke kansen op ontplooiing van alles wat er
in U steekt, op voldoening mee te kunnen bouwen aan iets, wat
ondanks alles een mooi en een groot gebouw kan worden en wanneer ook het besefin U leeft, dat er nog altijd iets is wat Hollandse
energie en Hollandse durf vermag te doen en ook verplicht is te
doen, zonder de baas te spelen en zonder de schoolmeester uit te
hangen; wanneer ge daarenboven ook kunt aanvoelen, dat dienen
en niet heersen wordt verlangd, dienen met matige materiële, maar
met gerede kans op ruime geestelijke beloning, ziet, als U dat alles
nog kunt beseffen, gaat dan wèl naar Indonesië.
Degenen dus, die nog enige genetische verwantschap bezitten met
de pioniers die de weg naar Indië hebben gebaand, die zullen ook
voldoening vinden in het opnieuw uitzetten van een tracé. Dit
nieuwe pad, mijne Heren, moet in de eerste plaats in de geest
worden gebaand, in de materie heeft Cornelis H outm an dit al wel
voor U gedaan.
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Dames en Heren studenten, ik ben er trots op uit Uw midden
te zijn voortgekomen. Het studentenleven wordt pas goed beleefd,
als het iets mee geeft voor het hele leven en daarmee bedoel ik
geenszins alleen kennis.
Gij zult de stuwkracht, welke in dit studentenleven geboren moet
worden meer nog nodig hebben, dan wij deze nodig hadden, want
ik ben er me van bewust, dat wij het gemakkelijker hadden dan U.
Wij hadden een goed geplaveid pad maar af te fietsen, het lag
kant en klaar voor ons. Toch heeft dat goed geplaveide pad voor
velen, zeer velen helaas, geleid naar de afgrond.
Laat ik in verband daarmee nog even mogen terugkomen op
mijn gebrek aan helderziendheid. U w pad is allesbehalve geëffend
en het tracé is onzeker. Maar wie zegt U, dat het niet veel beter
eindigen zal, dan de mooie weg voor velen van ons?
Ik dank U allen voor Uw aandacht.

28. DE ONTWIKKELING VAN DE GEZONDHEIDSZ O R G OP C U L T U U R O N D E R N E M I N G E N
IN DE T R O P E N
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
BUITENGEW OON H O O G L E R A A R AAN DE LANDBOUW HOGESCHOOL TE
WAGENINGEN OP VRIJDAG 25 FEBRUARI 1949 D O O R

DRJ.W.

WOLFF

„ T h e enjoyment of the highest attainable Standard of
health is one ofthefundamental rightsofevery human being,
without distinction of race, religion, political belief or economic or social condition."
(Constitution of the WorldHealth Organization)

Mijne Heren Curatoren en Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten,
Wetenschappelijk Stafpersoneel, Assistenten en Studenten dezer
Hogeschool en voorts Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid blijk geeft van Uive belangstelling,
Zeer geiuaardeerde toehoorderessen en

toehoorders,

De geschiedenis van de ontwikkeling der gezondheidszorg in
tropische gebieden vormt een boeiend epos van de strijd van de
mens tegen infectie- en parasitaire ziekten. De ontwikkeling van
microbiologie en parasitologic aan het einde van de vorige eeuw gaf
de stoot tot practische toepassing der verworven kennis, waarbij
pioniers op dit gebied als KOCH, LAVERAN, YERSIN, NICOLLE, MANSON,
BRUCE, Ross en vele anderen de grondslagen legden voor de huidige
tropenpathologie en -bacteriologie.
In de eerste decennia dezer eeuw kwamen in vele, tussen de keerkringen gelegen landen, gezondheidsdiensten tot stand en ontwikkelden zich naast bestrijding en genezing, methoden ter voorkoming
van endemisch heersende ziekten. In vele streken, waar malaria of
gele koorts grote sterfte veroorzaakten of de weerstand der bevolking
ondermijnden, zijn belangrijke assaineringswerken tot stand gekomen, waarbij behalve op medisch, ook op biologisch en technisch
gebied baanbrekend werk van groot formaat is verricht.
Hoewel de laatste wereldoorlog in de geteisterde landen achteruitgang van hygiënische voorzieningen bracht, was deze ook een
stimulans tot wetenschappelijk onderzoek, met liet gevolg, dat nieuwe methoden ter preventie van epidemieën werden toegepast. De
noodzaak op grote schaal militaire eenheden te verplaatsen naar
tropische gebieden, stelde de geneeskundige diensten der legers voor
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de zware taak, deze troependelen in goede gezondheid te houden
gedurende de periode, welke zij onder oorlogsomstandigheden in
hygienisch dikwijls onverzorgde gebieden moesten verblijven.
De studie van deze problemen door een staf van uitgezochte specialisten heeft een schat van nieuwe gegevens opgeleverd op curatief,
epidemiologisch en preventief gebied, welke pas in de laatste jaren
ter algemene kennis zijn gebracht.
Na de oorlog is door de enorme ontwikkeling van het wereldluchtverkeer het contact tussen de gematigde en tropische zone's
verveelvoudigd, en de reiziger, die thans in enkele dagen zijn bestemming in de tropen bereikt, denkt nauwelijks meer aan de gevaren, welke zijn gezondheid aldaar zouden k u n n e n bedreigen.
Uit de overvloed van feiten, welke de studie der tropische gezondheidsleer ons biedt, wil ik heden slechts één aspect naar voren
brengen, namelijk de ontwikkeling der gezondheidszorg op landbouw-cultuurondernemingen in de tropen. Ik wil mij daarbij beperken tot enkele gebieden, waar door onze landgenoten hygiënische
voorzieningen getroffen zijn.
Het is niet steeds de Overheid geweest, die het initiatief n a m ter
verbetering van de gezondheidstoestand, of zo dit al geschiedde,
ontbraken somtijds de middelen, om nodige maatregelen door te
voeren. Dikwijls waren het particuliere instanties welke voor arbeidersgemeenschappen hygiënische voorzorgen troffen, teneinde de
opwonenden in goede gezondheid te houden. In een latere periode
werden dan de maatregelen niet zelden uitgebreid over een groter
areaal, zodat de omwonende bevolking erbij betrokken werd, of
overgenomen door locale of gewestelijke gezondheidsorganisaties.
Geleidelijk aan werd een hoger gezondheidspeil bereikt, doordat
verspreide kernen met betere sanitaire organisatie, uitgroeiden en
zich verenigden, een opwaartse ontwikkeling, die niet alleen voor
hygiëne geldt: „ H u m a n progress is always from smaller loyalties to
larger loyalties" (FOSDICK).
Mijn eerste voorbeeld betreft de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname.
Hier was het de Overheid, die het initiatief nam, aangespoord
door de noodzaak, aan de arbeiders op de plantages betere geneeskundige h u l p te verschaffen.
Indien we medische gegevens uit oude bronnen nagaan, dan valt
ons op, dat er in dit dunbevolkte tropenland reeds vroeg een streven
merkbaar was, om aan de inwoners geneeskundige h u lp te verlenen
en ze te beschermen tegen ziekten, waarvan men in die tijd de indruk had, dat ze besmettelijk waren. Terecht zegt LAMPE, dat de
gezondheidszorg in Suriname zijn tijd vooruit geweest is. Ik moge
enkele data memoreren.
In 1688 bestond te Paramaribo reeds een Landsgasthuis voor de
28
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burgerbevolking. In de tweede helft der 18e eeuw werden preventieve maatregelen — zij het in primitieve vorm — uitgevaardigd
tegen verspreiding van lepra, welke vermoedelijk door slaven uit
Afrika was binnengebracht. In 1765 gaf FERMIN in een studie over
het voorkomen van ziekten in Suriname een levendige beschrijving
van lepra, en vermeldt, dat de lijders, zodra de ziekte herkend werd,
zich moesten isoleren. De eerste léproserie werd gesticht in 1792.
De eerste pokkenentingen hadden in 1808 plaats; ru im 70 jaar later
kreeg Suriname een inrichting voor pokstofbereiding. Quarantainevoorschriften bestonden reeds in 1833 en de oprichting van een
quarantaine-station dateert van 1854.
De verzorging van de arbeidskrachten op de plantages heeft zich
van de beginne af bezig gehouden met het verstrekken van geneeskundige hulp. SNELLEN vermeldt, dat een plakkaat uit 1686, waarin
de verhouding van werkgever en werknemers (toen nog slaven) op
de plantages geregeld werd, nadrukkelijk het voorschrift bevat, bij
ziekte de arbeiders goede geneeskundige h u lp te verschaffen. Ook in
volgende verordeningen treft men steeds die eis aan.
Na de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 moesten
de plantages op andere wijze werkkrachten aantrekken. In 1871
kwam een overeenkomst tot stand tussen Nederland en GrootBrittannië, waarbij de immigratie van werkkrachten in Suriname,
uit Brits-Indië afkomstig, geregeld werd, en waarbij vrije geneeskundige verzorging werd gewaarborgd.
De eerste groep werkkrachten kwam uit Bengalen in 1873 te Paramaribo aan en werd op plantages in de districten te werk gesteld.
Er waren onder hen veel ouden van dagen, zieken en gebrekkigen
en gezien de afwezigheid van iedere hygiënische voorzorg op de
plantages in die tijd, verwondert het ons dan ook niet te vernemen,
dat de sterfte onder deze groep immigranten zeer hoog was, namelijk
172,5 pro mille per jaar in 1873 en 185,4 pro mille in 1874. Wel
blijkt deze in volgende jaren verminderd (63,5 pro mille in 1875
en 42,7 pro mille in 1876), doch na de slechte ervaringen der eerste
jaren werd door de Brits-Indische Regering in 1875 de emigratie
naar Suriname stop gezet. Er vonden toen opnieuw onderhandelingen plaats tussen de Nederlandse en Britse Regering, waarbij van
Britse zijde werd aangedrongen op betere medische verzorging der
arbeidskrachten. Tengevolge van deze besprekingen kwam in Suriname de verordening van 21 J a n u a r i 1879 tot stand, waarin „de
geneeskundige behandeling en verpleging der opwonenden op de
plantages en gronden" nader werd geregeld. Deze verordening is
te beschouwen als het begin van de burgerlijk geneeskundige dienst
in Suriname, waarbij het zwaartepunt der medische voorzieningen
aanvankelijk geheel in de districten kwam te liggen. In Paramaribo
bestond toen reeds een militair hospitaal als kern van geneeskundige verzorging van de hoofdstad.
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Het plantagegebied werd verdeeld in geneeskundige districten,
waarbij in elk district een geneesheer geplaatst zou worden, die tot
taak had alle immigranten en h u n gezinsleden, benevens armlastige
districtsbewoners, kosteloos geneeskundige h u l p te verschaffen. De
werkgever van zijn kant had de verplichting een ziekenhuis op de
plantage beschikbaar te stellen, dit in te richten en te zorgen voor
voldoende verpleging, genees- en verbandmiddelen en voeding der
patiënten. Later is de werkgeversbijdrage omgezet in een door hem
te betalen „geneeskundige belasting". Bovengenoemde verordening is in de loop der volgende jaren, van verschillende wijzigingen
voorzien, steeds van kracht gebleven en heeft het goede resultaat
opgeleverd dat op de dikwijls slecht renderende plantages toch een
eenvoudige medische dienst gewaarborgd was.
De controle op de naleving van de geneeskundige bepalingen der
verordening van 1879 werd opgedragen aan een geneeskundig inspecteur. Dit geneeskundig toezicht werd in 1896 gemoderniseerd
en uitgebreid. T o e n kreeg de geneeskundig inspecteur tot taak, de
bepalingen betreffende de volksgezondheid te handhaven, en de
opdracht, om middelen te beramen teneinde deze te verbeteren. N u
golden de bepalingen voor geheel Suriname, terwijl de geneeskundig inspecteur tevens het toezicht kreeg op apotheken, het slachthuis, de keuringsdienst voor waren, en later ook de supervisie over
de Medische School.
Laatstgenoemde locale medische opleiding was indirect eveneens
het gevolg van de immigratie uit Brits-Indië. T e n e i n d e namelijk
te voorzien in de behoefte aan districtsgeneesheren, werd in 1882
in Suriname een vijfjarige medische opleiding in het leven geroepen. De opleiding was kosteloos, doch de abituriënten moesten een
verbintenis met het Gouvernement aangaan, om na beëindigde
studie zes achtereenvolgende jaren als districtsgeneesheer werkzaam
te zijn. De eerste medische opleiding werd in 1891 gestaakt, doch
in 1899 werd opnieuw een Geneeskundige School geopend, welke
zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft tot de huidige medische
opleiding voor geneesheren te Paramaribo.
Het zo juist geschetste systeem, waarbij de geneeskundige en
hygiënische verzorging der plantagebevolking geheel van Gouvernementswege geschiedt, wordt — op één uitzondering na — ook
thans nog in Suriname toegepast. Deze uitzondering vormt het
Amerikaanse Bauxietbedrijf te Moengo, dat vrij ver in het binnenland gelegen is en van de aanvang af een eigen medische dienst
heeft gehad.
De schaarse bevolking van Suriname, welke in de districten
hoofdzakelijk bestaat uit landbouwers en plantage-arbeiders, maakt
boven geschetste wijze van hygiënische supervisie door een districtsgeneesheer mogelijk: een district telt slechts enkele duizenden zielen
(de totale bevolking van Suriname zonder Bosnegers en Indianen

436
omvatte in 1942 ru im 165000 zielen, waarvan meer clan een derde in
de hoofdstad Paramaribo). De geringe omvang der meeste plantages,
met ten hoogste enkele honderden arbeiders, zou een medische
dienst voor elke plantage afzonderlijk, niet rendabel maken. De
gezondheidszorg omvat in Suriname allen gelijkelijk: plantage-arbeiders, landbouwers op eigen grondjes en vestigingsplaatsen, en
de overige bevolking. Deze vormen demografisch een eenheid, en
preventieve maatregelen, zoals malaria- en mijnwormbestrijding komen alle bevolkingsgroepen ten goede.
Nog steeds is malaria in sommige districten de ziekte, die het
arbeidsvermogen der bevolking het meest ondermijnt. Onderzoekingen van FLU, het echtpaar BONNE, en het laatste onderzoek van
SWELLENGREBEL en VAN DER KUYP in 1939, hebben belangrijke gegevens opgeleverd, die ons een inzicht geven omtrent de verbreiding
van malaria in Suriname. Aan de bestrijding van ancylostomiasis
en in sommige streken, schistosomiasis, worminfecties, waaraan een
groot gedeelte van de bevolking der districten lijdende is, wordt de
laatste jaren volle aandacht geschonken.
Het zou mij te ver voeren, hierop thans nader in te gaan. Ik moge
volstaan met te vermelden, dat de gezondheidstoestand in Suriname
voor die van een tropenland niet ongunstig is, getuige de sterftecijfers der laatste jaren, welke 12-13 pro mille per jaar bedroegen,
met een geboortecijfer van meer dan 30 pro mille.
W e n d e n we thans de blik tot Indonesië.
Ook daar heeft de gezondheidszorg gedurende het laatste kwartaal der vorige eeuw zich voornamelijk in curatieve zin ontwikkeld.
Doch deze ontwikkeling heeft zich niet overal in even snel tempo
voltrokken. In sommige gebieden waren hiervoor betere voorwaarden aanwezig dan op andere plaatsen van dit grote eilandenrijk.
In midden-Java bijvoorbeeld hebben een aantal suikerondernemingen een systeem van medische verzorging der arbeidersbevolking toegepast, dat gebaseerd was op het medisch werk der Zending
in Djocja en omstreken.
Deze medische dienst had zich vanuit een kern centrifugaal uitgebreid. H e t centrum vormde een goed geoutilleerd hospitaal (het
Petronella-ziekenhuis) met medisch-specialistische staf en geschoolde verpleegkrachten. Daaromheen werden een aantal poliklinieken
opgericht, waar dagelijks mantri-verplegers de bevolking eenvoudige
medische h u lp verleenden, onder supervisie der artsen van het ziekenhuis.
Allengs breidde deze medische dienst zich uit en ging gebieden
bestrijken, welke tot het wervingsareaal van enkele suikerfabrieken
behoorden. Deze medische verzorging kwam ook de gezondheidstoestand der aangeworven ai'beiders ten goede, hetgeen tot gevolg
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had, dat de betrokken ondernemers het medische zendingswerk
gingen waarderen en door subsidiëring h u n steun daaraan verleenden. Andere fabrieken richtten op eigen terrein zelf poliklinieken
opi met verplegers in dienst der onderneming, welke dan door zendingsartsen gecontroleerd werden. En tenslotte gingen enkele cultuurondernemingen, waarvan de terreinen buiten het zendingsgebiec gelegen waren, het door de zendingsartsen opgebouwde systeem
van gezondheidszorg zelf toepassen en organiseerden in samenwerking met andere ondernemingen in de naaste omtrek, een eigen
medische dienst, op dezelfde leest geschoeid.
Het bekende rapport van VAN LOGHEM aan het Algemeen Landbouw Syndikaat geeft een goed beeld van de medische situatie omstreeks 1920 in het gebied der suikerondernemingen van middenJava, en het valt te betreuren, dat zijn advies, om de verspreide
„granulaties" van medische arbeiderszorg door een centrale instantie
te doen coördineren en superviseren, destijds niet is opgevolgd.
Toch heeft dit rapport stimulerend gewerkt en vele werkgevers de
ogen geopend voor het belang, dat een goede medische en hygiënische verzorging der vrije arbeidersbevolking met h u n gezinnen
heeft bij de werving van gezonde werkkrachten.
De organisatie der gezondheidszorg op cultuurondernemingen
volgens het in midden-Java toegepaste systeem is ook elders in de
archipel meermalen toegepast, bijvoorbeeld bij de bergcultures in
Oost Java en in Zuid-Sumatra. Deze particuliere gezondheidsdiensten hebben op den d u u r ver buiten de ondernemingsgrenzen h u n
goede invloed doen gelden.
Een fraai voorbeeld hiervan vormt de ontwikkeling van de medische dienst op de ondernemingen der Handelsvereniging Amsterdam in Oost-Java, welke in het proefschrift van PENRIS (1930), en
in enkele latere publicaties van zijn hand, is beschreven.
Het betrof hier een zeer d u n bevolkt gebied waar uitgestrekte
terreinen, uit moeras en oerbos bestaande, door de ondernemer
werden ontgonnen en voor cultures geschikt gemaakt. De werkkrachten werden van elders geïmporteerd. Het centrum der medische verzorging werd gevormd door een centraal hospitaal. Naarmate? liet beplante gebied zich uitbreidde, verrezen aan de periferie
poliklinieken, waar niet alleen de arbeiders en h u n gezinnen medische h u lp ontvingen, doch die tevens behandelingscentra werden
voor de bevolking van verder afgelegen dessa's.
In dit grote cultuurcomplex werd naast medisch, ook belangrijk
hygiënisch werk verricht. Er was woningruimte voor de arbeiders
nodig, en in de loop der jaren verrezen tussen de ondernemingen
t e n aantal modelkampongs met goed geconstrueerde woningen,
waterleiding, riolering, en met hygiënisch ingerichte passars en
wasplaatsen. In volgende jaren werd begonnen met de bestrijding
van dysenterie, typhoid, framboesia en mijnworminfecties. Assai-
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neringswerken werden uitgevoerd in streken, waar de opwonenden
door malaria geteisterd werden. Dit alles ging in de eerste jaren
met veel moeilijkheden gepaard, vooral omdat de arbeiders en de
overige bevolking onwennig stonden tegenover voorschriften der
westerse hygiëne en weinig medewerking verleenden. Later, toen
de h u lp van de Dienst der Medische Propaganda en de Malariadienst, beide organen van de Dienst der Volksgezondheid, werd
ingeroepen, waren de resultaten beter.
De zorg voor de gezondheid der arbeiders op cultuurondernemingen is het meest volledig tot ontwikkeling gekomen ter Oostkust
van Sumatra.
T o e n in de tweede helft der vorige eeuw de tabakscultuur een
aanvang nam, was de situatie, voorzover het de mogelijkheid tot
het verkrijgen van arbeidskrachten betrof, enigszins te vergelijken
met die in Suriname in dezelfde tijdsperiode. Ook in Deli gold het
een d u n bevolkt gebied, waar de aan de kuststreek wonende Maleiers niet geschikt bleken om als arbeidskrachten op de onderneming te werk gesteld te worden. Ook in Deli was men daardoor op
te immigreren werkkrachten aangewezen. Hier waren dit eerst alleen Chinezen (uit Malakka en Zuid-China), later ook Brits-Indiërs
en Javanen. Doch verder gaat de overeenkomst met Suriname dan
ook niet.
In Deli ondervonden de cultuurondernemingen in die tijd weinig
directe steun van Gouvernementswege, zodat de pioniers zelf de
hand aan de ploeg moesten slaan.
In 1879 verenigden zij zich in de Deli Planters Vereniging, welke
voortaan als vertegenwoordigend lichaam (later tezamen met de
A.V.R.O.S., de overkoepelende organisatie der rubber- en andere
overjarige cultures ter Oostkust van Sumatra) voor h u n belangen
zou optreden, de immigratie van contractarbeiders ging verzorgen,
en het contact met de Overheid onderhield. In 1880 kwam een verordening tot stand, welke de verhouding tussen arbeider en werkgever wettelijk regelde en waarin de verplichting tot huisvesting en
geneeskundige behandeling der arbeiders werd vastgelegd. Deze
ordonnantie, welke r u i m vijftig jaar van kracht bleef, heeft aan
veel kritiek blootgestaan. Doch ontegenzeggelijk heeft zij, vooral
gedurende de eerste jaren van de opbouw der cultures in Deli, veel
practisch effect opgeleverd. H e t is hierdoor onder meer mogelijk
geweest, de duizenden arbeiders, welke weldra Deli binnenstroomden, op de ondernemingen meer sessiel te maken. Een verder gevolg was, dat de arbeiders bij ziekte onder betere medische controle
konden worden gesteld.
T o t aan het einde der 19e eeuw was de gezondheidszorg, zoals
overal elders, nog voornamelijk curatief en van individuele aard.
De opbouw der medische verzorging op de ondernemingen ge-
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schiedde op de reeds beschreven, gebruikelijke wijze. O p verschillende ondernemingen werden centrale hospitalen opgericht, waar
door ondernemingsartsen de ernstigste ziektegevallen behandeld
werden. Een eerste schuchtere stap in de richting der ziekte-preventie werd gezet in 1881, toen een keuring der aangeworven
Chinese arbeiders in Malakka werd ingesteld, om het in dienst
nemen van zieke en zwakke individuen te voorkomen. Doch de tijd
was nog niet rijp om doelbewust, door het nem en van hygiënische
maatregelen, infectieziekten te bestrijden, en in epidemie-jaren
werden sterftecijfers van 100 tot 200 pro mille per jaar geregistreerd!
Eerst de nieuw verworven inzichten inzake de aetiologie van
verschillende infectieziekten, verkregen door de snelle ontwikkeling van bacteriologie en parasitologic aan het einde der vorige
eeuw, gaven de mogelijkheid, de bestrijding dezer ziekten ook in
tropische landstreken op meer moderne wijze aan te vatten.
Het is de grote verdienste geweest van enkele leiders der tabakscultuurmaatschappijen in die tijd, dat zij met verziende blik artsen
mei; moderne opleiding en wetenschappelijke zin aan de medische
diensten op de ondernemingen verbonden hebben en — gedachtig
aan het oude spreekwoord, „de cost gaet voor de baet uit" —, h u n
ook de middelen en de gelegenheid gegeven hebben, om h u n voorstellen ter verbetering der medische en hygiënische voorzieningen
in liet cultuurgebied, te verwezenlijken.
Wij weten thans welk een goede invloed de arbeid van medische
pioniers als SCHÜFFNER en KUENEN, gehad heeft op de verbetering
van hygiënische toestanden ter Oostkust van Sumatra. H u n rapport betreffende „De gezondheidstoestand van de arbeiders, verbonden aan de Senembah Maatschappij op Sumatra, gedurende de
jaren 1897 tot 1907" is een klassiek document geworden, dat de
handleiding werd voor vele hygiënisten, die zich in volgende jaren
met plantage-hygiëne bezig hielden en dat thans nog niets van zijn
belangrijkheid verloren heeft.
Het tot dusver toegepaste systeem van een centraal hospitaal met
omliggende poliklinieken, welke laatste slechts enkele malen per
week door een arts gecontroleerd werden, was niet geschikt om de
ontwikkeling en verbreiding van epidemische ziekten met vrucht
te k u n n e n bestuderen. Immers, alleen ernstige ziektegevallen kwamen in het hospitaal ter opname: het beginstadium ener ziekte
onttrok zich veelal aan de waarneming omdat de patiënten zich niet
ziek genoeg voelden om doktershulp in te roepen. Ook het reizen
naar de verschillende, dikwijls, ver uiteengelegen, poliklinieken
nam een te groot deel van de dagtaak van de medicus in beslag, om
hem tijd en animo te laten voor epidemiologisch onderzoek.
Door SCHÜFFNER werd daarom de medische dienst niet centrifugaal, maar centrepetaal georganiseerd: als centrum der medische
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organisatie fungeerde een groot centraal hospitaal met opnamemogelijkheid voor alle zieken onder de bevolking van een aantal
aangesloten ondernemingen. Als regel gold dat een ieder, die enig
ziekteverschijnsel vertoonde, niet op de onderneming mocht blijven, doch in het hospitaal moest worden opgenomen.
Deze maatregel werkte naar twee zijden ten goede: in het hospitaal kreeg men n u ook die zieken ter observatie, die in het beginstadium ener infectieziekte verkeerden, terwijl door h u n opname
een mogelijke besmettingsbron op de onderneming werd uitgeschakeld. Daardoor konden allerlei ziekten in een vroeg stadium worden bestudeerd.
Een tweede belangrijke maatregel was, dat alle van buiten de
Oostkust aangevoerde arbeiders bij aankomst niet direct naar een
onderneming gezonden werden, doch eerst elders een quarantaineperiode moesten doormaken, teneinde eventuele invoer ener infectieziekte, en verbreiding daarvan op de onderneming, tegen te
gaan. Bij het hospitaal werd verder een laboratorium ingericht,
waar met moderne hulpmiddelen bacteriologische en klinische onderzoekingen verricht konden worden.
De brede opzet van deze medische organisatie eiste een veel
groter aantal beschikbare hospitaalplaatsen dan vroeger; de ervaring in volgende jaren leerde, dat men dit aantal bedden of vijf à
zes procent van het aantal arbeiders op de bij het hospitaal aangesloten ondernemingen moest stellen. Ook de hospitaalstaf van verpleegkrachten en laboratoriumhulp diende uitgebreid te worden.
In vergelijking met het oude systeem vergde deze medische dienst
aanzienlijk meer finantiële offers van de betrokken tabaksmaatschappijen. SCHÜFFNER en KUENEN wisten echter directies en administrateurs te overtuigen van het belang der voorgestelde maatregelen.
Niet dadelijk waren de goede resultaten van h u n arbeid merkbaar. De eerste jaren moest oriënterend en organiserend werk verricht worden. Een registratie der arbeiders op de ondernemingen
en in het hospitaal werd ingevoerd en maakte het mogelijk, nauwkeuriger ziekte- en sterftecijfers te verkrijgen. Door het opnemen
van alle zieken in het hospitaal, konden verder, met gebruikmaking van moderne laboratoriummethoden, verschillende phasen in
het verloop ener ziekte bestudeerd worden.
Een der eerste infectieziekten, welke meer systematisch onderzocht werd, was de cholera, welke onder de arbeiders in die tijd
talloze slachtoffers eiste. Het was reeds bekend, dat deze ziekte herhaaldelijk door besmette Chinese arbeiders uit Zuid-China ter
Oostkust werd ingevoerd, en regelmatig bacteriologisch onderzoek
van ziek aangekomen arbeiders bevestigde thans de klinische diagnose. Een verzoek der planters aan de Regering om een afzonderlijke quarantaine-regeling voor de Oostkust af te vaardigen, en een
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naar de eisen des tijds ingerichte quarantaine-inrichting te bouwen,
vond echter jarenlang geen gehoor. T o e n in 1902 de cholera weer
opvlamde, werd een provisorische inrichting op het eilandje Poeloe
Berhalla voor quarantaine in gebruik gesteld, doch deze quarantaine-post bleek in alle opzichten onvoldoende. Tenslotte werd door
de plantersorganisaties zelve, met advies en onder toezicht van
KUILNEN, een voor die tijd moderne quarantaine-inrichting gebouwd
te Gloegoer, even buiten de hoofdplaats Medan, welke ter exploitatie aan het Gouvernement werd aangeboden. Eindelijk kwam
in 1910 een speciale quarantaine-verordening „tegen invoer van
pest en cholera ter Oostkust" tot stand, in 1911 gevolgd door de
quarantaine-ordonnantie voor geheel Nederlands-Indië.
De bestudering der ziekten onder de arbeiders in Deli, met gebtuikmaking van moderne onderzoekingsmethoden, leerden
SCHÜFFNER en medewerkers, dat de oude opvatting, als zouden de
meeste sterfgevallen door malaria veroorzaakt worden, geen stand
kon houden. Het grootste aandeel in de sterfte hadden infectieziekten als cholera, typhoid, dysenterie, naast zware mijnworminfecties,
terwijl ook b e r i b e r i , aan het einde der vorige eeuw door EYKMAN
en GRIJNS op Java als deficientieziekte herkend, een groot aantal
arbeiders ten grave sleepte. In deze eerste periode van oriënterend
onderzoek waren deze ziekten tezamelijk verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent der arbeiderssterfte.
T o e n eenmaal de diagnose gesteld was, kon de strijd tegen de
heersende infectieziekten met succes een aanvang nemen; nieuwe
geneesmiddelen werden beproefd en maatregelen ter preventie
toegepast. Daar cholera en amoebendysenterie (KUENEN toonde aan,
dat de klinische diagnose „dysenterie" twee verschillende ziekten,
amoeben en bacillaire dysenterie omvatte) voornamelijk door het
drinken van besmet oppervlaktewater werden overgebracht, voerde
SCHÜFFNER theeverstrekking in voor de in het veld werkende arbeiders, een hygiënische maatregel, welke de besmettingskansen aanzienlijk deed dalen en sindsdien alom werd nagevolgd. Amoebendysenterie werd met nieuwe geneesmiddelen, zoals emetine, bestreden; wormkuren, op de ondernemingen periodiek aan de arbeiders toegediend, deden het aantal zware mijnworminfecties
dalen. Door controle op een juiste voeding en centrale verstrekkingvan zilvervliesrijst aan de arbeidersbevolking door de ondernemingen daalde het aantal sterfgevallen aan beri-beri in snel tempo.
Geregeld hield de arts op de ondernemingen hygiënische inspecties, waarbij tevens de aanwezige arbeiders en gezinnen medisch
onderzocht werden; niet zelden werden dan beginnen de ziektegevallen ontdekt, welke geïsoleerd en tijdig behandeld konden worden:. Mede werd hierdoor een algemene indruk verkregen omtrent
de gezondheidstoestand op de onderneming. Naast medische, hadden ook hygiënische problemen de volle aandacht: nieuwe typen
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arbeiderswoningen werden ontworpen, waterleidingen aangelegd
en waterzuiveringsinstallaties geconstrueerd, de biologische bestrijding der malaria bestudeerd en vele andere verbeteringen uitgevoerd, welke van grote invloed geweest zijn op de verbetering van
de gezondheidstoestand op de ondernemingen.
Door de combinatie van al deze maatregelen daalde het sterftecijfer der arbeiders, dat in de eerste jaren nog 60 en meer pro mille
per jaar bedroeg, in minder dan tien jaren tot omstreeks 10 pro mille:
een peil, dat in die tijd te vergelijken was met de sterftecijfers in
dezelfde leeftijdsgroepen in West-Europese landen met goede hygiënische verzorging. SNIJDERS' monografie over bedrijfshygiëne, in
1920 verschenen in het Handboek voor de R u b b e r c u l t u u r in Nederlands-Indië geeft van deze ontwikkeling in Deli een boeiende
beschrijving.
De spectaculaire resultaten, op de ondernemingen der Senembahen Deli-Maatschappij verkregen, vonden spoedig navolging. Andere
ondernemingen ter Oostkust van Sumatra nam en het door
SCHÜFFNER en KUENEN ontwikkelde systeem van gezondheidszorg
over, zodat deze omstreeks 1920 in het gehele cultuurgebied op dezelfde leest geschoeid was. T i e n jaren later had deze sanitaire organisatie haar grootste omvang bereikt. T o e n kwam de economische
depressie, ondernemingen werden gesloten en het aantal arbeiders
daalde. In 1940 waren er in dit gebied nog 28 ondernemingshospitalen met tezamen rond 13000 hospitaalbedden in exploitatie; een
geneeskundige organisatie met 33 artsen had toen nog de controle
over bijna 240.000 arbeiders.
In deze organisatie heeft het Pathologisch Laboratorium, door de
planters in 1906 als centraal onderzoekinstituut opgericht, een
belangrijke rol vervuld. Onder de bezielende leiding van KUENEN
als eerste Directeur, en zijn opvolgers, zijn hier belangrijke onderzoekingen verricht op bacteriologisch, pathologisch en epidemiologisch gebied. Ook werden statistisch-medische gegevens verzameld
en bewerkt in nauwe samenwerking met ondernemingsartsen en
medische instanties ter Oostkust en omliggende gebieden. In een
later tijdperk hebben de werkzaamheden van het Pathologisch Laboratorium zich uitgebreid buiten de grenzen van het cultuurgebied
en fungeerde het tevens als Gewestelijk Laboratorium voor NoordSumatra.
Door de uitbreiding der cultures kwam er geleidelijk meer contact tot stand tussen de arbeiders en de overige bevolking in dit
gebied en met die van de randgebieden. Dit contact bracht nieuwe
problemen van epidemiologische aard met zich mede.
De import van infectieziekten van overzee kon door strenge
toepassing van quarantaine-maatregelen verhinderd worden. Doch
het veelvuldig contact der verschillende bevolkingsgroepen, het te
werk stellen van arbeidskrachten uit de Batakbevolking op ver-
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schillende nieuw te openen ondernemingen, maakte het gevaar voor
hei: overbrengen van besmettelijke ziekten vanuit de Bataklanden
en Atjeh naar de Oostkust niet denkbeeldig. Voor bacillaire dysenterie bijvoorbeeld werd dit herhaaldelijk bewezen.
In dit opzicht heelt het ziekenhuis te Kaban Djahe op de Karohoogvlakte, in 1920 met finantiële steun der tabaksmaatschappijen
tot stand gekomen, en later door de Zending overgenomen, een
belangrijke rol vervuld. Door het werk onder de Batakbevolking
fungeerde dit hospitaal als medische voorpost voor het cultuurgebied, waardoor epidemisch heersende ziekten onder de Bataks,
welke de bevolking der laagvlakte bedreigden, konden worden opgespoord en gesignaleerd.
De door SCHÜFFNER en KUENEN bewerkte statistiek der doodsoorzaken werd in latere jaren door VAN D R I E L op breder basis voortgezet en uitgebreid over alle arbeiders der Buitengewesten, zodat in
1938 medisch-demografische gegevens gepubliceerd konden worden
over een arbeidersbevolking van r u i m een half millioen zielen, destijds de grootste en meest volledige doodsoorzakenstatistiek van arbeiders in de tropen.
Ziekten als mijtekoorts (scrubtyphus) en leptospirosen werden
ontdekt, nieuwe inzichten gevormd omtrent het wezen, de verbreiding en de bestrijding van malaria, bacillaire dysenterie en rhinoscleroom, om slechts enkele ziekten te noemen welke uitvoerig bestudeerd werden. Doch noch de beschikbare tijd, noch het kader
van mijn onderwerp laten toe, dat ik thans verder hierop inga.
Gezondheidszorg kan niet statisch zijn, zij dient zich aan te
passen aan veranderde inzichten en omtandigheden. Nieuwe problemen treden op de voorgrond en vragen om een oplossing. Zo ook
ter Oostkust van Sumatra.
I n de eerste plaats veranderde de structuur der arbeidersbevolking. Bestond deze aanvankelijk uitsluitend uit ongehuwden, van
wie een groot gedeelte na volbrachte contracttijd weer naar h u n
land van herkomst terugkeerden, later werden bij voorkeur arbeiders, met h u n gezinnen, aangeworven, van wie velen zich blijvend
op de onderneming vestigden. H e t aantal vrouwen en kinderen op
de ondernemingen nam geleidelijk toe. Uit een publicatie van
HEINEMANN citeer ik de volgende cijfers:
In 1935 bedroeg de totale bevolking op dertien bij het hospitaal
Tandjong Morawa aangesloten ondernemingen 23385 zielen, waaronder 10534 kinderen: dus bijna de helft van het totale bevolkingsaantal. I n deze gemeenschap bedroeg in dat jaar de kindersterfte
21 pro mille, doch het geboortecijfer was zoveel groter, dat in volgende jaren de bevolking toenam.
De zorg voor de gezondheid van vrouwen en kinderen vormde in
later jaren dan ook een belangrijk deel van de taak der medische
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diensten van de cultuurmaatschappijen. O p de ondernemingen
werden vroedvrouwen geplaatst, bij de hospitalen kraamafdelingen
ingericht, zuigelingen- en kinderverzorging werden bestudeerd en
volgens moderne inzichten georganiseerd. Er ontstond tenslotte
een volledige gezondheidsdienst, welke in het ondernemingsareaal,
in nauwe samenwerking met andere medische instanties in het gewest, de gezondheidszorg in al hare vertakkingen ging omvatten.
Zo is er de laatste vijftig jaren in dat gedeelte van Indonesië door
een groot aantal wetenschappelijke onderzoekers, in en buiten het
cultuurgebied, medisch en hygiënisch werk van groot formaat verricht, dat ver buiten de landsgrenzen weerklank en navolging heeft
gevonden, en onze kennis der tropische geneeskunde en hygiëne
aanzienlijk heeft verrijkt.
Hoe het door SCHÜFFNER en KUENEN ontworpen systeem van
strenge centralisatie der gezondheidszorg zich in de toekomst zal
ontwikkelen, is moeilijk te beoordelen. Het valt te verwachten, dat
de concentratie van alle zieken in één centraal hospitaal niet meer
op de oude schaal zal worden hervat. De uitzonderlijk grote hospitalen eisten een grote staf van verpleegkrachten en ander hulppersoneel. Reeds in de laatste jaren vóór de oorlog was het zeer moeilijk, hiervoor de nodige geschikte krachten te vinden.
Door de huidige kennis der tropische ziekten, de moderne middelen van epidemie-bestrijding, welke ons thans ter beschikking
staan, en de verbetering van wegen en verkeersmiddelen, lijkt het
thans verantwoord, onderzoek- en behandelingscentra op verder
van het centrale hospitaal gelegen p u n t e n te richten, mits geregelde
medische controle gewaarborgd blijft. Reeds vóór de oorlog waren
door een aantal ondernemingsartsen reorganisatievoorstellen in die
richting ontwikkeld. Doch evenals elders bracht de oorlog ook
ter Oostkust van Sumatra een ineenstorten van de medische diensten der cultuurondernemingen. De wederopbouw is op kleine
schaal begonnen; de tijd zal leren, hoe deze zich verder zal ontwikkelen.
Zeer geachte

Toehoorders,

Aan het einde van mijn rede gekomen, zij het mij vergund, mijn
eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor
mijn benoeming aan deze Hogeschool.
Mijne Heren Curatoren van deze Hogeschool,
Ik stel het op hoge prijs, dat Gij mij voor deze benoeming hebt
voorgedragen en ik zeg U dank voor het in mij gestelde vertrouwen.
De opvolger te worden van een zo eminent docent als mijn Hooggeleerde voorganger is een zware taak en legt mij grote verplichtin-
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gen op. Ik kan U de verzekering geven, dat ik al mijn krachten
zal inspannen, om deze taak naar behoren te vervullen en ik hoop,
dal: ik daarbij op Uw steun zal mogen rekenen.
Mijne Heren Hoogleraren van deze Hogeschool,
Al zal uiteraard met velen Uwer de kennismaking oppervlakkig'
blijven, toch hoop ik in de gelegenheid te zijn met enkelen van U
een geregeld contact te k u n n e n onderhouden.
U, Hooggeleerde BROUWER dank ik voor de vriendelijke wijze,
waarop U mij bent tegemoetgetreden en daardoor mijn intrede in
Uw midden hebt vergemakkelijkt.
Voor de wijze, waarop Gij, Hooggeleerde COOLHAAS, mij in Uw
fraai laboratorium gastvrijheid verleent, ben ik U zeer dankbaar.
Hooggeleerde SMIT, het verheugt mij, de vriendschappelijke betrekkingen, welke ons eertijds in Amsterdam bonden, thans weer
te kunnen opnemen.
Hooggeleerde

VAN LOGHEM,

Ik zeide reeds, het als een zware verantwoording te voelen, Uw
opvolger op deze plaats te worden. Doch ik beschouw het tevens
als een onderscheiding, welke voor mij een aansporing zal zijn, Uw
werk aan deze Hogeschool naar beste krachten voort te zetten.
T o e n ik alsjong arts naar Suriname zou vertrekken, hebt Gijmij
goede raad medegegeven en Gij hebt mijn verdere loopbaan met
belangstelling gevolgd. Gedurende mijn werkzaamheid in Indonesië mocht ik vele malen raad en steun van U ontvangen. Ik ben
U daar zeer dankbaar voor en hoop, dat Gij mij ookin de toekomst
deze steun niet zult willen onthouden.
Mijne Heren Leden van de Raad van Beheer van de
Vereniging „Indisch
Instituut".

Koninklijke

Het verheugt mij, dat Gij mij in de gelegenheid gesteld hebt,
naast mijn werkzaamheden aan het Instituut voor Tropische Hygiëne, mijn onderwijstaak aan deze Hogeschool te k u n n e n vervullen. H e t dagelijks contact metde actuele vraagstukken der tropische
hygiëne in het Instituut zal voor mij van grote waarde zijn bij de
voorbereiding van mijn onderwijs.
Mijne Heren Hoogleraren, verbonden aan het Instituut
voor
Tropische Hygiëne te Amsterdam,
De samenwerking en vriendschap met U is gegroeid in de loop
dei jaren in verschillende phasen van mijn loopbaan.
Hooggeleerde SWELLENGREBEL, ik ben U dankbaar voor de vriendschappelijke wijze, waarop Gij mij na mijn terugkomst uit Indonesië, in het Instituut ontvangen hebt. H et is een voorrecht, thans
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met U als Directeur, te mogen medewerken aan de ontwikkeling
der werkzaamheden in het Instituut.
Hooggeleerde SNIJDERS, in afgelopen jaren heb ik talloze malen
Uw hartelijke belangstelling en vriendschap mogen ondervinden.
Uw wijze en doordachte raad zijn vaak voor mij van grote waarde
geweest. Het stemt mij dankbaar te weten, dat ik ook verder op Uw
vriendschap zal mogen rekenen.
Hooggeleerde KOUWENAAR, na de jaren van vruchtbare samenwerking in het Pathologisch Laboratorium te Medan gingen onze
wegen uiteen. Ik stel het op prijs, dat de onderwerpen van studie,
welke thans onze belangstelling hebben, de mogelijkheid scheppen
ener hernieuwde samenwerking.
Hooggeleerde VAN STEENIS, door Uw belangstelling in het laboratoriumonderzoek bij tropenziekten is het contact tussen onze afdelingen groeiende. Ik kan U de verzekering geven, deze samenwerking zeer te waarderen.
Het zij mij vergund, U, Hooggeleerde KUENEN en SCHÜFFNER, des
tijds aan het Instituut voor Tropische Hygiëne verbonden, mijn
oprechte dank te betuigen voor het vele, dat ik gedurende de periode van mijn assistentschap onder Uw bezielende leiding leerde.
Dames en Heren

Studenten,

Wie Uwer, na beëindiging van zijn studie, straks in de tropen
werkzaam zal zijn, komt in nauw contact met vraagstukken op het
gebied der volksgezondheid en wellicht zal dan van U actieve medewerking gevraagd worden aan de voorbereiding of bij de uitvoering van hygiënische projecten.
De kennis der fundamentele begrippen van tropische hygiëne
zal U in staat stellen, die medewerking met overtuiging en toewijding te verlenen. Mijn onderwijs zal er op gericht zijn, U voor dat
deel van Uw taak voor te bereiden.
Ik heb gezegd.

29. H E T P L O E G E N O P W I N T E R V O O R
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE L A N D B O U W W E R K T U IG K U N D E EN GRONDBEWERK I N G AAN DE LANDBOUW HOGESCHOOL O P DONDERDAG 24 MAART
1949 D O O R
IR

P. A. V A N D E N B A N

Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames enHeren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijke
en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames enHerenStudentenen voorts gij allen, die door
Uwe aanwezigheid van Uwe belangstelling blijk geeft,
%eer geachte Toehoorders,
Het ploegen op wintervoor heeft voornamelijk ten doel om de grond
los te maken, deze dus meer met de lucht in aanraking te brengen. De
losgemaakte grond kan dan opdrogen, wat gunstig isvoor de structuur.
Bij het ploegen wordt een bouwvoor omgelegd, die horizontaal door de
schaar en verticaal door een mes of een schijf wordt losgesneden. Het
rister schuift onder de los gesneden grond, deze wordt verkruimeld en
tenslotte min of meer volledig omgekeerd neergelegd. Dit omkeren
heeft mede tot doel om klaver, groenbemesting of onkruid onder te
brengen. O m dit goed te doen, wordt bij vele ploegen gebruik gemaakt
van een voorschaar.
De mate van verkruimelen en daarmee het losmaken en aan de lucht
bloot stellen hangen bij een bepaalde ploegdiepte en -breedte afvan de
samenhang van de grond en van de vorm van het rister. De samenhang
van de grond wordt bepaald door de samenstellende delen. Een hoog
gehalte aan vocht en afslibbare delen bijvoorbeeld, doet de grond sterk
samenhangen. Hierdoor verkruimelt een grond bij ploegen in droge
toestand op een andere wijze dan bij ploegen in natte toestand. In het
algemeen is in Nederland bij vroeg ploegen in de herfst de verkruimeling intensiever dan bij laat ploegen.
Het ploegen op wintervoor geschiedt mede opdat de vorst beter op
de grond kan inwerken. Vooral wanneer de vorst gevolgd wordt door
een droge opdooi, heeft ze een gunstige invloed op de structuur. De
grond wordt er droger en kruimeliger door en in het voorjaar kan met
weinig eggen een goed zaadbed worden verkregen.
Bij het ploegen op wintervoor wordt in Nederland vaak een diepte
van ongeveer 20 cm aangehouden, welke diepte wordt gemeten in de
ploegvoor aan de vaste grond. Er wordt dan geploegd in een grond met
goed organisch leven en dode dorre grond wordt niet bovengebracht.
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De ploegdiepte moet in het algemeen zo groot zijn, dat de laag losse
grond die ontstaat, voldoende dik is om het regenwater op te nemen,
alvorens dit weg zakt in de doorlatende ondergrond. Als de losgeploegde laag te dun isom zware winterregens op te bergen voordat deze
weg zakken in de ondergrond, wordt de bouwvoor te nat, ze weekt op
en de structuur wordt bedorven. O p zeer doorlatende gronden kan dus
in het algemeen ondieper worden geploegd dan op gronden die lang
nat blijven.
O p sommige plaatsen wordt op geringe diepte een laag aangetroffen
die humusarmer en zandiger isdan de bovengrond. Deze laag moet niet
boven geploegd worden. Wanneer de grond tot op grotere diepte gelijkmatig is, iser tegen diep ploegen weinig bezwaar, maar een voordeel zit
er dikwijls ook niet in en aangezien diep ploegen duurder isdan ondiep
ploegen, gaat men slechts zelden dieper dan ongeveer 25 cm. Ploegen
op deze diepte wordt vooral toegepast bij de aardappelcultuur, omdat
dit meestal de mogelijkheid schept uit kruimelige grond hoge ruggen te
maken. Dikwijls krijgen de knollen een betere vorm en wordt de opbrengst hoger. O p dezelfde grond wordt dan voor andere gewassen
ondieper geploegd.
Diep ploegen heeft verder nogal vaak plaats in de droogmakerijen,
waar zware, enige duizenden jaren oude klei wordt gevonden, die
blijkbaar gunstiger op het diepe ploegen reageert dan nieuwe zee- en
rivierklei, die elders in Nederland voorkomt.
Hoe zwaarder de kleigrond is, hoe vroeger deze in de herfst behoort
te worden geploegd. De grond is dan nog betrekkelijk droog, zodat er
een goede verkruimeling plaats heeft. Zou men zulke grond niet tijdig
ploegen, dan wordt ze door de regen te dicht en te nat en als dan laat
in de herfst geploegd wordt, ontstaan vaste brokken, waarop de lucht
niet goed kan inwerken. Bovendien wordt deze grond bij ploegen in
natte toestand te veel in elkaar gekneed.
Zavelgrond kan zonder bezwaar iets later op wintervoor worden
geploegd. Te vroeg ploegen kan tot gevolg hebben dat de grond door
zware Novemberregens in elkaar spoelt, waardoor er plassen op blijven
staan. Ook groeit er op vroeg geploegde zavelgrond in een mooie herfst
soms te veel onkruid. Aan de andere kant is bij laat ploegen het weer
dikwijls ongunstig. Zowel aan te vroeg als aan te laat ploegen is dus
enig risico verbonden en daarom wordt zavelgrond veelal in November
en begin December geploegd. In het Zuiden van het land doet men dit
ook nog wel iets later.
In de loop van de jaren zijn de denkbeelden omtrent de meest gewenste verkruimeling veranderd. Vroeger meende men voordeel te
zien in een ruwe bouwvoor, maar in de laatste jaren is wel gebleken,
dat een goede verkruimeling meer voordelen biedt. Bij een ruwe voor
heeft men tussen de brokken diepe gaten, waarin bij regen het water
weg zakt. Deze watergaten drogen in het voorjaar laat op.
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Van de ploegen die veel worden gebruikt voor het op wintervoor
leggen van de grond, zal ik nu een aantal factoren behandelen, die van
belang zijn voor het goed lopen van deze ploegen.
De werkende delen van een ploeg zijn het rister en de schaar,
die tezamen met het zooiijzer het ploeglichaam vormen. De vorm,
de stand en de grootte van het ritser zijn zeer belangrijk voor de
wijze waarop de grond verkruimeld en min of meer omgekeerd neergelegd wordt.
Het rister is een hol gebogen staalplaat. Een verschil tussen risters
ligt in de kromming. Risters die geschikt zijn voor een grote ploegdiepte
en voor zware grond, hebben minder kromming dan risters voor lichte
grond en voor een geringere ploegdiepte.
De risters maken een bepaalde hoek met de voortbewegingsrichting.
In het algemeen zijn risters voor zware grond spitser dan die voor lichte
grond. Verder kunnen ze meer of minder steil staan ten opzichte van
de bodem van de voor. Risters voor zware grond staan in het algemeen
vlakker dan risters voor lichte grond. Wanneer het rister echter zeer
spits is,kan het op zware grond ook nog vrij steil staan en toch de grond
goed verkruimelen. Met een zodanig rister worden betrekkelijk smalle
voren geploegd. Risters voor een grotere voorbreedte liggen vlakker en
iets meer dwars op de voortbewegingsrichting. Deze geven een bredere
open voor dan de steile risters, maar ze geven op taaie grond minder
verkruimeling. Soms worden de los geploegde voren als broden naast
elkaar gelegd.
Uit het voorgaande kan dus de conclusie worden getrokken, dat de
verschillende ristervormen vooral worden gekenmerkt door:
1. de helling van de voorkant, waarmede samengaat de stand van het
rister ten opzichte van de bodem van de voor;
2. de hoek met de voortbewegingsrichting;
3. de kromming van de staalplaat.
Door deze drie factoren onderling te variëren, ontstaan de vele ristervormen, die op bepaalde gronden een ongelijke grondlegging geven.
O m de verschillen goed te begrijpen, moet dan steeds gelet worden op
risters die zijn gebouwd voor eenzelfde ploegdiepte.
Als men een rister gaat gebruiken voor een ploegdiepte die veel
geringer is dan waarvoor het is gebouwd, loopt er slechts een dunne
laag grond tegen het rister op, zodat geen goede verkruimeling en
kering plaats heeft. De dunne laag kan over het rister naar beneden
glijden, voordat ze wordt gekeerd. Als men het rister daarentegen gaat
gebruiken voor een ploegdiepte, die veel groter is dan waarvoor het is
gebouwd, komt er een te dikke laag grond op. Deze grond wordt hierdoor niet goed verkruimeld en wordt tenslotte omgedrukt. De ploegvoren worden dan te weinig gekeerd en blijven te veel op de kant staan.
De lucht kan dus onvoldoende op de grond inwerken en in het voorjaar
is het moeilijk om zulke grond zo te eggen, dat een goede structuur
wordt verkregen. In de laatstejaren hebben we vrij vaak met dit Ver-
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schijnsel te maken, omdat er uit Amerika in de zomer van 1945 enige
honderden ploegen zijn ingevoerd met lange risters, die op taaie kleigrond hoegenaamd geen verkruimeling geven. Later zijn uit dit land
verscheidene ploegen gekomen, die voor zware grond eigenlijk te klein
zijn om er 20 cm diep mee te ploegen, terwijl men er in de praktijk
dikwijls 25 cm diep mee gaat ploegen.
In het algemeen wordt een smalle ploegvoor beter verkruimeld dan
een brede. Wanneer echter de ploegvoor op dekant blijft staan, doordat
het rister te klein isvoor de ploegdiepte, krijgt men bij overgang tot een
grotere ploegbreedte een bouwvoor, die wat beter wordt gekeerd.
Voor de ristervorm is het nog belangrijk op welke snelheid er gereden wordt.
In Nederland zal het zware ploegwerk met paarden in de regel uitgevoerd worden op een snelheid, welke ligt in de buurt van 3 km per
uur. Boven de 4 km zal men zelden komen. Met rupsbandentrekkers
komen snelheden van 3 en 4 km op zware grond ook voor, boven 5 km
per uur is een uitzondering. Bij luchtbandentrekkers liggen de snelheden vaak veel hoger; hier treft men snelheden tussen 6 en 7km per
uur aan. Het is duidelijk dat er bij dit belangrijke verschil in snelheid
met eenzelfde rister een andere grondlegging wordt verkregen en dat
omgekeerd eenzelfde grondlegging slechts kan worden verkregen door
een ander rister toe te passen.
Gaan wij deze zaak meer nauwkeurig na, dan kunnen wij vaststellen dat het ristertype van een paardenploeg in het algemeen fijner
verkruimelt naarmate er sneller wordt gereden. Het kan echter ook
voorkomen dat bij snel rijden de grond het rister niet spoedig genoeg
verlaat en onregelmatig ploegwerk wordt geleverd.
Landbouwers die van het gebruik van ploegen achter paarden zijn
overgegaan op het gebruik van ploegen achter trekkers, vinden dan ook
veelal dat de ploegen achter paarden het mooistewerk leveren. Immers,
de grond wordt langzaam verkruimeld en rustig omgekeerd neergelegd. Bij ploegen op grotere snelheid wordt de grond meestal wat meer
verkruimeld en als een dichte laag neergesmeten. Dit isvooral het geval
met zand- en zavelgrond, die gemakkelijk wil verkruimelen; op zware
kleigrond ontstaan soms onregelmatige brokken. O m deze reden hebben verschillende Amerikaanse fabrieken risters gemaakt, die zijn
berekend op een hogere ploegsnelheid. Hiervan is na de oorlog reeds
een aantal ingevoerd. Deze risters staan zeer schuin op de voortbewegingsrichting, ze verkruimelen de grond bij een grote ploegsnelheid
nog zeer voldoende, maar bij een kleine ploegsnelheid is de verkruimeling gering en de ploegvoren komen, vooral op zware taaie grond die
vochthoudend is, als broden naast elkaar te staan. Het is daarom wel
gewenst bij het kiezen van een ploeg onder verschillende omstandigheden rekening te houden met de ristervormen. Sommige zijn bijzonder
geschikt voor een bepaalde snelheid op een speciale grondsoort.
Aan de andere kant wordt er natuurlijk door verschillende fabrieken
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naar gestreefd om een ploegrister te leveren, dat het onder allerlei
omstandigheden goed doet, zodat het aantal typen niet te groot behoeft te zijn. Dit is niét alleen gemakkelijk voor de fabriek, maar ook
voor de wederverkopers. Bovendien komen op verschillende boerderijen ongelijke grondsoorten voor en als men hierop met hetzelfde
rister mooi ploegwerk kan verkrijgen, is dit wel van belang. Zo hebben
verschillende Europese fabrieken en ook enkele Amerikaanse hier een
ristervorm gebracht, die in Nederland vrijwel steeds voldoet.
De grond wordt losgesneden met de ploegschaar. Deze schaar kan
dus beschouwd worden als het begin van het rister. Bij verschillende
ploegen sluit de stand en de vorm van de schaar zodanig aan het rister
aan, dat schaar en rister tezamen beschouwd kunnen worden als een
gebogen plaat met een bepaalde kromming. Bij andere verandert op de
grens van schaar en rister de kromming. De schaar is bij verschillende
ploegen een platte plaat en bij andere is zij hol. De vorm kan een
trapezium zijn, maar vooral bij trekkerploegen is de schaar vóór dikwijls veel breder dan achter.
Evenals het rister kan de schaar min of meer steil staan ten opzichte
van de bodem van de voor. Bij een steile stand geschiedt de verkruimeling direct bij het lossnijden. Een zodanige ploeg vraagt gewoonlijk een
betrekkelijk geringe trekkracht en geeft een zeer goede verkruimeling.
De losse grond schuift tegen het rister op en wordt goed gekeerd neergelegd. Bij zware taaie grond kan men dikwijls geen steilstaande schaar
gebruiken, omdat daarmee de bodem van de voor niet glad wordt
uitgesneden. De samenhang van de grond is zo groot, dat er brokken
opbreken. I n dat geval moet men daarom gebruik maken van een
vlakstaande schaar en een scherpe snede. De verkruimeling van de
grond moet dan op het rister plaats hebben. Verschillende fabrieksploegen worden afgeleverd met een schaar, die voor Nederlandse
omstandigheden niet doelmatig is,zodat een deskundige smid de schaar
hol moet uitsmeden. Hierbij moet er echter wel aan gedacht worden,
dat de snede goed blijft snijden en dat de schaar achter de snede niet
lager is dan de snede.
Verder is het zeer belangrijk hoe diep de punt van de schaar staat.
O p vaste grond moet deze naar beneden zijn gericht, terwijl dit op
normale klei- en zandgrond niet nodig is. O p zachte klei en veenkoloniale grond moeten de punt en de snede rechtuit staan. O p deze zaken
moet bij het niet goed lopen van een ploeg gelet worden en een landbouwer moet in moeilijke omstandigheden met een deskundige smid
overleggen om de schaar goed te doen uitsmeden.
Elk ploeglichaam heeft een zooiijzer, dat bij de meeste ploegen de
zijdelingse en de verticale druk moet opnemen. In dat geval zal, wanneer rister en schaar dejuiste vorm hebben voor de te ploegen grond,
het zooiijzer over de bodem van de voor glijden. Wanneer dit laatste
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niet het geval is, zweeft de ploeg min of meer, krijgt bij ongelijke weerstand van de grond een onregelmatige diepgang en er ontstaat ook een
ongelijke grondlegging. Bij goed ploegwerk liggen de snede van de
schaar en het achtereinde van het zooiijzer op de bodem van de voor.
Deze slijten dus beide afen om de ploeg de goede stand te doen houden,
moeten ze gelijk worden vernieuwd.
Hoe hoog het voorste deel van het zooiijzer boven de bodem van de
voor ligt, wordt mede bepaald door de mate waarin de punt van de
schaar naar beneden staat. O p de betekenis hiervan iszojuist gewezen.
Aan de zijkant sluit het zooiijzer aan tegen de schaar. De zijkanten
van schaar en zooiijzer moeten tezamen een rechte lijn vormen bij
balansploegen, die in het Oldambt alspaardenploegen vrij veel worden
gebruikt. Ook bij de voetploeg, waarmee in vele streken de randen
worden geploegd, mag de schaar niet buiten het zooiijzer uitsteken. Bij
ploegen die vóór ondersteund worden door twee wielen, is een iets
uitstekende schaar minder bezwaarlijk, omdat ze op de wielen een
breed steunvlak hebben. De schaar mag weer niet uitsteken bij ploegen
achter trekkers, die over het vaste land lopen.
Een klein aantal meerscharige ploegen loopt niet op het zooiijzer,
maar op een achterwiel dat de verticale druk opneemt. Vele hiervan
hebben een schuinstaand achterwiel dat tevens de zijdelingse druk opneemt. Het zooiijzer neemt dan vaak alleen druk op als het achterwiel
in zachte grond wat wordt weggeduwd. Het doel van deze constructie
is om de slepende wrijving van het zooiijzer te vervangen door de
rollende wrijving van het wiel.
De grond wordt in verticale richting los gesneden door een mes of
een schijfkouter. De stand van het mes is van groot belang voor de
goede gang van de ploeg, omdat dit mes met het zooiijzer tezamen de
zijdelingse druk moet opnemen. Wanneer een schijf en wanneer een
mes wordt gebruikt, hangt af van de aard van het materiaal dat doorgesneden moet worden en van het type ploeg. Zo wordt bietenblad
beter met een schijf doorgesneden dan met een mes en een balansploeg
voor kleigrond behoort uitgerust te zijn met een schijf. Trekkerploegen
zijn veelal voor elk rister voorzien van een slingerend schijfkouter dat
hoegenaamd geen zijdelingse druk kan opnemen. Deze moet dus geheel
opgenomen worden door de zooiijzers en het achterwiel.
Na deze opmerkingen over het ploeglichaam in constructief opzicht
zou ik er op willen wijzen dat er tijdens het ploegen verschillende
krachten op dit lichaam werken. Dit zijn: de trekkracht, de krachten
die nodig zijn voor het verrichten van het eigenlijke ploegwerk, de
tegendruk van de vaste grond en de zwaartekracht. De grootte en de
richting van de krachten hangen af van de vorm van rister en schaar,
van de aard van de grond en van het gewicht van de ploeg. Bij een
rechts werkende ploeg zijn de op het rister werkende krachten voor het
los snijden, het verkruimelen en het omkeren van de grond, schuin naar
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links en naar beneden gericht. Een deel van de krachten wordt opgevangen door de tegendruk, die het zooiijzer ondervindt van de zijkant
en de bodem van de voor. Alles tezamen genomen heeft men te maken
met een samenstel van krachten en koppels.
Als een ploeg met een eenparige snelheid recht vooruit gaat, blijven
er twee gelijke en tegengesteld gerichte krachten over; de ene is de
trekkracht en de andere is de resultante van de wrijving en de ploegweerstand. De overige krachten treden niet naar buiten. Ze veroorzaken inwendige spanningen in de ploeg en worden door de steunpunten, het zooiijzer en de wielen, op de grond overgebracht. Het
weerstandspunt van de ploeg ligt op het rister, op ongeveer een derde
van de ploegbreedte, gerekend van de vaste kant van de voor. De
hoogte, waarop het ligt, hangt af van de weerstand van de grond in
verschillende lagen, maar bij het ploegen op wintervoor zal het dikwijls
liggen op de grens van schaar en rister.
Hier moet dus het aangrijpingspunt van de trekkracht liggen. Het
denkbeeldige verlengde van de trekketting moet dus in dit punt uitkomen. Bij een meerscharige ploeg heeft elk ploeglichaam zijn eigen
weerstandspunt en heeft de totale ploeg een weerstandspunt, dat midden tussen de twee uiterste punten ligt.
Eij het ploegen kan worden nagegaan of het denkbeeldige verlengde
van de trekketting in het weerstandspunt uitkomt. Als dat niet het
geval is, zal de ploeg in het algemeen zwaarder trekken, doordat een
deel van de trekkracht wordt gebruikt om op de steunpunten van de
ploeg druk uit te oefenen.
Het ploeglichaam is aan een boom of aan een raam gemonteerd.
Tijdens het werk moeten boom of raam evenwijdig zijn aan de open
voor. I n dat geval werkt de ploeg op de wijze als de fabrikant zich dat
heeft voorgesteld. Hiermede wordt bedoeld, dat het rister de grond
opneemt, verkruimelt en omgekeerd neerlegt, terwijl dit rister in de
juiste stand blijft gaan. Bij een meerscharige ploeg moet de werkbreedte dan overeenkomen met een veelvoud van de onderlinge afstand
van de risters. Dit is onder Nederlandse omstandigheden vaak niet het
geval. Blijkbaar zijn deze vaak moeilijker dan die waarop de fabrikant
heeft gerekend.
De moeilijkheden, die zich voordoen bij het ploegen op zware kleigrond in Nederland, worden in de buitenlandse literatuur niet vermeld
en evenmin in de afstellingsvoorschriften, die de fabrikanten bij hun
ploegen geven. Die fabrikanten hebben vaak zeer grote fabrieken en
leveren ploegen over de gehele wereld. Men zou dus verwachten, dat
ze alle gevallen wel onder ogen krijgen, maar het is mij herhaaldelijk
gebleken, dat fabrieksingenieurs, die hier komen om de ploegen af te
stellen, de moeilijkheden niet snel kunnen oplossen; zij moeten soms
vrij lang experimenteren.
We gaan eerst eens wat nader op de diverse moeilijkheden in, welke
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voornamelijk betrekking hebben op de trekrichting. Deze kan men van
terzijde en van boven bekijken.
Bij een balansploeg is het duidelijk, dat de trekrichting in het weerstandspunt uitkomt. Bij ploegen, die vóór worden ondersteund door
een voet ofdoor twee wielen en welke worden getrokken door een span
paarden, is de aanspanning aan de ploeg dikwijls te hoog. Het denkbeeldige verlengde van de trekketting blijft vaak boven het ongeploegde
land. De kracht die de weerstand van de grond uitoefent, grijpt veel
lager aan; van terzijde gezien werkt er dus in deze ploeg een koppel
van krachten dat de neiging heeft om de ploeg uit de grond te lichten.
Als dit geschiedt, moet de verbetering worden gezocht in het verlagen
van het trekpunt. Ook zal vaak, door de schaar platter uit te smeden,
wat meer gronddruk op het ploeglichaam worden verkregen.
Bij trekkerploegen kan men de trekrichting van terzijde het beste
bekijken bij ploegen, die aan de trekker zijn gekoppeld met een bewegelijke trekdriehoek. Het trekpunt ligt bij verschillende trekkers op
30-45 cm boven de grond. Wanneer men dan ploegt met hoge ploegen
met grote risters, kan die trekdriehoek niet zo laag bij de ploeg worden
aangebracht, dat het denkbeeldige verlengde van de trekdriehoek in
het weerstandspunt van de ploeg uitkomt.
We gaan er nu toe over de trekinrichting van boven te bekijken.
Hier is ook de breedte-afstelling van de ploeg belangrijk. Deze moet
immers anders zijn wanneer de trekkracht op een andere plaats aangrijpt en wanneer men werkelijk breder of smaller wil gaan ploegen.
Dit laatste is alleen mogelijk bij een eenscharige ploeg. Bij een meerscharige ploeg ligt de voorbreedte vast in de afstand tussen de opvolgende risters. Met de breedte-afstelling moet worden bereikt dat het
voorste rister evenveel grond opneemt als de andere risters.
Bij het ploegen op wintervoor wordt wel een eenscharige ploeg achter
twee paarden gebruikt, waarvan er één in de voor loopt. De trekketting
ligt dan recht vooruit.
Onder zware omstandigheden wordt er echter in Nederland vaak
geploegd met drie of vier paarden naast elkaar. In dat geval ligt het
centrum van de trekkracht van de paarden niet meer recht voor de
ploeg, maar bij de rechtswerkende ploeg ver linksdaarvan. Wanneer de
ploeg nu goed is geconstrueerd en op zichzelf goed recht loopt, zal het
verlengde van de trekrichting nog wel in het weerstandspunt van de
ploeg uitkomen. De strengen van de paarden zijn niet meer evenwijdig
aan de open voor, maar wijken daarvan iets af en de paarden moeten
dus scheef lopen. Zij kunnen dit wel en het bezwaar van deze trekrichting is ook slechts gering.
Dikwijls komt het verlengde van de trekrichting in het losse land uit,
zodat de strengen zeer scheef lopen. De paarden krijgen ze tegen de
benen en men moet maatregelen nemen om doorslijten van de huid
tegen te gaan. Dit gaat gewoonlijk samen met het scheenopen van de
ploeg, in dien zin dat de ploegboom achter veel verder van de open
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voor afligt dan voor. Een smid moet er voor zorgen dat de ploeg recht
gaat lopen. Daartoe zal hij de schaar versmeden, zodat deze niet buiten
het zooiijzer uitsteekt en de zijkant van het meskouter evenwijdig zetten
aan de open voor. Daarna kan de trekketting links aan de ploeg worden
bevestigd, waardoor de strengen van de paarden minder scheef behoeven te lopen.
Bij trekkerploegen kan men de trekrichting van boven goed bekijken
wanneer de ploeg aan de trekker isgekoppeld door middel van een aan
de trekker bevestigd slingerend trekijzer, dat kan bewegen over een
beugel die zich achter aan de trekker bevindt. Door middel van één of
twee pennen kan het trekijzer langs de beugel worden vastgezet. Als
dit niet geschied is, zal er zuiver rechtuit worden getrokken wanneer
hel: trekijzer recht achteruit ligt. Bij een twee- of driescharige ploeg
achter een wieltrekker die met een achterwiel in de voor loopt, zal het
weerstandspunt achter het midden van de trekker liggen. Wanneer het
trekijzer van de trekker dan niet recht achteruit ligt, loopt de ploeg
scheefen moet een smid er voor zorgen dat de ploegrechtkomt te lopen.
Achter een wieltrekker wordt dikwijls een eenscharige ploeg gebruikt. Het weerstandspunt ligt hierbij niet midden achter de trekker,
m a a r wijkt daar toch betrekkelijk weinig van af. Het slingerende trekijzer kan in dat geval in de richting van het weerstandspunt van de
ploeg liggen. De ploeg loopt dan goed en de trekker blijft ook goed
bestuurbaar.
Rupsbandentrekkers lopen bovenover en verschillende landbouwers
willen ook met een wieltrekker graag bovenover rijden. Het blijft ook
in dat geval wenselijk, dat het slingerende trekijzer recht achteruit ligt.
Het weerstandspunt komt recht achter het midden van de trekker
wanneer de ploeg zo breed isdat er meer dan de breedte van de trekker
wordt meegenomen. Bij ploegen op lichte kleigrond kan dit achter een
sterke rupsbandentrekker nog voorkomen, maar achter een wieltrekker
ofeen lichte rupsbandentrekker isdit nooit het geval. Het isdan wenselijk de ploeg uit te rusten met een lang trekijzer, waardoor het weerstandspunt verder achter de trekker komt te liggen en er dus minder
scheef aan de ploeg behoeft te worden getrokken. Wanneer het slingerende trekijzer van de trekker in de richting van het weerstandspunt
van de ploeg ligt, gaat het nog vrij goed. I n de praktijk ziet men echter
vaak, dat het in de richting van het losse land ligt en de lijn, in het
verlengde van het trekijzer getrokken, vóór het eerste risterin het losse
land uitkomt. De ploeglooptdan nietgoed endetrekkeriszeerslecht bestuurbaar. Een wieltrekker is onder die omstandigheden meestal in het
geheel niet op het ongeploegde land te houden en een rupsbandentrekker moet steeds worden bijgestuurd.
In dat geval zullen deze los achter de trekker aangehangen ploegen
breder snijden dan de breedte waarvoor ze zijn berekend. Dit wil dus
zeggen dat het ploegraam ofde ploegbalken niet evenwijdig liggen aan
de open voor, maar er aan de achterkant verder van verwijderd zijn
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dan aan de voorkant. De werkbreedte is dus niet zo groot als overeenkomt met een veelvoud van de onderlinge afstand van de risters, maar
is soms per schaar meer dan 5 cm groter. Dit kan alleen goed worden
gemaakt door aan de zijkant van de schaar een flink stuk weg te nemen.
Bij een een- of tweescharige ploeg moet er dikwijls zoveel worden weggenomen, dat de schaar enige centimeters naar binnen snijdt. De ploeg
gaat dan weer recht lopen, de balken of het raam komen evenwijdig
aan de voor en het rister neemt de grond op, verkruimelt deze en legt
hem neer op de wijze zoals de fabrikant dat heeft bedoeld. Hiermede
wordt ook de beste grondlegging verkregen.
Grote ploegen worden aangetrokken door middel van een driehoek,
waarvan de basis aan de voorkant van het ploegraam is bevestigd, terwijl een zijde van de basis naar de trekker loopt en de andere van de
basis naar deze zijde. I n elk van deze staven zijn vele gaten aangebracht, zodat er driehoeken van verschillende vormen mee kunnen
worden gemaakt. Men meent soms dat er bij een slecht lopende ploeg
of een moeilijk bestuurbare trekker veel te verbeteren valt door de driehoek te verstellen. Dit kan in bepaalde gevallenjuist zijn. De driehoek
moet zodanig worden afgesteld dat het ijzer, waaraan wordt getrokken,
in het verlengde ligt van het slingerende trekijzer van de trekker. De
schuine zijde dient alleen om aan het trekijzer van de ploeg steun te
geven, zodat deze iets steviger loopt en in de bocht direct wordt meegenomen. Deze driehoekzijde is dus een steunijzer. Wanneer alles goed
functionneert, moeten de beide trekijzers van trekker en ploeg dus
rechtuit liggen. Men ziet in de praktijk nog wel eens een foutieve afstelling, waarbij het trekijzer van de ploeg scheef ligt en dus met het
steunijzer van de driehoek tezamen een gelijkbenige driehoek vormt.
Dit kan gemakkelijk worden veranderd. Als echter bij een rupsbandentrekker de moeilijkheden bestaan in het slecht lopen van de ploeg en
het moeilijk bestuurbaar zijn van de trekker, tracht men dikwijls ook
bij eenjuist afgestelde driehoek verbeteringen aan te brengen door het
op andere wijze afstellen van de driehoek. Dit heeft in het algemeen
slechts tot gevolg dat de trekker wat verder van de kant van de voor
af komt te lopen. Verbetering in het lopen van de ploeg of in de besturing van de trekker wordt echter niet verkregen.
Bij een tweescharige of een twee/driescharige ploeg achter een rupsbandentrekker moet er buiten de twee balken van de ploeg worden
getrokken. Hierdoor wordt aan de basis van de driehoek aan de linkerkant getrokken en aan de rechterkant geduwd. Het is daarom beter
dat het raam van de ploeg breder is.
Verscheidene trekkers hebben geen slingerend trekijzer, doch een
vaste trekbeugel, waarin naast elkaar gaten zijn aangebracht om de
driehoek te bevestigen. Het is het beste dat de driehoek in het midden
wordt bevestigd. Als echter het midden van de trekker niet voor het
weerstandspunt van de ploeg ligt, kan de bevestiging dikwijls goed geschieden tussen de evenwijdig aan de voor getrokken lijnen door het
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midden van de trekker en het weerstandspunt van de ploeg. Zowel
trekker als ploeg nemen dan elk een deel van de zijdelingse druk op.
De driehoek is vaak aan de trekker bevestigd door middel van een
losse schakel. Deze schakel kan dus worden beschouwd als een zeer kort
slingerend trekijzer en hoewel niet zo duidelijk als bij een lang trekijzer,
kan men hieraan zien in welke richting er wordt getrokken. Dit is nog
duidelijker te constateren door het steunijzer van de driehoek even
los te maken.
O p dezelfde wijze alshiervoor bij het slingerend trekijzer is genoemd,
m o e : de ploeg eventueel worden verbeterd. Dit is ook het geval bij
ploegen die geen driehoek, maar een vaste trekstang hebben, hetgeen
vooral bij eenscharige trekkerploegen voorkomt. De vaste trekstang
loopt dan uit het midden van het ploegraam naar de trekker en is bevestigd aan de voorste balk van het raam, op zodanige wijze dat ze
langs de voorste balk zijdelings kan worden versteld.
Meerscharige trekkerploegen moeten met alle risters even diep werken. Een goede ploeg kan op de scharen op de vlakke grond worden
gezet. Als de schaarsneden niet op de vlakke grond passen, moet er bij
de montage een fout zijn gemaakt, welke eerst moet worden verbeterd.
Ook kan het ploegraam krom getrokken zijn en alvorens de ploeg
goed kan lopen, moet het recht gezet worden. Bij enkele lange ploegen
met een zwak ploegraam wordt dit bij zwaar werk wel krom getrokken,
terwijl het weer recht veert, zodra de ploeg uit het werk komt. In dat
geval moet het raam worden versterkt, waarvoor de fabrieken een balk
leveren, die boven de risters over het raam kan worden geschroefd.
Hieruit blijkt wel dat trekkerploegen sterker moeten worden gebouwd
naarmate ze moeten worden gebruikt achter zwaardere trekkers.
Als nu onder het ploegen het raam horizontaal ligt - hetgeen
nagegaan kan worden door de ploeg zowel van terzijde alsvan achteren
te bekijken - zal er met alle ploeglichamen even diep worden geploegd.
Het raam blijft soms niet horizontaal bij ploegen waarvan de achtereinden van de zooiijzers hoger liggen dan de schaarsneden. De fabriek
heeft er op gerekend, dat het achterwiel de gehele druk zal opnemen.
Dit moet dan zo hoog ten opzichte van het raam zijn gemonteerd, dat
het onder het ploegen even laag ligt als de schaarsneden. De bodem van
de voor moet verder zo stevig zijn, dat deze de gehele gronddruk kan
opnemen. De bodem is bij de verschillende grondsoorten ongelijk
stevig; dit hangt onder meer af van de vochtigheid van de grond.
Verder liggen de sneden van oude scharen door het afslijten dichter bij
het raam dan die van nieuwe, zodat bij zulke ploegen het achterwiel
in de hoogte behoort te kunnen worden versteld. Dit is ook steeds
het geval, maar de verstelmogelijkheid is toch dikwijls te gering
en de constructie te zwak om de gehele druk van een zware ploeg op
te nemen.
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Wanneer het achterwiel niet voldoende druk kan opnemen, zakt de
ploeg aan het achtereinde door. Het raam komt dus achter lager
dan voor te liggen en met de achterste risters zal dieper worden geploegd dan met de voorste. O m het werk goed te krijgen, gaat men er
toe over om de beide dieptehefbomen zodanig te stellen, dat de voorzijde van het raam aan de rechterkant lager ligt dan aan de linkerkant.
Als de schuine lijn over de risters horizontaal ligt, wordt er met alle
risters even diep geploegd bij een raam dat niet horizontaal is.
De afstelling is onjuist en daarom moet worden getracht het achterwiel
omlaag te brengen en dan de dieptehefboom te stellen, totdat het raam
geheel vlak is en de ploeg op de juiste diepte loopt.
Een ploegconstructie, waarbij het achterwiel en de zooiijzers gezamenlijk druk opnemen, is in het algemeen beter, vooral voor de uiteenlopende omstandigheden op de verschillende grondsoorten in
Nederland. Men heeft dan immers ook minder moeite wanneer de
grond ongelijk vochtig is.
Een geheel ander soort ploeg wordt nog gebruikt achter verschillende
wieltrekkers. Dit is de aangehangen ploeg zonder wielen. Deze montage is dikwijls zo vast, dat onder het ploegen trekker en ploeg min of
meer een geheel vormen. De ploeg moet goed recht lopen en de trekker
gemakkelijk bestuurbaar zijn. Aan de ploeg is altijd enige breedteafstelling mogelijk. Wanneer het geheel niet goed loopt, kan men
trachten hiermede iets te bereiken. Deze breedte-afstelling is hier zo
belangrijk, omdat de aangehangen ploegen vaak eenscharig zijn, waardoor bij een andere breedte soms een betere grondlegging en verkruimeling wordt verkregen.
Het niet goed lopen van de trekker blijkt dikwijls uit het scheef lopen
van de voorwielen, in welk geval men dus voortdurend moet bijsturen.
Bij goed werk moeten de voorwielen tijdens het ploegen natuurlijk in
dezelfde richting lopen als de achterwielen; lopen ze steeds gewrongen,
dan zit er een fout in de ploeg. Wanneer met de breedte-afstelling niets
meer te bereiken valt moet met behulp van een smid worden getracht
verbetering aan te brengen door het kouter anders afte stellen en door
het aanbrengen van enige verandering aan de ploegschaar.
Dit type ploeg heeft voordelen. Daar ploeg en trekker tezamen kort
zijn, is slechts een smalle wendakker nodig. Bovendien kan met de
aangehangen ploeg gemakkelijk achteruit worden gereden. Voor de
oorlog werd reeds een aantal van zulke ploegen uit Duitsland ingevoerd, die echter zo zwaar waren dat het zelfs bij vrij zware trekkers
nodig was verzwaringsgewichten in de voorwielen aan te brengen.
Hiermee behoorde de trekker goed bestuurbaar te blijven. Vaak echter
liet de montage en de afstelling van de ploeg zoveel te wensen over dat
de voorwielen scheef moesten lopen. Als het voorwiel dan in een diepe
ploegvoor liep, kon er toch nog wel goed ploegwerk worden gemaakt,
hoewel de trekkerbestuurder het niet gemakkelijk had.
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'Vóór de oorlog zijn er reeds enkele aangehangen ploegen uit Amerika ingevoerd, die worden bevestigd onder de trekker bij de voorwielen. De lange ploegboom loopt hierbij onder de achteras van de
trekker door. Deze ploegen zijn na de oorlog in veel groter aantal gekomen en voldoen zeer goed. Zelfs een lichte trekker werkt met een
zodanige ploeg goed. Andere aangehangen ploegen zijn zodanig achter
de trekker gemonteerd, dat er bij zwaar ploegwerk zowel op de achterals op de voorwielen druk wordt uitgeoefend. Deze nieuwere constructies hebben tot gevolg gehad dat met motortrekkers, die we voor de
oorlog te licht zouden noemen voor ploegwerk op kleigrond, thans met
behulp van een nieuwe ploeg veel gedaan kan worden.
Uit mijn gehele rede moet U niet de indruk meenemen, dat er geen
ploeg onder moeilijke omstandigheden in ons land goed loopt. Dit is
zeker niet het geval, want vele zijn verkocht door deskundige handelaren die met behulp van ervaren ploegsmeden reeds vaak iets aan de
fabrieksploegen hebben moeten veranderen. In de loop van .vijftien
j a a r zijn de trekkerploegen in ons land veel beter gaan werken door de
betere afstelling. Ook hebben alle fabrieken veranderingen aangebracht, waarbij rekening isgehouden met opmerkingen die uit ons land
naar voren zijn gebracht.
Al de opmerkingen, die ik hier heb gemaakt over het ploegen, over
de ristervormen, over de constructie en het afstellen van de ploegen zijn
gebaseerd op ervaringen, die in de loop van de jaren zijn opgedaan.
Ik heb hierbij veel steun ontvangen van handelaren en h u n monteurs,
van dorpssmeden, van landbouwers en van boerenknechts, die mij het
ploegwerk onder verschillende omstandigheden hebben laten zien en
mij steeds welwillend hebben gewezen op de wijze waarop zij de grondlegging konden verkrijgen. Ik hoop dat zij mij deze steun ook in mijn
nieuwe functie zullen geven, opdat de studenten mede kunnen profiteren van de ervaringen die in vele delen van het land worden opgedaan. Het isimmers alleen daardoor mogelijk om steeds vergelijkingen
te trekken tussen het werk, dat onder verschillende omstandigheden
met diverse ploegen wordt verkregen, om dan weer te kunnen vaststellen wat op een bepaald bedrijf het beste kan worden gekocht.
Ik heb hier gesproken over het ploegen op wintervoor en daarbij
enkele naar mijn mening belangrijke zaken naar voren gebracht. Het
onderwerp is daarmee echter niet uitgeput. Een nadere bespreking
behoeven de factoren die de ploegweerstand beïnvloeden, terwijl opmerkingen over de speciale constructie van bepaalde merken en typen
van ploegen en trekkers nu niet konden worden verwerkt. Verder is
een arbeidsanalyse van het gehele werk bij het ploegen wenselijk. De
Heer CORSTIAENSEN, Directeur van het Proefbedrijf voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsmethoden, is hiermede begonnen. Hij heeft de
zuivere ploegtijd gemeten naast die welke nodig is voor het rijden op
de wendakker, voor het wentelen en instellen van de ploeg en voor
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ander oponthoud. Tot mijn spijt laat de tijd niet toe op deze zaken
nader in te gaan. Evenmin heb ik nu de gelegenheid om het stoppelploegen en het ploegen van lichte grond in het voorjaar te bespreken.
Ik kan U echter de verzekering geven, dat zich hier weer andere aspecten bij voordoen dan bij het ploegen op wintervoor.
Verschillende zaken liggen slechts globaal vast; er is immers nooit
tijd geweest om goede proeven te nemen. Ik hoop in mijn nieuwe
functie medewerkers te verkrijgen, die tezamen met handelaren,
smeden en landbouwers proeven zullen opzetten om de problemen verder op te lossen. Het is ten behoeve van het ploegwerk en tenslotte dus, via het eggen, ten behoeve van de opbrengst, noodzakelijk
dat de betekenis van kleine constructieverschillen wordt vastgelegd.
Hoe meer hierover op grond van Nederlandse proeven kan worden
gepubliceerd, hoe meer dit ten bate van de Nederlandse landbouw kan
strekken.
%eer geachte aanwezigen,
Aan het einde van mijn rede gekomen, zij het mij vergund mijn
eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot hoogleraar.
Mijne Heren Curatoren,
Het is met grote dankbaarheid dat ik op deze plaats uiting geef aan
mijn voldoening, dat U mij hebt willen voordragen voor de benoeming
tot hoogleraar. In het verleden ben ik steeds werkzaam geweest ten
behoeve van de landbouwpraktijk. Het is nu mijn taak om mede te
werken aan de opleiding van de studenten.
Tevens verheugt het mij dat als nieuw vak de Grondbewerking
wordt ingevoerd, omdat het zeer belangrijk is dat de grond op de juiste
wijze en op dejuiste tijd wordt bewerkt. Ik kan U de verzekering geven
dat ik al mijn krachten zal inspannen om aan de studenten inzicht in
de beide mij opgedragen leervakken bij te brengen.
Zeergeleerde Huizinga,
Verscheidene jaren heb ik onder U w leiding mogen werken bij de
Landbouwvoorlichtingsdienst. In 1934 hebt U mij te Wageningen geplaatst en mij opgedragen de voorlichting op het gebied van werktuigen en arbeidsmethoden te verzorgen. Hoewel ik voor die tijd al
grote belangstelling had voor dit onderdeel van de landbouw, heb ik
de kennis inzake constructies en het gebruik van vele werktuigen in de
diverse delen van het land vooral onder U w leiding opgedaan. Hierbij
zijn vele feiten verzameld, waarmee ik mijn colleges levendig hoop te
kunnen houden. Ik hoop door te mogen gaan met het bezoeken v a n
boerderijen en het bijwonen van demonstraties, teneinde met de nieuwste ontwikkelingen, zowel op het gebied van de grondbewerking als op
dat van de werktuigen op de hoogte te blijven.
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Mijne Heren Hoogleraren,
Ik dank ook U zeer voor het feit dat U mij waardig hebt gekeurd in
Uw midden te worden opgenomen. De wijze waarop U mij in mijn
nieuwe functie tegemoet bent getreden, stel ik zeer op prijs. Enkele van
U zijn mijn leermeesters nog geweest, onder U zijn vrienden en kennissen uit mijn studietijd en met sommigen ben ik reeds vele
malen in contact geweest. Ik hoop er met U naar te mogen streven de
Landbouwhogeschool bij voortduring een instelling te doen blijven,
die richtlijnen kan geven voor de ontwikkeling van de landbouw hier
en elders. Aan het streven om de studenten het landbouwbedrijf te
leren begrijpen en waarderen, hoop ik te mogen medewerken.
Dames enHerenvroegere medewerkers uit hetConsulentschap voorLandbouwwerktuigen,
Als Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst heb ik een aantal
jaren alleen gewerkt. Kort voor de oorlog is er enige hulp voor de
groeiende administratie bijgekomen en na de zomer van 1946 is het
aantal medewerkers langzaam toegenomen tot negen personen. We
werken nu nog in één gebouw en ik gedenk met genoegen de prettige
sfeer die altijd onder ons geheerst heeft. Ik hoop dat wij kunnen blijven
samenwerken op het terrein dat ons aller belangstelling heeft.
Dames en HerenStudenten,
Met de leervakken Grondbewerking en Landbouwwerktuigkunde
hoop ik Uwe belangstelling te kunnen trekken. Het is verleidelijk om
zich te verdiepen in de nieuwe werktuigen. U moet echter goed begrijpen dat U eerst de oude traditionele werkwijze moet kennen om te
kunnen beoordelen ofnieuwere werktuigen voordeel voor deboer zullen
opleveren. Het is daarom van belang dat U zich eerst oriënteert inzake
de technische exploitatie van het bedrijf, zoals deze door vele landbouwers wordt gevoerd. Verder moet Uw technisch inzicht worden
ontwikkeld door het bestuderen van de constructie van een aantal
werktuigen. Als U goed begrijpt hoe deze in elkaar zitten en waarom
ze zo zijn gemaakt, kunt U later in de praktijk een voor U nieuw werktuig beoordelen. Belangrijk isverder waarom op de verschillende typen
van landbouwbedrijven met een ongelijke inventaris wordt gewerkt.
Ik moge er daarbij vooral Uw aandacht op vestigen, dat de exploitatie
van elk landbouwbedrijf een organisch geheel is en dat verandering
op bepaalde onderdelen verandering op andere onderdelen medebrengt. Als U deze grondslagen goed hebt begrepen, hoop ik U inzicht
in speciale onderwerpen te kunnen bijbrengen en leiding te mogen
geven bij het bestuderen van de problemen die U wilt trachten uit te
werken. Deze zijn zowel bij de reeds lang bekende als bij de nieuwe
werktuigen nog in grote getale te vinden.
Ook ik heb aan deze Hogeschool gestudeerd en nadat ik in 1934 weer
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in Wageningen kwam, heb ik U in Uw uitingen gevolgd. Naast de
studie zijn Uw verenigingen zeer belangrijk voor Uwe maatschappelijke vorming en ik hoop daarom dat U begrijpt dat het nodig is daaraan deel te nemen. In vrijwel elke functie, die U kunt bekleden om de
landbouw op een hoger peil te brengen, hebt U te maken met landbouwers, veehouders, tuinders of planters en met andere personen of
verenigingen, die op de een of andere manier ten behoeve van de
Landbouw werkzaam zijn. U moet dus in U w latere functie met velen
samenwerken en daarom is het zeer goed, dat U in studentenverenigingen reeds enige ervaring opdoet. U is niet alleen in Wageningen
om veel kennis op te doen, maar U w studententijd dient ook om U w
persoonlijkheid te vormen en om vriendschapsbanden voor het latere
leven aan te knopen. U moet er voor zorgen, dat U later op de studententijd kunt terugzien als een prettige tijd, die U hier hebt doorgebracht.
Ik heb gezegd.
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Dames enHerenStudenten envoortsgij allen, die door
Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk geeft,
Zjsergeachte Toehoorders,
De voornaamste functie van het grasland is wel het voortbrengen
van veevoeder. Gras isvoor menselijk gebruik niet geschikt enhet wordt
ook nog slechts sporadisch voor industriële doeleinden gebruikt. Hiernaast heeft grasland een belangrijke functie bij het herstel van de
vruchtbaarheid van het bouwland en bij de bestrijding van erosie van
de bodem.
Het is niet eenvoudig de betekenis van het grasland voor de wereldhuishouding in cijfers uit te drukken. Gegevens ten aanzien van de
oppervlakte ontbreken in vele statistieken en zijn ook moeilijk te geven
omdat allerlei overgangen met bos, toendra en woestijn voorkomen.
In de ene streek verstaat men onder grasland geheel iets anders dan
in een ander gebied. Als steppen heiden e.d. mede worden geteld,
komen we tot een oppervlakte welke ongeveer tien maal zo groot is als
de oppervlakte bouwland op aarde.
Ten aanzien van de opbrengst over de gehele wereld zijn we ook
slecht georiënteerd. We kunnen een benadering wagen door middel
van een schatting van het voedergebruik van het vee. Paarden, rundvee, schapen en varkens gebruiken waarschijnlijk jaarlijks duizend
millioen ton zetmeelwaarde als het voedergebruik per dier gemiddeld
op f van het Nederlandse vee wordt aangenomen in verband met de
gemiddelde lagere productiviteit. Naast gras gebruikt het vee ook
bouwlandproducten. We kunnen de hoeveelheid hiervan gelijk stellen
aan de oogst van de voedergranen, dus alle graansoorten behalve
tarwe, rijst en rogge, ad rond 200 millioen ton zetmeelwaarde. Het
grasland dan zou rond achthonderd millioen ton zetmeelwaarde per
ja a r opleveren. Dit is bijna tweemaal zoveel als de gehele graanoogst
in de wereld. De waarde voor de menselijke voeding is in calorieën
uitgedrukt echter aanmerkelijk kleiner dan de graanoogst, omdat gras
alleen via het vee voor de mens beschikbaar komt en hierbij een groot
gedeelte van de calorische waarde verloren gaat.
Anderzijds tonen deze cijfers wel aan, dat de melk- en vleesvoorzie-
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ning zeer overwegend op het grasland is gebaseerd, terwijl dit voor de
wolproductie vrijwel geheel het geval is. Over de grote betekenis van
deze dierlijke voedingsmiddelen behoef ik hier niet uit te weiden, ik
moge alleen noemen, dat in West-Europa en Noord-Amerika een groter gedeelte van de gezinsinkomsten aan consumptiemelk wordt besteed dan aan brood, terwijl uit een oogpunt van ideale voeding de
hoeveelheid melk nog hoger zou moeten zijn.
Uit de bovengenoemde cijfers blijkt, dat de veevoederproductie van
het grasland per oppervlakte eenheid veel kleiner is dan bijvoorbeeld
van de granen. Uitgaande van een oppervlakte van 7,5 milliard ha
grasland en steppen zou de gemiddelde opbrengst op ruim 0,1 ton
zetmeelwaarde per ha kunnen worden geschat tegenover rond 1 ton
ïetmeelwaarde bij de graanbouw. Dit is ongeveer een verhouding van
1 op 10 en wij vinden deze gemiddelde opbrengst onder andere op de
schapenweiden van Amerika en Australië, en het is begrijpelijk dat
men dit land niet tot de cultuurgrond rekent. De verhouding van de
voederopbrengst van grasland en granen verschilt echter aanmerkelijk
in verschillende landen. In de V.S. is deze verhouding bijvoorbeeld
gemiddeld ongeveer 1:4, in Engeland 1: 2 en in Nieuw Zeeland 1
op 1,5, terwijl in ons land het grasland zelfs nog iets hoger komt dan
de graancultuur.
In dit licht bezien is het duidelijk dat wij een andere waardering
van het blijvend grasland hebben dan de meeste andere landen, wij
kunnen het als volwaardig cultuurland meetellen. Onwillekeurig komt
de vraag naar voren, welke oorzaken voor deze verschillen zijn aan te
wijzen. Enerzijds zullen klimatologische, hydrologische en bodemkundige factoren hier een grote rol spelen. In het algemeen wordt de
beste grond uitgezocht voor de akkerbouw en het klimaat van WestEuropa is naar verhouding gunstiger voor gras dan voor graan. E r
zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen, waardoor de opbrengst
van het grasland in vele landen zo sterk achterblijft. In vele streken is
de situatie nog zodanig, dat men het vee laat oogsten wat de natuur
oplevert, terwijl nog zeer weinig aandacht besteed wordt aan de
instandhouding van het productie-apparaat en de handhaving of opvoering van de productie. Dit kan men bij weidebouw veel langer volhouden dan bij akkerbouw.
Bij de weidebouw heeft namelijk een kringloop van de noodzakelijke
elementen plaats, zodat meer dan 90 % van de mineralen welke door
het gras worden opgenomen, in de uitwerpselen van het weidende vee
weer aan de bodem worden toegevoegd, terwijl in het algemeen ook
geen achteruitgang van de voorraad organische stof plaats vindt, maar
veelal een verrijking. We zien dan ook, dat op grasland, dat steeds beweid wordt, de bovenste lagen op den duur in vele gevallen eer rijker
aan plantenvoedende stoffen worden dan armer, doordat de aanvoer
met de wortels uit diepere lagen groter is dan de afvoer via de dieren
en de uitspoeling.
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Geheel anders wordt de situatie indien het land niet wordt geweid,
maar ook wordt gemaaid voor stalvoedering in de winter. Als de stalmest, welke daar wordt geproduceerd, aan het bouwland ten goede
komt, dan vindt er wel een aanzienlijke verarming van de grond
plaats. Het verschil in vruchtbaarheid tussen het grasland in de weidestreken en dit in de gemengde streken in ons land moet mede aan de
bovenstaande oorzaken geweten worden, evenals het verschil tussen
de weilanden dicht bij de boerderijen en de afgelegen hooilanden.
Door de aanwending van kunstmest zijn deze verschillen kleiner geworden; het grasland in de zandstreken in ons land toont dit duidelijk,
maar de verschillen zijn hiermede niet verdwenen.
Nog sterkere uitputting van de grond vindt plaats wanneer het grasland tijdelijk als bouwland in cultuur wordt genomen om zodra de
oogsten te klein worden, weer zonder verdere verzorging als grasland te
blijven liggen. Tijdens de bouwlandperiode heeft niet alleen onttrekking' aan mineralen plaats, maar treedt ook in belangrijke mate afbraak van opgehoopte organische stof op, zodat het natuurlijke grasland na een dergelijke bouwlandperiode gewoonlijk van veel minder
kwaliteit is.
Waarschijnlijk moet als grootste factor bij de achteruitgang van
de productiviteit van het grasland de ondoelmatige beweiding in aanmerking worden genomen. Het sterkst treedt dit op in gebieden waar
langdurige perioden van droogte optreden. Het vee, dat in dergelijke
perioden onvoldoende voer vindt, weidt het grasland zo kaal af, dat
de goede weideplanten dood gaan, zodat alleen de minder smakelijke
soorten overblijven, of alleen soorten, die zich gemakkelijk door zaad
in stand houden; dit verschijnsel is bekend geworden onder de naam
„overgrazing". Als dit in sterke mate optreedt, blijft op den duur
slechts kale grond over en treedt ook het erosiegevaar op het grasland op.
Speciaal schapen en geiten kunnen het gewas tot aan de wortel
kaalvreten en zijn als belangrijke veroorzakers van de achteruitgang
van de weidevlakten en uitbreiding van de woestijnen aan te merken.
Berichten over erosie van grasland door overmatige, ongecontroleerde
beweiding bereiken ons uit diverse landen met een droog klimaat,
zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, landen om de Middellandse Zee,
Mexico, Ver. Staten van Amerika maar ook uit een land als Nieuw
Zeeland met een regenrijk klimaat.
In West-Europa treden wel soortgelijke verschijnselen op, maar deze
leiden hier veelal niet tot kale grond. Enerzijds, omdat het klimaat hier
minder aanleiding toe geeft, anderzijds omdat de beweiding vrijwel
altijd min of meer gereguleerd is. De proeven van M A R T I N JONES
hebben echter duidelijk aangetoond, dat te kaal weiden in het vroege
voorjaar met schapen en daarna een onvoldoende kaalweiden in de
periode van goede groei, tot een sterke degeneratie van de grasmat
leidt. Een gedeelte van de heide en varenvegetaties in West-Europa
30
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zijn waarschijnlijk hierdoor veroorzaakt. Wij kennen in Nederland het
verschijnsel van te kaal weiden in perioden van slechte groei vrijwel
niet, omdat de periode dat de groei stil staat, samenvalt met de winter,
welke te koud is om productief rundvee in de weide te laten en men
daardoor vanouds gewoon is om voedervoorraden voor deze periode te
winnen. De schapen spelen in ons land een vrij onbetekenende rol.
Wel kennen wij achteruitgang van de grasmat door selectief beweiden
met sterke groei, waardoor minder smakelijke soorten, zoals distels,
struisgras, roodzwenkgras e.d., zich uitbreiden ten koste van soorten,
die smakelijker en productiever zijn. De goede kwaliteit en productie
van ons grasland hangt in sterke mate samen met de zorgvuldigheid
van de beweiding, die in ons land als geheel gezien op vrij hoog peil
staat, hoewel er nog aanzienlijke verschillen voorkomen, bijv. tussen
de weidegebieden en de streken met gemengd bedrijf.
Welke maatregelen worden nu toegepast om deze achteruitgang
van het grasland tegen te gaan? In de eerste plaats kan genoemd worden een betere regulering van de beweiding en daarmede gepaard
gaande het winnen en conserveren van voer in perioden met overvloedige groei voor perioden met slechte groei. Dit klinkt voor onze
omstandigheden vanzelfsprekend, maar dat is het bijvoorbeeld voor de
Schotse hooglanden in veel mindere mate. Men kan daar de schapen
vrijwel zonder bijvoedering houden op heide, omdat het schaap in de
winter zelfs bij vrij veel sneeuw toch de heidestruikjes kan afknabbelen.
Vervangt men de heide door grasland, dan groeit er 's zomers aanmerkelijk meer, maar er moet gras geconserveerd worden voor de
winter, hetgeen in het heersende klimaat vrij moeilijk is. Met gras
kan gemakkelijk de dubbele veedichtheid worden bereikt, maar bij de
lage grondprijzen kan de heide toch wel voordeliger zijn. Enigszins
overeenkomstig zijn o.a. de omstandigheden in de prairiegebieden van
Amerika. Bij wilde beweiding moet de veedichtheid in deze gebieden
klein blijven in verband met het gevaar van ernstige beschadiging van
de grasmat in perioden van slechte groei. Door een methode van omweiding te volgen, hetgeen grote afrasteringskosten medebrengt, m a a r
waardoor de grasmat periodiek rust krijgt en zich van de beweiding
kan herstellen, zijn tweemaal zo hoge opbrensten mogelijk; het hangt
echter van de economische verhoudingen af, of dit rendabel is. In
feite vervult de herder ongeveer dezelfde functie als de afrastering bij
het omweiden, doordat de kudde gedwongen kan worden om niet
steeds de gehele weidevlakte af te grazen, zodat er perioden komen
waarin de vegetatie zich ongestoord kan ontwikkelen. Zonder het verzamelen van voedervoorraden voor perioden van slechte groei kan het
omweiden de grasmat echter niet voldoende beschermen.
We moeten dan ook constateren dat de graslandexploitatie in een
groot deel van de wereld nog steeds leidt tot afneming van de productiviteit van het areaal en dat de veedichtheid veelal afgestemd is op
perioden van slechte groei in plaats van op de gemiddelde groei. O ok
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bij de in ons land gebruikelijke beweidingssystemen komt een belangrijk gedeelte van de grasgroei niet als veevoeder aan het vee ten nutte.
Door verschillende onderzoekers wordt het rendement slechts op 6 0 70% gesteld. In jaren van overvloedige groei is het zeker aanmerkelijk
lager. Bovendien is er een belangrijk verschil tussen de verschillende
streken in ons land. I n de Noordelijke weidegebieden, waar men gewend is elke overmaat te maaien voor hooi of kuilvoer zijn deze verliezen zeker aanmerkelijk kleiner dan in het midden en zuiden van ons
land, waar men vrijwel alleen in de voorzomer gras maait voor wintervoer.
Er vindt ook nog steeds uitbreiding van het graslandareaal plaats
doordat bos tot grasvlakte wordt. Deze verandering kan op allerlei
wiJ5:en geschieden; bij enigszins open begroeiing kan door beweiding
het bos degenereren tot grasvlakte. Kaalslag of brand kunnen dit proces in sterke mate versnellen. Wanneer deze overgang niet gepaard
gaat met pogingen om productief grasland te verkrijgen, is het in vele
gevallen de vraag of deze overgang van bos naar gras wel kan worden
toegejuicht. Speciaal als de onbeteugelde beweiding, welke tot de
ondergang van het bos leidde, ook op de weide wordt voortgezet,
zal dit in vele gevallen ook tot degeneratie van het grasland leiden.
f tiertegenover staat, dat in vele gebieden door ingrijpen van de mens
het opbrengstvermogen en de hoedanigheid van de weidegronden is
verbeterd. In ons land denken wij in de eerste plaats aan de maatregelen ter verbetering van de groeiomstandigheden voor het gras.
Door ontwatering van de laag gelegen veengraslanden ontstond de
mogelijkheid tot belangrijke verhoging van de productie. Reeds voor
de tijd van de kunstmest werd met behulp van stadsvuil en terpaarde
de productie van deze ontwaterde graslanden zeer belangrijk verhoogd
mede doordat de stalmest in de weidestreken ook op het grasland werd
aangewend. Hiernaast is de productiviteit sterk toegenomen door de
aanwending van kunstmest. Enig inzicht in de productieverhoging,
die hierdoor werd verkregen, geeft de vergelijking van de onbemeste
onbedijkte boezemlanden in Friesland met goed bemest laagveengrasland. We zien dan, dat het goed verzorgde land twee- tot driemaal
zo veel opbrengt als het onbemeste. De lage productie van het onbemeste hooiland is mede veroorzaakt door de eeuwenlange roofbouw,
zodat gedeeltelijk van herstel van de oude vruchtbaarheid kan worden
gesproken. In de laatste halve eeuw zijn ook in de gemengde streken de
onbemeste hooilanden met behulp van de kunstmest grotendeels verbeterd. Momenteel beslaan deze hooilanden nog slechts enkele procenten van onze grasland oppervlakte.
Veel groter is de productiestijging geweest door de ontginning van
de heidevelden. Deze weidegronden geven voor de ontginning slechts
een zeer kleine opbrengst, welke misschien op 100 kg zetmeelwaarde
per ha kan worden gesteld. Voor zover deze tot grasland zijn ontgonnen, is de opbrengst tot het tien- tot twintigvoudige gestegen. Naast de
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bemesting en ontwatering speeldehier de grondbewerking een grote rol.
O p de kleigronden zijn de resultaten op het eerste gezicht minder
groot. De grond is hier vanouds vruchtbaarder. M aar zonder cultuurmaatregelen zou de opbrengst in vele gevallen ook aanmerkelijk lager
zijn dan we nu gewend zijn. In de eerste plaats moet hier ook weer de
ontwatering worden genoemd, maar daarnaast wijzen de verschillen
in opbrengst tussen de weidestreken en de gemengde gebieden, welke
in de grote orde van 25 % liggen, ook op de grote invloed van de
eeuwenlange stalmestaanwending, terwijl binnen deze gebieden op
dezelfde bodemtypen toch ook nog grote verschillen in opbrengstvermogen voorkomen, welke veroorzaakt zijn door verschil in verzorging. Een duidelijk voorbeeld vormt hier de invloed van de bemesting
met mengaarde op de Friese knipgronden welke door jarenlange aanwending de droogte-resistentie van deze graslanden aanmerkelijk
heeft verhoogd, waardoor het opbrengstvermogen en de oogstzekerheid
aanmerkelijk zijn gestegen. De betekenis hiervan kan door het wegen
van het gras van proefvelden niet gemakkelijk worden bepaald, omdat
het effect juist in kritieke perioden met slechte groei optreedt en het
gras dan een hogere waarde heeft dan in groeizame tijdvakken.
Opvallend is bij onze graslandcultuur, dat de inzaai hierbij slechts
een ondergeschikte rol heeft gespeeld. O p de veen- en zandgronden is
bij de verbetering van de groeiomstandigheden in vele gevallen gebruik gemaakt van inzaai om een snellere aanpassing van de grasmat
aan de gewijzigde omstandigheden te bereiken, maar de uiteindelijke
samenstelling is toch hoofdzakelijk door de behandeling en de groeiomstandigheden bepaald.
Zien we buiten onze grenzen, dan blijkt, dat daar de stijging van het
opbrengstvermogen van het grasland hoofdzakelijk op andere wijze
tot stand is gekomen. In omringende landen komen we ook wel de
verbetering en bemesting van blijvend grasland tegen, maar indien we
de weidebouw als geheel overzien, dan is een geheel andere methode
veel meer toegepast. Ik bedoel namelijk de vervanging van het blijvend grasland door kunstweiden, klavervelden e.d. We mogen aannemen, dat deze methode het eerst in gebruik is gekomen, doordat
men het bouwland, dat een rustperiode nodig had met hooizaad ging
bezaaien, om een snellere begroeiing met gewenste plantensoorten te
verkrijgen. Uit de zestiende en zeventiende eeuw stammen de eerste
berichten, dat men aan dit hooizaad speciaal gewonnen klaverzaden
ging toevoegen. Kort daarna wordt naast het klaverzaad ook speciaal
gewonnen graszaad gebruikt. De voortgezette zaadteelt van deze
soorten leidde er toe, dat veel zaad-opbrengende variëteiten met snelle
beginontwikkeling maar korte levensduur, op de voorgrond traden. De
productiviteit van deze aangelegde weiden liep na enkele jaren wel
terug, maar dit was geen overwegend bezwaar als in deze periode de
vruchtbaarheid van het land maar voldoende was toegenomen om er
weer goede akkerbouwgewassen te kunnen telen. De vlinderbloemigen
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bleken vooral uit te munten als snelle bodem-verbeteraars. Zo zien we
op de gronden, die hier geschikt voor zijn de uitzaai van klavers of
lucerne zonder toevoeging van gras tot ontwikkeling komen. In andere
omstandigheden bleken mengsels van gras en klaver beter te voldoen,
terwijl in sommige streken van de wereld ook wel bepaalde grassoorten
zonder klavers worden uitgezaaid. Deze wisselbouw heeft een enorme
omvang gekregen. Speciaal de lucerne-cultuur heeft zich in Amerika
zeer sterk uitgebreid.
Deze ontwikkeling isvooral ook hieraan te danken, dat de opbrengst
aan veevoeder van dit speciaal ingezaaide weiland in vele gevallen
aanmerkelijk hoger was dan van het natuurlijke grasland. Dit werd nog
des te meer het geval toen het wetenschappelijk onderzoek zich met de
keuze van soorten en variëteiten ging bezig houden. De moderne
pleintenveredeling heeft hier grote successen geboekt. We zien dan ook,
dat in verschillende landen de kunstweiden het twee- tot drievoudige
opbrengen van het blijvende grasland. Dit blijkt bijv. uit proeven in
hel: prairiegebied in het midden-Westen van de Verenigde Staten,
wa.ar op het bestaande grasland netto 300 kg zetmeelwaarde per ha
werd verkregen en op ingezaaid grasland 1000 kg. Dit blijkt ook als we
in Engeland de gemiddelde opbrengst van het blijvend grasland vergelijken met die van de kunstweiden. Voor 1938geven LEITCH en GODDEN
bijv. opbrengstcijfers van 1200 en 2200 kg zetmeelwaarde resp. voor
blijvend grasland en kunstweiden. Hier rijst echter reeds de vraag of
de bodemkundige omstandigheden en de verzorging van beide categorieën wel gelijk zijn. Deze factoren zijn zeker gunstiger voor de kunstweiden. Wij zien echter ook in diverse vergelijkende proeven de kunstweiden meer opbrengen dan het blijvende grasland. Het is overigens
steeds opvallend, dat het blijvend grasland bij deze proeven laag in
opbrengst blijft volgens onze gemiddelde norm, terwijl de kunstweiden niet hoger komen dan ons goede blijvend grasland.
Bij de kunstweidecultuur worden minder grote eisen aan de beweidingstechniek en de verzorging in het algemeen gesteld, als de aanleg
maar goed heeft plaats gevonden. Gaat de grasmat achteruit door
minder goede verzorging, dan heeft dit geen blijvende gevolgen, maar
wordt het land weer omgeploegd.
Opvallend is, dat de netto zetmeelwaarde-opbrengst van de kunstweiden in verschillende gebieden in dezelfde orde van grootte komt als
het voornaamste graangewas. Dit vinden we in het Midden-Westen
van de Verenigde Staten, doch ook in Engeland en Denemarken. Als
we dan in ogenschouw nemen, dat in ons land deze verhouding bij het
blijvend grasland reeds ongeveer is bereikt, dan vraagt men zich onwillekeurig afofhier met kunstweiden nog een belangrijke vooruitgang
van de productie valt te verwachten. Deze vraag moet echter ongetwijfeld positief worden beantwoord. In de eerste plaats wel door de
voordelen welke een gemengd bedrijf met wisselbouw biedt tegenover
ee:n gemengd bedrijf met bouwland en grasland gescheiden. Bij de
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wisselbouw kan het bouwland in veel sterkere mate en op goedkopere
wijze van de organische stofproductie van het grasland profiteren.
Bovendien wordt de vruchtwisseling gemakkelijker door het inschakelen van gras en klaver.
Hiernaast moeten we ons wel realiseren, dat wij in onze zandstreken
een belangrijke oppervlakte blijvend grasland hebben liggen, waarvan
de productie ondanks ruime voorziening met kunstmest aanzienlijk
achter blijft. Een globale schatting op grond van onze proefveldresultaten leidt er toe om aan te nemen, dat er op onze zandgronden
ongeveer 200.000 ha grasland ligt, waarvan het opbrengstvermogen bij
normale behandeling 10-60% bij het gemiddelde achterblijft. O p
ontginningsgrond in Brabant vonden wij echter, dat kortdurende kunstweiden bij normale bemesting op gemiddeld 2200 kg zetmeelwaarde
kunnen worden gesteld. Hierbij moet nog worden aangemerkt, dat het
gebruikte zaaizaad en de inzaaimethoden ingenen dele aan hoge eisen
voldeed. O p kunstweiden, welke met meer zorg waren aangelegd,
werden op overeenkomstige gronden nog aanmerkelijk hogere opbrengsten verkregen. Het moet dus mogelijk zijn om op deze gronden
met kunstweiden, welke met zaad van geselecteerde rassen zijn aangelegd, aanmerkelijk hogere opbrengsten te bereiken dan op het blijvende grasland. Wij moeten constateren, dat in Nederland, waar
reeds zeer vroeg de teelt van rode klaver heeft plaats gevonden, terwijl
het witte klaverzaad in vele landen nog steeds als „Dutch clover"
bekend is, de aanleg van grasland en kunstweiden sterk achterop is
gekomen bij andere landen. Dit verschijnsel is echter zeer goed verklaarbaar, enerzijds omdat de cultuur van het blijvend grasland hier
vanouds op een hoog peil staat, anderzijds omdat een groot deel van
het blijvend grasland wegens onvoldoende ontwatering ongeschikt
was voor bouwland en dus voor wisselbouw. In onze zandstreken was
bijvoorbeeld over het algemeen zoveel natuurlijk grasland op laaggelegen gronden aanwezig, dat er voldoende stalmest voor het bouwland werd geproduceerd; bovendien waren de bouwlanden veelal op
zulke voor droogte gevoelige gronden gelegen, dat grasland hier geen
goedeopbrengsten gaf. Door deontginningen indelaatsteeeuw zijn echtervelebedrijven ontstaan, dienietover voldoendegoed natuurlijk grasland beschikken. Men is daar veelal echter toch blijvend grasland gaan
aanleggen. Dit wordt wel weer eens gescheurd, maar vaneen systematische wisselbouw kan toch niet worden gesproken. Men is zich allengs
echter bewust geworden, dat met kunstweiden tot een betere bedrijfsvoering kan worden gekomen. Wijlen Prof. C. BROEKEMA mag hier als
een van de pioniers worden beschouwd, die dit vraagstuk in de algemene belangstelling heeft gebracht en het ziet er naar uit, dat de practijk onder invloed van de intensieve voorlichting van de laatste jaren
hier ook meer aandacht voor krijgt.
Of de kunstweiden ook buiten onze zandgronden meer algemene
betekenis zullen krijgen hangt in de eerste plaats af van de vraag of
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de bodemkundige toestand in onze akkerbouwstreken het noodzakelijk
zal maken, dat men daar weer meer vee gaat houden, waartoe men in
't algemeen weinig neiging vertoont. Wanneer dit hebgeval zal zijn,
dan zalhetzeker wenselijk zijn, datdeweiden uitkunstweiden bestaan,
omdat het bouwland dan het grootste profijt van de organische stofophoping bij grasland heeft.
Er zijn ook wel stemmen opgegaan om onze goede blijvende graslanden door kunstweiden te vervangen. Wij menen echter voorlopig
te moeten betwijfelen of dit wenselijk is te achten. Wij menen in elk
geval, dat het beperkt zal moeten blijven tot de gronden waar ook
goed bouwland mogelijk is. De omzetting van blijvend grasland tot
goed bouwland zal belangrijke cultuurtechnische maatregelen medebrengen, omdat bouwland hogere eisen aan ontwatering, perceelsvorm e.d. stelt, om tot een moderne rendabele exploitatie te komen.
Komt het echter in bepaalde weidegebieden tot een omzetting in gemengde bedrijven, dan zal de wisselbouw zeker een kans maken.
M a a r primair is hier de kwestie, dat de omstandigheden dan geschikt
moeten worden gemaakt voor bouwland. Hetzelfde geldt voor de zandstreken met overwegend grasland; ook hier kan door ontwatering
meer land voor bouwland geschikt worden gemaakt. In streken met
ongelijke hoogte-ligging van de grond betekent bij eenzelfde graslandbouwland-verhouding, dat bij wisselbouw gemiddeld dieper ontwaterd moet worden dan bij gescheiden exploitatie van grasland en
bouwland. I n het eerste geval moet namelijk een grotere oppervlakte
voor bouwland geschikt zijn. Het is zeer goed mogelijk dat deze diepere ontwatering ookweer bezwaren zal opleveren.
Of de productie vande kunstweiden aanmerkelijk hoger zal zijn dan
die op het goede blijvende grasland onder gelijke omstandigheden zal
nog moeten blijken. Dit laatste is echter zeker niet uitgesloten te
achten wanneer de plantenveredeling intensief wordt aangepakt. Wij
moeten evenwel opmerken, dat hiervoor de omstandigheden niet bijzonder gunstig zijn in ons land. We mogen constateren, dat de veredeling van gras-enklaverzaad geen aantrekkelijk object isomer winst
mede te behalen, zeker niet in onsland, waar de afzet persoort beperkt
is en de productiekosten voor export veelal te hoog zijn, mede doordat
ons klimaat niet bijzonder geschikt is voor deze zaadteelt. W e zien,
d a t onder aandrang van de intensieve voorlichting de veredeling van
sommige soorten op verschillende plaatsen is aangepakt, voor Engels
raaigras zelfs op acht plaatsen, maar dat de veredeling meestal zo
weinig intensief wordt beoefend, dateennieuwe veredelaar spoedig het
peil vandebestaande rassen bereikt. Aanandere soorten, dieuitwinstoogpunt nog minder aantrekkelijk zijn, wordt daarentegen nog weinig aandacht besteed. Het initiatief van wijlen Prof. BROEKEMA om
door concentratie van de krachten en arbeidsverdeling tot een meer
rationele werkwijze te komen, is voor de oorlog niet gelukt, maar verdient nog steeds aandacht.
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Tevens zou het gewenst zijn, dat op dit punt meer internationale
samenwerking kwam. Door economische en klimatologische oorzaken
is bijvoorbeeld de teelt van klaverzaad hier niet erg aantrekkelijk.
Voor de oorlog is wel getracht om Nederlandse rassen in het buitenland te vermeerderen, maar als dit goed wil verlopen, is hiervoor meer
samenwerking nodig van de landen in Europa.
Het is eenverheugend feit, dat enkele bedrijven dit veredelingswerk
hebben aangepakt. Voor de overheid is hier zeer zeker een taak weggelegd om de wegen aan te geven waarlangs een meer intensieve veredeling door de kwekers zal moeten worden bereikt. Het grote succes
van kunstweiden in Engeland isniet alleen te danken aan de slechte toestand van het blijvende grasland aldaar, m a a r zeker in evensterke mate
aan het veredelingswerk in Aberystwyth. Het werk, dat daar is verricht, kan echter niet worden bekostigd door particuliere bedrijven en
zeker niet op acht verschillende veredelingsbedrijven in ons kleine
land, mede omdat het velejaren duurt voordat dit geld rente op gaat
brengen. We mogen dan ook constateren, dat door het toenemen van
het gebruik van in eigen land gekweekte rassen, de aanleg van grasland sterk vooruit gaat, omdat deze rassen zijn aangepast aan onze
omstandigheden, maar we mogen de ogen niet sluiten voor het feit,
dat hiermede slechts een eerste stap is gezet op een lange weg.
O p het terrein van de aanleg van grasland hebben wij dus een
achterstand in te halen. O p ander terrein van de weidebouw hebben
wij waarschijnlijk een voorsprong op vele andere landen. Hier is echter
ook zeker geen aanleiding om stil te zitten. Ik noemde reeds het feit,
dat bij onze huidige stand van de beweiding naar schatting nog een
derde van het geproduceerde gras verloren gaat. Ook ten aanzien van
de bemesting worden zeker nog lang niet alle mogelijkheden benut.
Zowel op het gebied van de organische bemesting als bij de nieuwe
mogelijkheden, die de kunstmest ons biedt, zijn nog vele terreinen
waar nader zal moeten worden afgewogen, wat het meest gewenst is.
We zijn reeds eeuwenlang bezig met verbetering van de afwatering,
maar de ontwatering van de graslandpercelen apart is nog slechts
weinig bezien. Te sterke afwatering heeft in bepaalde gebieden aanleiding gegeven tot verdroging, maar deze verdroging is anderzijds
stimulans geweest om de opheffing van tekort aan water in het groeiseizoen nader te bestuderen. Ik wil het bij het aanstippen van deze
punten laten, maar het geeft voldoende aan, dat op het gebied van de
weidebouw nog veel verbetering mogelijk is, enerzijds door meer algemene toepassing van hetgeen bekend is, anderzijds door bestudering
van nieuwe mogelijkheden.
We mogen wel zeggen, dat naast de kwaliteit van ons vee, het grasland de voornaamste peiler is, waarop onze zuivelproductie rust. O m
onze positie als zuivelvoortbrengend land te handhaven, zal het dan
ook noodzakelijk zijn, dat de weidebouw op zo hoog mogelijk peil
komt te staan. Ik zal het dan ook als mijn belangrijkste taak aan de
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Hogeschool beschouwen om te trachten het aantal belangstellenden
in dit onderdeel van de landbouw te doen toenemen.

Mijne Heren Curatoren der Landbouwhogeschool,
Het stemt mij tot grote dankbaarheid, dat U mij aan H a r e Majesteit
de Koningin hebt willen voordragen voor de benoeming tot lector.
Tevens verheugt het mij, dat de weidebouw hierdoor zijn eigen plaats
krijgt aan onze hoogste instelling van landbouwonderwijs.
Ik kan U de verzekering geven, dat ik al mijn krachten zal inspannen om deze taak zo goed mogelijk te vervullen.
Dames enHeren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Velen van U zijn mijn leermeesters geweest, waardoor ik het te
meer waardeer met U te mogen werken aan de verdere ontwikkeling
van. de Landbouwhogeschool. In mijn werkkring aan het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek heb ik van verschillende
Uwer hulp en medewerking mogen ontvangen. Ik hoop en vertrouw,
dat door mijn nieuwe functie deze samenwerking zal worden uitgebreid en verstevigd; mijnerzijds hoop ik steeds hiertoe mijn medewerking te kunnen geven.
HooggeleerdeDewez,
Het is voor mij een genoegen een gedeelte van Uw uitgebreide taak
te kunnen overnemen. Ik weet dat U steeds bereid bent U w raad en
hulp 1er beschikking te stellen en ik kan U de verzekering geven, dat ik
dezein hoge mate waardeer.
Hooggeleerde Mayer Gmelin,
Van U mocht ik de eerste kennis opdoen van dat deel van de landbouwwetenschap, dat later mijn speciale studieterrein werd. Ik zal
steeds met genoegen terugzien op de tijd, dat ik onder U w leiding
werkte.
ZeergeleerdeFrankena,
Veel heb ik geleerd onder U w leiding. Van U w grote enthousiasme
voor alle zaken het grasland en de weidebouw betreffende, zijn ook
enige vonken bij mij ingeslagen. Ik vertrouw, dat ook in de toekomst
een goede samenwerking mogelijk zal zijn.
^eergeachte Wind,
De wetenschap, dat U het steeds als een ideaal heeft gezien, dat de
banden tussen het onderzoek voor de practijk en het onderwijs nauwer
zouden worden aangehaald, geeft mij vertrouwen, dat U eventueel
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hieruit voortvloeiende tekortkomingen in mijn werk aan het onder U w
leiding staande instituut steeds met welwillendheid zult bezien. Anderzijds verwacht ik dat mijn onderwijstaak ook tot voordeel van het
onderzoek zal strekken.
Zeergeleerde de Vries,
Veel heb ik geprofiteerd van Uw grote kennis, speciaal op het gebied
van het plantensociologisch onderzoek. Onze langdurige samenwerking
heeft mij geleerd, dat, bij nauw aan elkaar grenzende onderzoekingsgebieden, het van verschillende kanten benaderen van een onderwerp niet tot overbodige herhalingen behoeft te leiden, maar juist
een verruiming van het inzicht kan geven. Ik vertrouw, dat dit ook
bij ons onderwijs het geval zal zijn.
Dames en Heren medewerkersaan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek,
Veel dank ben ik U verschuldigd voor de prettige wijze waarop wij
steeds ons gezamenlijk werk hebben mogen verrichten. Ik ben mij wel
bewust, dat dit werk ook van grote betekenis is voor mijn onderwijstaak.
Dames enHerenStudenten,
Ik hoop, dat in de toekomst de weidebouw nog meer U w belangstelling zal trekken dan voorheen reeds het geval was. Naar het uiterlijk
beoordeeld, levert dit onderdeel van de landbouwplantenteelt minder
verscheidenheid en aantrekkingspunten dan de akkerbouw. Ik hoop
echter tezamen met Dr DE VRIES in staat te zijn U de overtuiging te
geven, dat ook dit vak vele interessante kanten heeft. Aangezien meer
dan de helft van de Nederlandse cultuurgrond uit grasland bestaat,
heeft U zeer veel kans om in Uw latere loopbaan op de een of andere
wijze hiermede in aanraking te komen.
De kennis van de grondleggende begrippen betreffende de samenstelling en de exploitatie van dit grasland zullen U dan in staat moeten
stellen, om dit terrein verder te verkennen. Mijn onderwijs zal er op
gericht zijn U de fundamenten betreffende de weidebouw eigen te doen
worden, zodat U in staat zult zijn, zelfstandig in deze materie U w weg
te vinden.
Ik heb gezegd

31. C H R O M O S O O M P E R S P E C T I E V E N
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE ERFELIJKHEIDSLEER AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL OP DINSDAG 14JUNI 1949 DOOR

DRR. P R A K K E N
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool,
Mijne HerenHoogleraren, Mevrouw en Mijne Heren
Lectoren enDocenten, Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Ambtenaren en Beambten,
Dames enHerenStudenten,
envoorts Gij allendiedoorUw aanwezigheid blijk geeft
van Uw belangstelling,
Zeergeachteengewaardeerde Toehoorders,
Wanneer ik hier thans een en ander zal vertellen over chromosoomperspectieven, dan wil ik daar een korte toelichting aan vooraf laten
gaan.
Waarnemingen omtrent erfelijkheidsverschijnselen, dat is omtrent
overeenkomst en verschil in kenmerken tussen ouders en nakomelingen, zijn reeds zeer oud. Terloopse waarnemingen omtrent familiegelijkenissen zijn zeker bijna even oud als de mensheid. Ook waarnemingen bij huisdieren of bij cultuurplanten zijn reeds van zeer oude
d a tu m . De oudste stamboom van paarden, bestaande uit vier rijen
in steen gegraveerde koppen die de erfelijkheid van een tweetal kenmerken laten zien, is gevonden in Mésopotamie en dateert van ongeveer 3000 voor Christus.
Systematische waarnemingen en experimenten zijn echter nog betrekkelijk jong. Zoals U weet, behoort hierbij het werk van M E N D E L ,
die in zijn erwten een bijna ideaal materiaal vond, tot de klassieke
onderzoekingen. In de tuin van het Augustijnerklooster in Brünn, het
Tsjechische Brno, kruiste hij een aantal constante variëteiten, die
telkens slechts in één kenmerk of in enkele kenmerken verschilden :
hoge stengel - lage stengel, paarse bloem - witte bloem, enzovoort.
Deze enkele bepaalde kenmerken, of liever kenmerkenparen, volgt
en vergelijkt M E N D E L dan bij de ouders, bij de bastaarden (FJ en bij
de volgende bastaardgeneraties (F 2 , F 3 , enzovoort). Na een tiental
jaren van experimenteren beschrijft hij in zijn publicatie van 1865 de
resultaten van zijn proeven en waarnemingen. N a deze beschrijving
ontwikkelt M E N D E L zijn verklaring van de waargenomen erfelijkheidsverschijnselen. Dit geheel van analyserende beschrijving en daarop
aansluitende verklaring is zo dwingend logisch, dat het nog steeds een
wetenschappelijk en aesthetisch genoegen is, het betoog in zijn geheel
te volgen.
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En toch bleef MENDEL'S werk vrijwel onopgemerkt en werd het fundamenteel belangrijke van zijn verklaring niet ingezien. Een der belangrijkste oorzaken hiervan isongetwijfeld, dat omstreeks 1865het onderzoek der chromosomen nog in zijn allereerste kinderschoenen stond.
Het laatste kwart van de negentiende eeuw was voor het onderzoek
van de voortplanting en van de rol, die de chromosomen daarbij spelen, een grote periode. I n de loop van deze vijfentwintig jaren werd het
duidelijk, dat bij iedere bepaalde soort van plant ofdier de kern van de
grote eicel en die van de kleine mannelijke geslachtscel een precies gelijk stel chromosomen bezitten. H e t aantal chromosomen in dit stel is
voor iedere soort constant en wordt aangeduid met de letter n. Bij de
bevruchting versmelt de mannelijke kern met de kern van de eicel,
zodat de kern van de bevruchte eicel twee gelijke stellen chromosomen
bezit, n paren dus, ieder paar van zeer bepaalde grootte en vorm. Bij
de opeenvolgende celdelingen deelt ieder van die 2n chromosomen
zich nauwkeurig overlangs of verdubbelt zich, en in iedere dochtercel
komen daardoor steeds weer alle 2n chromosomen terecht, in de hele
plant. Bij de rijpingsdeling voor de vorming van de geslachtscellen
echter gaat het anders. D a n leggen de 2n chromosomen zich twee aan
twee zeer n a u w aaneen tot n paren, ieder paar bestaande uit de twee
gelijke (homologe) chromosomen. De partners van ieder paar wijken
daarna naar de beide polen uiteen en elk der dochtercellen ontvangt
zodoende slechts een enkel stel van n chromosomen. Dit zeer regelmatige gedrag van de chromosomen leidde ertoe, ze te beschouwen als
de voornaamste dragers van de erfelijke eigenschappen.
Juist in deze tijd, tegen het einde van de eeuw, kwam het experimentele erfelijkheidsonderzoek, in de geest van M E N D E L , weer op de
voorgrond. In een en hetzelfde jaar, 1900, publiceerden D E V R I E S ,
CORRENS en TSCHERMAK de resultaten van hun onderzoekingen en
kwamen daarbij tot vrijwel dezelfde resultaten en dezelfde verklaring
als M E N D E L . En thans vond deze verklaring onmiddellijk algemeen
ingang. Het overbrengen der kenmerken door middel van de geslachtscellen op de volgende generatie bleek namelijk te geschieden op geheel
dezelfde wijze als het overbrengen der chromosomen. Deze waren
reeds erkend als dragers van de erfelijke kenmerken en deze opvatting
vond n u door de erfelijkheidsanalyse haar bevestiging.
V a n dat j a a r 1900 af is het onderzoek van de chromosomen ten
nauwste verbonden met het erfelijkheidsonderzoek, de genetica.Het op
de erfelijkheid toegespitste onderzoek van de chromosomen in kern en
cel wordt aangeduid als cytogenetica en het is van dit chromosomenonderzoek dat ik enkele perspectieven voor u zal schetsen.
Met een enigszins vereenvoudigde wijze van uitdrukken mag gezegd
worden, dat bij de klimerwt een bepaald chromosomenpaar de „ d ra ger" isvan de „aanleg" voor de eigenschap lange stengel. Die „aanleg"
wordt gewoonlijk aangeduid als factor of geen. Bij de stamerwt is het
overeenkomstige chromosomenpaar drager van de factor of het geen
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vooi' korte stengel. Bij de bastaard bezit dus het ene chromosoom van
het paar de factor voor lange stengel, het andere de factor voor korte
stengel. (Tussen haakjes zij hier vermeld, dat het uiterlijk van de
bastaard vaak intermediair is, tussen dat van de ouders iniigt; in zeer
veel gevallen echter, en zo ook hier, domineert één der factoren van het
paar over zijn partner: volgens het uiterlijk is de bastaard een gewone
klimerwt). Bij het begin van de rijpingsdeling in de bastaard paren de
twee homologe chromosomen en gaan daarna uiteen, waardoor in de
ene helft van de eicellen, en evenzo van de pollenkorrels, het chromosoom met het geen voor lange stengel terecht komt en in de andere
helft dat met het geen voor korte stengel. Uit deze geslachtscellen
wordt door zelfbevruchting de tweede bastaardgeneratie gevormd en
daarvan is \ zuiver klim, £zuiver stam en \ weer bastaard. Voor andere
factorenparen, b.v. paarse en witte bloem, geldt precies hetzelfde. Dit
kleurfactorenpaar ligt in een ander chromosoom als het stengelfactorenpaar.
Wanneer nu twee erwtenrassen gekruist worden die in deze beide
kenmerken verschillen, in stengellengte en in bloemkleur, dan bevat de
bastaard het chromosomenpaar lang-kort en het paar paars-wit. Bij
het begin van de reductiedeling treedt voor beide paren paring op en
daarna volgt weer het uiteenwijken der partners. Nu geschiedt het
uiteenwijken van de partners in het ene paar blijkbaar onafhankelijk
van dat in het andere paar. De scheiding in „lang paars" en „kort wit"
(de beide oude combinaties) komt namelijk even vaak voor als de
scheiding in „lang wit" en „kort paars" (de beide nieuwe combinaties). En onder de geslachtscellen, mannelijke en vrouwelijke, zijn dan
ook de vier typen lang paars, kort wit, lang wit en kort paars, even vaak
vertegenwoordigd; de twee nieuwe typen zijn precies even talrijk als de
beide oude, 50 % dus van het totale aantal gameten.
M E N D E L maakte toevallig uitsluitend kennis met zulke onafhankelijke splitsingen voor twee (of meer) factorenparen. Maar toen na 1900
steeds meer kruisingsanalyses werden verricht, werden daarbij ook gevallen aangetroffen, waarbij de combinatie van de twee kenmerkenparen in de geslachtscellen van de bastaard niet volgens het toeval
geschiedde. En steeds bleken dan de beide nieuwe typen of combinaties
minder talrijk te zijn dan de beide oude. De twee factoren bleken dus
meer of minder sterk aan elkaar gekoppeld te blijven in de combinaties
zoals zij in de beide ouders aanwezig waren. Meer of minder sterk,
want het percentage dat de beide nieuwe gametentypen uitmaken van
het totale aantal gameten (het zogenaamde overkruisingspercentage)
varieert van geval tot geval, en wel van 0 % (absolute koppeling) tot
50 % (geen koppeling).
Ter verklaring van deze koppelingsverschijnselen stelden MORGAN
en zijn medewerkers bij het Drosophila-onderzoek de hypothese op,
dat gekoppelde factoren in hetzelfde chromosoom liggen, de sterk gekoppelde dicht bijeen, de zwakker gekoppelde verder van elkaar af.
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Ze nemen verder aan, dat de overkruising of uitwisseling tot stand
komt bij het begin van de reductiedeling, wanneer de twee homologe
chromosomen nauw tegen elkaar aan liggen; en wel doordat in de
beide chromosomen op precies dezelfde plaats een breuk optreedt,
waarna dan een gelijk stuk uitgewisseld wordt; zo'n breuk treedt in het
gedeelte tussen twee factoren in natuurlijk des te vaker op, naarmate
ze verder vaneen liggen.
Nu zijn bij Drosophila, met 2 x 4 chromosomen, en ook bij mais,
met 2 X 10 chromosomen, honderden factorenparen bekend. Door
middel van de koppelingsanalyse heeft men deze tot vier, resp. tien
groepen kunnen brengen, een groep voor elk chromosoom. En in elk
der chromosomen heeft men alle daarin gelegen factoren in volgorde
kunnen plaatsen, weer op grond van de koppelingsverhoudingen. Dat
de zo gevonden volgorde inderdaad juist is, is op verschillende manieren bevestigd, waarop ik hier echter niet nader in kan gaan.
Tussen de twee homologe chromosomen waarin de gekoppelde factoren van een bastaard gelocaliseerd zijn is, ook met de sterkste vergroting, gewoonlijk geen enkel verschil te ontdekken. Dat in de geslachtscellen met een nieuwe factorencombinatie het betreffende chromosoom ook werkelijk bestaat uit gedeelten van de twee oorspronkelijke chromosomen, is daardoor niet zonder meer vast te stellen. O m
het te bewijzen, heeft STERN in 1931 bij een Drosophila-kruising een
elegante signaalmethode toegepast, die, enigszins geschematiseerd,
aldus verloopt. In een bepaald chromosoom bezit het ene ras het geen
voor ronde oogvorm dicht bij het éne en het geen voor rose oogkleur
dicht bij het andere uiteinde. Het tweede ras heeft op de overeenkomstige plaatsen het geen voor ovale oogvorm en dat voor rode oogkleur.
Verder is er voor gezorgd, dat beide uiteinden van het betreffende
chromosoom bij dit laatste ras een abnormale structuur bezitten: aan
het ronde-oogvormeinde is een sterke insnoering en aan het rodeoogkleureinde is een stuk van een ander chromosoom aangehecht. I n
de bastaard tussen deze twee rassen verschillen de twee homologe
chromosomen „ovaal rood" en „rond rose" dus microscopisch waarneembaar aan beide uiteinden. De geslachtscellen van deze bastaard
nu werden op twee manieren geanalyseerd : door genetisch onderzoek
op de factoreninhoud en door microscopisch onderzoek op de vorm
van het betreffende chromosoom. Met deze methode van „signaalvlaggetjes" aan de uiteinden kon zo direct worden vastgesteld, dat de
chromosomen „ovaal rood" en „rond rose" onveranderd zijn, en dat
de nieuwe combinaties „ovaal rose" en „rond rood" inderdaad steeds
uit gedeelten van beide oorspronkelijke chromosomen bestaan.
Het koppelingsonderzoek leerde de volgorde en de relatieve afstand
van een aantal factoren in de chromosomen kennen. Daarop volgde
natuurlijk de vraag: wat kunnen we te weten komen over de werkelijke, de absolute ligging van de genen? Hier bracht het door H. J .
MULLER omstreeks 1930 toegepaste bestralingsonderzoek een stap
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verder. Behandeling met X-stralen doet tweeërlei veranderingen of
mutaties optreden. In de eerste plaats factor- of geenmutaties, b.v.
verandering van de factor voor rood oog in die voor wit oog bij Drosophila. In de tweede plaats zogenaamde structurele mutaties, waarbij
breuken in de chromosomen en eventueel daarbij aansluitende veranderingen optreden (fragmentatie, inversie en translocatie ; verder
deficiency en duplicatie). Wanneer een chromosoom in tweeën breekt,
verandert de ene koppelingsgroep van factoren in twee. Ook de overige
structurele veranderingen beinvloeden natuurlijk de koppelingsverhoudingen. Door ingewikkelde koppelingsanalyse is het zo steeds
mogelijk voor iedere breuk vast te stellen, tussen welke twee factoren
in die gelegen is. Of omgekeerd: welke twee factoren juist links en
rechts van die bepaalde breuk gelegen zijn.
Maar bij de kleine, massief gekleurde, worstvormige chromosomen
zoEils wij die bij de kerndeling naar de polen zien gaan, in de meeste
gevallen niet veel meer dan Vioom m l a n S e n Viooom m dik (10fi bij 1 JU)
kan van deze wetenschap geen of nauwelijks nuttig gebruik worden
gemaakt.
Juist op dit moment, in 1934, kwam een ontdekking van de Amerikaan PAINTER te hulp. I n de bovengenoemde worstvormige chromosomen zit de eigenlijke chromosoomdraad spiraalvormig opgerold, of
zelfs als een dubbele spiraal, ongeveer zoals de gloeidraad in de verwarmingselementen van een electrisch straalkacheltje. Tussen twee
kenidelingen in ofin zeerjonge delingsstadia is de chromosoomdraad,
het chromonema, niet gespiraliseerd. Die zeer dunne draad laat dan,
bij bepaalde kleuring, soms een uiterst fijne kralenstructuur zien van
donkerder gekleurde deeltjes, de chromomeren. De chromosomen in de
kernen der speekselkliercellen van de larven van Drosophila zijn bijzonder sterk gestrekt. Bovendien zijn de homologe chromosomen er
gepaard. En tenslotte zijn deze gepaarde chromosomen ook sterk in de
dikte gegroeid, door een soort interne veelvoudige verdubbeling. Deze
reuzenkernen bezitten daardoor vier reuzenchromosomen, bijna 5jx
dik en samen van de reusachtige lengte van 750fi, driekwart millimeter. De chromomeren zijn hierin zichtbaar als duizenden donkere
dwarsbandjes, gescheiden door lichtergekleurde banden. PAINTER nu
leerde de vier verschillende chromosomen onderscheiden, o.a. door
middel van karakteristieke bijzonderheden in het bandenpatroon.
Nauwkeurige analyse bracht hem tenslotte tot de hoogst belangrijke
ontdekking, dat het afwisselende patroon van dikke en dunne, zeer
donkere en minder donkere dwarsbanden, volkomen constant is, precies gelijk in alle cellen van hetzelfde dier en in het algemeen ook gelijk bij alle exemplaren van de soort. PAINTERS resultaten werden bevestigd en reeds kort daarna publiceerde BRIDGES kaarten van de
speekselklierchromosomen, waarop alle banden, omstreeks 5000, hun
eigen nummer hadden, van hoofdafdeling, onderafdeling en individuele band, b.v. 3C2, 16A1, enzovoort.
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Pas nu kon van de breukenanalyse een effectief gebruik worden gemaakt, en dat geschiedde dan ook op zeer grote schaal. Wanneer nu
breuk nr 1links van een bepaalde factor blijkt te liggen en breuk nr 2
rechts ervan, dan is daarmee die factor gelocaliseerd in de groep banden, die tussen deze twee breuken in ligt. Hoe dichter de twee breuken
bijeen liggen hoe nauwkeuriger de localisatie. O p deze manier zijn
honderden factoren gelocaliseerd, een aantal zelfs in of bij één bepaalde dwarsband. Zo ligt bij Drosophila het verschil tussen een dier
met rode ogen en een met witte ogen in dwarsband of chromomeer
3C2. Met andere woorden, de factor voor rode ogen (resp. die voor
witte) is gelocaliseerd in chromomeer 3G2. Er zij ook hier nog eens
herhaald, dat tussen chromomeer 3C2 van een roodgeoogd en van een
witgeoogd dier geen verschil valt te ontdekken met de tegenwoordige
methoden, physisch noch chemisch.
Zo gezien, lijkt deze breukenanalyse van de jaren 1930-'40 een
triomf te zijn voor het begrip van de genen, als stoffelijke deeltjes die
de uitwendige eigenschappen bepalen. Maar... tegelijkertijd wordt
deze breukenanalyse er oorzaak van, dat het geen-begrip zelf minder
scherp omlijnd kan worden, en misschien zelfs geheel zal moeten verdwijnen. Bij een inversie wordt namelijk een stuk van een chromosoom
omgekeerd, zonder dat daarbij een enkel chromomeer verloren gaat.
Bij een reciproke translocatieverwisselen twee niet homologe chromosomen een stuk, eveneens zonder dat ook maar het allerkleinste chromomeer verloren gaat. En toch heeft in zeer veel gevallen zo'n inversie
of translocatie bij Drosophila een invloed op het uiterlijk, op het
phaenotype van het dier. Het zijn daarbij in het bijzonder genen die
dicht bij de breuk liggen, die in hun werking beïnvloed worden. Wanneer nu een inversie weer teruggaat, of wanneer als gevolg van een
overkruising in de kleine zone tussen de breukplaats en het beïnvloede
geen dit laatste weer zijn normale buren terugkrijgt, dan is ook de normale werking van dat geen weer hersteld. Hieruit moet de conclusie
worden getrokken, dat de werking van de genen niet uitsluitend berust
op de samenstelling of de moleculaire structuur van de individuele
genen zelf, maar dat ook de onderlinge ligging der genen, hun positie
ten opzichte van elkaar, voor de werking van betekenis is: positieeffect. Een grote inversie, met begeleidend positie-effect aan de uiteinden, is gemakkelijk als zodanig te herkennen, door erfelijkheidsanalyse en door microscopisch onderzoek. Maar een zeer kleine inversie, van één chromomeer b.v., isnóch genetisch noch microscopisch als
zodanig te herkennen. Eventueel begeleidend positie-effect is dan op
geen enkele manier van een factor- of geenmutatie te onderscheiden.
Dit verschijnsel van het positie-effect wijst er op, wanneer dit al eens
vergeten mocht worden, dat het chromonema niet slechts een morphologische eenheid van de verbonden deeltjes der individuele genen is,
doch ook een physiologische eenheid, misschien zelfs, volgens G O L D SCHMIDT, één reusachtig eiwitmolecuul.
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Toen het zo gelukt was, bepaalde genen in bepaalde chromomeren te localiseren, was het natuurlijk een verleidelijke gedachte,
de genen met de chromomeren te vereenzelvigen. Het zo juist besproken positie-effect moet hier echter reeds tot voorzichtigheid manen.
Er zijn trouwens onderzoekers, die van mening zijn, dat het levende
chromonema zeer gelijkmatig draadvormig is, en dat de chromomeren
slechts optreden als gevolg van de fixering. M aar ook overigens is het
niet geheel bewezen te achten, dat de genen uitsluitend tot de chromomeren beperkt zijn. Tenslotte vond M U L L E R aanwijzingen, dat in een
bepaalde dwarsband van 0,5,« dik een viertal genen gelocaliseerd is, 1
per 100 mfi dus. Met behulp van verschillende, meer of minder onzekere berekeningswijzen, worden voor de lengte van de individuele
genen waarden gevonden van ongeveer 10 tot 100 uifi. Deze laatste
waarde, 100 m/< of l/lOfi, ligt juist bij de grens van het oplossend vermogen van het ultravioletmicroscoop. Het directe onderzoek van de
chromosomen met polarisatie-, röntgen- ofelectronenmicroscoop heeft,
voor zover aan de spreker bekend, tot nu toe weinig licht geworpen op
de fijnste structuur of op de moleculaire bouw van de chromosomen.
Zo zijn we dus nu aangekomen bij de vraag naar de chemische
samenstelling, naar de moleculaire bouw van de chromosomen. Reeds
uit de klassieke macrochemische analyse van vissensperma door
MJESCHER in het eind van de vorige eeuw bleek dat dit, en dus ook de
chromosomen die er het hoofdbestanddeel van uitmaken, vrijwel geheel bestaat uit nucleoproteïden, en dat deze nucleoproteïden voor
ruim : 7 3 bestaan uit eiwitten, en wel vooral eenvoudige basische eiwitten van het type der protaminen en histonen, en voor bijna 2 / 3 uit
nucleïnezuur. Ook bij de moderne onderzoekingen zijn eiwitten en
nucleïnezuur steeds gebleken de voornaamste bestanddelen van kernen
of chromosomen te zijn. Ik noem hier slechts die van MIRSKY en Ris,
van 1947 en 1949, aan geïsoleerde chromosomen van lymphocyten
uit de lever van het kalf. Bij behandeling met 1m NaCl lost 90 % van
de massa der chromosomen op: 40 % desoxyribosenucleïnezuur en
50 % eiwit van het histontype. De resterende 10 % duiden MIRSKY
en Ris aan als „residual protein", en daarin is nog de fijnste spiraalstructuur der chromosomen aanwezig. Deze „residual protein" is van
het type der gewone eiwitten, niet van het meer eenvoudige type der
histonen.
Wat de moleculaire bouw van deze chemisch, physisch-chemisch en
ook microscopisch zeer grondig onderzochte stoffen betreft, zij er hier
slechts aan herinnerd, dat de eiwitten te beschouwen zijn als polypeptideketens, een serie door de peptidebinding verenigde 1-aminozuren.
Deze ketens zijn bij verschillende eiwitten van zeer uiteenlopende
lengte en de aminozuren zijn van zeer veelvormige aard. De bouw der
eiwitten is dus zeer specifiek en het aantal kan eindeloos groot zijn.
Ook de nucleïnezuren zijn meer of minder lange ketenmoleculen,
opgebouwd uit nucleotiden. De nucleotiden bevatten een pyrimidine31
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of purinekern, een pentosemolecuul (ribose of desoxyribose) en fosforzuur, en zijn via het fosforzuur en de pentose met elkaar verbonden.
Vergeleken met de uiterst vormenrijke eiwitten zijn de nucleïnezuren
van een zeer eenvormige samenstelling.
Nog één eigenschap van de eiwitten en de nucleïnezuren moet hier
aangeroerd worden. In 1938 stelden ASTBURY en BELL, met behulp
van het röntgenmicroscoop, vast, dat de afstand van de opeenvolgende
aminozuren in geheel gestrekte eiwitten vrijwel precies gelijk is aan die
van de opeenvolgende nucleotiden in nucleïnezuur : de zogenaamde
intramoleculaire periode van de hoofdketen is namelijk voor de beide
stoffen bepaald op 0,335 resp. 0,334 m,w.Het is wel zeer waarschijnlijk
te achten, dat deze nauwkeurige overeenstemming niet toevallig is,
maar dat ze een zeer fundamentele rol speelt bij de samenwerking
van de beide stoffen in de nucleoproteïden der chromosomen. Terloops
zij er hier op gewezen, dat op de berekende lengte van de genen, 10
tot 100 m/x, dus plaats is voor niet minder dan 30 à 300 aminozuurgroepen.
Door deze ontdekking van ASTBURY en BELL heeft de oude vraag, of
nu eiwitten of nucleïnezuren de eigenlijke dragers van de erfelijke factoren ofgenen zijn, hernieuwde actualiteit gekregen. Veel pleit voor de
eiwitten, vooral hun eindeloze veelvormigheid. Verder bestaat de gestrekte chromonemadraad van het stadium tussen twee kerndelingen
in vrijwel uitsluitend uit eiwit,zonder nucleïnezuur. En bij behandeling
met het eiwitsplitsende enzym trypsine vallen de speekselklierchromosomen van Drosophila geheel uiteen, terwijl na behandeling met
nuclease een doorlopende eiwitstructuur behouden blijft. Een resultaat dus, dat gelijk isaan het hiervoor genoemde van MIRSKY en Ris.
Andereverschijnselen weer wijzen meer inde richting van de nucleïnezuren. Ik noem daarvan alleen maar het feit, dat juist bestraling met
ultraviolet licht van de golflengte van ruim 2600 A een groot aantal
mutaties veroorzaakt, bij lagere en hogere planten en dieren; 2600 A
nu is juist het gebied, waarvoor nucleïnezuur een zeer sterk uitgesproken absorbtiemaximum bezit.
Hier verdienen genoemd te worden de zeer ingénieuse onderzoekingen der laatste vijftienjaren van CASPERSSON en zijn medewerkers. Uitgaande van de specifieke ultravioletabsorbtie van eiwitten en vooral
van nucleïnezuren gaat CASPERSSON de reuzenchromosomen van
Drosophila (en ook allerlei andere chromosomen, kernen en cellen)
onder het ultravioletmicroscoop punt voor punt aftasten, met monochromatisch ultraviolet licht, ieder punt (van 0,1 /j) met een hele serie
van golflengten van 2500-3000 A, opklimmend met 25 of 50 A. Uit de
zobepaalde absorbtiesterkten iniederpuntvoor iedere golflengte,kan hij
van punt tot punt het gehalte aan laag- enhoogmoleculaire eiwitten en
aan nucleïnezuur bepalen. Het nucleïnezuur blijkt vooral in de chromomeren gelocaliseerd te zijn, maar op CASPERSSONS overige resultaten en theorieën kan hier niet worden ingegaan.
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CASPERSSON tracht nog verder te gaan. Nucleïnezuur vertoont een
sterk dichroïsme. Dit komt ook hierin tot uiting, dat juist in het gebied
van de sterkste ultravioletabsorbtie, bij de golflengte van 2600 À, de
absorbde van trillingen evenwijdig aan en rechthoekig op de lengteas
van liet molecuul van zeer verschillende sterkte is. Door nu gebruik te
maken van gepolariseerd monochromatisch ultraviolet met een golflengte van 2600 A, en de mate van absorbtie in twee trillingsrichtingen
te bepalen, is het mogelijk, ten naastenbij het percentage der evenwijdig liggende of gerichte moleculen te bepalen, tenminste in vitro.
Met behulp van deze methode ter bepaling van de mate van gerichtheid der nucleïnezuurmoleculen hoopt CASPERSSON enig verder inzicht
te kunnen krijgen in de rol van het nucleïnezuur in de chromosomen,
vooral ook op het moment van de overlangse splitsing of verdubbeling.
Het is hier de plaats te herinneren aan de uiterst intensieve en veelzijdige virusonderzoekingen, nadat STANLEY in 1935 het tabaksmozaiekvirus zuiver had weten te verkrijgen. Door deze onderzoekingen is thans de chemische bouw van dit virus en van enige andere met
grote nauwkeurigheid bekend. Evenals de chromosomen bestaan ook
de virusdeeltjes, reuzenmoleculen van 280 m/j, lengte, uit nucleoproteïde, zij het ook van een enigszins andere samenstelling dan die
van de chromosomen. En, evenals de chromosomen, zijn ook de virusdeeltjes in staat zichzelf te reproduceren, al geschiedt dit, voor zover
tot nu toe bekend, uitsluitend in het protoplasma van de gastheer.
Tussen virusmoleculen enerzijds en genen of chromosomen anderzijds
bestaat een sterke overeenkomst.
Zo komt dus naast de vraag naar de moleculaire bouw van genen
en chromosomen, steeds meer de vraag naar het mechanisme van hun
verdubbeling, en naar de rol die eiwit en nucleïnezuur daarbij spelen,
op de voorgrond. Het is eigenlijk pas gedurende het laatste tiental jaren
dat gepoogd wordt hier tot een begin van verklaring te komen, maar
de desbetreffende analogieën en theorieën moeten thans buiten beschouwing blijven.
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat het cytogenetisch onderzoek
belangrijke resultaten heeft opgeleverd. Maar er is tevens uit gebleken,
dat omtrent de moleculaire bouw van de chromosomen en omtrent
het wezen van de erin gelocaliseerde genen nog weinig met zekerheid
bekend is.
Een groot terrein van onderzoek is hier echter buiten bespreking
gelaten. De genetica in engere zin, de erfelijkheidsanalyse, vergelijkt
hoofdzakelijk de volwassen stadia, namelijk de ouders en hun nakomelingen. De cytogenetica, d.i. het onderzoek van de chromosomen als
dragers van de erfelijke factoren, bestudeert en vergelijkt eigenlijk
vooral de beginstadia, namelijk de geslachtscellen en daarmee de bevruchte eicel, de laatste bestaande uit de kern met beide stellen chromosomen en het omringende cytoplasma. Tussen het beginstadium,
de bevruchte eicel, en het eindstadium, het volwassen organisme,
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ligt de gehele individuele ontwikkeling. Deze heeft plaats door de
werking van de in de chromosomen gelocaliseerde genen, in samenwerking met het cytoplasma en onder de invloed van de uitwendige
omstandigheden. Hier ligt het terrein van de ontwikkelingsphysiologie
en van de experimentele morphologie. Van genetisch standpunt gezien is dit het terrein van de physiologische of ontwikkelingsgenetica,
de phaenogenetica.Hier bestaat de mogelijkheid op grond van hun
werking het wezen der genen te benaderen, en juist hier openen zich
gedurende de allerlaatste jaren nieuwe perspectieven.
Thans nog zeer in het kort een geheel ander chromosoomperspectief, waarbij de blik niet gericht wordt op steeds fijnere onderdelen,
tot de aparte chromomeren en genen toe, maar op het geheel van alle
chromosomen met alle daarin gelocaliseerde genen :het genoom.
Zoals bekend, bevatten de normale geslachtscellen in hun kern een
enkel stel van n chromosomen, één genoom dus, ze zijn haploid. De
bevruchte eicellen en alle cellen van de daaruit ontstaande planten of
dieren bevatten twee stellen chromosomen, twee genomen, ze zijn
diploid (2n). Bij de vorming der geslachtscellen wordt door de reductiedeling het haploïde aantal weer hersteld, enzovoort.
Nu is in de loop dezer eeuw van enkele tienduizenden hogere planten (op een totaal van 150.000 à 200.000) het aantal chromosomen
bepaald. Daarbij werden een drietal belangrijke ervaringen opgedaan.
In de eerste plaats werden zowel bij wilde plantensoorten als bij
cultuurplanten zogenaamde polyploïde reeksen vastgesteld. Zo zijn
alle roggesoorten diploid, met 2n = 14. Maar bij de tarwe zijn er
soorten of soortgroepen met 2n = 14, 2n = 28 en 2n = 42. Ten opzichte van het laagste haploïde aantal, het grondtal 7, zijn deze soorten respectievelijk diploid, tetraploïd en hexaploïd te noemen. Onder
alle drie groepen komen of kwamen cultuurtarwes voor, maar onze
tegenwoordige Triticum vulgare is hexaploïd. Bij de haver is het vrijwel precies evenzo. In Zuid-Amerika, het stamland van de aardappel,
komen veel wilde en ook cultuurvormen voor met het diploïde aantal
van 24 chromosomen, terwijl onze Solanum tuberosum met zijn hoge
knollenproductie er 48 heeft en dus tetraploïd is. De bosaardbei,
Fragaria vesca, heeft 14 chromosomen; onze tegenwoordige aardbeirassen met hun 56 chromosomen zijn dus niet minder dan octoploïd.
Tenslotte nog een voorbeeld op het gebied van de bolgewassen, waar
D E M O L zijn uitgebreide onderzoekingen heeft verricht. Tot omstreeks
1885was het narcissensortiment inNederland grotendeels kleinbloemig,
met 2n = 24; daarna werden deze diploïde rassen verdrongen door
nieuwe vormen met grotere bloemen en het triploïde aantal van 36
chromosomen, terwijl deze op hun beurt in het begin van de eeuw verdrongen werden door weer nieuw optredende grootbloemige vormen
met het tetraploïde aantal van 48 chromosomen. In al deze en in veel
andere gevallen behoren de meest productieve of meest gewaardeerde
cultuurplanten tot de hoogst polyploïde vormen.
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Een tweede waarneming was, dat in de poolstreken, en misschien
ook :.n enkele andere extreme gebieden, een betrekkelijk zeer hoog percentage van de wilde planten polyploid is. Hieruit meende men af te
mogen leiden, dat polyploïde planten in het algemeen een groter weerstandsvermogen tegen extreme omstandigheden bezitten. Waarschijnlijk ligt het verband enigszins anders, maar daarop zal hier niet worden
ingegaan.
Ten derde waren er de waarnemingen aan de enkele polyploïde
vormen waarvan men het ontstaan meemaakte, spontaan of in het experiment: na verwonding, door hoge of lage temperatuur, ofdoor behandeling met narcotica. In de meeste gevallen bleken de nieuwe polyploïde vormen, b.v. van mossen, teunisbloem, tomaat, enzovoort, wat
groter en vooral forser te zijn dan het diploïde uitgangsmateriaal, ze
vertoonden gigas-kenmerken.
Het waren vooral deze drie groepen van waarnemingen die maakten, dat men voor de plantenveredeling grote resultaten ging verwachten van het polyploid maken van cultuurgewassen.
Zoals u weet, werd omstreeks 1937 in het alcaloïd colchicine het
ideale middel voor het verdubbelen van chromosoomaantallen gevonden. I n gewone delende cellen worden de chromosomenhelften
dooi: de spoeldraden naar de beide polen getrokken. Wanneer nu kiemende zaden of toppen van jonge planten gedurende enkele uren
worden behandeld met een 0,1 à 0,5 % sterke colchicine-oplossing,
dan worden daardoor de spoeldraden in de delende cellen onwerkzaam
of verdwijnen geheel. De chromosomen delen zich nog wel overlangs,
maar de helften gaan niet naar de polen, zodat cellen ontstaan, en
daaruit planten of gedeelten van planten, met het verdubbelde,
tetraploïde aantal chromosomen. Na de colchicine zijn een groot aantal andere stoffen gevonden, die meer of minder sterk dezelfde werking
vertonen. Colchicine hoort onder de stoffen met een sterke werking,
terwijl het bovendien de grootste marge tussen de gewenste verdubbelende en de te vermijden dodelijke werking bezit.
Sedert dat j a a r 1937 zijn wel omstreeks duizend artikels omtrent
experimenten met colchicine verschenen en zijn van honderden plantensoorten en rassen de chromosoomaantallen verdubbeld. Hoe zijn
hierbij de resultaten en vooruitzichten met het oog op de plantenveredeling?
Als meest algemene ervaring geldt, dat bij de planten met verdubbeld aantal chromosomen de aparte cellen groter zijn. I n verband
hiermee zijn haren en schubben groter, en meestal ook de helmknoppen
en stuifmeelkorrels, de zaadknoppen en de zaden; de bladen zijn breder, dikker en donkerder groen; de bloemen groter en vaak intenser
van kleur. Belangrijk is verder, dat meestal deduur van de vegetatieve
groeiperiode wat langer is (van belang bij suikerbieten, bladgroenten,
enz.), de bloei later en vaak langer, terwijl de volgroeide planten meestal wat groter en vooral forser zijn. Hierin liggen zeker
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verschillende mogelijkheden tot veredeling besloten.
Het laatstgenoemde kenmerk, dat tetraploïde planten groter en forser zijn dan de vorm waaruit ze zijn verkregen, geldt in het algemeen
echter slechtsdan, wanneer dieuitgangsvorm het laagste diploïde aantal
chromosomen van het geslacht bezit en niet reeds ten opzichte daarvan sterk polyploid is. Dit komt b.v. duidelijk uit bij de granen. Verdubbeling bij rogge en gerst (met 2n = 14) geeft forse, levenskrachtige
en betrekkelijk fertiele planten, evenals verdubbeling van haver- en
tarwesoorten met 2n = 14. Maar verdubbeling van onze cultuurrassen
van haver en tarwe (waar 2n reeds 42 is) geeft steeds dwergplanten,
die vaak misvormd en vrijwel geheel steriel zijn. Het optimum aantal
chromosomen is daar blijkbaar overschreden.
Wat verdere morphologische en vooral ook chemische en physiologische eigenschappen betreft, is het zeer moeilijk algemene lijnen te
ontdekken. Vaak is het droge-stofgehalte wat geringer, soms is het
eiwitgehalte hoger, terwijl in verscheiden gevallen het vitaminegehalte
hoger is (bij appels, tomaten, maïs en kool.) T e voorspellen valt er
meestal weinig. Bij een en dezelfde soort kan trouwens het resultaat
zeer uiteenlopend zijn, al naar het type, waarvan wordt uitgegaan. Zo
verdubbelde SINNOTT vier pompoenrassen met zeer verschillende
vruchtvorm. Bij het eerste ras werd de vrucht gelijkmatig groter in
alle richtingen, een zeer lang komkommervormig ras werd dikker en
veel korter, een peervormig ras werd alleen maar korter, terwijl bij het
vierde ras een sterke ringvormige insnoering geheel verdween. Zeer
sterk komt hetzelfde tot uiting bij de tomaat, waar verschillende onderzoekers verschillende rassen verdubbeld hebben en waar voor de tetraploïde vormen vermeld worden: een vrijwel gelijk en een veel hoger
watergehalte - een sterkere en een minder sterke kouderesistentie 50 % meer en evenveel droge-stofproductie - een verdubbeld en een
vrijwel gelijk gehalte a a n vitamine C - even grote en veel kleinere
vruchten (dit laatste als gevolg van slechte zaadzetting).
De algemene ervaring is inderdaad, dat de meeste nieuwgemaakte
tetraploïden verschillende zwakke punten vertonen, dikwijls in de
vorm van geringer weerstandsvermogen tegen extreme omstandigheden: droogte, vorst, parasieten, enzovoort. Zo heeft tetraploïde
rode klaver een aanzienlijk hoger productievermogen dan diploïde,
vooral onder gunstige omstandigheden ; op droge, zonnige dagen echter hangt de tetraploïde veel slapper dan de diploïde, misschien door
een minder goed functionneren van de vergrote huidmondjes. In het
algemeen is het dan ook nodig gebleken, niet één plant, doch vele verschillende planten of rassen polyploid te maken en daarna scherp te
selecteren, bij de zelfbestuivers liefst na voorafgaande kruising. In
verband hiermee worden bij kruisbestuivers vaak snellere en betere
resultaten bereikt dan bij zelfbestuivers.
Hèt zwakke punt van veel tetraploïden is de slechte zaadzetting,
de vaak sterk verminderde fertiliteit. Deze betrekkelijke steriliteit heeft
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zeer verschillende oorzaken. I n de eerste plaats is ieder chromosoom
in viervoud aanwezig in plaats van in tweevoud. Dit maakt meestal
de paring aan het begin van de reductiedeling, en daardoor de verdeling van de chromosomen, minder regelmatig, zodat niet alleen geslachtscellen met 2n chromosomen ontstaan, zuiver de helft van 4n,
maar ook een aantal ongebalanceerde, minder levensvatbare, met
enkele chromosomen te veel of te weinig. Soms echter, b.v. bij de
tetraploïde Solanum nigrum, is de paring volkomen regelmatig twee
aan twee, terwijl daarna toch de meeste stuifmeelkorrels te gronde
gaan, misschien door ongunstige voedingsomstandigheden bij de
nieuwe celgrootte. Het derde gevoelige punt is de verhouding van de
vergrote diploïde stuifmeelkorrels tot de tetraploïde stijl, met zijn veranderde anatomische en physiologische eigenschappen. Ook voor de
fertiliteit echter geldt gelukkig hetzelfde als voor de eigenschappen in
het algemeen : verschillende planten of rassen van dezelfde soort reageren zeer verschillend op de chromosoomverdubbeling. Door selectiekruising-selectie blijkt dan ook vrijwel steeds de fertiliteit aanmerkelijk
te verbeteren: rogge, maïs, klaver, vlas, gerst, e.a. Ook hier zijn de
kruisbestuivers weer in het voordeel.
Het steriliteitsbezwaar vervalt natuurlijk geheel bij die gewassen,
waar het niet om de zaadproductie te doen is, en die tevens vegetatief
worden voortgeplant. In die gevallen kunnen zelfs de meestal geheel
steriele triploïde planten (met 3n chromosomen) van grote betekenis
zijn :appels, pisang, Citrus, tijgerlelie enandere bolgewassen. Verschillende van de beste appelsoorten zijn triploïd (b.v. Goudreinet of
Schone van Boskoop) en behalve door hun goede opbrengst zijn deze
vaak gekenmerkt door lange houdbaarheid en hoog vitaminegehalte.
Het steriliteitsbezwaar bij triploïden vervalt eveneens, wanneer deze
triploïden gemakkelijk op grote schaal telkens opnieuw verkregen
kunnen worden door de kruising van diploïde met tetraploïde stammen. Zo is b.v. de triploïde Populus tremula gebleken een zeer productieve houtsoort te zijn, en reeds enkele jaren geleden werden aan het
proefstation voor de veredeling van bomen in Zweden jaarlijks tienduizenden, door kunstmatige kruising verkregen, triploïde zaailingen
voor de verkoop beschikbaar gesteld. Ook bij de suikerbiet is gebleken,
dat de triploïde vorm per oppervlakte-eenheid een ongeveer 10 %
hogere suikerproductie geeft dan de diploïde en tetraploïde rassen.
Nu is in Zweden de hele voorziening met heterosis zaaizaad voor bieten in één hand, en het is niet uitgesloten te achten, dat binnen enkele
jaren heterosiszaad geleverd zal worden, dat een zo hoog mogelijk
percentage triploïde zaden bevat.
Bij gewassen als klaver betreft wel de productie de vegetatieve delen
van de plant, doch voor de vermenigvuldiging is men op het zaad
aangewezen. De bladopbrengst nu van de beste tetraploïde rode klaver
ligt, volgens de voorlopige proefresultaten, 15 à 20 % boven die van
diploïde stammen. De zaadzetting isnog niet geheel bevredigend, maar
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toch zijn de eerste velden voor zaaizaadproductie op grotere schaal
reeds aangelegd.
Bij rogge, gerst, koolzaad, enz., gaat het om de zaaJproductie zelf.
Maar vooral met rogge zijn, in Zweden door MÜNTZING en in ons land
door BREMER en Mevrouw BREMER-REINDERS, toch reeds hoopgevende
resultaten bereikt.
Uit de hiervoor gegeven bespreking is wel gebleken, dat vooral een
viertal punten van belang zijn, wanneer het geldt de vooruitzichten te
beoordelen, die polyploïdisering voor de veredeling van bepaalde
gewassen biedt:
1. Is het aantal chromosomen hoog (polyploid), of laag?
2. Geschiedt de vermenigvuldiging door zaad of vegetatief?
3. Betreft de productie het zaad of een vegetatief deel van de plant?
4. Is het gewas een zelfbestuiver of een kruisbestuiver?
Ten slotte wil ik nog een vijfde punt noemen, dat van grote betekenis
is. Ten opzichte hiervan treffen we weer, als zo vaak in de levende natuur, een rijkdom en variatie aan, die bewonderd, maar nog niet verklaard kan worden. Dat punt moge het einde zijn van dit korte
overzicht, waarin bijna alle theoretische en verschillende practische
genetische en cytogenetische problemen van de polyploïdie buiten beschouwing zijn gelaten. Ik heb hier het oog op de mate, waarin kruising tussen tetraploïde en diploïde rassen spontaan optreedt of met
succes uitgevoerd kan worden. In sommige gevallen is deze kruising
geheel onmogelijk. Tussen tetraploïde en diploïde maïsrassen is ze
wel mogelijk, maar er treden slechts enkele spontane kruisingen op,
zodat ze toch rustig naast elkaar verbouwd kunnen worden. Geheel
anders is het echter bij de rogge. Wanneer tetraploïde en diploïde
rogge naast elkaar verbouwd worden, dan heeft bij de eerste vrij vaak
bevruchting door stuifmeel van de diploïde plaats; de zo ontstaande
triploïde embryo's geven zeer slechte korrels of sterven geheel af, zeer
ten nadele van de opbrengst; tetraploïde rogge kan daardoor niet naast
diploïde verbouwd worden. Bij de suikerbieten daarentegen weer,
geven triploïde planten de hoogste opbrengst; bovendien vindt de
spontane kruising hier zó vaak plaats, dat het naast of door elkaar verbouwen van een aantal diploïde en tetraploïde rassen gebruikt zal
kunnen worden om heterosiszaad te krijgen, dat een zeer hoog percentage triploïden bevat. Bij Populus tremula ten slotte levert de kunstmatige kruising tussen diploïde en tetraploïde afgesneden takken gemakkelijk voldoende hoeveelheden zaad voor het op grote schaal verkrijgen van de zeer productieve triploïde populieren.
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool,
Van deze plaats moge ik uiting geven aan mijn gevoelens van erkentelijkheid, dat Gij mij bij Hare Majesteit de Koningin hebt voor willen
dragen voor de benoeming tot hoogleraar aan deze Hogeschool. Reeds
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gedurende lange tijd ben ik aan het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer verbonden. Nu ik hier thans mijn werk voortzet met een nieuwe en
verantwoordelijke taak, wil ik gaarne de verzekering geven, dat ik bij
het vervullen daarvan steeds mijn beste krachten zal blijven inspannen.
Mijne Damesen HerenHoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke
Medewerkers, Ambtenaren en Beambten,
Als bioloog zou ik de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool en
van het Landbouwcentrum Wageningen willen zien als de ontwikkeling van een levend organisme, waarvan de verschillende delen sterk
op elkaar aangewezen zijn. Waar precies alle genen gelocaliseerd zijn,
die deze ontwikkeling sturen en richten laat ik thans buiten beschouwing, en evenzeer de machtige invloed van de uitwendige omstandigheden. Maar binnen dit levende organisme mag ieder onzer de voldoening hebben, als een ferment mede te werken aan de ontwikkeling
en hetjuist functionneren. Aan de samenwerking die daarvoor onverbiddelijk nodig is, zal ik van ganser harte medewerken.
Hooggeleerde Honing,
Het zij me vergund enkele woorden van warme dank tot U te richten. Als betrekkelijk jong bioloog werd ik aan U w laboratorium verbonden, en bleef daar, met een onderbreking door zes Zweedse jaren,
voortdurend werkzaam. U w ijzeren volharding en volkomen objectiviteit bij Uw onderzoekingen heb ik leren bewonderen. Naar ik hoop,
zal in veel opzichten U w traditie aan het laboratorium worden voortgezet. Maar niemand liet groter wetenschappelijke en persoonlijke
vrijheid dan Gij. Ik hoop, dat het laboratorium en zijn personeel op
U w blijvende vriendschap en belangstelling mogen rekenen.
Zeergeleerde Hoogenraad,
Dat ik U hier onder de aanwezigen mag zien, roept dankbare herinneringen op aan U w persoon, aan U w liefde voor de natuur en aan
U w voortreffelijk onderwijs. Evenals vele Uwer oud-leerlingen beschouw ook ik het als een voorrecht, Uw vriendschap na de schooljaren
steeds te hebben mogen behouden.
Tot hetpersoneel vanhetLaboratoriumvoorErfelijkheidsleer
wil ik gaarne enkele woorden richten. De gemeenschappelijke band
tussen de meesten van U en mij is reeds oud. Ik hoop, dat we nog
lang mogen samenwerken, en ik weet, dat Gij ook in de toekomst U w
werk ten behoeve van de Hogeschool met grote ijver zult blijven verrichten.
Mijn vrouw,
J o u w voortdurende warme belangstelling in mijn werk is daarbij
mijn grootste steun.
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Dames enHerenStudenten,
Ook de mensen, Gij en ik, ondergaan bij hun ontwikkeling velerlei
invloeden van de uitwendige omstandigheden. De Landbouwhogeschool met haar leerlingen vormt een belangrijk bestanddeel van mijn
milieu. Wat meer dan tot nu toe zal ik voortaan een der vele factoren
van U w milieu uitmaken. Ik zal er naar streven, mijn taak in dienst
van U w ontwikkeling niet al te eenzijdig op te vatten en trachten haar
zo goed mogelijk te volbrengen. O p U w eigen volle medewerking hoop
ik daarbij te mogen rekenen.
Ik dank U voor U w aandacht.

32. T R A D I T I E E N W E T E N S C H A P BIJ D E
ZUIVELBEREIDING
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN O P
DINSDAG 21 J U N I 1949 D O O R

D R H. MULDER
Mijne Heren Curatoren,Dames en Heren Professoren,
Lectoren, Docenten, Wetenschappelijke medewerkers,
Assistenten, Studenten en Gij allen, die belangstelt in
dezeplechtigheid,
Dames en Heren,

De melk neemt onder de menselijke voedingsmiddelen een heel bijzondere plaats in. Van al onze voedingsmiddelen staat ze het dichtst
bij eenvolledig voedsel.
Dit zal niemand verbazen. Immers de melk is van nature bestemd
om. als enig voedsel voor dejonge dieren te dienen en moet dus alle
stoffen die voor leven en groei nodig zijn, bevatten.
Men zou verwachten, dat de natuurmens reeds in de oudste tijden
tot de overtuiging kwam, dat melk een uitstekend voedsel voor hem
moest zijn. Niets is echter minder waar. Het schijnt zelfs, dat men de
melk in grote gebieden van onze aarde, o.a. in China en Japan, beschouwde als een walgelijk, ziekelijk afscheidingsproduct. In veel
andere landen daarentegen heeft men reeds in de oudste tijden melk
van verschillende dieren genuttigd.
Ken buitengewoon belangrijke uitvinding op zuivelgebied werd gedaan door de primitieve mens die op de gedachte kwam, de melk van
zijn beesten in een nap, een mandje, een dierenvel ofiets dergelijks te
verzamelen. Deze uitvinding steldeheminstaat melktebewaren ente
vervoeren, zodat hijhaar kongebruiken opdedoorhem gekozen plaats
en tijd enhij niet altijd naar zijn melkdier behoefde tegaan alshij melk
wilde gebruiken.
Maar melk bederft snel.De primitieve menswistniets afvan microorganismen; zijn technische hulpmiddelen waren gering. Het was
hem dan ook niet mogelijk de melk volkomen goed te houden.
Wel vond hij methodes om de melk ofenige bestanddelen er van,
lange tijd te bewaren zonder dat een volledig bederf intrad. In elke
streekvond men een eigen oplossing,die bijdegewoonten endelevensomstandigheden van de bevolking paste. Volksstammen met eenvaste
woonplaats ontwikkelden methodes om de gehele melk te bewaren;
trekkende stammen hadden vooral belang bij geconcentreerde producten.
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In zeer koude streken werd een heel eenvoudige methode voor het
verduurzamen van melk gevonden. Men liet de melk bevriezen.
Ook in iets minder koude streken vond men een eenvoudige oplossing. Men liet de melk zuur worden en bewaarde haar in de zure toestand in een vat of iets dergelijks, dat men in de grond groef. Sommige
volksstammen brachten deze methode tot een hoge graad van ontwikkeling. In Noord-Zweden b.v. kende men reeds gedroogde „zuursels",
die men verkreeg door een schone lap in zure melk van goede kwaliteit
te drenken en daarna te drogen. I n deze streken raakte men zo aan het
gebruik van zure melk gewend, dat men geen zoete melk meer dronk.
Zoete melk werd zelfs onzure melk genoemd. Ofschoon de koeien
slechts gedurende een paar maanden van het ja a r melk gaven, stelde
de genoemde methode van bewaren de mensen in staat het hele j a a r
door melk te drinken.
In warme landen kon men niet zo gemakkelijk een geschikte methode
voor het bewaren van melk vinden. Bij de hoge temperaturen die daar
heersen, wordt melk niet alleen snel zuur, maar gaat ze ook snel tot
bederf over. Desniettegenstaande dat wist men ook daar goede zure
melkproducten te bereiden; de yoghurt vindt tegenwoordig zelfs over
de hele wereld een grote waardering.
Met deze zure melkproducten kon men echter niet tevreden zijn; de
trekkende en oorlogszuchtige volksstammen zeker niet. Voor hen was
het onmogelijk de melk met al haar water te vervoeren en bovendien
bedierven ook de zure producten in het algemeen spoedig.
Zo kwam men op de gedachte de wei van de geschifte melk te
gieten en de vaste bestanddelen te verzamelen. De wei werd zoveel
mogelijk dadelijk gebruikt.
Het verkregen vaste product kon gemakkelijk worden vervoerd en
betekende voor oorlogszuchtige volkeren een uitstekend voedsel, dat
hen tot grote krijgstochten in staat stelde. Men zou het kunnen vergelijken met onze hangop, die wordt verkregen door de wei van gezuurde
meikof karnemelk teverwijderen. De hangopachtige producten kunnen
als devoorlopers van de kaasworden beschouwd ;zeworden tegenwoordig, al of niet met room of smaakstoffen gemengd, in sommige landen
nog veel verkocht onder namen alskwark, cottage cheese, Weisskäse.
Natuurlijk zal het zijn voorgekomen dat men meer hangop had gemaakt dan men dadelijk kon eten, zodat men genoodzaakt was een
deel te bewaren. Soms trachtte men de massa in de zon en de wind te
drogen, maar dit gafnatuurlijk veel moeilijkheden en de hangop moest
meestal in een vochtige toestand worden bewaard. Er konden microbiologische processen in plaats vinden, m.a.w. er kon een rijping tot
stand komen, er ontstond gerijpte kaas. Hier hebben we de primitiefste
methode voor het bereiden van kaas. Ze werd waarschijnlijk door onze
Germaanse voorouders toegepast; zelfs tegenwoordig nog wordt ze
hier en daar gevolgd.
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Intussen had men gevonden, dat men melk ook op andere wijzen
d a n door verzuring, kon doen stremmen. Over de ontdekking van
deze methoden zijn interessante veronderstellingen geuit. Zo wordt
wel verondersteld, dat men in de maag van geofferde jonge dieren gestremde melk vond en daardoor op de gedachte kwam melk met
dierenmagen tot stremming te brengen, of er wordt verondersteld dat
men met vijgetakjes in melkofferanden heeft geroerd en toen de melk
zag stremmen, of men neemt aan dat melk die in magen werd vervoerd ging stremmen.
Hoe het ook moge zijn geweest, men bracht melk tot stremming en
schepte de gestremde melk in een mandje, opdat de wei kon wegvloeien
I n het mandje bleef een vaste massa, de kaas, achter. Het kaasje werd
aanvankelijk in een verse, ongerijpte toestand gegeten. In sommige
streken heeft deze gewoonte zich tot op de huidige dag kunnen handhaven. In Friesland b.v. eet men nog ongerijpte schapenkaas.
Evenals bij de kaasjes uit zure melk, zal men hebben geleerd de
kaasjes uit gestremde zoete melk te doen rijpen. Zo ontstonden de gerijpte kaassoorten met een week zuivel, die we tegenwoordig nog in
een groot aantal variëteiten kennen. Vooral in Frankrijk worden ze
veel bereid ;bekend is de Camembert.
Al de tot n u besproken soorten kaas hadden een hoog vochtgehalte
en waren, hoewel minder snel bedervend dan melk, niet duurzaam.
Reeds de Grieken en de Romeinen wisten, dat men duurzamere producten kon krijgen door er voor te zorgen, dat de kaasjes niet te veel
water bevatten. Ze kenden dan ook reeds kaassoorten met een droog,
hard zuivel, die ze zelfs overzee vervoerden. Dikwijls was de kaas zo
droog, dat ze slechts na gemalen te zijn in de keuken kon worden gebruikt of in wijn moest worden geweekt. De Romeinen kenden de uitstekende combinatie wijn met kaas dan ook heel goed.
De rijping van deze primitieve kaassoorten is in de eerste plaats een
rijping van buiten af geweest. O p het oppervlak van de kaas groeiden
allerlei microörganismen, die de rijping veroorzaakten. Vooral op de
kazen met een week zuivel zal een weelderige groei van bacteriën,
schimmels en gisten hebben plaats gevonden. Deze korstflora varieerde
natuurlijk met de omstandigheden waaronder de kaas werd bereid en
bewaard. Het is dus geen wonder dat we een buitengewoon groot aantal soorten kaas met een week zuivel kennen. Doordat de werkwijzen
meestal van geslacht op geslacht overgingen konden veel tradities bij
de kaasbereiding ontstaan.
Ook de kaassoorten met een steviger zuivel zullen aanvankelijk
vooral van buitenaf zijn gerijpt en ook hierbij konden veel soorten
ontstaan. We kennen nog Limburger, Port Salut, Gruyère kaas.
Soms kwam het voor dat de korstflora in de kaas doordrong en
groene of blauwe aderen vormde. In sommige streken hield men van
de smaak van deze kaas en bevorderde men de schimmelgroei. Men
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kreeg kazen van het Roquefort en het Stilton type, die ook nu nog ten
zeerste worden gewaardeerd.
Schimmel wordt meestal met bederf in verband gebracht. Veel
kaasmakers zullen dan ook hebben getracht hun kazen vrij van schimmel te houden, en ze zullen de kaas geregeld hebben gereinigd. Deze
korstbehandeling werd in zindelijke kaaslanden als Nederland en
Zwitserland tot een hoge graad van ontwikkeling gebracht. Men leerde
in deze landen ook, dat men een mooie gladde, gemakkelijk schoon te
houden korst kon krijgen, door de kaas voor het persen in doeken te
wikkelen.
Met deze stevige kazen, die een gladde, schone korst hadden, werd
de hoogste trap van ontwikkeling bij de kaasbereiding bereikt. Deze
kazen rijpten geheel inwendig en vormden dus niet alleen wat hun
uiterlijk betreft maar ookwat betreft hun duurzaamheid en hun smaak,
een geheel nieuw type. Ook hier waren weer veel variaties mogelijk.
Tegenwoordig nog altijd zeer bekende variaties zijn onze Goudse en
Edammer kaas.
Dit korte overzicht moge duidelijk maken, dat de kaasbereiding altijd sterk aan traditie gebonden is geweest. De ontwikkeling van de
methoden zal hebben samengehangen met de omstandigheden waaronder de mensen leefden en met hun gewoonten. Elke landstreek, elk
dorp, elk klooster, bijna elk landgoed zal een eigen kaassoort hebben
ontwikkeld, waarbij men zich soms op een prachtige wijze bij plaatselijke omstandigheden wist aan te passen. Een goed voorbeeld is de bereiding van kaas te Roquefort, waar men de kazen uit schapenmelk in
de toevallig aanwezige grotten met een geschikte temperatuur en luchtvochtigheid liet rijpen.
De ontwikkeling van de boterbereiding heeft op een even traditionele wijze plaats gevonden als die van de kaasbereiding. Ook de boterbereiding heeft haar ontstaan te danken aan de onmacht van de primitieve mens de melk voor bederf te behoeden. Over de eerste boter zijn
boeiende verhalen geschreven. Soms wordt verondersteld, dat de eerste
boter ontstond in zuur geworden melk, die bij grote tochten in dierenhuiden verpakt op paarden of kamelen werd vervoerd. Ook wordt wel
verondersteld, dat de eerste boter werd verkregen bij het bewerken
van koude room die zich op stilstaande melk had afgescheiden. Hoe
het ook zij, het heeft eeuwen geduurd voor men tot een werkelijke
boterbereiding kwam. Aanvankelijk was de opbrengst te klein en de
smaak van het product waarschijnlijk Ie slecht om voldoende belangstelling voor een geregelde boterbereiding op te wekken. Vooral in
warme landen waar men over voldoende plantaardige vetten beschikte,
zal de belangstelling gering zijn geweest.
In het begin werd de boter dikwijls dadelijk na de bereiding gesmolten en werd het botervet bewaard. Hoogstwaarschijnlijk smolten ook
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onze: Germaanse voorouders hun boter uit. Deze bereiding van botervet heeft zich in sommige streken b.v. in Zuid-Duitsland en Zwitserla.ni;] tot in de tegenwoordige tijd gehandhaafd.
Ook botervet is niet onbeperkt duurzaam. Teneinde de duurzaamheid teverhogen werd het vet dikwijls begraven, het liefst in veengrond.
In Ierland gebeurde dit nog tot aan de vorige eeuw. Ook in India begroef men botervet en rijkdom werd er wel beoordeeld naar de hoeveelheid botervet die men in voorraad had.
Geheel tegen het onwillekeurig bij ons opkomende vermoeden in,
had men niet veel waardering voor vers botervet. Men had het vet
liever, naarmate het langer begraven was geweest. Goed vet moest
tenminste tienjaren oud zijn. Hoe de smaak van dit belegen vet is geweest, valt moeilijk te zeggen, maar het zal zeker evenals de vroegere
belegen kaas een heel scherpe smaak hebben gehad. De kleur werd
rood of grijs tot zwart. De smaak van de mens is vroeger zeer zeker
geheel anders geweest dan tegenwoordig.
Langzamerhand verbeterde men de bereiding zoveel, dat ook boter
zelf goed kon worden gegeten. O p de duur werd dit zuivelproduct zelfs
een begeerde lekkernij. Pas toen kon de boter zich tot een belangrijk
product van de boerderij ontwikkelen.
De boter zal naar onze begrippen ook toen nog niet fijn van smaak
zijn geweest, ze zal zeker een „sterke" smaak hebben gehad, evenals de
boerenboter die wij allen wel kennen. Men waardeerde toen echter een
scherpe smaak meer dan tegenwoordig. Vandaar dat men liefst geen
verse boter at, maar de voorkeur gaf aan belegen boter, ofschoon ook
de verse flink krachtig van smaak zal zijn geweest.
Het onvermogen van de mens om melk te bewaren en te vervoeren
heeft er dus toe geleid dat men boter en kaas ging bereiden, om althans
een deel van de waardevolle bestanddelen van de melk te kunnen benutten. Zo geredeneerd, is kaas een beter geslaagd product dan boter,
omdat bij de kaasbereiding behalve vet ook eiwit werd benut. In beide
gevallen echter gaan veel waardevolle voedingsstoffen voor de mens
verloren. Aanvankelijk was de toestand anders. Toen werden ook de
wei en de ondermelk door de mensen gedronken en werd dus de melk
volledig benut. Zelfs wist men in Noorwegen ook nog de wei te conserveren door deze droog te dampen en tot mysost te verwerken. De
gewoonte om mysost te maken heeft zich in Scandinavië tot heden
gehandhaafd.
Langzamerhand veranderde de situatie echter en werd de bereiding
van boter en kaas in plaats van een middel, een doel op zichzelf. Boter
en kaas werden toen handelsproducten. Men verhoogde de productie
van melk voortdurend om maar meer boter en kaas te kunnen maken.
Eengevolghiervan was,dat men ook steedsmeer bijproducten, zoals wei
en ondermelk, kreeg. Al spoedig konden dezeniet meer geheel door de
mensen worden gedronken en werden ze als veevoer gebruikt. Nog
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later was de hoeveelheid bijproducten ook daarvoor te groot en was
men gedwongen ze voor een deel met het afvalwater weg te laten
vloeien. In plaats van bijproducten werden het afvalproducten, die
zelfs afvalwaterproblemen veroorzaakten. Het spreekt wel van zelf,
dat de moderne boter- en kaasbereiding niet geslaagd is, voordat de
benaming afvalproducten weer geheel is verdwenen en voordat deze
producten aan de menselijke voeding ten goede komen.
Toen boter en kaas handelsproducten werden, ging men ook meer
aandacht aan de kwaliteit schenken. De bereiding van boter en kaas
werd van een betrekkelijk ruw handwerk een handwerkskunst, waarvoor grote kunde en toewijding vereist was.
Tengevolge van de invloed van de handel verdwenen o.a. allerlei
kaassoorten, terwijl andere soorten die beter verhandelbaar waren,
meer op de voorgrond kwamen. Omgekeerd veranderden ook de
eisen die men in de handel stelde, want de verlangens van de gebruiker
en de door de handel beschikbaar gestelde producten hebben een
wederzijdse invloed op elkaar.
Vooral bij de manier waarop men kaas eet komt dit duidelijk tot
uiting. Wij gebruiken kaas nagenoeg alleen met brood; kaas als zodanig wordt in ons land weinig gegeten. Daarentegen gebruikt men in
andere landen veel kaas bij het dessert of gebruikt men kaas veel in de
keuken ter bereiding van smakelijke gerechten. Deze gewoonten bij
hetgebruik van kaashebbennatuurlijk invloedbij debereidingvan kaas,
evengoed als het omgekeerde het geval is. In ons land maakt men bijna
alleen snijbare kaas, terwijl men in andere landen ook zachte kaas en
rasp-kaas bereidt. De traditie had hierbij een grote invloed en gewoonten uit vroegere tijden zijn tegenwoordig nog dikwijls goed merkbaar.
Ook tegenwoordig zet de besproken ontwikkeling zich nog voort.
I n het algemeen krijgt men de indruk, dat de smaak van onze
zuivelproducten voortdurend minder geprononceerd en meer fris,
neutraal wordt. De kaas wordt steeds minder pikant, terwijl men bij
boter al over de vraag twist of ze aromatisch dan wel neutraal van
smaak moet zijn.

Bij dit alles moet wel in het oog worden gehouden, dat wij de smaak
van onze tegenwoordige boter en kaas hebben te danken aan de geringe
duurzaamheid van melk en aan het onvermogen van onze verre voorouders om de melk te conserveren. Alleen aan de primitieve methoden
van melkverwerking hebben wij het te danken, dat wij onze smaakvolle
boter en kaas kennen. Als wij de boter en de kaas tegenwoordig nog
niet kenden, zouden wij er waarschijnlijk nooit kennis mee hebben gemaakt. Immers, alswij het vet van de melk hadden willen gebruiken
zouden wij niet zijn gaan ontromen, zuren, karnen, wassen, kneden,
smelten en klaren, maar zouden we het vet eenvoudig uit de melk hebben gecentrifugeerd.
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Aan tafel zouden wij gebruik hebben gemaakt van neutraal smakende zoete room met een hoog vetgehalte, die eventueel op een eenvoudige wijze tot een boterachtig product zou zijn verwerkt. Misschien zouden wij voor het verkrijgen van een product met meer
smaak aan vette room of gecondenseerde melk, chocolade, vruchten,
essences e.d. hebben toegevoegd. Boteraroma zou ons als zodanig
zeker onbekend zijn gebleven.
Voor kaas kan hetzelfde worden opgemerkt. Als wij geen kaas
kenden, zouden we dan op de gedachte komen melk met kalfsmaagextracten te stremmen en zouden wij de wrongel laten rijpen? Ik geloof het niet. Wij zouden de melk pasteuriseren, zo mogelijk steriliseren en er dan met alle mogelijke middelen naar streven om te voorkomen dat er microörganismen in gingen groeien. Daarmee zouden wij
elke mogelijkheid tot rijping hebben uitgesloten en zouden we kaassma.ak nooit als zodanig hebben leren kennen. Wel zouden wij misschien uit melkpoeder of iets dergelijks, producten met een smeerkaasachtige consistentie zijn gaan maken en misschien zouden wij aan
deze producten een bepaalde smaak hebben gegeven door er allerlei
smaakstoffen die niets met onze echte kaassmaak gemeen hebben, aan
toe te voegen, zoals dat tegenwoordig wel gebeurt bij de bereiding van
smeltkaas.
2',o verder fantaserende kan men zich afvragen of onze boter en kaas
zich op de duur wel zullen kunnen handhaven als de smaakvervlakking zich voortzet en of ze niet langzamerhand zullen verdwijnen, nadat ze eerst neutraal van smaak zijn gemaakt en daarna op allerlei
wijzen met vreemde stoffen zijn gearomatiseerd, zodat ze gemakkelijk
door goedkopere producten kunnen worden vervangen.
Met deze vraag komen wij plotselijk midden in de problemen van
de tegenwoordige tijd. De rustige en kalme ontwikkeling van de zuivelbereiding die op de boerderij slechts tot een grote hoogte kon komen
door een verfijnd vakmanschap en een grote toewijding van de vroegere zuivelbereiders, werd in het einde van de vorige eeuw plotseling
onderbroken. De techniek en de wetenschap begonnen de zuivelbereiding los te maken van de traditie.
Eerst werden nieuwe technische mogelijkheden benut. Het was
vooral de centrifuge, die een snelle ontwikkeling van de zuivelbereiding mogelijk maakte. Men ging gecondenseerde melk en melkpoeder
maken en deed daarmede een eerste stap naar het ideaal, de melk volledig tot een duurzaam en vervoerbaar product te verwerken. Verder
bouwde men prachtig werkende grote karnen, men ging langs machinale weg kaas bereiden, men ging gebruik maken van koelmachines,
pasteurs, sterilizatoren enz. Ondanks deze enorme technische ontwikkeling bleef de zuivelbereiding aanvankelijk nog aan traditie gebonden. In hoofdzaak bleef men volgens dezelfde principes werken als
vroeger op de boerderij en bleef men dezelfde producten maken.
32
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Het wetenschappelijk onderzoek moest de op empyrie berustende
techniek te hulp komen. De thermometer deed zijn intrede bij de
zuivelbereiding ; na de ontdekkingen van Pasteur vond de bacteriologie toepassing. De kennis van de scheikundige en de natuurkundige
eigenschappen van de melk vermeerderde snel en vond toepassing bij
bijna alle bewerkingen. Er werden snelle en betrouwbare methoden
gevonden om het vetgehalte van melk te bepalen. Men begon meer
inzicht te krijgen in de unieke voedingswaarde van de melk.
Maar ik wil U niet vermoeien met op te sommen wat allemaal
werd bereikt. De zuivelwetenschap groeide snel; ze kon echter evenmin als de techniek daartoe in staat was, het karakter van de zuivelbereiding op slag wijzigen.
Dit behoeft ons niet te verwonderen. De verwerking van biologische
producten stelt de wetenschap meestal voor lastige problemen. M aar
de uiterst ingewikkeld en variabel samengestelde melk met haar hoge
gehalte aan water en haar geschiktheid om als voedsel voor alle mogelijke micro-organismen te dienen, maakte de problemen voor de
jonge zuivelwetenschap al heel moeilijk. Zo lang deze wetenschap zich
nog niet voldoende had ontwikkeld moest ze zich tevreden stellen met
het behulpzaam zijn van de zuivelbereiders bij de traditionele melkverwerking. Het onderzoek bleef zodoende aanvankelijk hoofdzakelijk
incidenteel van karakter en was weinig fundamenteel.
Toch werden mooie resultaten bereikt. Een van de grootste successen was dat de traditionele, primitieve wijze van boterbereiden, kon
worden vervangen door een werkwijze, die van het begin tot
het einde op resultaten van onderzoekingen en proefnemingen berust
en die het mogelijk maakt zo goed als overal goede boter te bereiden.
Hoe belangrijk de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
ook mogen zijn en welke mooie resultaten ook nog zouden kunnen worden verkregen als het onderzoek op de besproken wijze zou worden
voortgezet, de wetenschap kan op de duur niet tevreden zijn met
slechts hulp te bieden bij het verbeteren van traditionele methoden.
Ze zal meer fundamentele onderzoekingen gaan verrichten, die niet
zo zeer tot doel hebben een bepaald product of een bepaald procédé
te verbeteren, maar die bedoelen onze algemene kennis van melk- en
zuivelproducten te vergroten. Als onze fundamentele kennis voldoende
groot is zal het mogelijk zijn het gehele gebied van de zuivelbereiding
van een nieuw standpunt uit te overzien, zonder dat het uitzicht beperkt is tot de traditionele doorkijkjes of belemmerd wordt door grote
mistbanken van onwetendheid. Het ogenblik hiervoor schijnt nog niet
te zijn aangebroken; maar wij zijn ongetwijfeld reeds ver gevorderd.
Wij bevinden ons tegenwoordig in een overgangsperiode. Aan de
ene zijde worden de traditionele bereidingswijzen van de traditionele
producten voortdurend verbeterd, aan de andere zijde vindt men
nieuwe methoden en nieuwe mogelijkheden. Aan de ene zijde leert
men de bereiding van voortreffelijk smakende aromatische producten
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voortdurend beter beheersen, aan de andere zijde werkt men steeds
meer in de richting van minder dure producten van een uniforme kwaliteit, die echter neutraal van smaak zijn of kunstmatig van smaakstoffen worden voorzien. Aan de ene zijde gaat de grote kunst van het
handwerk en de grote liefde van de zuivelbereider voor zijn vak verloren, aan de andere zijde ontwikkelt de mechanische techniek zich
tot een grote perfectie.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat landen als Nederland, die van
oudsher wereldberoemde zuivelproducten maakten, in deze overgangsperiode met bijzondere moeilijkheden hebben te kampen.
In de eerste plaats moeten zij aandacht schenken aan h u n eigen
producten, die zoals onze kaas, nergens ter wereld worden geëvenaard.
Zolang men deze producten in een uitnemende kwaliteit maakt, kan
de bereiding er van een doel op zichzelf blijven. Bereikt men niet de
allerbeste kwaliteit, dan maakt men slechts een van de vele voedingsmiddelen met een hoge voedingswaarde of doet men niet anders dan
een overschot aan melk verwerken.
Maar daarnaast kunnen we ons zeker niet veroorloven het extensieve onderzoek en het speciale onderzoek betreffende andere dan onze
van oudsher nationale producten te verwaarlozen. Want op de duur
zal men nieuwe wegen moéten vinden, en men moet zich klaar maken
om deze zodra het wenselijk is, snel te kunnen inslaan. Het is begrijpelijk, dat landen met een minder goed gevestigde naam op zuivelgebied eerder tot de hier bedoelde extensieve onderzoekingen zullen
komen en eerder nieuwe wegen zullen inslaan dan de landen waar de
bereiding van bepaalde producten een traditie is geworden. In de
nieuwe zuivellanden staat men vrijer en ongebondener tegenover de
problemen dan in de oude zuivellanden. Deze laatste zijn door de
sterke positie die zij altijd hebben ingenomen, behoudender en kunnen
dat ook zijn. Toch zullen zij het tempo van de tijd moeten verstaan;
doen zij dit niet, en het lijkt er helaas veel op dat dit soms inderdaad
het geval is, dan zullen zij op de duur zeker achter raken.
Aan de andere kant dient men ook weer zeer voorzichtig te zijn
met het klakkeloos overnemen van nieuwe methoden en inzichten. In
een land, dat pas in de laatste tijden met zuivelbereiding is begonnen,
is men meestal niet in staat de oude fijne producten te evenaren en men
is dus wel gedwongen nieuwe wegen te zoeken, ook al zijn die misschien minder goed dan de oude. In dit verband denk ik onwillekeurig
aan het grote gebruik van smeltkaas in Amerika.
Ik mag niet nalaten te vermelden, dat men ook wel tot methoden is
gekomen, die op de duur zeker niet kunnen bevredigen. Het is b.v. àl
te dwaas, dat men het voor de menselijke voeding zo waardevolle
melkeiwit verwerkt tot lijm, knopen, kunststoffen enz., terwijl men al
deze producten uit talrijke andere grondstoffen kan bereiden en een
groot deel van de mensheid gebrek aan melk lijdt. M.i. mag de zuivel-
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bereidingniet rustenvoordat dezouniekevoedingswaarde van de melk
geheel aan de mens ten goede komt.
En zo kom ik tot slot weer bij de oeroude vraag, die ondanks de
duizenden jaren van zuivelbereiding nog niets aan actualiteit heeft
verloren: hoe kan de melk tot duurzame, smakelijke en gemakkelijk
vervoerbareproducten wordenverwerkt, zonder dat hierbij haar unieke
voedingswaarde verloren gaat? Langs traditionele wegen heeft de
zuivelbereiding geen bevredigend antwoord op deze vraag gevonden.
Thans zal aan het wetenschappelijk onderzoek de kans moeten worden
gegeven de weg naar de oplossing van het probleem te effenen.
Bij de aanvaarding van mijn ambt moge ik allereerst mijn dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, die mij op deze plaats heeft
geroepen.
Mijne Heren Curatoren,
Tot nu toe werd de gehele zuivelbereiding en de melkkunde door
slechts één hoogleraar gedoceerd. Deze toestand was geenszins in overeenstemming met de belangrijkheid van de zuivelbereiding voor ons
land en de hoogleraar had een bijna bovenmenselijk zware taak. Het
verdient dan ook grote waardering dat U w college heeft willen bevorderen, dat straks in plaats van één, twee hoogleraren met deze taak
worden belast. Ook deze twee hoogleraren zullen het, gezien de veelzijdigheid van het zuivelvak, niet gemakkelijk hebben. Ik verzeker U,
dat ik mij hiervan terdege bewust ben. Voor het vertrouwen dat U in
mij hebt gesteld ben ik U erkentelijk; ik zal mijn best doen het niet te
beschamen.
Mijne Heren Professoren,
Het is voor mij een grote eer in U w midden te mogen worden opgenomen. Voor de hartelijke wijzewaarop Gij mij hebt ontvangen ben ik
U dankbaar; in het bijzonder dank ik U, hooggeleerde BROUWER voor
de vele goede raadgevingen.
Ofschoon dit niet altijd voldoende wordt beseft, isde zuivelbereiding
onlosmakelijk met de landbouw verbonden, hoezeer ze ook tot een
moderne industrie moge uitgroeien. Daarom verheugt het me als een
van U in dit centrum van landbouwwetenschap te mogen werken.
Voor U w steun houd ik mij ten zeerste aanbevolen ;ik zal er naar streven een goed collega te worden.
Hooggeleerde Van der Burg,
Gij hebt mij met een zo grote hartelijkheid ontvangen, dat ik niet
recht weet hoe U daarvoor mijn dankbaarheid te tonen. Of het moest
al zijn met U te beloven dat ik mijn best zal doen, U w werk, dat Gij
zo met hart en ziel zijt toegedaan, met dezelfde degelijkheid voort te
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zetten, als waarmede Gij zoveel jaren aan deze Hogeschool hebt gewerkt. Dit zal voor mij een uitermate zware taak zijn. Ik prijs mij echter gelukkig U, de grondlegger van hetuitstekende Nederlandse zuivelonderwijs, als voorbeeld en raadsman te hebben. Ik hoop dat Gij het
door U zo voorbeeldig ingerichte laboratorium, geregeld zult blijven
bezoeken.
Hooggeleerde Backer,
Het is een nimmer voldoende te waarderen voorrecht U tot leermeester te hebben gehad. Het kan niet anders, of de wijze waarop Gij
U w leerlingen onderricht en met hen omgaat, evenals de wijze waarop
Gij de onderzoekingen in U w laboratorium leidt, beide zo kernachtig
weergegeven in de titel van een van U w redevoeringen „Simplex
Sigilum Veri", voor mij de grote idealen zullen zijn.
Zeergeleerde Boekei,
Mijn vorige werkkring ressorteerde, tengevolge van de hangende
reorganisatieplannen, niet onder de door U geleide Directie van het
Zuivelwezen. Ik heb echter het grote voorrecht gehad dikwijls met U
in aanraking te komen, dank zij Uw op deskundigheid berustende belangstelling voor het onderzoekingswerk. Voor U w grote belangstelling
voor mijn werk en voor mijn persoon dank ik U hartelijk. Ik hoop ten
zeerste, dat het gegroeide contact blijft bestaan en dat er straks tussen
het nieuwe instituut voor zuivelonderzoek, dat mij ondanks mijn vertrek toch zeer ter harte gaat, en het laboratorium voor Zuivelbereiding
en Melkkundevan dezeHogeschool, een zeer nauwe samenwerking tot
stand kan komen.
Met zeerveelorganisaties en personen uit de zuivelwereld heb ik in
mijn vorige werkkring op de meest aangename wijze mogen samenwerken. Het grote aantal vervult mij met dankbaarheid ; helaas maakt
het dat ik allen onmogelijk kan noemen. Ik hoop van harte dat het
uitgebreide en in veel gevallen nauwe contact blijft bestaan.
Dames en Heren verbonden aan het Rijkslandbouwproefstation en de ProefzuivelboerderijteHoorn,
Juist tien jaren geleden werd de tegenwoordige Rector Magnificus
Professor BROUWER, toen afdelingsdirecteur van het proefstation, als
hoogleraar aan deze Hogeschool verbonden ;thans valt voor de tweede
maal aan een van de ambtenaren van ons station deze eer te beurt. Ik
ben er van overtuigd, dat dit niet zou zijn geschied als ons proefstation
niet, dank zij onze voorgangers tot ver over de landsgrenzen bekend
was geworden en als Gij allen niet zo eendrachtig had samengewerkt
deze goede naam, ook in de helaas nog steeds niet afgesloten periode
van reorganisatie, te handhaven. Voor de bijzondere prettige verstand-
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houding die er altijd tussen ons heeft bestaan, dank ik U allen hartelijk.
Ik zou mij aan een grove nalatigheid schuldig maken, als ik niet U,
Zeergeleerde VAN DAM, pionier van het moderne zuivelonderzoek, en
U zeergeleerde SIRKS, dankte voor het vele dat ik van U leerde.
Dames enHeren Studenten,
Velen van U zullen later, naar ik hoop, een leidende functie krijgen.
U w verantwoordelijkheid zal dan groot zijn. Hierop dient U w studie
te zijn gericht. Vakkennis alléén is zeker niet voldoende. De zuivelbereiding heeft in het huidige ontwikkelingsstadium personen nodig
met algemeen inzicht, die de dikwijls veelzijdige problemen op een
logische en eenvoudige wijze kunnen stellen; personen met moed en
fantasie die zowel voor de boerderij als voor de moderne zuivelbereiding begrip hebben; personen met liefde voor hun vak en voor de
samenleving. Dat studenten van andere studierichtingen in contact
komen met de melkkunde en de zuivelbereiding acht ik buitengewoon
nuttig.
Dames en Heren, ik hoop dat wij tot een prettige samenwerking zullen kunnen komen.
Ik heb gezegd.

33. D E O N T W I K K E L I N G V A N D E E X P L O I T A T I E
D E R T R O P I S C H E BOSSEN S P E C I A A L IN
INDONESIË
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP
28JUNI 1949 DOOR

DRJ. F. K O O L S
Mijne Heren Curatorenen Hoogleraren, Dames en
Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijk stafpersoneel, Assistentenen Studenten dezerHogeschool
en voortsGij allen, die door Uwe tegenwoordigheid
blijk geeft van Uwebelangstelling,
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Vooral direct na deze oorlog valt in de bosbouwliteratuur over de
gehele wereld een grote bezorgdheid waar te nemen over de duurzaamheid der wereldhoutvoorziening.
Hout is immers zelfs in deze tijd een onontbeerlijk materiaal, niet
alleen in ruwe vorm als timmerhout, brandhout, mijnhout of dwarsligger, maar ook als grondstof voor cellulose, papier, kunstzijde, enz.
Tot nu toe kwam het voor bovengenoemde doeleinden nodige hout
vrijwel uitsluitend uit de naaldhoutbossen der Noordelijke gematigde
zone, dus uit het Noorden van Noord-Amerika, Noord- en MiddenEuropa, Noord-Rusland en Noord-Siberië.
Hoewel de tropische zone voor een groot deel met bos is bedekt, had
tot nu toehet tropische bosslechts een gering aandeel in de wereldhoutvoorziening.
In de afgelopen oorlogsjaren is op een rigoureuze manier huis gehouden in vrijwel alle bossen der zojuist genoemde Noordelijke gematigde
zone, en wel in die mate, dat er met recht voor gevreesd wordt, dat,
als men de houtoogst niet sterk in krimpt, en daardoor weer hout gaat
sparen, binnen enige decennia de gehele aanwezige voorraad zal zijn
weggekapt en de wereld daardoor eensklaps zonder hout zal blijken te
staan.
Het is daarom duidelijk, dat men over de gehele linie zoekt naar oplossingen, bijvoorbeeld :
a. bezuinigen op houtverbruik ;
b. het verwerken van vroeger niet gebruikt houtafval (stronken,
spaanders, zaagsel, zagerij-afval) ;
c. aanplant van beter producerende houtsoorten of variëteiten;
d. inschakeling van tot nu toe niet geëxploiteerde bosgebieden.
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De U allen ongetwijfeld bekende F.A.O., besteedt vooral aan punt d
de grote aandacht, o.a. in de vergadering van haar Subcommittee on
Unexploited Forests op 20-22 Augustus 1947 te Genève en op de International Forestry and Forest Products Conference for Latin America
in April 1948 te Teresopolis bij Rio deJaneiro in Brazilië, waarop sterk
werd aangedrongen op grondige exploratie van tot nu toe ongeëxploiteerde bossen, om na te gaan of exploitatie mogelijk is.
Het zal U bekend zijn, dat de bosoppervlakte van Indonesië ongeveer bedraagt :
djatibosop J a v a
±
800.000 ha
gemengd bos op J a v a
± 2.000.000 ha
bossen op de andere eilanden . . ±120.000.000 ha
Verder is het U misschien bekend, dat precies honderd j a a r geleden
de eerste bosbouwkundige ambtenaren op J a v a voet aan wal zetten,
zodat dit j a a r de Dienst van het Boswezen in Indonesië honderd j a a r
bestaat.
En daarom zou ik thans met U willen nagaan, in hoeverre de Dienst
van het Boswezen in Indonesië heeft bijgedragen tot haar taak:
inschakeling van het Indonesische bos voor de wereldhoutproductie.
Eerst zou ik U een kort overzicht willen geven van het Indonesische
bosbeheer, zoals dat thans is, en waarbij direct opvalt het enorme verschil van intensiteit:
Aan de ene kant een djati bosbeheer, dat zich met de beste Europese
bedrijven kan meten ; aan de andere kant een wilde uitkap van enkele
soorten langs kusten en rivieren.
Daartussen in zien we diverse overgangen, die alle historisch gegroeid zijn.
Het meest intensieve beheer, dat van de 800.000 ha djati bos op
J a v a , is al van zeer oude oorsprong, vermoedelijk al uit de Hindoetijd.
Taaikenners menen in de bekende Javaanse Adji Saka legende een
kryptogram te zien van een djaticultuurvoorschrift.
De V.O.C, eiste djati houtcontigenten, en liet zich, evenals het
Engelse tussenbestuur, bij diverse tractaten het recht op djatihout
(„teak timber") voorbehouden, waarbij de vage omschrijving van dit
product wel eens aanleiding was tot meningsverschillen met de J a v a a n se zelfbestuurders.
Was eerst het houtkappen een vorm van Gouvernementsdienst,
sedert de negentiende eeuw werden deze diensten afgeschaft ; in plaats
van overheidsexploitatie werden n u grote percelen verkocht aan particulieren, soms met verplichting tot zorg voor bosverjonging.
Van deze verjonging kwam vaak niet veel terecht, en evenmin vaak
van de exploitatie.
Het behoeft geen verwondering te baren, dat een ondernemer, die
geen langjarige garantie kreeg, in dezelfde regionen zijn volgende
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percelen te krijgen, de kapitaalsinvesteringen beperkte tot het hoog
nodige. Met name de afvoer was zeer primitief, óf met ossenkarren, of
langs zeer primitieve railbanen. Toegegeven moet echter worden, dat,
o.m. in Noord Rembang enige goede ontsluitingsnetten met afvoer naar
de Javazee werden aangelegd, waarvan de restanten nog over zijn.
Omstreeks 1880 werd de goede wijze van cultuuraanleg voor djati
gevonden en ingevoerd.
Begin twintigste eeuw begon de strijd voor eigen exploitatie, welke
strijd na enige jaren gewonnen was, omdat kon worden aangetoond,
dat de overheid op deze manier meer voordeel uit haar djatibos trok,
d a n door verkoop op stam aan een particulier.
Door deze exploitatie in eigen beheer kon volle aandacht worden besteed aan bedrijfsplannen, cultuuraanleg (per j a a r 14.000 ha) dislocatie van de kapcentra, en vooral: aan een doelmatige ontsluiting.
Uit. 1941 lagen dan ook in de 824.000 ha djatibos 2928 km bi-railbaan, d.i. 1km op 280 ha.
De banen hadden over het algemeen een spoorwijdte van 1067 m m
en werden sinds 1925 over het algemeen uitgebouwd op een maximum
tegenhelling van 10 °/ 00 , en een maximum meehelling van 30 °/ 00 , waardoor deze na eventuele verzwaring van het railprofiel zonder verdere
ombouw geschikt waren voor locomotief transport. Dit laatste was
voor de oorlog alleen het geval in de houtvesterij Tjepoe (± 300 km
baan), in de andere houtvesterijen werden de lorries door koelies
geduwd.
De jaarlijkse duurzame kap op deze 824.000 ha bedraagt circa
300.000 m 3 + 1.000.000 sm brandhout, waarbij komen ± 200.000 m 3
dunningshout.
Het beheer wordt gevoerd aan de hand van bedrijfsplannen, die
kunnen wedijveren met de beste Europese.
Een F.A.O.-functionaris, die medio 1948 Indonesië bezocht, was
zeer geïmponeerd door de bedrijfsplannen van het Indonesische djatiareaal en de daarbij behorende kaarten, en verklaarde, zo iets in de
tropen nog niet te hebben gezien.
Volledigheidshalve dient te worden vermeld :
a. dat het vele decennia en veler inspanning heeft gekost, eer dit
resultaat kon worden bereikt;
b. dat aan bosinrichting, gebouwen, wegen, railbanen, houtstapelplaatsen, zagerijen en diverse andere inventarisartikelen, in totaal
circa 36 millioen gulden isbesteed, d.i. circa f 45.— per ha (vooroorlogse waarde).
De f 4 5 , — per ha was dus kennelijk de voor een goed bedrijf nodige
kapitaalsinvestatie.
In min of meer scherp contrast met het beheer van de zo juist beschreven i 800.000 ha djatibos staat het beheer der opJ a v a eveneens
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aanwezige ± 2 millioen ha in stand te houden wildhoutbos.
Dit is ook volkomen te begrijpen. Deze bossen liggen over het algemeen verafgelegen in zwaar bergterrein, zodat uitsleep en transport
over het algemeen lastig en duur zijn, enkele uitzonderingen daargelaten.
In de zo juist genoemde bergbossen is railbaanaanleg meestal onmogelijk, zodat men dus aangewezen is op aanleg van autowegen, die
in aanleg duur zijn en die bovendien met het oog op de zware erosie
geasfalteerd dienen te zijn.
De tot nu toe geringe betekenis - in economische zin - van deze
bossen blijkt uit het feit, dat hierin in 1941 slechts 300 km transportweg
lag.
Het streven was dan ook, de exploitatie te concentreren in gunstig
gelegen complexen, en om die complexen na eventuele leegkap te beplanten met snel groeiende en industrie houtsoorten: Acacia decurrens voor looibast, Pinus Merkusii als leverancier van balsem (terpentijn) en als papierhout.
Men vergeté echter niet, dat de wildhoutbossen op J a v a over het
algemeen primair een beschermende functie hebben, en slechtssecundair
een productiefunctie.
Werpen we nu een blik op het overige deel van Indonesië.
Omstreeks 1880 begon zich op de eilanden van de Riouw Archipel
en de daar in de buurt liggende eilanden en delen van de vaste wal van
Sumatra (Bengkalis, Siak), op maximaal 200 km van de millioenenstad Singapore een merkwaardig Chinees houtbedrijf te ontwikkelen.
Singapore gebruikt uiteraard grote hoeveelheden hout, zowel voor
eigen gebruik als voor export na verzaging.
Op de eilanden om Singapore ontstonden zgn. „panglongs" (een
chinees woord, dat betekent: een loods van planken), d.w.z. houtaankappen.
In deze moerasbossen, die meestal niet meer dan 50 m 3 /ha bevatten
van diverse houtsoorten (Dipterocarpaceae, Apocynaceae, Tetramerista glabra) ontstonden, zoals reeds werd gezegd, kleine houtkappers
centra van circa 20 personen, die vroeger onder allerellendigste condities werkten.
De geldschieters woonden en wonen over het algemeen in Singapore.
De bomen werden gekapt, en vroeger op een ruwe houten slee gesleept over een knuppelweg, die glad werd gehouden met modder en
varkensvet.
Het transport naar Singapore gaat per Chinese zeilboten, zgn.
tongkangs.
Zoals reeds werd gezegd, waren de arbeidsvoorwaarden vroeger allerellendigst.
Na geregelde controle door de Arbeidsinspectie is dat verbeterd.
Werd vroeger voor het gekapte hout in theorie wel, in de practijk
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vrijwel geen cijns betaald, dit verbeterde toen in de twintiger jaren
hiervoor speciaal een houtvester werd geplaatst, zodat thans mag worden aangenomen, dat voor alle gekapte hout de verschuldigde cijns
wordt betaald.
De laatste jaren vóór de oorlog ging men over tot aanleg van smalspoor in plaats van en naast de bovengenoemde sleepwegen; ultimo
1941 lag daar 200 km railbaan.
De jaarlijks gekapte hoeveelheden variëren uiteraard naar de behoefte van Singapore, in 1929 werd 400.000 m 3 timmerhout gekapt;
in 1940 daarentegen op 74 timmerhoutpanglongs, 148 brandhout
panglongs en 238 houtskool panglongs, slechts 200,000 m 3 timmerhout,
100.000 sm brandhout en 34.000 ton houtskool.
De jaarproductie per langlong was toen dus ruim 2700 m 3 , dus per
maand 225 m 3 .
Aan bewuste bosverjonging wordt bij dit systeem niets gedaan, de
panglong wordt verplaatst als het hout op is.
O p n a m e n hebben echter aangetoond, dat de totale houtmassa in
dit gebied enige millioenen m 3 bedraagt.
Daar het terrein voor landbouw niet geschikt is, kan de natuurlijke
verjonging zich rustig ontwikkelen.
Naar het voorkomt, behoeft men geen vrees te koesteren voor overkapping van dit typische veenmoeras areaal.
Wat het overige deel van Indonesië betreft, hiervoor bestond vóór
1900 vrijwel geen belangstelling.
Na 1900 (Pacificatie Buitengewesten) ontstond het besef, dat er
„iets" moest gebeuren met deze enorme hoeveelheden bos.
Een exploratie in Palembang werd verricht, en, onder drang der omstandigheden, werd daar, en elders, op grote schaal, maar m.i. overhaast, begonnen met een grote particuliere busexploitatie, waarbij
grote kapitalen werden geïnvesteerd.
Ik wil hier enkele namen noemen:
a. het eiland Simaloer op de Westkust van Sumatra;
b. Palembang;
c. Palau in West Borneo;
d. Telok Seliman in Oost Borneo.
Aldeze exploitaties hebben zware verliezen opgeleverd, en wel m.i.,
omdat de mogelijkheden onvoldoende waren onderzocht.
Men onderschatte toen, evenals nu, het nut van een goede bosverkenning en onderschatte vooral de aanvoermoeilijkheden van het
ruwe hout.
Omstreeks hetj a a r 1925 begon de Dienst van het Boswezen met een
systematische exploratie der zgn. Buitengewesten, waarbij ik de namen
ENDERT en GONGGRIJP speciaal dien te vermelden.
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Niet alleen werden vele gegevens verzameld over houtmassa's, maar
ook werden tienduizenden nummers herbarium en houtmonsters ingezameld en op naam gebracht.
Het Bosbouwproefstation stelde lijsten samen van plaatselijke en
wetenschappelijke boomnamen.
Door de Opnamedienst werden uitstekende kaarten vervaardigd
van tot nu toe onbekende gebieden, in samenwerking met de Topografische Dienst en grote maatschappijen zoals de B.P.M.
Het Bosbouwproefstation onderzocht ook de eigenschappen van
vele houtsoorten.
Vóór de oorlog beschikte men dus in Indonesië al over die basisgegevens, waarvan het Subcommittee on Unexploited Forests te
Genève in Augustus 1947 het verzamelen zo dringend aanbeval, te
weten:
a. lijsten van plaatselijke en wetenschappelijke nam en;
b. voorlopige gebruiksclassificatie;
c. een overzicht van de physische en mechanische eigenschappen
van vele houtsoorten;
d. voorbereidend onderzoek over kunstmatige droging.
Tot de dertiger jaren gebeurde er in de zgn. Buitenbezittingen op
exploitatiegebied niets schokkends.
Men ging door met de traditionele kap langs de rivieren.
Plaatselijke mijnbedrijven (Onbilin, Banka tin) zorgden voor hun
eigen mijnhout.
Het langs de rivieren aangevoerde hout werd over het algemeen met
de hand verzaagd, waarbij echter grote hoeveelheden konden worden
verwerkt.
Bandjermasin in Zuid Borneo b.v. had een handzaagcapaciteit van
50.000 m 3 bezaagd hout per jaar.
De Dienst van het Boswezen ging intussen gestadig door met verkenning enconsolidatie, afen toe bruusk door bezuiniging onderbroken.
Omstreeks 1933 begonnen enige Japanse concerns een groot houtopkoopbedrijf in Oost Borneo, in de buurt van het oliecentrum
Tarakan.
Zij kochten ruw hout (vnl. de zachte Shorea-soorten) op van de
Dajakse bevolking en verscheepten dat met Japanse schepen naar
Japan.
De Regering achtte zowat vorm als plaats van deze bedrijven, zo
direct bij een olie-centrum, ongewenst, en wees daarom deze J a p a n ners, de Nanyo Ringijo Kaisha (Zuid-Pacific Bos-exploitatiemaatschappij) een concessie-terrein aan nabij de Sangkoelirang baai in
Oost-Borneo, een vrijwel onbewoond gebied, voldoende ver gelegen
van gevaarlijke punten als olie-winningen.
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I a dit gebied waren nu in vroeger jaren talrijke proefbanen opgenomen, waarvan ENDERT in Tectona 1933 een résumé geeft. De resultaten van deze proefbanen wezen een zeer houtrijk bos uit.
Na enige mislukkingen in de beginne, hadden deJapanners ultimo
1940 hier een matig goed bedrijf opgebouwd; circa 1000 Indonesische
arbeiders, circa 100Japanners, één Europese directeur-geneesheer van
het hospitaal, railbaan afvoer net locomotieven tot de vlotbare rivieren.
Ete jaarkap bedroeg circa 100.000 m 3 , die in ruwe vorm met Japanse
schepen naar J a p a n werden verscheept.
E>e kosten van politie en douane werd door het concern aan de
Nederlands Indische Regering gerestitueerd.
Ogenschijnlijk goed opgezet, laboreerde toch dit bedrijf aan de gewone kwaal; te weinig voorbereiding.
K a p en railbaanaanleg geschiedden over het algemeen zeer incidenteel, men legde een railbaan naar een goed complex, kapte dat, en
verlengde dan van daar uit de railbaan naar een intussen opgezocht
ander exploitabel complex in de buurt.
De tracées werden niet tevoren uitgezet, gemeten en verbeterd,
daarvoor was geen tijd!
Het grondverzet volgde direct op de eerste openkapping; de tracées
liepen vaak van het ene dal over de waterscheiding naar een ander dal,
zonder vooraf de situatie te hebben opgenomen en overwogen. Men
begon, alvorens men bezon!
Een fout, waartegen ik bij bosexploitatie in de tropen uitdrukkelijk
wil waarschuwen!
Het was moeilijk, de financiële resultaten te weten te komen.
De Maatschappij moest weliswaar ieder kwartaal een verslag indienen, maar doordat zij haar hout in J a p a n aan een dochter-maatschappij verkocht, daarbij het hout omrekende van m 3 in een Japanse
m a a t (1 „koku" = ± 0 , 1 8 m3) en de gulden in yen, daarbij de omrekeningskoersen vaak wijzigde en het bovendien moeilijk was om
achter de juiste scheepvaart-tarieven te komen, was het vrijwel ondoenlijk eenjuist inzicht te krijgen. Volgens één harer opgaven zou de
„kostprijs" locoJ a p a n f 16/m 3 hebben bedragen, tegen een „verkoopsprijs" van f 15/m 3 .
I n 1941 werd dit Japanse bedrijf al enige maanden voor de oorlog
geliquideerd door ontslag der arbeiders en repatriëring der Japanners.
Gedurende de oorlog is het enige jaren op kleine schaal weer doorgezet, maar moest door bombardementsschade worden gestopt.
De Nederlands Indische Regering vond het echter ongewenst, dat
alleen buitenlands (en dan nog Japans) kapitaal zich interesseerde
voor houtexploitatie in het Indonesische bos.
Na verkenning door het Boswezen van de bossen van het uiterste
Noorden van Nederlands Borneo, met name de eilanden Noenoekan,
Sebatik en ook de vaste wal, werd, met als aandeelhouders de K.P.M.,
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de J.C.J.L., de N.I.S.H.M. en het zelfbestuur Boeloengan een maatschappij opgericht, die een grote concessie in Noord-Borneo kreeg en
diverse faciliteiten, o.m. reductie op houtretributie.
Deze maatschappij begon direct met de bouw van een steiger, een
zagerij, woonhuizen, doch ook zij heeft nooit grote winsten mogen
behalen!
I n 1941 werd haar bedrijf op last der Regering vernield en is sindsdien niet meer opgebouwd.
We zien dus, dat tot nu toe over het algemeen de resultaten van
de bosexploitatie in het tropische bos in Indonesië - behalve de djatibossen en de bossen om Singapore - niet erg winstgevend waren.
N a het uitbreken van de oorlog in 1940, toen ook Indonesië een
verhoogde vraag naar hout had, is door de Dienst van het Boswezen
getracht, een begin te maken met een exploitatie op grote schaal, na
goede verkenning, van enige complexen naald- en loofhout bos in
Indonesië.
Een van die complexen was het complex Aek na Oeli aan het Tobameer op Sumatra, bestaande uit ± 5000 ha Pinus Merkusii culturen
(aangelegd sinds ± 1929 in een graswildernis). Proefmetingen vonden
aldaar een gemiddelde jaarlijkse bijgroei van 17 m 3 /ha.
Plannen bestonden om aldaar te beginnen met een terpentijndestilleerderij, en ook afzet te vinden voor het voor de fabricage van
papier bruikbare Pinus-hout.
Tijdens de oorlog hadden deJapanners aldaar een kleine terpentijn
destilleerden]; eenJapanse papierfabriek in de buurt verwerkte echter
geen Pinus-hout doch sisal.
Na de oorlog zijn deze plannen weer opnieuw opgenomen.
Een ander object was een ± 20.000 ha groot gemengd Dipterocarpaceae bos, genaamd Semangus, in Zuid Sumatra. Langs de randen
was dit complex wat uitgekapt, binnenin nog vrijwel onaangetast.
In 1940/1941 werd dit complex opgenomen door op 1 km afstand
gelegen 10 m brede zgn. proefbanen, waarover BIANCHI publiceerde in
Tectona 1941.
De resultaten dezer opname en een ontsluitingsonderzoek toonden
aan, dat het economisch verantwoord was, om dit complex met railbanen tot een vlotbare rivier te ontsluiten; nabij dit punt was een
emplacement met vlot haven geprojecteerd, van waar uit het hout
enige honderden kilometers naar Palembang gevlot zou worden.
In 1941 werd de eerste 10 km railbaan (van de vlothaven af tot de
bosgrens) afgebouwd.
De oorlog en de daarop volgende jaren van onrust waren helaas
oorzaak, dat ook dit project moest blijven liggen.
Nog een ander object was een ± 5000 ha groot complex van de
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Conifeer Agathis borneënsis Warb, in de onderafdeling Sampit, ZuidBormeo, op een zandplaat in een diep veenmoeras.
Een proefbaanopname in 1941 (aangevuld in 1947), toonde aan, dat
hier : h 700.000 m 3 naaldhout stond, 10 km van een voor coasters bevaarbare rivier.
Bij aanname van een honderdjarige omloop zou hier jaarlijks
± 7000 m 3 kunnen worden geoogst; natuurlijke verjonging bleek
voldoende aanwezig te zijn.
Nog in 1940/1941 werd een 10 km lange railbaan door het veenmoeras tot het bos op de droge zandplaat aangelegd.
Ook hier maakte de oorlog een ontijdig einde aan dit plan.
Een vierde object, eveneens in Z .O . Borneo, was het ± 20.000 ha
grote Batoe litjin complex, bestaande uit Dipterocarpaceae en Borneo's ijzerhout (Eusideroxylon Zwageri).
Ook dit complex lag zo ver van vlotbare rivieren, dat het nog vrij
ongeschonden was.
Een proefbaanopname werd begonnen, railbaan tracées gezocht en
gemeten, en een voorlopig bedrijfsplan opgesteld, waarbij men kwam
tot een duurzame ijzerhoutkap van 5000 m 3 's jaars.
Ook de uitvoering van dit project werd door de oorlog verhinderd.
Als laatste voor-oorlogse in gang zijnde, min of meer intensieve bedrijven dient nog te worden vermeld het bestaan der djatibossen op
Muna (i 10.000 h a ) ; er was een bedrijfsplan, er werden culturen
aangelegd; de afvoer geschiedde per vrachtauto.
Het vooroorlogse beeld der bosexploitatie in Indonesië toonde ons
derhalve:
a. Intensieve exploitatie in de djatibossen, de veenmoerasbossen bij
Singapore en de Japanse exploitatie in Sangkulirang.
b. Plannen tot intensieve exploitatie voor 5000 ha Pinus en 20.000
ha gemengd bos op Sumatra en voor 5000 ha Agathis en
20.000 ha gemengd bos op Borneo.
c. Extensieve exploitatie: vrijwel overal elders.
Gedurende de oorlogsjaren lieten beide oorlogvoerende partijen op
vele plaatsen machinale zagerijen verrijzen.
DeJapanse werden vrijwel alle door de Geallieerden stuk gebombardeerd, zodat er maar enkele in bruikbare staat overbleven.
Ik wil hiervan noemen Pontianak (West Borneo), Balik Papan
(Oost Borneo), Samarinda ca (Oost Borneo) Noekoekan (Oost Borneo)
die na de oorlog direct door het Boswezen werden overgenomen.
De Geallieerden richtten - meestal zgn. portable - zagerijen op, o.a.
in Hollandia, en Morotai, de laatste ruim voorzien van tractoren,
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Athey trailers, rijdende kranen en andere „logging equipment".
Bovendien kwamen enige maanden na de oorlog een twintigtal
„portable" cirkelzaag-installaties in Indonesië aan, die snel op diverse
plaatsen worden opgesteld; de capaciteit van één installatie bleek
circa 13 m 3 bezaagd = ± circa 25 m 3 ruw hout per dag te bedragen.
Het bosbedrijf opJ a v a lag toen nog vrijwel geheel in ontoegankelijk
gebied. Indonesië was die tijd voor zijn houtvoorziening dus aangewezen op:
a. het verwerken van ex-Japanse voorraden, zowel op J a v a als
daarbuiten;
b. nieuwe aankap voor zover mogelijk, in verband met werkvolken afvoermogelijkheden.
Al spoedig bleek, dat het door het ontbreken van een behoorlijke
bosoritsluiting zeer moeilijk was, om alle zagerijen van grondstof te
voorzien.
Immers langs de vlotbare rivieren is reeds vele decennia lang het
verkoopbare hout weggekapt, eveneens langs de kleinste zijriviertjes
waar „wel eens" water komt.
De zagerijen langs grote stromen van enige honderden kilometers
lengte (Pontianak, Samarinda) hadden hieronder minder te lijden dan
die, gelegen aan korte rivieren. Vooral Balik Papan had en heeft
enorme moeite, om, zonder behoorlijke systematische railbaan-ontsluiting te voldoen aan de houtbehoefte der zagerijen aldaar.
Ook het Morotai-bedrijf ondervond vele moeilijkheden; in de eerste
plaats door het gebruik van halfsleets materiaal, in hoofdzaak echter,
doordat dit oorlogsbedrijf, in actie tijd gebouwd op de toen veiligste
plaats, evenmin een goed afvoersysteem had als de andere oorlogsbedrijven.
Ontwerpen en uitbouwen van een op lang gebruik berekend economisch afvoersysteem kost nl. veel tijd, iets wat men in oorlogstijd niet
heeft, althans niet meent te hebben.
De grote waarde van een goed afvoersysteem werd nog duidelijk bij
het djatibosbeheer op J a v a .
Na de eerste politionele actie op J a v a kwam circa 2 / 7 van het totale
djatieareaal binnen het door de Nederlands Indische Regering bestuurd gebied. Hoewel de daarin liggende railbanen en lorries jarenlang niet waren onderhouden, en bovendien diverse bruggen waren
vernield, was, na gering extraonderhoud, het banennet weer voor houtafvoer in gebruik; waardoor al direct de binnen- en buitenlandse
markt van het zo nodige djatihout kon worden voorzien.
Dit was het resultaat van zorgvuldige voorbereiding!
Ik meen dus te mogen concluderen, dat - uiteraard aannemende,
dat het hout er is - een goed ontworpen en uitgebouwd afvoersysteem
een conditio sine qua non is voor een goede busexploitatie annex houtverwerkende industrie.
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Zoals ik hiervoor al opmerkte, waren de voor-oorlogse resultaten
va.n de busexploitatie in het Indonesische oerbos - behalve het djatibos • niet erg lucratief.
Ilc meen die mislukkingen echter grotendeels te moeten toeschrijven
aan een te gebrekkige of geen voorbereiding.
Inderdaad kost voorbereiding geld, maar een mislukt bedrijf kost
de gemeenschap nog veel meer!
De laatste ontwikkeling bij de Dienst van het Boswezen was dan ook
de instelling ener afdeling Planologie, bestaande o.m. uit de volgende onderdelen:
a. onderafdeling Luchtfoto interpretatie;
b. Verkenningsbrigades voor terreinwerk;
c. in samenwerking met het Bosproefstation : een botanische onderafdeling;
d. onderafdeling wiskundige verwerking;
e. onderafdeling opmeting, kartering, vermenigvuldiging;
ƒ. afdeling Bosontsluiting.
De onderafdeling Luchtfoto-interpretatie bewerkt, in samenwerking
met de Topografische Dienst, oude en nieuwe luchtfoto's van die gebieden, die op grond van vroegere of recente rapporten in aanmerking
schijnen te komen voor een nader onderzoek.
Uit de aanwezige luchtfoto's wordt een begroeiingskaart gemaakt,
en tevens nagegaan welke gebieden in aanmerking zouden komen voor
een terrestrische exploratie.
E'e onderafdeling Wiskundige verwerking maakt aan de hand dier
kaarten het verkenningsplan op.
E'everkenningsbrigades „buiten" voeren dit plan uit, en zenden hun
meetgegevens naar het Hoofdkantoor te Buitenzorg.
I n overleg met het Bosproefstation wordt herbarium ingezameld, geconserveerd en zo mogelijk op naam gebracht.
De onderafdeling Wiskundige verwerking ordent en berekent de
binnengekomen gegevens.
De onderafdeling O pnam e en Kaartering zorgt voor het tekenen en
vermenigvuldigen van het nodige kaartenmateriaal.
De afdeling Bosontsluiting maakt dan, op grond van het kaartenmateriaal en terrein-metingen, haar ontsluitingsplan en ontsluitingsbegroting en, in overleg met scheepvaartautoriteiten, een oplossing voor het afscheepprobleem.
Wanneer dan nog rekening wordt gehouden met het arbeidsprobleem, hetgeen anders gezegd neerkomt op de vraag: tot hoever kan
men met mechanisatie gaan? dan isvoldoende basismateriaal aanwezig
om te kunnen beslissen, of tot volvoering der plannen al dan niet zal
worden overgegaan.
Wat de kosten betreft, kan ik als voorlopig getal mededelen, dat de
33
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tegenwoordige opnamekosten, bij een proefbaan afstand van 1 km en
een breedte van 10 m, dus een zgn. 1 % opname, circa f650,— per km
proefbaan bedroegen, hetgeen neerkomt op f 6,50 per hectare bosgebied, hetgeen gemiddeld overeenkomt op ± f0,05 per m 3 timmerhout.
Naar vooroorlogse maatstaf zou dat zijn + f 1,30 per ha en
± f0,01 per m 3 . Vergelijken we die bedragen met het in het begin van
mijn voordracht genoemd getal van f45,— per ha, als de voor de djatibossen nodig gebleken kapitaals-investatie, dan zinken de verkenningskosten, die bovendien te beschouwen zijn als assurantiepremie, hierbij
in het niet.
Ik meen dus te mogen betogen, dat, wil men ooit tot een economisch
duurzame exploitatie van het tropische oerbos komen, de „cost" voor
de ,,baet" zal moeten uitgaan in de vorm van een grondige exploratie.
Dit behoeft geen jaren lang te duren. Het tempo in Indonesië was
tot voor kort: 10.000 ha per terreingroep per jaar. O p Borneo alleen
werkten 7 terrein-groepen, ieder bestaande uit een jong houtvester
(of oud bosarchitect) met enige (leerling)opzichters, (leerling)opnemer
en lager personeel.
Bij politieke rust (en als de organisatie niet wordt wegbezuinigd)
zou men dan alleen al van Borneo jaarlijks gegevens over 70.000 ha
uitgezochte complexen binnen krijgen, meer dan genoeg om mee te
beginnen.
Ik hoop U hierbij te hebben aangetoond, dat een economische exploitatie van tropisch oerbos zeer wel mogelijk schijnt, mits behoorlijk
voorbereid.
Toch meen ik echter nog een artikel te moeten citeren van STEWART
CAMERON, verschenen in T h e New Zealand Forester van December
1945.
De auteur waarschuwt tegen het idee, dat de tropische bossen alleen
bestaan uit teak en mahonie.
Hij adviseert, om bij aanschaffing van materialen altijd het zwaarste, het nieuwste en het beste te nemen.
Hij wijst op de noodzaak van een goede onderdelenvoorraad en van
goed onderhoud en goede reparatie.
Hij wijst op de talrijke, vaak onbekende houtsoorten, op de moeilijkheden bij de opslag van het hout door aantasting door insecten en
schimmels, op het werkvolk-vraagstuk, op de noodzaak om voor ontspanning te zorgen voor hoger en lager personeel.
En, zegt hij: als ge dit alles bedacht en overwogen hebt, dankunt ge
beginnen.
Ten slotte moet ik volledigheidshalve melding maken van het thans
in opbouw zijnde gemengd bedrijf N.V. Bruynzeel Dajak Houtbedrijven in de onderafdeling Sampit in Zuid Borneo, alwaar een enorme
moderne zagerij verrijst.
Bijzonderheden daarvan kan ik U nog niet geven, aangezien er over
dit jonge bedrijf nog weinig is gepubliceerd.
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Zeer geachte toehoorderessen en toehoordei's,
Aan het einde van mijn rede gekomen, zij het mij vergund, mijn
eerb:.edigc dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Evenzo wil ik de Secretaris van Staat van Eandbouw en Visserij mijn
dank betuigen voor de wijze, waarop mijn benoeming werd mogelijk
gemaakt.
Mijne Heren Curatoren,
Het is op U w voordracht, dat ik tot dit ambt werd beroepen.
Voor het door U in mij gestelde vertrouwen zeg ik U veel dank, en
ik moge U de verzekering geven, dat ik zal trachten, aan Uwe verwachtingen te voldoen.
Mijne HerenHoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het is voor mij een grote onderscheiding, in Uw kring, waarin ik
verscheidenen mijner leermeesters vind, te mogen worden opgenomen.
Aan vele Nederlandse verhoudingen zal ik weer moeten wennen, doch
ik twijfel er niet aan, dat tussen ons een prettige, vruchtbare en zakelijke samenwerking zal ontstaan.
Hooggeleerde Beekman,
Gij waart gedurende mijn studietijd een van mijn leermeesters.
"Met wijlen TE W E C H E L , mijn gewaardeerde promotor en voorganger, hebt gij ons doordrongen van de beginselen van een goed bosbeheer, en ons speciaal „conditioneel" op het begrip „duurzaamheid".
Ik hoop, dat het mij gegeven moge zijn, ook mijn leerlingen zo'n
principe in hun beroep mede te geven.
Mijne Heren collega's,houtvesters hier, in Indonesië enin Suriname,
Het was voor mij een eer, meer dan twintig j a a r met U te mogen
samenwerken in het algemeen belang, als uitvoerders van beginselen,
ons door onze leermeesters bijgebracht en op onze adviezen in een
boswetgeving vastgelegd.
Met belangstelling zal ik de ontwikkeling van de bosbouw ook in
Indonesië blijven volgen.
Dames en Heren studenten,
(Dp college en op diverse excursies hadden wij reeds gelegenheid
elkaar enigermate te leren kennen.
Ik hoop, dat de aangename verhouding tussen ons bestendigd mag
blijven, zowel liet min of meer gedwongen contact vóór, als het vrije
contact nà Uw ingenicursexamen.
Ik hoop van ganser harte, dat gij allen te zijner tijd een functie zult
kunnen bekleden die evenredig is met Uwe academische opleiding,
hier, in Indonésie, in Suriname of elders.
Ik heb gezegd.
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DRJ. HORRING
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten,
Wetenschappelijke Medewerkers, Assistenten, Studenten
envoorts Gij allen,diebij dezeplechtigheidvan Uw
belangstelling blijk geeft.
^eergewaardeerde toehoorderessenen toehoorders,

De schaarste-economie is op het terrein van de voedselvoorziening
in Nederland nagenoeg beëindigd. Dit blijkt duidelijk uit de afschaffingvan de rantsoenering van levensmiddelen. Het komt evenwel ook
tot uiting in een verandering van de prijspolitiek van de Overheid ten
aanzien van de landbouwproducten. Aan de vrije prijsvorming is
weer een zekere speelruimte gegeven.
Het verheugende gevolg van de nieuwe koers in de agrarische prijspolitiek iso.m. dat de ondernemers zelf zich meer bewust zijn geworden van hun verantwoordelijkheid. Nu de Overheid een zekere terughoudendheid toont, komt op vele terreinen een geest van initiatief
naar voren om de zaken zoveel mogelijk te regelen zonder een beroep
te doen op financiële steun van de Overheid. Ik behoef hier slechts te
wijzen opdeinstelling van deminimumprijzenfondsen inde tuinbouw,
de regeling voor prijshandhaving van aardappelpootgoed, de opvangregeling voor verse haring, de voorstellen, diebijde Stichtingvoorde
Landbouw in behandeling zijn om tot een minimumprijsregeling voor
consumptieaardappelen te komen.
De pogingen tot het leggen van een bodem in de markt zijn niet
uitsluitend een na-oorlogs verschijnsel. In de dertiger jaren, onder
vigueur van de landbouwcrisismaatregelen, zijn er ook vele voorbeelden van te noemen. De nu nog bestaande surplusfondsen voor de
bloembollen dateren reeds uit dezejaren. Ook in het buitenland zijn
vele voorbeelden te vinden. Terwijl op internationaal terrein de goederenovereenkomsten - zoals o.a. de juist in werking getreden internationale tarwe-overeenkomst - direct of indirect eveneens mede gericht zijn op het handhaven van minimumprijzen.
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Het nemen van maatregelen, waarmede beoogd wordt een bepaald
product niet beneden een zekere prijs op de normale afzetmarkt te
laten dalen, wordt algemeen gemotiveerd met het weren van prijsbederf, het voorkomen van een ineenstorting van de markt van het betreffende product. De ervaring heeft geleerd of er bestaan sterke vermoedens, dat een relatief groot aanbod een sterke prijsdrukkende
werking uitoefent of met andere woorden, dat de vraag onvoldoende
toeneemt bij een verlaging van de prijs. Dit is een algemeen bekend
verschijnsel bij landbouwproducten. Reeds in de zeventiende eeuw
constateerde de Engelse statisticus GREGORY K I N G het verschijnsel,
dat een overvloedige tarwe-oogst dikwijls gepaard ging met zulke lage
prijzen, dat de totale geldswaarde lager was dan in jaren met een
slechte oogst.
Hoe kleiner de markt is des te eerder doet zich dit verschijnsel gevoelen. Bij een grotere markt compenseren zich ni. de schommelingen
in de oogstopbrengsten eerder in zekere mate. O p het eerste gezicht
zou men geneigd zijn te denken, dat deze grotere markt bestaat voor
onze landbouwproducten, daar de producten, waarvoor getracht
wordt hier een bodem in de markt te leggen, tevens tot onze belangrijke
uitvoerproducten behoren. De moeilijkheid is evenwel, dat deze buitenlandse markt voor een belangrijk deel geen vrije markt is. Door
contingentering is veelal een limiet gesteld aan onze uitvoer en zelfs
wcrdt in sommige gevallen de import in het buitenland alleen geduld
als een aanvulling op de v a n ja a r totjaar wisselende tekorten van eigen
productie. De uitvoer van vele van onze producten wordt op deze
wijze van tijd tot tijd door allerlei bijzondere factoren belemmerd, die
niet door een verlaging van de prijs kunnen worden overwonnen. Het
voordeel van de grotere markt verkeert onder deze omstandigheden
ten aanzien van de gevolgen voor de binnenlandse marktsituatie dan
ook dikwijls in het tegendeel.
Aan de andere kant iseen markante trek van de agrarische productie,
dat de vaste kosten een groot percentage van de totale kosten uitmaken.
Dit spreekt vooral in de gezinsbedrijven, waar de eigen arbeid tot de
vaste kosten moet worden gerekend. Een lage prijs voor het product
heeft daarom veelal slechts een geringe remmende werking op de omvang der productie.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de producenten alle moeite doen om
zoveel mogelijk deze slechte risico's uit te schakelen en ook, dat de
Overheid hier, onder bepaalde voorwaarden, zo nodig de helpende
hand biedt.
De bedoeling van het leggen van een bodem in de markt is uiteraard
in de eerste plaats het verkrijgen van een hogere totale geldopbrengst,
dan zonder deze maatregel het geval zou zijn. In de tweede plaats
wordt op deze wijze getracht een grotere mate van stabiliteit in de productie te verkrijgen. Ten slotte ligt het tevens in de bedoeling de goede
en slechte kansen van de markt, voor zover deze uit toevallige, onper-
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soonlijke omstandigheden voortspruiten, op billijke wijze te verdelen
over alle producenten.
Het lijkt mij de moeite waard enige aspecten van minimumprijsregelingen voor landbouwproducten aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Het vraagstuk, dat hier aan de orde is, raakt de monopolistische prijsvorming. Nagegaan zal daarom worden hoe men in de
landbouw tot een aanbodmonopolie geraakt. Van wezenlijke betekenis
is voorts de elasticiteit van de vraag bij uitoefening van een aanbodmonopolie en de mogelijkheid tot splitsing van de markt voor een
politiek van prijsdiscriminatie.
De handhaving van minimumprijzen maakt beperking van het aanbod op de markt noodzakelijk; evenwel kan zich ook de wenselijkheid
tot productiebeperking voordoen. Het is een belangrijk aspect van het
vraagstuk op welke wijze getracht wordt de productiebeperking te
bereiken. Tenslotte verdient de verdeling van de lasten van de minimumprijsregeling de aandacht.
Het aangesneden onderwerp kan in de mij toegemeten tijd uiteraard
slechts op beknopte wijze worden behandeld. O m niet in algemeenheden te vervallen heb ik er de voorkeur aan gegeven volledigheid op
te offeren ten bate van een zo concreet mogelijke bespreking van het
onderwerp aan de hand van enige recente voorbeelden van dergelijke
minimumprijsregelingen in Nederland.
Het handhaven van minimumprijzen voor de afzet is alleen mogelijk, indien er op een of andere wijze een aanbodmonopolie van het
betreffende product kan worden gevormd. Een aanbodmonopolie
bestaat niet van nature bij de producten van land- en tuinbouw. Het
is bekend, dat de voortbrenging hier geschiedt in een groot aantal
ondernemingen, die ieder in verhouding tot het totale aanbod slechts
een klein deel van het betreffende product op de markt brengen. Er is
dus een overeenkomst tussen de aanbieders noodzakelijk. Indien het
aantal aanbieders niet groot is, is een dergelijke overeenkomst zonder
al te veel moeite mogelijk. Dit blijkt o.a. in het geval van de opvangregeling voor verse haring, die tussen een twintigtal reders is overeengekomen. Veel moeilijker ligt het wanneer het aantal aanbieders in de
duizenden loopt. Alleen bij een zeer hechte en nagenoeg alle aanbieders omvattende organisatie is dan op vrijwillige basis iets te bereiken. In de tuinbouw bezit men kennelijk een dergelijke hechte en
vrijwel alle aanbieders omvattende organisatie in het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen in Nederland. O p vrijwillige basis is het
deze organisatie gelukt een effectief aanbodmonopolie te vormen.
Uiteraard is hierbij een belangrijke steun voor de uitvoering van de
regeling, dat door de Overheid verkoop van de producten via de
veilingen is voorgeschreven. Dat het deze organisatie gelukt is zonder
directe Overheidsmaatregelen een ingrijpende regeling, waarbij heffingen worden opgelegd, ophoudprijzen vastgesteld en vergoedings-
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prijzen voor doorgedraaide producten worden uitgekeerd, die veelal
belangrijk lager zijn dan de ophoudprijzen, wekt bewondering voor het
organisatietalent en het saamhorigheidsbesef in de tuinbouw.
Zover is men elders in de landbouw nog niet. De regeling voor de
pootaardappelen is geheel vastgelegd in een verordening van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed. Ook de regeling voor de
bloembollen steunt op een verordening van het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten, waarbij de heffingen dwingend worden opgelegd. In
de meeste gevallen zal de helpende hand van de Overheid niet kunnen
worden ontbeerd.
De eenvoudigste effectieve wijze voor het leggen van een bodem in
de markt bij een groot aantal aanbieders is het afnemen van alle niet
voor de gestelde minimumprijs op de normale markt verkoopbare
producten tegen de gestelde minimumprijs door het een of andere
centrale orgaan van de producenten. Geen enkele economisch denkende aanbieder zal onder die omstandigheden bereid zijn voor een
lagere prijs op de normale markt te verkopen. Blijkbaar behoeft in alle
gevallen evenwel niet zover te worden gegaan. Bij de groenten en het
fruit worden ni. de vergoedingsprijzen voor de overschotten belangrijk
lager gesteld dan de minimumprijzen, waarvoor het product wordt verkocht. Het verbod van Overheidswege om buiten de veiling om te verkopen en de bedreiging met uitsluiting van verdere deelneming aan
de regeling van de overtreder zijn hier blijkbaar in staat ook minder
goedwillenden in toom te houden.
Voor de uitbetaling van de overschotten tegen de minimumprijzen
of lager gestelde vergoedingsprijzen zijn geldmiddelen nodig. Deze
moeten gevonden worden uit de opbrengst van het product, tenzij de
Overheid hiervoor fondsen beschikbaar stelt. I n de dertiger jaren was
dit laatste voor de groenten regel; sedert 1948 brengt de tuinbouw
evenwel zelfde middelen geheel op. In ons betoog veronderstellen wij,
dat de geldmiddelen benodigd voor het uitkeren van vergoedingsprijzen voor de niet tegen de minimumprijzen afzetbare hoeveelheid
product, opgebracht moeten worden door de producenten van dit
voortbrengsel.
Bij de uitvoering komen allerlei vraagstukken naar voren, verband
houdende met het stellen van de minimumprijzen en vergoedingsprijzen, alsook met de wijze waarop de benodigde geldmiddelen worden verkregen en omgeslagen over de individuele producenten.
Het leggen van een bodem in de markt voor een bepaald product
betekent, dat de verwachting bestaat, dat van dit product een zekere
hoeveelheid niet tegen de gestelde minimumprijs voor de normale afzet op de markt kan worden geplaatst. Anders zou immers de bodem in
de markt niet effectief zijn en dus evengoed kunnen worden gemist.
Aïin het handhaven van een minimumprijs zit dus onherroepelijk vast,
dat een bepaalde hoeveelheid product aan de normale afzet wordt
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onttrokken, tenzij zodanige productiebeperkende maatregelen worden
genomen, dat dit anders te verwachten overschot niet wordt geproduceerd.
Wij veronderstellen dus - en zo ligt het in de practijk ook - dat tegen
de gestelde minimumprijs onverkoopbare overschotten ontstaan. Deze
overschotten moeten van de normale markt worden geweerd. Betreft
het een product met een vrij grote duurzaamheid en is het aanbod
slechts tijdelijk te groot om opgenomen te worden tegen de gestelde
minimumprijs, dan kan in opslag voor latere verkoop op de normale
markt een oplossing zijn gelegen. Er moet evenwel hierbij niet worden
vergeten, dat bij een duurzaam product in de prijsvorming reeds rekening wordt gehouden met de verwachtingen van het aanbod in de toekomst. Bovendien heeft het aanhouden van grote voorraden, die bij
een verbetering van de marktpositie zullen worden losgelaten, een
prijsdrukkende werking. Potentieel zijn deze voorraden als het ware
voortdurend in de markt. Is het overschot daarentegen een constant
aanwezig verschijnsel, dan is het steeds groter worden van de voorraad een regelrechte bedreiging voor het handhaven van de gestelde
minimumprijzen.
Voor het effectief handhaven van een bodem in de markt is het dan
ook gewenst, dat de overschotten definitief aan de normale bestemming
worden onttrokken. Voor niet-duurzame producten is dit nauwelijks
een probleem. Deze overschotten nu kunnen voor de abnormale afzet
geen of slechts een geringe prijs opbrengen. De mogelijkheid bestaat
evenwel ook, dat deze opbrengst nog gewicht in de schaal legt. Het
eerste geval doet zich voor bij verschillende groenten. Bloembollen
hebben als veevoeder nog enige waarde, m a a r in verhouding tot de
gestelde minimumprijzen is dit een onbetekenend bedrag. Veel gunstiger ligt dit bijv. bij de pootaardappelen, waar de prijs van de nietverkochte hoeveelheden voor veevoederdoeleinden nog wel een derde
van de minimumprijs kan bedragen, terwijl dit bij consumptie-aardappelen eventueel wel ongeveer de helft zou kunnen uitmaken.
Gaan wij van een gegeven hoeveelheid product uit en laten wij dus
de verandering in kosten, die gepaard gaat met een vermindering of
vergroting van het aanbod buiten beschouwing, dan kan in het algemeen het volgende worden gesteld. Het handhaven van een minimumprijs voor de normale afzet levert voor de aanbieders alleen dan voordeel op, indien de opbrengst van de hoeveelheid, die bij de gestelde
minimumprijs wordt verkocht, vermeerderd met de opbrengst van het
overschot voor de abnormale afzet, groter is dan de opbrengst, die de
totale hoeveelheid product zou hebben opgebracht tegen de lagere
prijs, die op de vrije markt anders zou zijn tot stand gekomen. Indien
het overschot een te verwaarlozen opbrengst heeft, wil dit - in een
vakterm uitgedrukt - zeggen, dat alleen voordeel kan worden verwacht, indien de elasticiteit van de vraag kleiner dan 1 is. Naarmate
de waarde van het overschot voor de abnormale afzet in verhouding
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tot de gestelde minimumprijs groter is, kan de elasticiteit van de vraag
ook groter zijn om nog met voordeel voor de producenten een bodem
in de:markt te leggen.
In het algemeen wordt ervan uitgegaan, dat de elasticiteit van de
vraag voor landbouwproducten gering is. Het moet echter gevaarlijk
worden geacht om dit zonder meer als algemeen geldend uitgangspunt
te aanvaarden. O p een tweetal punten zullen wij hierbij de aandacht
vestigen. In de eerste plaats mag niet worden verondersteld, dat de
elasticiteit van de vraag voor elk prijstraject gelijk is. Nemen wij bijv.
het geval van de pootaardappelen. Indien bij een prijs van tien cent
per kg practisch alle aardappelverbouwers alleen goedgekeurd pootgoed gebruiken, is het duidelijk, dat een prijsverlaging geen toeneming
van het gebruik kan teweegbrengen. Wanneer echter bij een prijs van
15 et per kg slechts de helft van de aardappelverbouwers goedgekeurd
pootgoed gebruikt, zijn er nog goede kansen voor vergroting van de
afzet bij prijsverlaging.
In de tweede plaats moet worden bedacht, dat zelfs voor het geval
de elasticiteit van de vraag van een bepaald product in zijn geheel
genomen gering is, dit nog niet inhoudt, dat de vraag naar dat product
van een bepaalde aanbodcombinatie gering is. Nemen wij weer als
voorbeeld de pootaardappel. In het buitenland kan de zaak zo liggen,
dai:de vraag naar pootgoed in totaal weinig toeneemt bij een verlaging
van de prijs. Indien evenwel de prijzen van Nederlands pootgoed, rekening houdend met kwaliteitsverschillen, relatief lager komen te liggen
dan van ander pootgoed, dat op de buitenlandse markt wordt aangeboden, kan blijken dat de elasticiteit van de vraag naar Nederlands
pootgoed wel belangrijk is. Daar komt bij, dat een monopolistische
prijspolitiek van een grote groep producenten, die gericht is op zo hoog
mogelijke prijzen, onherroepelijk concurrenten-outsiders kweekt, die
aangelokt door de hoge prijzen, ook hun geluk gaan beproeven. Als
dc2:e concurrenten in het land van afzet zetelen, bestaat bovendien
nog het gevaar, dat, indien ze één keer gevestigd zijn, ze erin slagen
bescherming van de eigen regering te verkrijgen. Hoe minder kans men
de concurrenten geeft vaste voet te krijgen bij handhaving van hoge
prijzen, des te beter. Huidig voordeel kan later wel eens dubbel nadeel
blijken te zijn.
Indien voor het overschot van het niet voor normale afzet verkochte
product nog een opbrengst kan worden verkregen, die gewicht in de
schaal legt, is ook de elasticiteit van de vraag van de secundaire afzet
van betekenis. Als de prijs voor secundaire afzet niet of slechts weinig
wordt beïnvloed door de grootte van het overschot, ligt de situatie
gunstig. Waarschijnlijk is dit het geval voor de tot vismeel verwerkte
haringen en de voor veevoeder bestemde pootaardappelen, daar deze
kwantiteiten veevoer in verhouding tot de totale vraag naar veevoeder
geen grote betekenis hebben.
Ingeval een product op twee of meer te scheiden markten kan wor-
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den afgezet, maakt de monopolisering van het aanbod prijsdiscriminatie tussen deze markten mogelijk en voordelig, indien de elasticiteit
van de vraag op die verschillende markten voldoende uiteenloopt.
Deze splitsing in markt kan op verschillende wijze worden verkregen.
In het voorstel, dat aanhangig is gemaakt bij de Stichting voor
de Landbouw ten aanzien van de aardappelen, wordt de splitsing
gemaakt in de bestemming voor menselijk gebruik en voor veevoeder. Zo zou voor melk een natuurlijke splitsing gevonden kunnen worden in de bestemming voor consumptiemelk, kaas en boter.
Uiteraard moet de splitsing van de markten zodanig zijn, dat de
producten, die op de markt met de lagere prijs worden afgezet niet
terecht kunnen komen bij de kopers, die in de normale markt thuishoren. Bij aardappelen kan men dit bereiken door de voor veevoeder
bestemde aardappelen voor menselijke consumptie ongeschikt te maken
door bijv. stomen. Bij de melk is dit al heel eenvoudig, daar boter niet
weer in consumptiemelk of kaas kan worden veranderd.
De elasticiteit van de vraag op de verschillende markten is van
wezenlijke betekenis en kan aanleiding geven tot vrij gecompliceerde
uiteenzettingen. x ) Eenvoudig en beknopt gesteld kan het volgende
naar voren worden gebracht. De prijsdiscriminatie zal des te meer
voordeel opleveren, naarmate de elasticiteit van de vraag in de markt
met de hogere prijzen kleiner is en die in de markt met lagere prijzen
groter. De toeneming van de afzet in de markt met lagere prijzen zal
in elk geval de totale geldopbrengst meer moeten vergroten, dan dezelfde kwantitatieve afneming van de afzet in de markt met hogere
prijzen de totale geldopbrengst verlaagt.
Indien de consumptieaardappelen op het prijstraject 7-4 et per kg
een inelastische vraag ontmoeten, terwijl de vraag naar voeraardappelen op het prijstraject van 5-3 et zeer elastisch is,ligt het gevaldusgunstig voor prijsdiscriminatie. Dit ligt bijv. ookzo,indien voor consumptiemelk op het prijstraject van 20 tot 25 et per kg de vraag weinig verandert, terwijl voor boter de vraag juist wel in belangrijke mate zou
reageren op hiermede corresponderende prijsveranderingen voor boter.
Door de scheiding van de markten en de beperking van het aanbod
op de markt met de inelastische vraag en de hogere prijs wordt verhinderd, dat de prijs voor het gehele aanbod daalt tot het peil van de
secundaire markt. Dus in ons voorbeeld, dat de consumptieaardappelen op de prijs van de voeraardappelen komen en de consumptiemelk
daalt tot het lagere peil, dat overeenstemt met de boterprijs.
Voorlopig is bij de beschouwingen uitgegaan van een gegeven hoeveelheid product. O p korte termijn, voor één oogstjaar, is deze veronderstelling veelal wel in overeenstemming met de feiten. O p langere
termijn gezien is dit evenwel niet zo. Belangrijk is nu in verband met
1
) JOAN ROBINSON, The Economics of Imperfect competition, London 1948, Chapter 15,
Price discrimination.
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ons vraagstuk te weten hoe de kosten verlopen bij een uitbreiding en
inkrimping van de productie. Indien de kosten, die bespaard kunnen
worden groter zijn dan de opbrengst van dat deel van het productieapparaat, dat het overschot geheel of gedeeltelijk veroorzaakt, is het
economisch niet verantwoord dit deel van de productie intact te houden. Blijken daarentegen de kosten van uitbreiding van de productie
geringer te zijn dan de werkelijke opbrengst, die ermede kan worden
verkregen, dan is zelfs vergroting van de productie geoorloofd.
Literaard gaat het hier om de werkelijke opbrengst en niet om de
opbrengst op basis van de vergoedingsprijzen, die de individuele teler
van het overschot ontvangt. Hier komt een gevaar naar voren van deze
prijspolitiek, waarbij voor de individuele producent de uitbetaalde
prijs als compas voor de productie een misleidend karakter heeft. De
individuele ondernemer produceert op basis van de minimumprijs
misschien nog met winst, terwijl in werkelijkheid een belangrijke
surplus-productie wordt gehandhaafd met belangrijk verlies. Het is
uiterst moeilijk in concreto uit te maken of zich dit geval voordoet of
nog net niet. Het voorkomen van overschotten is hiervoor nog geen
bewijs. Deze kunnen het gevolg zijn van incidenteel grote aanvoeren
tengevolge van bijzonder gunstige weersomstandigheden, terwijl ook
aan de vraagzijde tijdelijke verstoringen kunnen voorkomen. De voortbrenging van een duurzaam overschot, dat grotere kosten veroorzaakt
d a n de werkelijke opbrengst uitmaakt, is economisch echter niet verantwoord. In het rapport 1 ) van de commissie ter bestudering van de
moeilijkheden op bloembollengebied, wordt gesignaleerd, dat een
aantal snelgroeiende variëteiten wordt gekweekt en ingeleverd bij het
surplusfonds, terwijl bekend is, dat de handel deze variëteiten niet of
nauwelijks meer afneemt. De steeds wassende oppositie tegen de regeling voor de bloembollen is voor een belangrijk deel toe te schrijven
a a n de hoge heffingen, die betaald moesten worden tengevolge van de
voortdurend grote surplussen. Bij de groenten en het fruit, waar de
vergoedingsprijzen belangrijk lager worden gesteld dan de minimumprijzen, terwijl deze minimumprijzen op hun beurt weer belangrijk
beneden de kostprijs liggen is dit gevaar minder groot, hoewel toch
ook niet afwezig. Uiteraard is het mogelijk op andere wijze tot productiebeperking te komen, indien dit noodzakelijk is, maar toch is het
raadzaam de minimumprijzen zodanig te bepalen, dat zij zonodig
medewerken tot een inkrimping van de productie. Naast hetgeen in
verband met de elasticiteit van de vraag en de concurrentie van outsiders is gezegd ten aanzien van de wenselijkheid om de minimumprijzen op bescheiden hoogte te stellen een reden temeer, die tot matiging maant. Bij de pootaardappelen stelt men zich voor in deze richting iets te kunnen bereiken door een areaalheffing, die betaald moet
1
) Rapport der Commissie, ingesteld bij de beschikking van de Minister van L., V. en V.,
van 7 Mei 1947 no 3613, ter bestudering van de moeilijkheden op bloembollengebied,
Ministerie van L., V. en V., 1948, blz. 55.
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worden voor alle voor de keuring aangegeven pootgoed, terwijl deze
heffing niet terugbetaald zou worden bij afkeuring. Deze maatregelen
zullen inderdaad de verbouw van pootaardappelen remmen, Daarnaast zou een verzwaring van de keuringseisen ook in dezelfde richting
kunnen werken. Aan dergelijke maatregelen, die een selectieve tendentie hebben, moet zeker verre de voorkeur worden gegeven boven
bijv. een procentuele teeltbeperking, uitgaande van een bepaalde basisperiode, daar dan alles over één kam wordt geschoren.
Het is in het belang van de afzet, dat bij een minimumprijsregeling
zo weinig mogelijk wordt verhinderd, dat de beste kwaliteit van het
product voor de normale afzet beschikbaar komt en dus de slechtste
kwaliteit als overschot van de normale markt wordt verwijderd. Bij de
groenten en het fruit is dit in de vigerende regeling volledig mcgelijk.
Er wordt slechts één minimumprijs ongeacht de kwaliteit vastgesteld.
Automatisch vallen dus eerst de minder goede kwaliteiten af, indien er
een overschot is. Dat bij de vergoedingsprijs nog wel onderscheid gemaakt wordt tussen de kwaliteit van het doorgedraaide product, heeft
in dit verband geen betekenis, d a a r ook de hoogste vergoedingsprijs
nog beneden de minimumprijs van het betrokken product ligt. Geheel
anders daarentegen is de regeling voor de pootaardappelen opgezet.
Wij laten hierbij voorlopig terzijde, dat ook voor de onderscheiden
rassen of groepen rassen verschillende minimumprijzen zijn bepaald.
Dit punt zal verderop worden behandeld. Voor elk ras wordt ten aanzien van drie onderscheidingen een verschil in de minimumprijs bepaald. In de eerste plaats loopt de minimumprijs op naarmate de maat
kleiner, dus het aantal poters per 100 kg groter wordt. In de tweede
plaats is de minimumprijs voor pootgoed, dat afkomstig isvan het kleigebied in Friesland, Groningen en Noord-Holland één gulden hoger
gesteld dan dat afkomstig uit het overige gebied van Nederland. Terwijl tenslotte, naar gelang van de kwaliteitsklasse, de minimumprijs
hoger is gesteld.
Het verschil in minimumprijs, dat gemaakt wordt voor de uiteenlopende maten, kan men beschouwen als een aanpassing aan de hoeveelheden. Bij het pootgoed wordt de hoeveelheid nl. niet alleen bepaald door het gewicht, maar ook door het aantal pootaardappelen.
Het kwaliteitselement — hoewel aanwezig — speelt hier een minder belangrijke rol. Een differentiëring van de minimumprijs per 100 kg, al
naar de sortering verschilt, lijkt om deze redenen dan ook verantwoord. Anders ligt het evenwel met de verschillen in minimumprijs,
die verband houden met het teeltgebied en de kwaliteitsklassen. Indien
de gemaakte verschillen kleiner zijn dan de verschillen in waardering
van de markt voor pootgoed afkomstig uit het Noordelijk kleigebied
boven die uit overig Nederland en die van de verschillende klassen,
zijn de hogere minimumprijzen voor de betere kwaliteiten ineffectief
en dus overbodig. Zijn de verschillen in minimumprijs daarentegen
groter dan overeenkomt met de waardering van de markt, dan zal zich
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het verschijnsel voordoen, dat de minder goede kwaliteiten in grotere
mate worden afgenomen dan de betere kwaliteiten. De pootaardapp e k n uit overig Nederland zullen worden verkocht, terwijl in het
Noordelijk kleigebied een deel van de betere poters voor veevoeder
moet worden bestemd. De C-poters kunnen uitverkocht raken, terwijl
de betere B-poters in het onverkoopbare overschot terecht komen. Het
wil ons voorkomen, dat deze regeling tot ongewenste gevolgen kan
leiden. Het ware o.i. dan ook te verkiezen voor elke sortering één
minimumprijs aan te houden, die uiteraard dan afgestemd moet zijn
op de laagste kwaliteitsklasse in het minst gewaardeerde gebied. De
waa.rdering van de markt moet dan maar uitmaken hoeveel meer de
beschikbare hoeveelheden betere kwaliteiten kunnen opbrengen. O p
deze wijze wordt in elk geval bereikt, dat de beste kwaliteiten pootgoed ook als zodanig worden gebruikt. En dit lijkt ons voor de pootgoedteelt zelf van groot belang. Misschien wordt op deze wijze een
minder groot totaal bedrag voor het pootgoed geïnd, maar er staat
tegenover, dat ook de kosten van de prijshandhaving lager zullen zijn,
daar de vergoedingsprijzen nu ook alle gebaseerd zijn op de minimumprijzen van de laagste kwaliteit.
De vraag doet zich voor in hoeverre het juist en billijk is, dat voor
verschillende producten een bodem in de markt gelegd wordt uit
één minimumprijzenfönds. In het algemeen kan worden gesteld, dat
ei- een grote onderlinge vervangbaarheid moet zijn om verschillende
producten uit één fonds op een zeker prijspeil te houden. Is deze vervangbaarheid slechts in geringe mate mogelijk, ook al betreft het variëteiten van dezelfde soort, dan is er reden om deze variëteiten als afzonderlijke producten te behandelen. Zo worden bij de bloembollen in
feite de narcissen, vroege en late tulpen uit drie gescheiden fondsen
gesteund. x ) Bij de groenten en het fruit is men ook bewust de weg
ingeslagen van aparte fondsen voor elk product of groep samenhangende producten. Zoals terecht in een artikel 2 ) in het officieel
orgaan van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen wordt
opgemerkt, wordt op deze wijze de verantwoordelijkheid daar gelegd,
waar zij in de eerste plaats thuishoort, nl. bij de telers van een bepaald product. De vraag zou ook gesteld kunnen worden in hoeverre
de verschillende rassen of groepen rassen bij het aardappelpootgoed
in deze zin als afzonderlijke producten kunnen worden beschouwd.
Indien het grote aanbod vooral voorkomt bij bepaalde rassen en in
veel mindere mate of in het geheel niet bij andere, terwijl bovendien
mag- worden verondersteld, dat een sterke prijsverlaging van het
pootgoed van het ene ras de prijs van het andere ras weinig beïnvloedt, is er reden om een splitsing in het fonds te maken.
*) Sinds 1949 is er geen minimumprijsregeling meer voor hyacinthen.
*) Het principe van de heffingen ten behoeve van de minimumprijzenfondsen, Groenten
en Fruit, 14 Februari 1949.
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De kosten van het uit de markt nemen van de hoeveelheid product,
die bij de minimumprijs niet kan worden afgezet, moeten worden opgebracht door de producenten van het betrokken voortbrengsel. Daarbij is billijk en ook economisch juist, dat de producenten bijdragen in
de mate waarin zij mede het grote aanbod, dat een overschot tot gevolg had, hebben veroorzaakt. Uiteraard zijn dat niet alleen die producenten, waarvan de voortbrengselen in het overschot terecht komen.
Hierbij kan het toeval een rol spelen. Maar ook indien het niet toevallig is, doch een gevolg van het feit, dat zij de minst goede kwaliteiten produceren, zijn deze producenten nog niet alleen de veroorzakers van het overschot. Dat zijn evengoed de producenten van de
betere kwaliteit. Bovendien profiteren de producenten van de betere
kwaliteit ook van het uit de markt nemen van het overschot. Immers
dit verhindert, dat ook de prijzen van het betere product tot een laag
peil dalen.
Bij de bloembollen worden de kosten van het uit de markt nemen
bestreden door een procentuele heffing op de fictieve waarde van de
aangevoerde bollen berekend tegen de minimumprijzen. Bij de groenten en het fruit worden de kosten omgeslagen naar de aangevoerde
hoeveelheid in kg ofstuks. De motivering 1 ) die hiervoor gegeven wordt
lijkt onsjuist. De prijsverschilen, die op hetzelfde tijdstip voorkomen,
zijn een gevolg van verschil in kwaliteit of locale vraag. Zou men een
percentage van de geldelijke opbrengst heffen, dan zouden kwalitatief
betere artikelen meer moeten opbrengen dan minder goede producten. Dit zou een rem kunnen vormen voor het streven naar kwaliteitsverbetering. Bovendien is de betere kwaliteit niet een oorzaak voor het
ontstaan van het overschot, hiervoor is alleen het kwantum verantwoordelijk. Ook is het onjuist de voordelen, die een bepaalde groep
heeft door gunstiger ligging ten aanzien van de vraag als basis te nemen
voor de heffingen. Naast gelijktijdige prijsverschillen spelen in de tuinbouw evenwel ook prijsverschillen in de loop van het seizoen een belangrijke rol. Zo zal in het algemeen in de eerste tijd van aanvoer
- de primeurs — zelfs een minimumprijsregeling overbodig zijn. Zuiver
economisch gezien ishet dan ook niet noodzakelijk, dat in deze periode
een heffing wordt verricht. Indien evenwel alle telers vrijwel in gelijke
mate profiteren van de hogere prijzen in deze periode is er om practische redenen wel iets voor te zeggen om ook uit de opbrengst van deze
producten een bijdrage voor het fonds te verkrijgen nu het lijden kan.
Er is evenwel geen argument te vinden om deze hoog geprijsde producten zwaarder te belasten dan de overige. Het stelsel dat door het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen wordt gevolgd, komt ons
economisch verantwoord voor. Het stelsel, dat bij de bloembollen in
zwang is,komt in wezen hier dicht bij, daar niet de werkelijke verkoopprijzen als basis dienen, maar de minimumprijzen.
!) Zie noot 2, blz. 12.
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Bij de pootaardappelen wordt weer een andere procedure gevolgd
om de nodige financiële middelen te verkrijgen. In de eerste plaats
wordt een uniforme areaal-heffing verricht. Het ligt blijkbaar in de
bedoeling deze heffing te laten opbrengen door alle voor de keuring
aangegeven pootaardappelen. Strikt genomen is het onjuist om de afgekeurde percelen ook de kosten te laten dragen van een te groot aanbod van pootaardappelen, waarvoor deze afgekeurde percelen niet
verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Als een indirecte methode
om de pootaardappelverbouw te beperken kan deze heffing zonder
restitutie evenwel van nut zijn. De heffing per oppervlakte is dus op
een kwantitatieve grondslag gebaseerd. Daarnaast wordt evenwel nog
een heffing op het verkochte product verricht. Deze heffing wordt
verkregen uit het verschil tussen de gestelde minimumprijzen voor de
telers en de eveneens bepaalde minimumprijzen voor de export bij
vrije export en de prijzen bij export, waarbij in het kader van de
handelsovereenkomst vaste prijzen worden overeengekomen. Deze
vaste exportprijzen en minimumexportprijzen dragen niet weinig bij
tot het ingewikkeld maken van de pootgoedmarkt. De vraag moet dan
ook gesteld worden welke redenen er bestaan om naast de minimumprijzen voor de teler ook nog minimumprijzen voor de vrije export en
vaste prijzen voor de andere export te bepalen. Indien er sprake is van
handel met landen waar de invoer staatszaak is en dus centraal transacties worden gesloten, is het duidelijk, dat ook prijzen moeten worden
bepaald. Ook indien het kwantum, dat ingevoerd mag worden scherp
begrensd is, kan het van betekenis zijn tevens een bepaalde prijs te
bedingen om te verhinderen, dat de exporteurs of de importeurs profiteren van het overvloedige binnenlandse aanbod. Indien evenwel
geen kwantitatieve limiet aan de import van pootaardappelen wordt
ges:eld, lijkt het mij van kortzichtige politiek te getuigen om van
Nederlandse zijde tot prijsafspraken te komen of minimumprijzen
voor de export vast te stellen, die niet corresponderen met de
minimumprijzen voor de telers, maar daar een belangrijk grotere
ruimte tussen laten dan nodig is om de handelskosten te dekken.
De minimumprijzen voor de teler moeten m.i. het uitgangspunt
vormen voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke afzet in het
buitenland.
Daar de verwachting bestaat, dat het verschil tussen minimumtelersprijzen en minimumexportprijzen een opbrengst zal geven, die
belangrijk groter is dan voor de vergoeding van het surplus nodig is,
ligt het in de bedoeling op de voor uitvoer verkochte aardappelen
naderhand een toeslag te geven. De hoogte van deze toeslag is van
tevoren niet bekend. Indien zich evenwel hieromtrent concrete verwachtingen kristalliseren bij de telers is de kans groot, dat bij een overschot de telers bereid zijn op de gestelde minimumprijzen ten opzichte
van de handel een reductie toe te staan, die het bedrag van de ver-
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wachte toeslag nadert. 1 ) De minimumprijsregeling voor het aardappelpootgoed geeft de indruk, dat men teveel heeft willen regelen.
In het kort heb ik getracht enige belangrijke aspecten van het vraagstuk van de minimumprijsregelingen voor landbouwproducten te belichten. Onze slotsom is, dat het leggen van een bodem in de markt
in die gevallen, waar het aanbod een weinig elastische vraag ontmoet,
een bruikbaar middel vormt om de rentabiliteit van de productie nog
op een zeker peil te houden. Deze kans is des te groter naarmate splitsing van de markt kan worden verkregen en de voorwaarden voor prijsdiscriminatie gunstig zijn.
De gevaren voor het instandhouden van een constante overproductie en onvoldoende selectie naar kwaliteit, die door de minimumprijsregelingen worden opgeroepen, dienen evenwel niet over het hoofd te
worden gezien. De maatregelen zelve dienen zoveel mogelijk gericht
te zijn op de eliminering van een verliesgevende surplusproductie,
terwijl eventueel additionele maatregelen zullen moeten worden genomen om dit surplus niet te doen ontstaan of althans zo klein mogelijk
te houden. Het is van groot belang, dat geen maatregelen worden genomen bv. door een onjuiste verdeling van de kosten der regeling,
die een rem vormen voor de kwaliteitsverbetering.
In ons betoog is uitsluitend uitgegaan van de belangen van de producent. Het spreekt vanzelf, dat ook de belangen van de consument
niet onredelijk in het gedrang mogen komen door minimumprijsregelingen. Dit gevaar lijkt ons in de landbouw klein. De hulp, die
bijkans voor elke regeling in de landbouw nodig is van de Overheid,
geeft bovendien de waarborg, dat alleen dan een regeling tot stand
komt, indien het algemeen belang er niet door wordt geschaad.
%eer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Bij de aanvaarding van mijn a m b t moge ik allereerst mijn dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, voor mijn benoeming tot
buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Door de instelling van de buitengewone leerstoel in de staathuishoudkunde en landhuishoudkunde en de splitsing van de leerstoel in
staathuishoudkunde en agrarisch recht in twee afzonderlijke leerstoelen hebt Gij getoond van oordeel te zijn, dat meer aandacht aan de
1

) De nu ingestelde aflopende schaal voor de toeslag, waarbij aan de laatste 10 pet in
het geheel geen toeslag wordt verleend, remt wel de teler, die reeds het grootste deel van
zijn aangeboden hoeveelheid kwijt is, tot verkoop beneden de minimumprijs. Voor de teler,
die echter nog met zijn gehele voorraad of het grootste deel van zijn voorraad is blijven
zitten, is dit niet het geval. Van veel betekenis lijkt ons deze maatregel dan ook in dit
opzicht niet. Anderzijds kan het schadelijk werken om het beste pootgoed aan de markt
te brengen. Het doorkruist enigszins een gezonde prijsvorming.
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economische vraagstukken moet worden geschonken in het kadervan
de Landbouwhogeschool dantot dusverre mogelijk was. Naar ik hoop
zal hetU mogelijk zijn ook dewijzigingen inhetstudieprogrammaaan
te brengen, zoals die voorkomen inhetbij U aanhangig gemaakte voorstel van de Senaat, welke in nauw verband staan met de grotere
plaats, dievoor deeconomie is ingeruimd.
Het isvoor mij eengrote eeropU wvoordracht dezenieuwe leerstoel
te mogen bezetten. Voor hetin mijgestelde vertrouwen zegikU veel
dank. Gaarne geef ik U deverzekering, datikzaltrachten deaan mij
opgedragen taak naar mijn vermogen zogoed mogelijk te vervullen.

Dames enHeren Hoogleraren, Lectorenen Docenten,
Dat ik mij m a gaansluiten bij U w rij gevoel ik als een grote eer.
Met verschillende Uwer heb ik reeds samengewerkt in diverse commissies of ontmoette ik reeds in een gemeenschappelijke belangensfeer. Toch trof het mij hoevelen vanU ikslechts bijnaam kende, toen
ik voor het eerst eenvergadering vande senaat bijwoonde. Zeer ben
ik onder deindruk geraakt vandegrote verscheidenheid, diein wetenschappelijke specialisatie onder U wordt gevonden. Gaarne reken ik
op U w welwillendheid en hulp bij de uitoefening van mijn taak, die
slechts één van de vele facetten van de ons gezamenlijk opgedragen
bevordering van de landbouwwetenschap vormt.

HooggeachteMinderhoud,
Dat ik hierbij inzonderheid het oogricht op U , zal voor iedereen
duidelijk zijn. Als voorzitter van het Landbouw-Economisch Instituut sinds 1941, hebikU vannabij leren kennen enhogelijk waarderen. Ikprijs mij gelukkig U hier als mijn mentor, mag ikwel zeggen,
te vinden.
Mijne HerenHoogleraren-leermeesters vandeNederlandseEconomische Hogeschool,
Het is vreemd mij te realiseren, dat alle hoogleraren onder wier
leiding ik ruim tien j a a r geleden mijn studie voltooide te Rotterdam,
niet meer aan de Nederlandse Economische Hogeschool zijn verbonden. U allen, Hooggeachte BREGSTEIN, GOUDRIAAN, LEENDERTZ,

F . DE VRIES en POLAK, die ons het vorig j a a r
helaas ontvallen is, dank ik van deze plaats ten zeerste voor watGij
voor mijn wetenschappelijke vorming hebt gedaan. Bijzonder hebik
het gewaardeerd, d a t Gij mij in mijn doctorale studie met veel welwillendheid de gelegenheid hebt gegeven mij in het bijzonder toete
leggen op de bestudering van de economische vraagstukken van de
landbouw.
LIEFTINCK, SNELLER,
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Mijne Heren, leden vanhetBestuur van het Landbouw-Economisch Instituut,
Gij hebt mij niet alleen U w toestemming gegeven om naast het
directeurschap van het L.E.I. deze nieuwe functie te aanvaarden, Gij
hebt er zelfs op aangedrongen in het vertrouwen, dat op deze wijze het
onderzoekingswerk zal worden bevrucht door wetenschappelijke bezinning en het onderwijs kan profiteren van de ervaring opgedaan in
het onderzoek. Ik dank U hiervoor en ik hoop, dat ik Uw vertrouwen
in deze niet zal beschamen.
Dames enHeren Studenten,
Reeds enige maanden heb ik college gegeven. Het zal U reeds gebleken zijn, dat ik het niet voldoende vind U met allerlei economisehc
verschijnselen bekend te maken, maar het van essentiële betekenis acht
U de ondergrond van deze verschijnselen en de samenhang ervan duidelijk te maken. PIGOU 1 ) heeft de economisten onderscheiden in „toolmakers" en „toolusers". Het maken van nieuw gereedschap in de economische wetenschap is slechts voor enkelen weggelegd. Ieder, die
aanspraak wil maken op de naam van economist —en dat geldt ook voor
de landbouw-economist - zal evenwel de gereedschappen moeten kennen en kunnen gebruiken en daarvoor is het niet voldoende de werkstukken te bewonderen.
Wat wel met „landbouw-economie" wordt aangeduid is geen op
zichzelf staand complex van vraagstukken. Het is tenslotte niet anders
dan een toepassing van de ene theoretische economie op de vraagstukken in de landbouw. Het verheugt mij daarom ook zeer, dat door de
benoeming van een gewoon hoogleraar, die zich geheel aan de staathuishoudkunde kan wijden, de gewenste fundering wordt bevorderd,
die zo vruchtbaar isvoor de toepassing op de vraagstukken van de landbouw.
Als beginneling heb ik het gevoel in veel tekort te schieten. Gij kunt
mij niet beter helpen dan door mij U w wensen kenbaar te maken en
mij U w critiek niet te onthouden. O p deze wijze hoop ik een onmisbaar levendig contact met U te verkrijgen en U behulpzaam te kunnen
zijn met het leren kennen en goed hanteren van het economisch gereedschap.
Ik dank U voor U w aandacht.

*) PIGOU, The Function of Economie Analysis, Sidney Ball Lecture 1929, reprinted in
Economic Essays and Addresses, biz. 3.

35. R O N D O M H E T B E M E S T I N G S B E L E I D
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
H O O G L E R A A R IN DE LANDBOUWSCHEIKUNDE AAN DE LANDBOUWH O G E S C H O O L TE WAGENINGEN O P 28 OCTOBER 1949 D O O R

D R A. C. S G H U F F E L E N
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Mevrouw en Mijne HerenLectoren en Docenten,
Dames enHeren Wetenschappelijke Ambtenarenen
Assistenten,
Damesen Heren Studenten enGijallen,diedezeplechtigheid wilt bijwonen,
Zter gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
In mijn studententijd had ik bij de voorbereiding voor de afte leggen
examens de gewoonte uit mijn studieboeken en college-aantekeningen
excerpten te maken. Deze uittreksels werden op hun beurt weer verwerkt en langs enige van deze phases kon de inhoud van een vak tenslotte weergegeven worden met een enkel woord. De aanduiding van
het vak was dan als het ware het symbool geworden voor de ordening
van hoofdzaken en details.
Deze gewoonte kwam weer levendig voor mijn geest toen ik in het
Koninklijk Besluit, dat de benoeming inhield van het ambt dat ik nu
openlijk aanvaard, las: „...omonderwijstegeveninde Landbouwscheikunde".
In tegenstelling tot de gebruiken bij het lager, het middelbaar en het
voorbereidend hoger onderwijs, wordt de leeropdracht bij het hoger
onderwijs niet nader omschreven. Dit zou trouwens ook niet mogelijk
zijn, daar elke starheid de ontwikkeling van het vak ernstig zou belemmeren en elke beperking van vrijheid tegen de kenmerken ingaat, die
het hoger onderwijs sieren. Een dergelijke korte, maar afdoende omschrijving van de onderwijstaak vraagt echter een ernstige bezinning,
een bezinning, die de aard en daardoor mede het resultaat van het onderwijs zal bepalen onder enkel eigen verantwoordelijkheid.
Nu de landbouwscheikunde in haar volle omvang aan mij wordt
toevertrouwd, wil ik U gaarne iets mededelen over enkele gedachten,
die mede leidraad zullen zijn bij het te geven onderricht. Bij de aanvaarding van het ambt van Lector aan deze hogeschool, had ik reeds
het voorrecht in een openbare les over degrondslagen vanhet bemestingsadvies,een uiteenzetting te kunnen geven over de inhoud van de landbouwscheikunde in engere zin. Ofschoon deze analyse en synthese
van het vak een belangrijk deel uitmaakt van het te geven onderwijs,
mag hiermede niet worden volstaan.
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De vruchten, die het resultaat zijn van het academisch onderricht
van vandaag, worden veelal pas goed rijp na een lange bewaartijd.
Een tijd, waarin dejonge ingenieur zijn weg moet zoeken in de maatschappij.Sommigen van hen gaan met een diploma rechtstreeks naar de
boerderij ; zij moeten dikwijls vanaf de eerste dag zelfstandig de verworven kennis in practijk brengen. Anderen vinden bij het landbouwonderwijs, de landbouwvoorlichtingsdienst, bij de cultuurmaatschappijenofanderszins een werkkring; zij worden in het begin nog gesteund
door ouderen in de practijk ervaren krachten. Enkelen zullen na h u n
studietijd een zo gunstig milieu vinden, dat ze over een kwart eeuw geroepen worden de leidende functies in de landbouw in handen te nemen. Deze kleine groep moet dan in staat zijn, over vraagstukken te
oordelen, waarvan ze het bestaan in hun studententijd nauwelijks vermoed hebben. Hierbij moeten ze kunnen steunen op het onderwijs, dat
ze in hun leertijd hebben ontvangen.
Hieruit volgt, dat het onderwijs fundamenteel zal moeten zijn, dat
het grondslagen moet brengen, die langdurig geldig zijn. Deze kunnen
dan later in het practische leven ontwikkeld worden in afhankelijkheid
van de dan heersende omstandigheden.
Voor de docent brengt dit met zich mede, dat hij zijn oog gericht
moet houden op de toekomstige problemen en deze in een nog hypothetische vorm in de grondslagen van het vak moet verweven. In geen
geval mag hij zijn leerlingen slechts de vakbekwaamheid van het heden
brengen. Hiermede zou hij zichzelf en de hogeschool opsluiten in de
sfeer van enge zelfgenoegzaamheid.
Dit aspect van het universitair onderwijs kan slechts gedragen worden door de zelfwerkzaamheid van de hoogleraar. Hij moet tezamen
met zijn wetenschappelijke staf zoeken naar de oplossing van de problemen van het heden ;dikwijls zal dit een onderzoek zijn dat betrekkelijk kort duurt - het onderzoek op korte termijn. Hij moet daarnaast
in het bijzonder trachten de vraagstukken van de toekomst te stellen en
zo mogelijk een aanvang maken met het fundamentele onderzoek dat
aan de meer technische research voorafgaat. In het algemeen is dit
soort onderzoek meer te kenmerken met de term : onderzoek op langere termijn.
Beide genoemde soorten van onderzoek vormen de basis voor het
onderwijs, waarbij literatuurstudie om kennis te nemen wat elders
wordt verricht en wat hiervan de resultaten zijn, en een nauw contact
met de practijk in het bijzonder voor het stellen der problemen onmisbaar zijn. Deze basis van het onderwijs rechtvaardigt ten volle de kostbare inrichting, die een experimenteel vak behoeft. De laboratoria en
wat daarmede annex is, zoals proefvelden enz., zijn niet slechts nodig
om de studenten een oefengelegenheid te geven, zij zijn tevens noodzakelijk om het gesproken onderwijs levend te houden.
Dit zelf doen, moet tevens voor de studenten voorbeeld en aansporing zijn om ook zelfstandig te leren denken en werken. Maar wil het
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geen nodeloze „theorie" schijnen - de student is o zo critisch - dan
moet het in zich dragen de richtlijnen, die de toekomstig afgestudeerde
ir. zijn werkkring nodig kan hebben. Dat hier vele moeilijkheden liggen
en gauw misverstand ontstaat is duidelijk als men bedenkt, dat de toepassing van een resultaat van het onderzoek een kwestie van beleid is,
terwijl het onderzoek zelf van technische aard is. Het gebruik van een
uitgedachte werkwijze komt tot stand na een zorgvuldig afwegen van
de voor- en nadelen, die daaraan verbonden zijn, niet enkel in het
licht van de engere vakstudie, maar minstens in het geheel van de landbouw. De landbouwkundig ingenieur, die beleidzaken behandelt, moet
een beslissing nemen over de te voeren politiek in verband met de gehele economische en landbouwkundige constellatie van het land of nog
ruimer gezien van de gehele wereld. Eén van de steunpunten van mijn
onderwijs zal dan ook gevormd worden door ideeën omtrent de vraagstukken, die zich groeperen rondom het bemestingsbeleid. Enkele fragmenten hiervan wil ik gaarne wat nader voor U in deze oratie belichten.
Uit de aard der zaak zal hierbij het technische op de voorgrond staan,
dit betreft immers mijn aandeel in het landbouwkundig onderwijs over
deze zaken. U houdt mij ten goede, dat daarnaast de problematiek een
groot aandeel krijgt.
Het zal de ingewijden onder U niet verwonderen, dat ik hierbij op de
eerste:plaats het vraagstuk van de voorziening van de grond met organische stof aan een beschouwing wil onderwerpen. Het probleem van
de „ h u m u s " staat in het middelpunt van de belangstelling, het is er
zelfsbijna aan toeeenhuis-,tuin- enkeukenvraagstuk teworden, getuige
de artikelen, die overditprobleem in dedagelijkse pers verschenen zijn.
Niet slechts de meer bodemkundig gespecialiseerde vakgenoten, die
a a n vraagstukken als bodemerosie, behoud van bodemvruchtbaarheid
in physische zin en behoud van structuur werken, ofde meer in de richting van de bemestingsleer gedreven bodemkundigen, die in het bijzonder de vraagstukken over de evenwichtige bemesting en het rendement
der bemesting bestuderen, maar ook de plantenziektekundigen, die in
verband met de ziektebestrijding of de plantentelers, die in verband
met de vruchtopvolging, in dit vraagstuk geïnteresseerd zijn, hebben
hun aandacht aan dit probleem gegeven. Ook enkele geneeskundigen,
mijns inziens niet geheel kundig op het gebied, waarop ze zich hebben
bewogen, hechten een grote waarde aan de voorziening van de grond
met organisch materiaal, zij doen dit in verband met de gezondheid
van mens en dier.
Door de enorme ontwikkeling van de kunstmestindustrie en het zeer
grote verbruik van deze chemicaliën isinderdaad tijdelijk de toepassing
van organische stof in de grond, op de achtergrond geraakt. Niet in he*
minst, overigens geheel begrijpelijk, als gevolg van de richtlijnen, die
bij het wetenschappelijk landbouwscheikundig onderzoek golden. Er is
immers, ook in negatieve zin, steeds een langzaam doordringen van
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datgene, waarmede het onderzoek zich bezighoudt naar de practijk.
En als de man van het laboratorium geen aandacht aan een bepaald
vraagstuk besteedt, dan zal onherroepelijk ondanks de grote boerenervaring, dit vraagstuk ook bij de voorlichter en de practicus op het
tweede plan komen. Hierin ligt een ernstige waarschuwing voor de onderzoeker; hij mag het oude reeds bevestigde en feitelijk afgesloten onderzoek niet terwille van het nieuwe en interessante veronachtzamen.
Hierin ligt tevens demotivering voor hetsteeds weer herhalen van oude
onderzoekingen, voor het in stand houden van zeer eenvoudige proefvelden, dievoor de wetenschappelijke onderzoeker uit de tijd zijn, omdat ze niet wiskundig kunnen worden verwerkt, maar dievoor de practische landbouwer telkens een opfrissing van zijn geheugen betekenen.
Dat de resultaten van deze eenvoudige onderzoekingen regelmatig
moeten worden gepubliceerd is duidelijk. Ze moeten op tijd en met
regelmaat in de landbouwpers verschijnen.
Sommige onderzoekers achten de huidige toestand van de anionenbuffer van de grond zo ernstig, dat ze menen een ondergang van het
mensdom te kunnen voorspellen tengevolge van voedselgebrek, als er
niet spoedig eenverandering komt. Zo erg lijkt mij de situatie niet, ik
ben zelfs tot eengroot optimisme geneigd, gezien de mogelijkheden, die
in een beter gebruik van de kunstmest gelegen zijn. Maar onze steeds
voortschrijdende beperkter vruchtwisseling geeft tenslotte een dusdanige monocultuur, dat zonder maatregelen ernstige moeilijkheden ontstaan. De verstoring van het evenwicht, zoals dat in de natuur ontwikkeld is, moet zorgvuldig bestudeerd worden en we moeten langs
ogenschijnlijk onnatuurlijke wegde natuur in deze verstoring tegemoet
komen.
Over de onvruchtbare strijd tussen de enthousiasten van de kunstmest, de zogenaamde NPK-ers en devolgelingen van de extreme theorie van de organische stof, ook wel genoemd de Howardisten naar één
hunner groten, wil ik kort zijn. Een discussie in de stijl van Graham die
in zijn zeer lezenswaardig boekje SoilandSenceover het zuur zijn van de
grond alsvolgt schrijft: „Science helps uslittle in this matter, although
sourness in a narrow sence is scientifically understood. It is a state of
acidity, and chemist have put usinto a nice mare about it.They express
it by its opposite and measure it by a logarithme. Finest touch ofall,
they do not give it a name, but a cabalistic sign - p H - which is woefully lacking in vowels so that it cannot be pronounced," en in de stijl
van Hopkins, diein Chemicals, Humus andSoil opmerkt: „When Howard
thundered with sweeping generalities, Lady Eve pleads with detailed
case-histories. When Howard declared that chemicals must be abandoned, Lady Eve demands an inquiry to settle the issue by research...
but by research aimed at the humus school's self chosen target," lijkt
mij volkomen overbodig. AJs men de nadruk blijft leggen op de verschillen in inzicht en zich niet baseert op controleerbare en goed gefun-
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deerde feiten, die voor beide scholen aanvaardbaar zijn, zal er weinig
succes voor de landbouw uit voortkomen. Een door overeenkomsten
gedragen wederzijds contact zou echter tot een belangrijke verruiming
van de inzichten in deze moeilijke materie kunnen leiden. Dit is ook
noc.ig ten opzichte van de landbouwers, die zelf dikwijls niet geheel tot
oordelen bevoegd, nu in een chaos van ideeën worden verstrikt.
Ik dacht dan ook, dat het vraagstuk door beide groepen niet geheel
juist: gesteld wordt. Bij het opmaken van een landelijke bemestingsbalans blijkt, dat het voor ons land, dat we met zijn hoge opbrengsten
wel als voorbeeld mogen nemen, niet mogelijk zal zijn de voedingsstoffen, die voor de plant nodig zijn, met organisch materiaal toe te
dienen. Wil men dit toch doen, dan is het resultaat lagere opbrengsten,
dat wil zeggen honger of import uit verstandiger gebieden. Het is tijd
verspillen, hieraan te veel aandacht te geven. De organische stofvoorziening van de grond moet men niet zien in een directe verbetering van
de chemische vruchtbaarheid, we moeten deze bekijken in het kader
van de physische vruchtbaarheid van de grond. Zo beschouwd is het
geen vraagstuk meer vanj a of neen.
Het staat wel vast, dat er weinig gevallen bekend zijn over een schadelijke werking, ofschoon soms door onoordeelkundig gebruik van organisch materiaal de mogelijkheid van stikstof- en ook phosphaathonger voor de hogere plant niet is uitgesloten. Dit zullen echter uitzonderingen blijven. Het staat ook vast, dat in vele gevallen een zeer gunstig
effect op de opbrengst verkregen wordt door toediening van organische
stof aan de grond. Of het echter noodzakelijk is alle gronden regelmatig
van grote hoeveelheden stalmest, compost en groenbemesting te voorzien is nog steeds niet duidelijk. Er gaan stemmen op, dat bepaalde
gronden inderdaad geen behoefte aan deze materie hebben en dat de
toevoeging hiervan op de proefvelden geen resultaat geeft. Men kan
zich dan nog altijd afvragen, hoe lang kunnen we doorgaan met deze
wijze van bebouwen en bemesten. Komt er over enige tijd toch een
catastrophe en zoj a hoe lang duurt het nog? Vragen, waarop ik U het
antwoord schuldig moet blijven, maar die een aansporing zijn om bij
de experimenten over het vraagstuk, dat ik nu met U bespreek, zeker
ook de verschillende bodemtypen te betrekken. Een probleem dat ook
voor de andere bemestingsproeven bestaat. T ot heden is er nog te weinig rekeninggehouden met het feit, dat al ishet grondmonster, zoals het
op het laboratorium onderzocht wordt, wel ongeveer gelijk, de bodem,
dat is de grond in haar natuurlijke ligging nog grote verschillen kan
vertonen. Een niet eenvoudige zaak, die ook zeer nauw met de interpretatie van de gegevens, die door de chemische analyse van het monster verkregen worden, samenhangt.
Het vraagstuk over het te voeren beleid ten opzichte van de humus,
ligt niet direct op het landbouwkundig terrein in engere zin. De
research zal dan ook op de eerste plaats op andere problemen gericht
moeten zijn, willen we in de toekomst de toepassing van organisch
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materiaal op behoorlijke schaal mogelijk maken. Er zijn in hoofdzaak
twee problemen. Het eerste betreft het onderzoek naar de aard en de
eigenschappen van de verschillende producten, die voor het gestelde
doel bruikbaar kunnen zijn. Het tweede probleem betreft het verkrijgen en eventueel fabriekmatig bereiden van deze stoffen.
We mogen als vrijwel zeker aannemen, dat humus een polymerisatie
en condensatie product is van verschillende verbindingen, waarbij de
natuurlijke lignine met haar voorstadia en afbraakproducten, de koolhydraten en hun ontledingsproducten en de eiwitten met de bijbehorende hydrolyseproducten, zoals aminozuren een belangrijke plaats innemen. We onderscheiden twee soorten humus, de instabiele humus,
die door de micro-organismen van de grond wordt afgebroken en
daarom ook wel voedingshumus genoemd wordt en de stabiele humus,
die zoals haar naam zegt, een zekere resistentie vertoont tegen de aantasting, zoals die in de grond plaats heeft.
We weten, dat de stabiele humus een C/N quotiënt heeft van omstreeks 10. Algemeen wordt aangenomen, dat onder invloed van
micro-biologische processen een product met dit quotiënt bereikt
wordt. Hetzij door een overmatig verlies van stikstof, als we van producten met een laag quotiënt uitgaan, hetzij door een extra verlies aan
koolstof, indien het uitgangsproduct een hoog quotiënt heeft. Enkele
voorlopige onderzoekingen op ons laboratorium hebben aangetoond,
dat bij de synthese van methylglyoxaal en amino-azijnzuur, tot humusachtige stoffen, zoals die door Enders beschreven is, de grootste opbrengsten verkregen werden bij producten, die een C/N quotiënt van
omstreeks 10 hebben. Blijkbaar zijn deze producten stabieler dan de
andere. De mogelijkheid bestaat nu, dat ook in grond, stalmest en
compost chemische, niet van de micro-organismen afhankelijke reacties, tot een soortgelijk eindproduct voeren. Hieruit volgt, dat de kans
niet is uitgesloten om door chemische middelen invloed uit te oefenen
bij de vormingswijze van humus. Een nader onderzoek zal moeten uitmaken of de omstandigheden, waaronder de synthese het meest glad
verloopt in de practijk realiseerbaar is, zodat bij de bereiding van stalmest en compost kan worden ingegrepen. Mijn laboratorium zal deze
weg vervolgen en we zullen trachten na te gaan, of inderdaad een speciaal deel van de humus, zoals Williams veronderstelt, voor de structuur van de grond het meeste bijdraagt. Indien dit juist blijkt te zijn,
zal naar een rijkelijke vorming van dit product in stalmest en compost
moeten worden gestreefd.
Bij een stalmestgift van 30.000 kg, die aan droge stof rond 6000 kg
bevat, wordt aan de bouwvoor ongeveer 300 kg stabiele humus gegeven. Verreweg het grootste deel is dus voedingshumus. Door het verhogen van de hoeveelheid stabiele humus zou een belangrijke verbetering van de vlokstructuur mogelijk zijn, terwijl de resterende hoeveelheid instabiele humus nog voldoende voor de aggregaat-structuur kan
bijdragen.
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Een belangrijke vraag, die hier haar voren komt is het aandeel dat
stabiele en instabiele humus elk op zichzelf heeft voor het verkiijgen
van een structuurtoestand van de bodem, die met de naam kruimelstructuur wordt aangeduid. Het is wel duidelijk, dat voor het instand
houden van deze aggregaten de toevoeging vanvoedingshumus aan de
grond noodzakelijk is. Immers bij de kruimels, wordt in tegenstelling
tot de kluitjes, de resistentie niet direct veroorzaakt door chemische en
physisch-chemische krachten, hier moet de houdbaarheid verkregen
worden door bacteriënslijmen en schimmeldraden, dus door een goed
gevoed en daardoor ontwikkeld micro-leven in de grond.
Het ligt mijns inziens niet op de weg van het landbouwscheikundig
laboratorium zich met het practijk-onderzoek op dit gebied bezig te
houden. H e t omvangrijke apparaat van proefvelden op diverse bodemtypen met de daarbij behorende diensten kan beter verzorgd worden door het proefstationswezen. Mijn taak zieik in het chemisch onderzoek en dit zaldevolle aandacht hebben.
Is; enerzijds de kwaliteit van de organische stof, zoals ik reeds betoogde van zeer grote betekenis, mede in verband met het feit, dat het
niet uitgesloten is, dat door een beter product mogelijk minder nodig
is, anderzijds ishetvraagstuk van degewenste hoeveelheid en misschien
nog meer het vervaardigen daarvan en het opsporen der grondstoffen,
waaruit de bereiding kanplaats hebben, van groot belang.
De vraag hoeveel organische stof gemiddeld perja a r per ha aan de
bouwvoor moet worden toegevoegd isniet eenvoudig te beantwoorden.
Enerzijds kennen welangdurige proeven, waarbij de opbrengsten normaal zijn, terwijl reeds in honderd jaar geen organisch materiaal aan
de grond is toegevoegd. Ik bedoel de proeven van het proefstation
Rothamsted. Anderzijds kennen we verschillende gevallen, waarbij
een kleine toevoeging van organische stof duidelijke opbrengststijging
geeft, terwijl weer andere gronden pas op grotere hoeveelheden reageren. Het is moeilijk hierbij uit te maken, of inderdaad altijd organische stof debeperkende factor is,het is evengoed mogelijk, dat dit een
deficit geweest is van één of meer elementen, en ik denk hier in het
bijzonder aan de sporenelementen, die ôf met organische stof werden
toegevoegd, ófdoor deze toevoeging mobiel, dusvande plant opneembaar werden gemaakt. We bezitten niet voldoende goede experimenten
om de gestelde vraag exact te beantwoorden en we moeten ons behelpen met een schatting. Hierbij kan men van verschillende waarnemingen uitgaan. Gaat men uit van de koolzuurproductie van de
grond, dan komt men tot een hoeveelheid organische stof, die per ja a r
per ha verbrand moet worden, van 8.000 à 12.000 kg droge stof. Gaat
men uit van het door Hudig gegeven cijfer, die bij een concentratie
van 0,2 % een drempelwaarde vindt, dan komt men op ongeveer
6000 kg. Acht meneenpractische bemesting van gemiddeld 20.000 kg
stalmest per j a a r voldoende, dan is dit cijfer 4000 kg. I n dit laatste
geval moet het echter vermeerderd worden met de stoppelresten, die
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ook nog ongeveer 4000 kg bedragen, zodat de som weer 8000 kg wordt.
Onder ideale omstandigheden zal er dus per ha per jaar een hoeveelheid organische stof in de bouwvoor verbranden, die aequivalent is
met rond vier ton steenkool. Inderdaad geen kleinigheid en meer als
nodig is om een niet te groot woonhuis in de winter te verwarmen.
Dat deze hoeveelheid organische stof in onze huidige maatschappij
niet kan worden opgebracht is meermalen betoogd, maar hier ligt ook
de kern van het op te lossen vraagstuk. Moeten we weer terug naar de
tijd van het tonnetjesstelsel? Misschien zou dit een rigoreuze, maar
niet te aanvaarden oplossing geven door een verhoging van het sterftecijfer en daardoor een kleinere behoefte aan voedsel. Toch zou het
terugbrengen van de menselijke faecaliën naar de akker een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de voorziening van de grond met organische stof. Maar wie zal dit probleem op een hygiënische manier
oplossen in onze dichtbevolkte steden?
Een andere weg wordt bewandeld door hen, die trachten uit de onrendabele voorraad organische stof van de natuur te putten. Ik denk
hier aan de verschillende procédé's, ten dele in patenten vastgelegd,
die men ontwikkeld heeft om allerlei veensoorten tot een geschikte
kunsthumus te vervormen. O p dit gebied zal nog wel een en ander
te bereiken zijn, indien men producten met een lage kostprijs kan bereiden. Dure ingewikkelde fabricage-procédt's zijn hier echter niet op
hun plaats. Er zal naar een zeer goedkope methode gezocht moeten
worden. De theoretische studies van Mattson en anderen over de omzettingen van humus onder invloed van pH-veranderingen en N-giften
kunnen hierbij een uitermate goede richtlijn vormen. Het behoeft
niet nog eens gezegd te worden, dat de bereiding en conservering van
de stalmest en compost daarnaast alle aandacht moet hebben.
Van geheel andere en veel ingrijpender aard is het gebruik van een
veelvuldige groenbemesting en in het bijzonder het inschakelen van
de kunstweide. Deze maatregel zal slechts langzaam kunnen geschieden, ten dele is het een terugkeer, tot het gemengde of meer gemengde
bedrijf, waarvan het cyclusbedrijf de uiterste vorm is. V a n landbouwscheikundig standpunt is voor deze omschakeling alleen maar goeds te
zeggen. De nog betrekkelijk jonge onderzoekingen in ons land en de
grotere ervaring in het buitenland wijzen er duidelijk op, dat het
gedurende een aantal jaren in gras leggen van het bouwland, zeer
gunstig is voor de organische toestand van de grond.
Het vraagstuk van de groenbemesting ligt in de gematigde gebieden
iets anders dan in de tropen. Zal men in de het eerst genoemde streken,
hierbij veel aandacht schenken aan het stikstofgehalte van de groenbemester en dus met veel leguminosen werken, in de warme streken
met de snelle vertering van het organische materiaal, zal ook het
lignine-gehalte van de bemester een punt van studie moeten uitmaken.
Weliswaar zal daar de stikstofvoeding van het hoofdgewas, dikwijls
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alleen door de groenbemester verzorgd worden, maar voor het verkrijgen van een physisch goede grond, die vooral een geschikte wateren luchthuishouding heeft, moet het snelle vergaan van de snoeisels
en ingewerkte kruiden worden afgeremd. Dit is mogelijk door gewassen
te kiezen, die een hoog gehalte aan houtachtige stof hebben, daar deze
extra tot de vorming van stabiele humus bijdraagt. Ik meen dat een
uitvoerige studie op dit gebied, belangrijke resultaten kan leveren,
die ook in het bijzonder voor de bodembescherming van groot belang
kan zijn. Wij zullen terwille van Indonesië dit probleem ernstig moeten bestuderen.
Met de voorziening van de grond met organische stof hangt, zoals
reecis gezegd, zeer nauw samen het vraagstuk van de stikstofvoorziening van het gewas. Het zal immers altijd zo zijn, dat door deze toevoeging ook een gedeelte van de stikstofbemesting wordt gegeven. En
hiermede ben ik op een ander probleem gekomen, wat ik eveneens
fragmentarisch wil aanroeren. Het is voldoende bekend, dat een goede
stikstofvoorziening van het gewas noodzakelijk is en tevens dat er
weinig gronden zijn, die over een dusdanige stikstofvoorraad beschikken, dat bemesting met dit element overbodig is. Globaal genomen
vindt men bij het bestuderen van bemestingsproeven steeds, dat een
stikstofgift de beste meeropbrengsten geeft, beter dan kali- en phosphaatmeststoffen dat doen.
De wereldmarkt beschikt over een zeer groot sortiment van stikstofmeststoffen, sommige hiervan zijn historische producten, die hun algemene waarde hebben verloren, en enkel in speciale omstandigheden
een goede werking vertonen. Ik denk hierbij aan de kalkstikstof, die
als eerste product van de binding van luchtstikstof, nu in hoofdzaak de
rol van onkruidverdelger vervult. Andere hebben hun waarde, ook al
kunnen zij op een langere bestaansperiode terugzien, behouden. Terwijl sommige nieuwe producten, zoals de langzaam werkende kunstharsen op ureumbasis hun waarde nog zullen moeten bewijzen. In dit
sortiment zijn allerlei mogelijkheden opgesloten, van langzaam werkend tot snel werkend, van physiologisch-alkalisch tot bacteriologisch
zuur reagerend, van geconcentreerde meststof tot ruw zout met vele
nevenelementen en ballaststoffen toe. In het gebruik van deze stikstofmeststoffen komen merkwaardige tendenzen voor. Zo is in Engeland
de zwavelzure ammoniak de meest gebruikte stikstofmeststof, en in ons
land is dit de kalkammonsalpeter. De oorzaak van deze voorkeur heeft
niet altijd een landbouwscheikundige ondergrond. De bemesting in
Engeland heeft zich zeer sterk ontwikkeld in de richting van het mechanisch strooien, waarbij men van een samengestelde meststof gebruik maakt. Nu is zwavelzure ammoniak niet slechts in Engeland een
nationaal product, maar tevens een zout, dat zeer geschikt is voor het
maken van gekorrelde samengestelde meststoffen, die de kunstmeststrooier goed kan verwerken.
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In ons land is de nationale meststof, de meststof die geen deviezen
kost, de kalkammonsalpeter. We winnen immers uit de rijke lucht de
stikstof, reduceren deze tot ammoniak, cxyderen hiervan de helft weer
tot salpeterzuur, voegen beide samen en na een menging met koolzuurkalk, dat uit eigen bodem komt, is het product een geschikte handelswaar geworden. Dit proces, de bereiding van ammoniumnitraat, zal
in de toekomst de synthetische bereiding van de zwavelzure ammoniak
wel geheel verdrijven, want salpeterzuur is nu alom verkrijgbaar,
terwijl ik in mijn nog niet zo lang afgesloten studententijd leerde,
dat zwavelzuur het goedkoopste zuur was en dus overal voor werd
gebruikt.
Ik noemdejuist enige argumenten, die tot de voorkeur van bepaalde
meststoffen leidde, en deze zijn, zoals gezegd, allerminst van landbouwkundige aard. Hoe zal echter de keuze van de landbouwscheikundige
uitvallen. Hij zal zich laten leiden door het te verbouwen gewas, en
aan de hand van de eigenschappen van de grond, waarbij vooral de
zuurgraad naast de slempigheid een rol speelt zijn keuze doen. Wil
men dit op hoger plan zien, dan kan men tot een landbouwscheikundig juiste verdeling komen van ons totale stikstofverbruik over de
verschillende meststoffen.
Deze verdeling moet dan samenhangen met de kennis van onze
bodemtypen en het bouwplan van het gehele land. O p basis van dit
inzicht zou de deviezen-verdeling van de te importeren producten
kunnen worden vastgesteld, uit de aard der zaak binnen de grenzen
vanhet economisch mogelijke. Een goede kennis van onze bodemtypen,
hun eigenschappen en een juiste landbouw-statistiek is hiervoor noodzakelijk. Ofschoon mij niet voldoende gegevens ter beschikking staan
om een goed gefundeerd oordeel uit te spreken, meen ik wel globaal te
kunnen zeggen, dat wij 60 % van onze stikstof in de vorm van ammoniumnitraat kunnen geven, 10 % in de vorm van calciumnitraat,
10 % in de vorm van natriumnitraat en 10 % in de vorm van ammoniumsulfaat. De resterende 10 % kunnen dan over de andere meststoffen worden verdeeld. De gegeven theoretische verdeling wijkt niet
ver van de voor-oorlogse practijk af. Zouden wij, en dit is zeker niet
denkbeeldig, in verband met het arbeidersvraagstuk overgaan tot het
veelvuldig aanwenden van samengestelde meststoffen, dan zouden
we tijdelijk een geheel andere verdeling krijgen, gezien de technische
moeilijkheid, die ammoniumnitraat bij het samenstellen van deze
meststoffen geeft. Maar dit probleem is een vraagstuk, dat de technoloog wel onder de knie zal krijgen, daar kleine toevoegingen van water
absorberende stoffen en water afstotende chemicaliën nog vele mogelijkheden biedt om de vervloeiing te bestrijden.
Vergelijken wij de stikstofgiften, die in Nederland worden toegepast
met die in vele andere streken der wereld, dan blijkt dat we zeer grote
hoeveelheden gebruiken. Nu liggen onze oogsten ook dikwijls twee à
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drie maal zo hoog als die der andere landen, zodat, wat de wereldvoedselpositie betreft, het zeer aan te raden zou zijn de stikstofgiften
in de andere landen aanmerkelijk te verhogen. We moeten echter met
deze, zo gauw getrokken conclusie zeer voorzichtig zijn. Inderdaad is
stikstof dikwijls een minimum-factor, maar nog meer is water op vele
delen der aarde de beperkende factor, waardoor de opbrengst van het
gewas bepaald wordt. En het heeft geen zin zeer hoge stikstofgiften toe
te dienen als de oogst toch niet vergroot kan worden. Evengoed als
wai:er kunnen andere elementen in het minimum zijn en ook dan is het
nutteloos hoge stikstofgiften te geven. In de eerste plaats moet hier aan
een goede voorziening met kali en phosphaat gedacht worden. In het
beginvaneen studieoverhetmeststofgebruik in Amerika heb ik mij wel
eens afgevraagd, of de daar zo veelvuldig gebruikte samengestelde
meststoffen hun reden van bestaan hadden in een vermindering van
transportkosten. Immers het vervoer heeft over zeer grote afstanden
plaats, zodat elke besparing op ballast, van belang is. Dit bleek echter
spoedig niet juist te zijn. Onze Nederlandse gemengde meststoffen,
hebben maar weinig ballast, daar anionen en kationen, die beide voedingselementen zijn, tot één zout worden gecombineerd. De Amerikaanse samengestelde meststoffen zijn echter in grote meerderheid gewone mengsels van onze enkelvoudige meststoffen, zij hebben in het geheel geen extra hoog gehalte aan voedingsionen. De wijze van cultuur,
namelijk, het eerst de grond uitboeren, maakt het noodzakelijk, dat
bij bemesting allevoedingsionen aan de grond worden toegevoegd. Het
pleit voorhet Amerikaanse beleid, dat menin deze omstandigheden niet
de keuze van de meststof aan de boer overlaat, maarveel samengestelde
meststoffen in de handel brengt, die alle belangrijke voedingsionen bevatten. Ons landbouwonderwijs maakt dit beleid van de landbouwvoorlichting en handel niet zo noodzakelijk. Toch hoort men nog wel
eens, dat de oudere landbouwers b.v. kalk geven omdat dit goedkoper
is dan kali, uitgaande van de onjuiste gedachte dat mest, mest is. Het
lijkt misschien een ernstige ingreep in de landbouwscheikundige ontwikkeling van ons land, maar toch vraag ik me wel eens af, of het geen
zin heeft voor bepaalde streken en omstandigheden voor een vaste
vruchtwisseling goed gefundeerde bemestingsrecepten op te stellen.
Het zou de administratie van de landbouwer, waarmede hij blijkbaar
toch reeds overbelast is, aanmerkelijk kunnen vereenvoudigen. Ik ben
er ook niet van overtuigd, dat de huidige toestand zo is, dat de resultaten van het grondonderzoek voldoende worden uitgebuit. De eerste
gegevensvan eenbemestingsenquête, die ik met enkele studenten houd,
geeft me niet de indruk, dat bij de bemesting met het resultaat van het
grondonderzoek ten volle rekening wordt gehouden. Indien ditjuist is,
dan zou voorlichting op de voorgestelde wijze geen stap achteruit,
maar vooruit betekenen, omdat we blijkbaar het gebruik van de resultaten van het grondonderzoek hebben overschat. Het komt wel meer
voor, dat het eenvoudige practischer is dan het meer volmaakte.
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In dit verband wil ik gaarne wijzen op de streeklaboratoria van het
tuinbouwkundig onderzoek. Ook de landbouw zou gebaat zijn met
laboratoria, waar een deskundige op het gebied van bodem en bemesting in nauw contact met de practijk studies maakt van de problemen
van de streek. Dit doel is niet te bereiken met een ver doorgevoerde
centralisatie van de research, maar ook niet met het decentraliseren
van analyse-laboratoria.
Ofschoon ons streven moet zijn de hoogste opbrengst te verkrijgen
metdelaagste bemestingen, zien we in de practijk, dat er steeds zwaarder bemest wordt. We zien daarnaast een stijging van het gehalte aan
voedingselementen van de meststoffen. Kwamen op het eind van de
vorige eeuw de ruwe kalizouten op de markt, nu gebruikt men K-40,
K-50 of K-60. Deze concentratie van de meststoffen heeft ook minder
aangename gevolgen. Ze worden steeds zuiverder, en bevatten steeds
minder aan sporenelementen. Niet in het minst geldt dit voor de synthetische stikstofmeststoffen.
De gevolgen van deze ontwikkeling zien we steeds duidelijker. De
opbrengsten der gewassen worden steeds hoger, de gronden raken
steeds meer uitgeput aan deze sporenelementen en de symptomen van
hongerziekten treden steeds veelvuldiger op. In ons land kennen we
koperhonger, mangaanhonger, boriumhonger, ijzerhonger en zinkhonger, om enkele voorbeelden te noemen. Dit lijstje zal zich met nog
andere elementen uitbreiden, die evenals de genoemde deficiënties belangrijke oogst-depressies kunnen geven. In de landbouw is het gebruikelijk deze bodemziekten door een kleine bemesting met de betreffende
zouten te bestrijden, in de tuinbouw en in het bijzonder in de fruitteelt
heeft de bestrijding dikwijls plaats door bespuiting met een oplossing
van het element, dat in onvoldoende hoeveelheid in het blad voorkomt.
Hiermede is een nieuwe wijze van bemesting ingevoerd, die alle aandacht vraagt. Het isdikwijls zo, dat het element, dat degebreksziekte in
een gewas veroorzaakt, in de grond in voldoende mate aanwezig is,
maar dat het door de plant niet kan worden opgenomen. Het komt ook
wel voor, dat het element in voldoende mate in de plant aanwezig is,
maar daar niet physiologisch actiefis en dan tot calamiteiten leidt.
In het eerste geval geeft de toediening van het element aan de grond
een tijdelijk succes, zoals we b.v. bij de veenkoloniale ziekte bij de bemesting met mangaansulfaat waarnemen. Men moet, indien men de
eigenschappen van de grond niet verandert, de bemesting regelmatig
herhalen, omdat het toegevoegde mangaansulfaat door de grond weer
geïnactiveerd wordt. De remedie is hier niet de mangaanbemesting,
maar de grond, hetzij sterker alkalisch maken, wat bij kleigrond mogelijk is, hetzij meer zuur te maken, wat de oplossing voor de humushoudende zandgrond is.
Bij het zinkgebrek van de vruchtbomen ligt het geval nog extremer,
men heeft daar practisch nooit succes met een toevoeging van een
zinkzout aan de grond. Het is noodzakelijk dat de bomen met een op-
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kissing van zinksulfaat bespoten worden. De chemische gesteldheid van
de grond iszodanig, dat alle aan de bodem toegevoegd zink zo spoedig
gefixeerd wordt, dat de boom er niet aan te pas komt.
Bij deze fixatie kom ik dus ook weer terug op chemische verschijnselen, die zich in de grond voordoen, zoals dat bij het humusvraagstuk
het geval was. Beide zijn vraagstukken van fundamentele aard, daar
het de studie van chemische reacties betreft, die over eeuwen nog op
dezelfde wijze verlopen als nu.
Voor het bepalen van het bemestingsbeleid van nu en dat van de
toekomst, moet antwoord gegeven kunnen worden op een groot aantal
vragen. De toekomstige research, zal gericht moeten zijn om deze beantwoording zo volledig mogelijk te maken.
De eerste vraag van de twee, die ik nu slechts stellen wil, isvan meer
practische aard, maar zeer urgent; ik zou haar als volgt willen formuleren:
Wat zijn de huidige bemestingsgebruiken in ons land? Het zal misschien vreemd klinken, dat een landbouwscheikundige, die tot hoogleraar benoemd werd, deze vraag durft stellen. Het zal nog vreemder
klinken als ik U beken, dat ik haar niet kan beantwoorden. Er is zo'n
grote verscheidenheid in deze gebruiken in ons land, dat het enige
jaren zal duren, voordat alle gegevens verzameld zijn en het essentiële
van het bijkomstige gescheiden is. O p deze scheiding komt het aan, wil
men de vorderingen in de practijk van de uit de theorie bekende relatie
tussen de samenstelling en aard van de grond en de bemesting gefundeerd kunnen opstellen.
Een goede kennis van deze gebruiken zal ons mogelijk snel op weg
helpen verbeteringen aan te brengen.
Als tweede vraag zou ik willen stellen:Welke scheikundige verschijnselen spelen zich in de bouwvoor af? Ook deze vraag klinkt, ofschoon
ze theoretisch is, eenvoudig en menig landbouwkundig-ingenieur vindt
zich voldoende ingelicht als hij van kali-fixatie, N-binding enz. weet.
In werkelijkheid is ook deze vraag veel moeilijker te beantwoorden. De
reacties, die zich in de grond afspelen, worden geregeld door de
physisch-chemische activiteit van de verschillende stoffen. Nu is de
studie van deze activiteit in homogene systemen reeds niet eenvoudig,
maar in heterogene systemen zoals grond zeer moeilijk. Want nu vertel
ik U, dat wat ik in het begin met een aanhaling van Grahameen kabalistisch teken genoemd heb, nl. de p H van de grond, wel niet kabalistisch maar toch zeer onbepaald is. Niet in de bedoeling van Graham,
maar in de zin, dat we eigenlijk niet weten wat we meten, zodat het
tenslotte toch een geheim is. Het isvrijwel zeker, dat de EMK-meting,
die we voor de berekening van de p H gebruiken, niet alleen door de
activiteit der H-ionen wordt bepaald. Als we nu bedenken, dat alle
activiteitsmetingen in heterogene systemen hetzelfde euvel hebben, dan
ziet het er niet erg bemoedigend uit. De neiging om van dit fundamen-
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tele onderzoek maar af te zien en zich te bewegen op het veelkleurige
patroon van zeer samengestelde proefvelden, wordt dan ook groot.
Toch meen ik niet aan deze neiging te mogen toegeven, daar het genoemde fundamentele onderzoek, een rationele bemesting in de toekomst moet waarborgen.
De nieuwe Amerikaanse onderzoekingen, die op andere wijze dan
onze activiteitsmetingen werden uitgevoerd, wijzen duidelijk aan, dat
het bekalkings- en bemestingsvraagstuk zeer nauw samenhangt met de
activiteit van de aan de kleimineralen en humus gebonden ionen en
ook,dat de activiteiten van deze ionen met de zuurgraad van de grond
zeer onregelmatig kunnen wisselen. Bekalking en bemesting zijn afhankelijk van de aard van het adsorptie-complex. Men kan de resultaten
van het ene bodemtype niet zonder meer op het andere overdragen.
Met fundamentele kennis kan men echter de bodemsoorten rationeel
groeperen. Hiermede wordt niet gezegd, dat proefvelden geen waarde
hebben, zij hebben een andere waarde en bestuderen andere even belangrijke aspecten van het landbouwscheikundig weten. Ook deze
vraagstukken hebben de volle belangstelling van mijn laboratorium.
Terwille van het onderwijs iseen specialisatie op een te eng omschreven
gebied onjuist.
De studie van de organische stof, waarbij we nog lang niet aan de
activiteiten toe zijn heeft zijn eigen complicaties, waarvan ik U er
reeds enige noemde.
Met de het laatst gestelde vraag, die op de reactie van het dode deel
van de grond betrekking heeft, hangen vraagstukken over de levende
wezens in de grond nauw samen. Hierbij wacht de landbouwscheikundige op het fundamentele onderzoek van de kenner van de micro-flora
en fauna van de grond. Deze wel wat verwaarloosde materie, moet met
de chemische kennis te zijner tijd tot een sluitend geheel worden samengevoegd. Want de landbouwscheikundige moet zich, ofschoon hij
voor een belangrijk deel scheikundig of natuurkundig werkt steeds bewust blijven, dat zowel het gewas als een aanmerkelijk deel van de
grond van levende aard is. Hij moet zijn scheikundige kennis in dienst
stellen van dit leven om daardoor de levende mens en God te dienen.

Mijne Heren Curatoren,
Door mij aan Hare Majesteit de Koningin voor te dragen voor een
benoeming tot Hoogleraar in de Landbouwscheikunde, hebt gij een
groot vertrouwen in mij gesteld. Het is voor mij een grote voldoening
het vak, waarvan ik de ontwikkeling aan de Hogeschool bijna twintig
jaar van nabij heb kunnen volgen, nu zelfstandig te kunnen ontplooien.
Ik zal mijn uiterste best doen de zware taak die gij op mijn schouders
gelegd hebt naar behoren te dragen. Als ik hierbij aan mijn voorgangers Adolf Mayer, Aberson en Hudig denk zal dit zeer moeilijk zijn. Dat
onderwijs en onderzoek nog plaats moeten hebben in een noodvoor-
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zienimgbetreurik zeer. Ikvertrouw op Uw volle medewerking en reken
eropdat gijinstaat zultzijn, mij spoedig een nieuwewerkplaats te geven.
Dan pas zal ik mijn plannen ten behoeve van de landbouwscheikunde
goed kunnen verwezenlijken en dan pas zal ik mijn onderwijs goed
kunnen geven.
Mijne HerenLeden van deSenaat,
Vele rangen heb ik aan de Hogeschool doorlopen. Steeds heb ik Uw
volle zeer gewaardeerde medewerking gehad, eerst bij het onderzoek,
later bij de moeilijkheden, die de laatstejaren het onderwijs ondervond.
Mijn benoeming tot Hoogleraar brengt mij met het beleid der Hogeschool in aanraking. Ook op dit voor mij nog nieuwe terrein, zal ik Uw
adviezen niet kunnen missen. Ik ben er van overtuigd, dat gij mij ook
hier, zoals vroeger zovele malen op ander gebied, zult willen helpen. Ik
hoop dat de zakelijke contacten tot persoonlijke genegenheid kunnen
uitgroeien, want ook zakelijke kwesties zijn dan zoveel aangenamer
te behandelen.
Hooggeleerde Hudig,
Bij de aanvaarding van mijn Lectoraat heb ik U reeds oprecht bedankt voor alles wat ik van U heb mogen leren. Ik stel het op prijs dit
nogmaals te herhalen. In mijn rede zult gij Uw leerling herkend hebben, maar een leerling, die zijn eigen weg zal gaan. Dit is nodig en
noodzakelijk, daar anders het onderwijs tweedehands zou worden.
Toch zal de hoofdgedachte, die gij aan de Landbouwscheikunde gegeven hebt op ons laboratorium blijven voortleven. Ik behoef slechts de
studie van de organische stof en die der ionen-evenwichten te memoreren. Dat gij mij Uw steun hebt toegezegd bij de oplossing van vele
moeilijke problemen, waardeer ik zeer, ik zal deze hard nodig hebben.
Mijne HerenLectoren, Docenten en Wetenschappelijke Ambtenaren,
Jarenlang heb ik met U prettig samengewerkt in het belang van de
Landbouwwetenschap in al haar geledingen. Deze samenwerking blijf
ik ook nu nog op hoge prijs stellen.
Mijne Heren Assistenten, Ambtenaren en Beambten van het LandbouwscheikundigLaboratorium,
Het is onze gemeenschappelijke taak het onderzoek en onderwijs van
de Landbouwscheikunde aan de Hogeschool te verzorgen. Hierbij
heeft elk zijn eigen functie. Ik weet dat gij allen bereid bent de Uw
opgelegde taken met plezier te vervullen. Dit verheugt me, want het
werk loopt pas goed als het geen machine, maar een levend geheel is,
waar elk met zijn kennis en eigen aard toe bijdraagt.
35
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Mijne Heren vakgenoten, buitende Hogeschool,
Het zal voor mij dikwijls nodig zijn mijn kennis uit te breiden met de
jongste onderzoekingen, door U verricht; terwijl gij misschien ook een
gedachtenwisseling op prijs stelt. We hebben in de vele commissies, die
ons van tijd beroven, soms gelegenheid om ook over andere dan commissiezaken overleg te plegen, maar toch zal ik het op prijs stellen
door meer regelmatig contact een nauwere band te leggen.
Dames enHerenStudenten,
Student zijn is een groot voorrecht. Zich te kunnen wijden aan de
wetenschap en zich voor te bereiden voor een leidende taak in de
maatschappij is maar een klein deel van de bevolking gegeven. Ik heb
het voorrecht U in een onderdeel van Uw academisch werk te leiden.
In hoofdzaak zal dit op landbouwscheikundig gebied liggen, maar ik
zie mijn taak hiermede niet afgelopen. Enkelen van U zullen misschien
in de toekomst landbouwscheikundige specialisten worden, ik zal hen
uitdeaard der zaak mijn leerlingen mogen noemen. Velen van U zullen
later niet of nauwelijks meer direct met mijn vak in aanraking komen.
Voor hen is de wijze van bestuderen en behandelen van een probleem
echter ook van belang en zo kan ik ook aan hun vorming bijdragen.
Daarnaast staat de ontwikkeling tot volwaardig mens. Dit leert men
niet in de collegezaal, maar het zelf doen van experimenten kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Toch heeft deze vorming in
hoofdzaak plaats buiten de gebouwen, die Rijkseigendom zijn. Ik stel
het op prijs ook buiten deze gebouwen met U regelmatig contact te
hebben, om dan in gezelliger sfeer te spreken over de dingen van de
dag, die ons allen na aan het hart liggen.
Ik heb gezegd.

36. B O T A N I S C H G R A S L A N D O N D E R Z O E K
IN O P B O U W
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL OP 23 NOVEMBER 1949 DOOR

D R D . M. DE V R I E S
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren,Docenten,Wetenschappelijke en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij allen, die
doorUw aanwezigheidvan Uw belangstelling blijk
Dames en Heren,
Alhoewel het grasland-onderzoek nogjong is, heeft men reeds veel
werk op dit gebied verzet en er valt te voorzien, dat deze wetenschap
zich binnen afzienbare tijd in landbouwvoorlichting en -onderwijs de
plaats zal veroveren, welke haar toekomt.
Een anderejonge wetenschap, welke in snelle opgang verkeert, is de
plantensociologie en een en ander is niet zonder verband met elkander,
omdat graslandonderzoek voor een groot gedeelte toegepaste plantensociologie is. Het is kenmerkend voor deze tijd, dat de gemeenschap
meer in het centrum der belangstelling komt te staan dan in de laatste
eeuwen, toen de aandacht hoofdzakelijk gevestigd was op het individu
en de soort. Zo ook in de biologie, waarin thans vakken als biosociologie, de wetenschap van de gemeenschappen van levende wezens, en
oecologie, die van het verband van individu of gemeenschap met het
milieu, bepaald in de mode zijn.
Graslanden nu, en hiermede bedoel ik in het bijzonder oude graslanden, die aangepast zijn aan hun omgeving, zijn meer of minder
samengestelde plantengemeenschappen. Tientallen plantensoorten van
zeer verschillende landbouwkundige waarde, welke ook zeer verschillende aanspraken stellen aan het milieu, maken van het grasland deel
uit. Extreme standplaatsen, zoals die van zilte bodems en ingedroogde
veengronden, reduceren het aantal soorten.
Een hoge cultuurtoestand, gevormd door sterke bemesting, goede
waterregeling en zorgvuldige beweiding, moet ook als extreem worden
beschouwd en deze combinatie van milieu-factoren kenmerkt zich
dan ook door een betrekkelijk gering aantal soorten. Uit een floristisch
oogpunt zijn goede cultuurgraslanden zeker weinig interessant, terwijl blauwgraslanden of uiterwaard-hooilanden daarentegen het meest
aantrekkelijk zijn voor plantensociologen.
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Soorteninventaris en hoeveelheidsverhouding der graslandbestanddelen, m.a.w. de kwalitatieve en kwantitatieve botanische samenstelling, worden uiteindelijk bepaald onder invloed van de onverbiddelijke concurrentie, de essentiële plantensociologische factor. De prioriteit of eerstaanwezigheid van soorten, bijvoorbeeld van geschikte,
ingezaaide grassen, kan daarnaast nog lange tijd van betekenis zijn.
Voor oude graslanden mag men echter wel aannemen, dat de botanische samenstelling een afspiegeling vormt van het complex milieuinvloeden, dat de standplaats vormt. Voor elke combinatie van standplaatsfactoren bestaat wel een soort, welke er het best bij past en dit
eventueel door grote veelvuldigheid verraadt. Er zijn echter ook
soorten, welke in haar vóórkomen, ook al is dit weinig massaal, in
sterke mate gebonden zijn aan zeer bepaalde omstandigheden. Dit
zijn de oecologische indicatoren bij uitnemendheid en in de plantensociologie wordt van deze zgn. kensoorten een dankbaar gebruik gemaakt. Wanneer men het verband tussen het voorkomen der graslandplanten en de standplaats eenmaal kent, en we zijn wat onze soorten
betreft al aardig op weg, dan valt er aan de hand van de samenstelling
van de grasmat allerlei te zeggen betreffende de omstandigheden. Een
benadering van factoren als de p H van de grond uit de botanische
samenstelling blijkt zelfs mogelijk te zijn. Hierdoor zijn nieuwe vooruitzichten voor het botanisch graslandonderzoek geopend. Bij voldoende kennis van de graslandbestanddelen zal de Voorlichtingsdienst
ter plaatse op korte termijn advies kunnen geven en dit niet alleen, zoals na grondonderzoek, over bemesting en bekalking, maar ook inzake
waterregeling en verdere maatregelen.
Grasland en standplaats zijn evenwel geen onveranderlijke, standvastige grootheden. Zelfs bij eenzelfde bemesting en gebruik kan de
hoeveelheidsverhouding tussen de bestanddelen van het grasland
aanmerkelijk aan schommeling onderhevig zijn onder invloed van
weersgesteldheid en jaargetijde. Natte jaren geven het overvloedigst
gras van de beste kwaliteit en zachte winters zijn het behoud van een
goede weide. Geen wonder, dat het milde, regenrijke zeeklimaat een
van de hoofdoorzaken is, dat de hoedanigheid van ons grasland uitsteekt boven dat in andere landen. Het bestaan van vroege en late
soorten is er de reden van, dat graslanden in de loop van het ja a r verschillende, zogenaamde phaenologische aspecten vertonen, welke soms
sterk in het oog vallen. De kwaliteit van de goede cultuurgraslanden is
daarbij over het algemeen in het najaar het hoogst, mede dank zij de
in datjaargetijde sterke uitstoeling van ons meest gewaardeerde weidegras Lolium perenne.
Midden in de zomer treedt er vaak een oogstdepressie op, waaraan
de gevoeligheid voor droogte in het bijzonder van onze algemeenste
grassoort, Poa trivialis, niet vreemd is. In hoever het groeirhyfhme der
grassen onder invloed van de lange dag hieraan mede schuldig is, moet
nog worden afgewacht. Ook in ons land is door MARGADANT een begin
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gemaakt met de studie van de problemen, welkehiermee samenhangen.
Zeker is het volkomen juist, dat men grasland dynamisch moet zien
en dat elke bepaling van het gewichtsaandeel der verschillende soorten
of van de verhouding in talrijkheid der spruiten in principe als een
momentopname moet worden beschouwd. Echter sluit dit geenszins
uit, dat vele standplaatsen in een zekere, zij het dan ook fluctuerende,
ever.wichtstoestand verkeren. Dit heeft tot gevolg, dat de graslanden
in typen kunnen worden onderverdeeld, welke meer of minder constant zijn in de loop der jaren.
Behalve dat de botanische samenstelling van betekenis is als aanwijzer van bodemeigenschappen en andere kenmerken van het milieu,
kan gezegd worden, dat het botanisch graslandonderzoek de grondslag
vormt der graslandkunde.
Zo is zonder kennis van zijn bestanddelen geen behoorlijke beoordeling van grasland mogelijk. Afgezien van factoren van economische
aard als de ligging van het perceel en de mogelijkheden en kosten van
verbetering, hangt de waarde van een grasland uiteindelijk af van de
planten, welke er groeien.
De grootte van de opbrengst op zichzelf zegt niet veel, aangezien
deze kan bestaan uit waardevol hooi of smakelijk weidegras, maar ook
uit materiaal, dat hoogstens geschikt is als paardenvoer of zelfs als
strooisel. Aangaande de kwaliteit van het gewas kan de scheikundige
samenstelling geen voldoende uitsluitsel geven, omdat door onsmakelijkheid, beharing, ruwheid, bezit van stekels of giftigheid het product
ongenietbaar of meer nog schadelijk kan zijn voor het vee, zelfs bij
aanwezigheid van voldoende koolhydraten, eiwit en mineralen. Bovendien is de chemische samenstelling wel zeer variabel in verband met het
groeistadium van het gewas ofde toestand, waarin hetoogstproduct verkeert. Meer afdoende zijn voederproeven, maar deze zijn duur en
moeilijk uitvoerbaar. Ook zij opgemerkt, dat het in de natuur der
dingen ligt, dat de onderscheidene soorten vee een verschillende smaak
hebben, zodat de resultaten van proeven met klein vee als schapen niet
zonder meer geldig geacht kunnen worden voor rundvee.
Bepaling van de botanische samenstelling is een veel minder omslachtig, tevens goedkoop en toch doeltreffend middel ter beoordeling
van grasland. Indien men daarbij het oog heeft op het momentele
grasgewas, zijn methoden aanbevelenswaardig, waardoor men de
gewichtsverhouding der soorten leert kennen. Wil men echter voor
langere tijd ingelicht zijn, dan is men aangewezen op werkwijzen
uit de plantensociologie, welke een typering van het grasland geven,
meer betrekking hebbende op de combinatie van soorten en de
frequentie van voorkomen binnen vakken van bepaalde grootte.
De grondslag van een waardering van grasland naar de botanische
samenstelling berust op de oeroude onderscheiding der kruiden in
nuttige en schadelijke, in geneeskrachtige en giftige. De toetsing der
planten aan het nuttigheidsprincipe gaat lang vooraf aan de classi-
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ficatie volgens hun morphologische kenmerken en de opbouw van een
werkelijke systematiek naar verwantschap. In de literatuur van het
graslandonderzoek onderscheidde HANSTEIN in 1859 goede, minder
goede en slechte voederplanten, daarbij afgaande op algemene ervaringen over hun gedrag in de weide. SCHINDLER n a m in 1885 de
minderwaardige „Sauergräser" (Cyperaceeën enz.) apart van de
„Süssgräser" bij zijn beoordeling van partijen hooi, waarbij hij met
succes het verband naging met de marktprijs. Reeds vanouds werden
ook de klavers (vlinderbloemigen) als waardevolle groep afzonderlijk
genomen en terecht, want zij munten over het algemeen uit door smakelijkheid, een hoog eiwit- en kalkgehalte en door de eigenschap de
bodem op natuurlijke wijze te verrijken met stikstof. Veelal werden
voorts de planten, welke geen grassen (Gramineeèn) of vlinderbloemigen zijn, als onkruiden tezamen genomen. Bekend zijn onder de latere
indelingen die van STEBLER en SCHRÖTER (1891) en MORGENWECK
(1938), waarbij onderscheiden worden :uitstekende, goede en minderwaardige voederplanten en giftplanten. In ons land-is in 1942 de
laatste stap in dit opzicht gezet door publicatie van waarderingscijfers
in een tiendelige schaal voor vrijwel alle graslandplanten, "De waardering is daarbij geschied naar de algemene landbouwkundige betekenis der soorten, daarbij lettende op eigenschappen als:geschiktheid en
opbrengstvermogen als hooi- of weidegras, oogstzekerheid, uitstoeling,
uitlopervorming, vorming van pollen, vàn een goede of viltige zode,
regenererend vermogen na het maaien of afweiden, smakelijkheid,
beharing, ruwheid, stekeligheid en giftigheid. Deze cijfers gelden niet
voor kunstweiden, welke men slechts enkelejaren oud laat worden, en
ze kunnen zo nodig worden gevarieerd naàr de verschillende vormen,
b.v. hooi- of weidetypen, welke er van sommige soorten bestaan. Ze
zijn verder op ons zeeklimaat afgestemd, hebben dus geen algemene
geldigheid en vele zullen op de duur voor verbetering vatbaar blijken
te zijn; het is echter bewezen, dat er met succes mee te weiken valt.
Door de toekenning van waarderingscijfers was de mogelijkheid geschapen de vaak lange lijst van plantennamen met hun percentages,
welke het resultaat vormt van een botanische analyse, in landbouwkundig opzicht te interpreteren en overzichtelijk te maken. In de eerste
plaats werd een nieuwe indeling in groepen gemaakt, waarbij echter
vroegere niet uit het oog werden verloren. Deze groepen met bijbehorende waarderingscijfers zijn de volgende: goede grassen (10-8),
vlinderbloemigen (8-6), matige grassen (7-5), minderwaardige grassen (4-0), schijngrassen (zeggen, russen, biezen, paardenstaarten)
(4-0) en overige onkruiden of bladonkruiden (4-0). Zo'n groepenindeling maakt het geheel voor de niet ingewijde weliswaar overzichtelijk, maar zij laat in vele gevallen niét toe uit te maken, welke botanische samenstelling beter is. Het is daarvoor gewenst, dat ook aan
de grasmat een beoordelingscijfér wordt toegekend. Dit is op wetenschappelijke wijze mogelijk door de gewichtspercentages der samen-
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stellende plantensoorten te vermenigvuldigen met hun onderscheidene
waarderingscijfers. De som dezer producten door honderd gedeeld,
geeft dan de zogenaamde hoedanigheidsgraad (Hg), eveneens uitgedrukt in een tiendelige schaal. Hierbij moet worden opgemerkt,
dat het goed is voor bepaalde giftige planten punten af te trekken.
De hoedanigheidsgraden hebben intussen hun bruikbaarheid meer
dan voldoende bewezen. De beoordeling van de botanische kwaliteit
van grasland op deze wijze stemt veelal overeen met de waardering
door de gebruikers, al is deze laatste minder algemeen en meer op de
streek ingesteld. Er bestaat ook een zekere correlatie met de opbrengst,
hoewel uitzonderingen in dit opzicht niet behoeven te bevreemden. Zo
kunnen natte graslanden veel hooi opleveren, echter van slechte kwaliteit, en aan de andere kant uit zich de nadelige invloed van droogte
eerder door daling der productie, dan doorafneming van de botanische
kwaliteit.
Naast de botanische samenstelling is voor grasland de zodedichtheid
van betekenis, die kan worden aangegeven door schatting van de totale
bedekkings- of bezettingsgraad. Door vermenigvuldiging van deze
graden met de hoedanigheidsgraad wordt uiteindelijk het waarderingsgetal van de grasmat verkregen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat
een te dichte, viltige zode als minder goed is te kwalificeren. Het bleek
ten slotte praktisch de hoedanigheidsgraden en waarderingsgetallen
als volgt te classificeren: 0-3 slecht, 3,1-5 onvoldoende, 5,1-6 matig,
6,1-7 voldoende, 7,1-8 goed en meer dan 8 uitstekend.
Behalve voor de waardering van het momentele grasgewas of voor
die van het grasland als gemeenschap over langere tijd gezien, is het
botanisch graslandonderzoek van veel belang voor de samenstelling
van mengsels van gras- en klaverzaden, waarbij die voor kortjarige
kunstweiden en blijvend grasland als uitersten gelden. Door onderzoek
van het jonge grasland wordt nagegaan, welke gezaaide soorten zich
ontwikkelen, welke andere spontaan opkomen, welke soorten zich
handhaven of zelfs uitbreiden. Belangrijke bedragen konden door
onderzoek in dit opzicht reeds bezuinigd worden. Vroeger werden
veelal zaadmengsels in de handel gebracht, bestaande uit vele, vaak
dure, soorten, soms zelfs niet eens van goede kwaliteit. Meermalen
kwam van verscheidene der gezaaide soorten bovendien niets terecht.
Door rekening te houden met terrein en omstandigheden kunnen thans
mengsels worden gezaaid, welke uit weinige, maar goede soorten
bestaan, terwijl de hoeveelheid zaad vaak zonder bezwaar aanzienlijk
verminderd kon worden.
Alvorens nu overgegaan wordt tot andere gebieden van plantkundig
graslandonderzoek, zoals oecologie, sociologie en kartering, moet eerst
noodzakelijk worden stilgestaan bij de herkenning der graslandbestanddelen en de methodiek van de bepaling der botanische samenstelling. Dit zijn toch de pijlers, waarop het gehele gebouw dezer wetenschap rust.
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Een hoofdreden van de achterstand van het onderzoek van grasland
bij dat van bouwland en van het in gebreke blijven van het onderwijs
inzake grasland is wel gelegen in de moeilijkheid van onderscheiding
der graslandplanten in niet bloeiende toestand. De gewone flora's
schieten in dit opzicht geheel tekort. Daarin heeft men het eenzijdig
tot in futiliteiten, gezocht in de onderscheiding volgens generatieve
kenmerken, terwijl men niet of weinig acht sloeg op vegetatieve verschillen, welke vaak opvallend duidelijk zijn. Toch is de vegetatieve
onderscheiding een eerste vereiste voor graslandkennis. De meeste van
onzegraslanden zijn blijvende weilanden, waarin het graskort gehouden
wordt en op enkele uitzonderingen na de soorten op ongeslachtelijke
voortplanting aangewezen zijn. In de overige graslanden, welke elk
jaar of na verloop van enige jaren gehooid worden, bloeien de meeste
planten toch ook slechts korte tijd en niet tegelijk. Ingeval vroeg of
laat rijpe soorten tezamen veelvuldig voorkomen, kan het, om een
voorbeeld te noemen, in de voorzomer lijken, dat men een reukgrasperceel, en in de zomer een struisgras-land voor zich heeft. Ook in
ander opzicht werkt het misleidend, wanneer men bij de bezichtiging
op de bloeiende planten afgaat. Sommige soorten leveren niet veel
anders dan stengels en zaad, terwijl andere veel bladrijk ondergras
geven, waarop het tenslotte aankomt.
In 1863 verscheen de eerste determinatie-tabel van grassen in niet
bloeiende toestand van de hand van JESSEN. Daarna volgden tal van
andere, o.a. van L U N D , M C . A L P I N E , C. A. W E B E R , RAUW ERDA (alleen
voor Friesland) en KRAM ER (voor de Nederlandse hooi- en weilanden).
Bekende determinatie-boekjes waren die van STRECKER, met zijn vele
drukken en die van K L A P P . STRECKER vermeldde ook anatomische
kenmerken en SCHINDLER gaf hierop alleen een determinatie-tabel,
maar gelukkig behoeven we slechts zelden tot het maken van bladdoorsneden onze toevlucht te nemen, omdat er voldoende gemakkelijker te bepalen onderscheidingskenmerken zijn. Het grassenboekje
van ons laboratorium zal niet meer in de oude vorm verschijnen, omdat
het opgenomen wordt in de grotere uitgave „Vegetatieve herkenning
van onze graslandplanten", waarvan het manuscript ter perse is.
Behalve determinatie-tabellen en tekeningen betreffende de niet
bloeiende spruiten en de bladeren van vrijwel al onze graslandplanten
is hierin ook een eenvoudige sleutel opgenomen voor de bepaling der
grassen in bloeiende toestand, waarbij vegetatieve kenmerken ter vergemakkelijking ingelast zijn. Hierdoor is een nieuwe stoot gegeven ter
verbreiding van de graslandkennis, waardoor de betrokkenen uit
Landbouwvoorlichtingsdienst en Landbouwonderwijs zich meer dan
vroeger zelf zullen kunnen redden met de determinatie van de talrijke
graslandplanten. Tot heden waren de vlinderbloemigen in nietbloeiende toestand alleen te bepalen door gebruikmaking van de
sleutels in de boekjes väh HENNING en HUBER, terwijl in dat van laatstgenoemde ook een tabel betreffende de vegetatieve onderscheiding van
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een beperkt aantal andere kruiden te vinden is.
Thans ontbreken nog slechts beschrijvingen der kiemplanten van
belangrijke graslandbestanddelen in verschillende groeistadia, maar
ook in deze leemte wordt door mijn medewerker KRUIJNE voorzien.
Botanisch onderzoek van de grasmat werd aanvankelijk verricht
van zogenaamde typische gedeelten van een perceel. De eerste systematische graslandonderzoekers telden daarvan het aantal planten of
spruiten, zo reeds SINCLAIR in 1824. H u n onderzoekingen hadden
meest betrekking op aangelegd grasland in verband met de samenstelling van gras- en klaverzaadmengsels en het effect daarvan. Aanvankelijk werd daarbij slechts onderscheid gemaakt in groepen voederplanten, later volgde pas bepaling der afzonderlijke soorten. Daar de
grootte van de spruiten te zeer variabel is, zowel bij beschouwing van
de s'erschillende soorten ais ook binnen dezelfde soort, geeft de talrijkheid der spruiten op zichzelf geen uitsluitsel omtrent de massaverhouding. Reeds spoedig ging men er daarom toe over de verhouding in
het vers- of drooggewicht der soorten te bepalen. Bepaling van het
luchtdrooggewicht geeft daarbij een voldoend constante verhouding te
zien. LUND begon in 1882 in Denemarken met gewichtsprocentuele
bepalingen. Ongeveer tezelfder tijd deden STEBLER en SCHRÖTER in
Zwitserland en FREAM in Engeland hetzelfde. Al deze onderzoekers
maakten daarbij gebruik van typische zoden, die werden uitgestoken
en meegenomen. Zo werkte ook in navolging van FREAM de Nederlandse pionier op dit gebied NEEB, die in Wageningen 13 plaggen, groot
30 X 50 cm en afkomstig van graslanden uit verschillende delen van
het land, onderzocht plantje voor plantje (de resultaten werden in
Januari 1895 gepubliceerd in het Maandblad van de Vereniging van
Oud-Leerlingen der Rijkslandbouwsehool).
Een groot bezwaar van het uitzoeken van typische gedeelten van een
perceel is wel de subjectiviteit ervan. Wil men verzekerd zijn van een
betrouwbaar gemiddelde, dan dienen van het gehele perceel of van
homogene gedeelten daarvan in gelijkmatige verdeling over het terrein
talrijke monstertjes genomen te worden, welke men tot een verzamelmonster tezamen voegt.
SCHINDLER beval in 1885 het nemen van grasmonsters uit het zwad
aan. V O I G T (1894) verbeterde SCHINDLER'S methode en zijn werkwijze
werd gewijzigd toegepast door R E G E L , BRENCHLEY, K L A P P en in
Friesland door RAUWERDA in het begin van deze eeuw. Door laatstgenoemde werd bij het onderzoek der in gelijkmatige spreiding uit het
zwad getrokken verzamelmonsters het bovengras van het ondergras
gescheiden. Tot bovengras werden gerekend geheel volgroeide halmen
en flinke onkruidplanten. Het bovengras werd geheel gesorteerd,
waarna het overgebleven ondergras na zorgvuldige menging voor een
gedeelte werd uitgezocht. ZIJLSTRA bracht een grote verbetering aan
door grepen gras voor het maaien met een spinaziemes af te snijden,
waardoor steeds verse monsters verkregen konden worden. Deze blij-
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ven dan in een koelruimte bij ongeveer 0° een maand voldoende vers.
Hierdoor werd grasmonsteronderzoek op grote schaal mogelijk. O m
een geringere fout bij het mengen te verkrijgen is de toelaatbare lengte
door hem zodanig verminderd, dat ook de langere, niet-bloeiende
spruiten voortaan niet meer tot het ondergras gerekend werden. Zelf
maakte ik de gewichtsanalyse voor beweide graslanden practisch uitvoerbaar door talrijke boorsels uit de grasmat te steken, waarbij op
dezelfde wijze volgens de diagonaal en lijnen evenwijdig daaraan over
het veld gegaan wordt. Verder is het een kwestie van organisatie en
scholing van analytisch personeel geweest om in ons land de mogelijkheid te scheppen, dat per j a a r enige duizenden grasmonsters op behoorlijke wijze botanisch kunnen worden onderzocht.
Schatting van de gewichtsverhouding der soorten geeft een grote
tijdsbesparing vergeleken met de gewichtsanalyse. In Engeland en in de
Scandinavische landen, waar men veel met kunstweiden en andere
aangelegde graslanden te maken heeft, isruimschoots gebruik gemaakt
van deze methode. In Duitsland werd zij ook voor oud grasland vaak
toegepast door K L A P P C.S., hoewel voortdurend gecontroleerd door
analyses. Gedwongen door de omstandigheden waren wij er ook in
ons land toe overgegaan deze schattingsmethode op ruime schaal toe
te passen, maar de ervaring heeft ons geleerd, dat zij uit een oogpunt
van betrouwbaarheid slechts toelaatbaar geacht kan worden voor
monsters van kunstweiden of andere eenvoudig samengestelde graslanden. In Engeland wordt de gewichtsanalyse tegenwoordig ook
meer toegepast en in Nieuw-Zeeland wordt zij eveneens veel gebruikt.
In het overzicht, dat ik ia opdracht van de Commissie tot bestudering
van de methoden van botanisch graslandonderzoek dit j a a r voor het
5eInternationale Graslandcongres hebgegeven,kon de droog-gewichtsanalytische methode dan ook aanbevolen worden.
Bepaling van de gewichtsverhouding der graslandbestanddelen,
hetzij door zorgvuldige analyse, hetzij door minder nauwkeurige schatting, is vooral op haar plaats bij proefveldonderzoek, waarbij tezelfder
tijd de botanische samenstelling van het grasgewas van verschillende
objecten wordt vergeleken. Ook kan men er uitstekend de veranderingen mee nagaan, welke de samenstelling van eenzelfde grasland in
de loop van het j a a r of door extreme weersinvloeden in verschillende
jaren ondergaat.
Tenslotte herinner ik er aan, hoe door toekenning van waarderingscijfers deze methode gebruikt kan worden voor een beoordeling van de
botanische kwaliteit van het grasgewas op wetenschappelijke wijze. De
gewichtsanalyse leent zich echter minder goed voor een typering van
grasland, omdat de gewichtspercentages te veel kunnen fluctueren en
er dus ook op verschillende tijden andere dominerende soorten gevonden kunnen worden. Uiteraard is de plantensociologische frequentiemethode daartoe de aangewezen methode. Het al of niet voorkomen
van soorten in vakken van bepaalde grootte is constanter dan het ge-
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wichtsaandeel of de talrijkheid van het aantal spruiten. Immers zal
een soort bij ongunstiger worden der omstandigheden niet spoedig ter
plaatse verdwijnen, ook al loopt haar productiviteit terug en laat haar
uitstoeling te wensen over. Aan de andere kant heeft een soort, welke
verspreid, maar niet talrijk voorkomt, door haar alom aanwezigheid
de mogelijkheid tot sterke uitbreiding in korte tijd. Bij een voldoend
kleine vakmaat zijn frequente soorten daarom als potentiële dominanten te beschouwen. Toen mij indertijd door een maandelijks onderzoek van hetzelfde grasland gebleken was, dat met gebruikmaking
van de zeer kleine vakmaat van 1/i dm 2 de frequentie-methode nog
aanmerkelijk geringere variatie in haar waarden te zien gaf dan de
gewichtsanalyse en de telmethode, is deze methode als basis der typering aanvaard. De 1 / 4 dm 2 is er borg voor, dat de frequente soorten in
gewichtsaandeel althans van betekenis zijn, zij het dan niet dominerend of rijkelijk voorkomend. Hierdoor kan de 1 / 4 dm 2 -frequentiemethode geenszins practische waarde ontzegd worden. Door deze
kleine vakmaat kan de monsterneming op dezelfde wijze worden uitgevoerd als voor de gewichtsanalyse, alleen met dit verschil, dat elk
plukje of elk boorsel in een apart zakje gedaan wordt. Zo is dus een
plantensociologische veldmethode voor routinewerk op het laboratorium geschikt gemaakt, waardoor zij goedkoop en in het groot kan
worden uitgevoerd.
In West-Europa met het heersende Atlantische klimaat, waardoor
men meestal een meer of minder gesloten grasmat aantreft, speelt de
bedekking van de bodem door de soorten een veel geringere rol dan in
droge gebieden met een opener zode, waar men vaak sterk.met het
euvel der erosie te kampen heeft. Toch zijn'ook bij het landbouwkundige graslandonderzoek in Europa schattingen van de bedekkingsgraad der afzonderlijke soorten verricht en wel in het begin van deze
eeuw op grote schaal door C. A. W E B E R in Noord- en later door zijn
zoon B. D. W E B E R in Zuid-Duitsland. Bepaling van de bedekkingsgraad heeft alleen zin bij een kort gewas, reden waarom het alleszins
begrijpelijk is, dat vooral beweide graslanden, sportvelden en gazons
daarop worden onderzocht. In landen als de Verenigde Staten van
Amerika en Nieuw-Zeeland maakt men er veel werk van om de bedekkingsgraad nauwkeurig te bepalen. Metingen worden verricht
langs fotografische weg, met pantograaf en planimeter, en volgens de
„point-quadrat-method". Volgens laatstgenoemde werkwijze uit
Nieuw-Zeeland, die ook elders veel aandacht geniet, worden uit een
verplaatsbaar frame naalden op de grasmat neergelaten. Terecht
wees BRUCE L E V Y er bij gelegenheid van het laatstgehouden Internationale Graslandcongres op, dat meting van bedekkingsgraad naast
drooggewichtsanalyse noodzakelijk is om een goed beeld te verkrijgen
van het resultaat van mengselproeven, in het bijzonder wat het gedrag
van verschillende rassen, b.v. van klaver, betreft. Verder moet men
niet vergeten, dat de gezamenlijke bedekkingsgraad der soorten ook
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in ons land van niet te onderschatten betekenis is, niet alleen bij de
beoordeling van bedrijfspercelen te velde, maar vooral ook bij inzaaiproeven. Speciaal bij een lang gewas verdient het aanbeveling de
bedekkingsgraad, zijnde de horizontale projectie der luchtorganen, te
vervangen door de bezettingsgraad, aangevende het gedeelte van de
bodem, dat door de basale stengeldelen bezet is. Dit is, absoluut genomen, meestal gering en kan daarom wellicht beter relatief worden
aangegeven, hoewel men door het subjectieve element hier op gevaarlijk terrein komt.
De betrouwbaarheid van methoden is veelal getoetst aan die van
nauwkeuriger werkwijzen. REGEL vormt een der gunstige uitzonderingen door de analyse-resultaten van verscheidene monsters van eenzelfde object met elkaar te vergelijken. In ons land is de nauwkeurigheid der drooggewichtsanalyse nagegaan voor hooiland (groot perceel en proefveldje afzonderlijk) door ZIJLSTRA en voor weiland door
mij. Over de andere in Nederland gebruikelijke methode, die der
1
/ 4 dm 2 -frequentie-bepaling, zal een wiskundige publicatie door NIELEN
en DIRVEN het licht zien. Het aantal plukjes of boorsels, gewoonlijk bij
ons onderzoek der Nederlandse graslanden per terrein genomen, blijkt
gelukkig groot genoeg te zijn.
Moet beheersing van de vegetatieve onderscheiding der graslandplanten gezien worden als eerste voorwaarde voor behoorlijke graslandkennis en vormde de grondige opbouw van de methodologie
de noodzakelijke basis voor gedegen graslandonderzoek, daarmee
waren echter nog niet alle grondslagen gelegd voor een bevredigende,
practischc indeling der graslanden. Er ontbrak nog een oriëntatie omtrent de landbouwkundige waarde en aangaande de oecologie der
graslandbestanddelen. De waardering der soorten, tenslotte door ons
vastgelegd in, weliswaar voor wijziging vatbare cijfers, is reeds besproken in verband met de beoordeling van gradand. Van graslandtypen mag in landbouwkundig opzicht worden verlangd, dat zij door
de keuze der karakteristieke soorten reeds onmiddellijk aanduiding
geven van de kwaliteit van het grasgewas, of deze als goed, slecht of
matig beoordeeld moet worden. Maar zij behoren als plantengemeenschappen ook standplaatsen te vertegenwoordigen en daarom is het
goed, dat de typerende soorten ook indicatorische waarde hebben.
Een goed gekozen typering zegt ons of we met hooi- of weiland, met
nat of droog grasland te maken hebben, of de grond al dan niet te
zuur is, de bemestingstoestand goed of slecht is. O m een sprekend voorbeeld te noemen duidt het type,waarin beidezeergewaardeerde grassen
Lolium perenne enPoa trivialisveelvuldigvoorkomen, onsbeste weiland
aan, omdat Engels raaigras door beweiding bevoordeeld wordt, geen
natheid verdraagt en veel kali verlangt, terwijl ruw beemdgrasjuist zeer
gevoelig is voor droogte en als sterk stikstof- en fosfaatminnend bekend
staat; beide soorten mijden sterk zure gronden. De bodem kan dus
niet te nat of te droog zijn en moet in alle opzichten vruchtbaar zijn.
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Twee wegen kunnen worden ingeslagen om inzicht te krijgen in de
afhankelijkheid der verschillende soorten van de milieu-factoren, welke
de mate van hun voorkomen in de grasmat beheersen. De eerste is die
van botanisch onderzoek van grasmonsters van proefvelden, waarbij
dan toepassing van de gewichtsanalyse het meest voor de hand ligt.
De tweede houdt een bemonstering in van allerlei soort bedrijfspercelen volgens de besproken frequentie-methode, waarnaast ook een zo
volledig mogelijk grondonderzoek door het Bedrijfslaboratorium plaats
heeft van de voor oud grasland belangrijkste laag van 0-5 cm diepte,
profielen worden gegraven en allerlei gegevens betreffende waterstand, vochtigheidstoestand, bemesting, verzorging en gebruik van het
land worden genoteerd. Beide wegen hebben hun voor- en nadelen en
beide zijn door ons bewandeld.
Voor de proefveld-methode is kenmerkend, dat een enkele factor
of enige factoren in combinatie worden gevarieerd bij gelijkblijvende
overige factoren. Het is echter wel noodzakelijk, vooral ingeval van
geen of weinig parallellen, de objecten reeds bij de aanleg van het
proefveld te bemonsteren, omdat men inverband met mogelijke vruchtbaarheidsverschillen niet weet of de uitgangstoestand wel dezelfde is.
Dit zal veelal niet het geval zijn. Een bezwaar van deze methode is, dat
de uitkomsten in principe alleen gelden voor de omstandigheden van
het proefveld, dat het ogenschijnlijke gedrag van een soort afhankelijk
is van de andere soorten, waarmee zij ter plaatse voorkomt. Zo zal het
gewichtsaandeel van een sterk stikstofminnende soort bij N-bemesting
ongetwijfeld stijgen, indien zij slechts gezelschap heeft van minder
stikstoflievende soorten. Zijn er echter ook andere evenzeer N-minnende soorten aanwezig, dan behoeft dit geenszins het geval te zijn,
tengevolge van weersinvloeden of andere milieu-factoren, waarop de
betreffende soorten verschillend reageren. Doordat gewichtspercentages uiteraard relatief zijn, kan het zelfs voorkomen, dat het gewichtsaandeel van een soort daalt, terwijl de hoeveelheid ervan toegenomen
is, alleen omdat andere soorten nog sterkervan een bepaalde maatregel
profiteren. Daarom is het om een goed inzicht te verkrijgen gewenst
de afzonderlijke productie van de verschillende soorten te berekenen
uit de totale opbrengst van proefveldobjecten. Ontleend aan de gegevens van de talrijke bemestingsproefvelden van instituten en Rijkslandbouwconsulenten, is indertijd een voorlopige samenvattende publicatie verschenen over de reactie van de groepen graslandbestanddelen en van afzonderlijke grassen op N, P, K en Ca. Een mededeling
is in wording over de invloed van verschillende bemestingen op de
hoedanigheidsgraad.
Bijzondere aandacht verdienen zogenaamde vakkenproever- als
indertijd door het Rijkslandbouwproefstation te Groningen gedaan
zijn, waarbij grassen en klavers afzonderlijk en als eenvoudige mengsels gezaaid zijn op gemengd, van elders aangevoerd zand, dat door
toevoeging van kalk of kali op verschillende pH's of kalitoestanden
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gebracht is. Het oecologisch gedrag der afzonderlijk groeiende soorten
zegt op zichzelf echter niet veel, omdat de beslissende factor in de
natuur, de strijd om het bestaan, daarbij is uitgeschakeld. Zo kan
Aster Tripolium, gebonden aan zilte gebieden, uitstekend in een tuin
groeien. Anders wordt dit, wanneer de plant aan haar lot overgelaten
wordt. Water-, grind- en dusariet-cultures zijn hier te lande nog weinig
in verband met graslandonderzoek toegepast. Zij staan door hun onnatuurlijk milieu verder van de praktijk af, maar men heeft de uitwendige omstandigheden beter in de hand dan bij veldproeven. Voor
verdieping van oecologisch en ander physiologisch inzicht zullen zij
in de toekomst zeker wel hun plaats waard zijn.
De tweede genoemde, de statistische methode van onderzoek,
wordt door ons verricht in het kader van een uitgebreid onderzoek der
Nederlandse graslanden, het zogenaamde type-onderzoek. INiet nagelaten is na de frequentiebepaling ook gewichtsanalytisch onderzoek te
doen verrichten. Iets meer dan duizend percelen zijn thans onderzocht; dit aantal is echter nog niet voldoende voor een volledige splitsing volgens de belangrijke oecologische factoren. De koppeling van
milieu-invloeden is de moeilijkheid bij dit onderzoek. Correctiemethoden op nog overblijvende factoren moeten vooralsnog worden
uitgevoerd en polyfactor-analyse komt hierbij om de hoek kijken.
Uit oecologisch oogpunt zijn bij het type-onderzoek van grote betekenispercelen,waarbij zeerbijzondere combinatiesvan factoren optreden,
zoals gebruik als hooiland, gepaard aan hoge kali-toestand, hoge Ptoestand naast lage K-toestand, en omgekeerd. Hiernaar zal meer dan
tot nu toe worden omgezien. Belangrijke voordelen van de frequenüeboven de gewichtspercentages zijn hierin gelegen, dat zij niet onmiddellijk van elkaar afhankelijk zijn en doorgaans hoger liggen, zodat zij
ook grafisch meer tot hun recht komen. Dit statistisch onderzoek heeft
ons de mooiste oecologische gegevens opgeleverd.
In het aangekondigde boek over de vegetatieve onderscheiding der
graslandplanten wordt alvast een korte oecologische karakteristiek gegeven. Een werkje, waarin cijfers betreffende de mate van voorkomen
onder verschillende omstandigheden worden gegeven, is in voorbereiding. Hieruit zal men dus kunnen aflezen welke toestanden men,
met het nodige voorbehoud, bij bepaalde frequentie-procenten der
soorten mag verwachten. De bestrijding van onkruiden kan hiervan
ook haar nut hebben. Zo zegt het, om een enkel voorbeeld te noemen,
wel iets, dat de gevreesde Equisetum palustre niet bij hoge kalitoestanden gevonden is. De bewerking van het verband tussen hoedanigheidsgraad van grasland en standplaatsfactoren heeft daarnaast
reeds resultaten van practisch belang afgeworpen, zoals de conclusie,
dat bij een voldoende PK-toestand bekalking geen nuttig botanisch
effect sorteert en het opmerkelijke feit, dat tot nu toe de kwaliteit van
de zode blijft stijgen bij steeds hoger wordende kali-waarden van de
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grond ;dit laatste in tegenstelling met de fraaie verzadigingskromme in
verband met het P-citroen-cijfer.
Doordat graslanden plantengemeenschappen zijn, zijn vele vraagstukken, die zich bij het botanisch graslandonderzoek voordoen, van
plantensociologische aard. In de zuiver wetenschappelijke plantensociologie bestaan twee hoofdrichtingen, namelijk de Zwitsers-Franse
School van BRAUN-BLANQUET en de Noordse of Scandinavische School.
De eenheden van eerstgenoemde School zijn karakteristieke soortencombinaties, terwijl de gezelschappen van de School van het Noorden
gekenmerkt zijn door de overheersende soorten in de verschillende
lagen, waaruit het plantendek is opgebouwd. De School van BRAUNBLANQUET met haar trouwe kensoorten, welke uitsluitend of bij voorkeur in bepaalde gemeenschappen voorkomen, is sterk oecologisch
gericht en vooral geschikt om een systematisch overzicht der plantengemeenschappen te verkrijgen. De onderscheidingswijze der Noordse
School is daarentegen meer van betekenis uit een landschappelijk oogpunt en legt de structurele opbouw van het plantendek bloot. Bovendien kunnen plantengezelschappen, welke niet in het bezit zijn van
kensoorten, wel door dominanten worden gekenmerkt. Deze Scholen
hebben elkaar vroeger vinnig bestreden, maar gelukkig ziet men thans
meer en meer in, dat beide reden van bestaan hebben. Zowel dominantie als kensoorten en kenmerkende soortengroep hebben oecologische betekenis.
Over de toepasselijkheid van deze wetenschappelijke richtingen bij
het: botanisch graslandonderzoek in dienst van de landbouw zij het
volgende gezegd.Volgens de beginselenvan BRAUN-BLANQUET zijn onze
graslanden slechts in enkele associaties te onderscheiden, wanneer men
afziet van de gezelschappen van kwelders, duinen en enkele krijtheuvels. Binnen deze voor de weidebouw te grote eenheden, varieert
de landbouwkundige waarde te veel. Dit is volgens MARSCHALL ook in
Zwitserland, de bakermat van deze School, het geval. Volgens K L A P P
zijn de meeste graslanden doordringingen of overgangen tussen associaties. Hierbij komt nog, dat gezelschappen als die van Agrostis
canina en van Alopecurus pratensis wegens gemis aan voldoende kensoorten slechts bezwaarlijk in dit systeem kunnen worden ondergebracht. Aangezien de boer minder belang heeft bij het eventueel
weinig talrijke voorkomen van karakteristieke soorten dan bij de
massaverhouding tussen gewaardeerde en minderwaardige bestanddelen, komt de onderscheidingswijze van de Noordse School principieel eerder in aanmerking voor een graslandindeling van landbouwkundige waarde. Nu is ons echter gebleken, dat de momentele dominantie nogal eens kan wisselen, althans in ons land, onder invloed van
perioden van Atlantische of continentale weersgesteldheid. Indelingen
als die van WILLIAM DAVIES volgens overheersende soorten kunnen
dus ook niet geheel voldoen.
Alhoewel wij om eenzijdigheid te vermijden, de onderzochte gras-
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landen ook indelen volgens de zienswijze van de Zuidelijke en Noordelijke School, is daarnaast naar de gulden middenweg gezocht. We
menen deze gevonden te hebben door de typering van de Nederlandse
graslanden op te bouwen door gebruikmaking van indicatoren in
landbouwkundig en oecologisch opzicht, welke door voldoend hoge
1
/i dm 2 -frequentie-percentages als potentiële dominanten beschouwd
kunnen worden. Hierdoor komt niet alleen het oecologisch belang van
de soorten-combinatie tot haar recht, maar wordt tevens tegemoet gekomen aan de eis van voldoende veelvuldigheid der typerende soorten.
Ons systeem is volgens een bepaald voorkeurstelsel opgebouwd en vrijwel al onze graslandpercelen kunnen er in worden ondergebracht.
Hierbij worden hoofdtypen, typen en ondertypen, welke laatste meest
als overgangen tussen typen moeten worden beschouwd, onderscheiden, respectievelijk volgenséén,tweeofdrie en meer typerende soorten.
Mededelingen over de samenstelling, waardering en oecologie der associaties, gezelschappen der Noordse School en onze typen kunnen
tegemoet worden gezien.
Het fundamentele sociologische probleem van de concurrentie geeft
nog een open arbeidsveld. Sommige soorten verdringen elkaar, andere
verdragen zich beter. We komen hierbij op het terrein der experimentele plantensociologie. Zo heeft JÖRGENSEN door vergelijkende proeven
een eenvoudig graszaadmengsel samengesteld, waarbij de N-bindende
Trifolium repens en de zeer N-behoeftige grassen Poa pratensis en
Phleum pratense lange tijd naast elkaar in ongeveer gelijke hoeveelheidsverhouding blijven bestaan, indien het grasland beweid wordt en
geen stikstof wordt toegediend. FUNKE bracht het vraagstuk van de
afscheiding door de wortels van stoffen, welke andere soorten schaden,
onder onze aandacht. Hieraan is ook in Amerika en Zweden betreffende grassen gewerkt, resp. door A H LG REN met AAMODT en door
OSVALD.

Verder dan concurrentie gaa f parasitisme. Terwijl de halfparasieten
alleen in slecht grasland optreden, is dit geheel anders met de parasitaire schimmels. Sommige zwammen, met name Puccinia coronata,
kunnen een ernstige aantasting van goede grassen als Lolium perenne
teweegbrengen. Onderzoek naar de aard en belangrijkheid van deze
betrekkingen is ook hier te lande aangevat.
In verscheidene gebieden van ons land hebben thans graslandkarteringen plaats, nadat 't H A R T daarmee in 1940 op uitgebreide
schaal voor het Lage Midden van Friesland een aanvang maakte.
Deze karteringen worden meermalen door daartoe geschoold personeel van Rijkslandbouwconsulenten uitgevoerd en gecoördineerd
onder leiding van D E BOER, terwijl er zo nodig zoveel mogelijk door
ons aan wordt medegewerkt. De algemene gang van zaken is hierbij,
dat in aansluiting aan mijn regionale type-onderzoek van enige standaardpercelen, vertegenwoordigende de belangrijkste typen grasland
van het gebied, monsters van ongeveer honderd plukjes of boorsels
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worden genomen, die op het laboratorium nauwkeurig worden onderzocht. Van andere hulppercelen volstaat men ermee te velde betrekkelijk weinig plukjes te onderzoeken, terwijl de typering van de grote
massa overige percelen op het oog geschiedt. Bovendien wordt de hoedan.igheidsgraad geschat, hetgeen goed mogelijk is door het percentage onkruid, klavers, goede en matige plus minderwaardige grassen
te schatten en voor die groepen gemiddelde waarderingscijfers vast te
stellen. In Nederland is deze taak heel wat zwaarder dan in Engeland,
waar men onder oorlogsnoodzaak in allerijl een graslandkaart heeft
samengesteld. In ons land heeft men immers met talrijke, vaak kleine,
percelen te doen, welke zeer verschillen in waterregeling, bemestingstoestand, verdere behandeling en gebruik. Dergelijke maatregelen van
de mens, welke overwegende invloed uitoefenen op de kwaliteit van het
grasland, zijn er mede schuld aan, dat wij niet met één kaart kunnen
volstaan, zoals bij de genetische bodemkartering het geval is. Nodig is
ten eerste een kaart, aangevende de botanische kwaliteit in hoedanigheidsklassen. Hierbij zij opgemerkt, dat de Hg aanmerkelijk minder
aan schommeling onderhevig is in verband met de tijd dan de specifieke gewichtspercentages, daar vaak soorten van overeenkomstige
waarde elkander vervangen. Meer waarde nog heeft een kaart, waarop de kleuren de waarderingsklassen aanduiden, waarbij dus Hg en
zodedichtheid gecombineerd zijn. Bovendien mag een kaart met de
graslandtypen niet achterwege blijven, omdat deze een meer potentiële
waardering inhouden en belangrijke aanwijzingen geven omtrent de
omstandigheden van het grasland.
De ontwikkeling van het botanische onderzoek van graslanden zie
ik niet analoog aan die van het chemische grondonderzoek. Geen
stroom van grasmonsters naar bedrijfslaboratoria ! De taak van het
Laboratorium voor Botanisch Graslandonderzoek zal gericht zijn op
fundamentele arbeid, nauwkeurig onderzoek van proefveldmonsters,
scholing van krachten voor het veldwerk, uitoefening van controle bij
de kartering en samenvattende verwerking van haar resultaten. In
toenemende mate zullen Landbouwvoorlichtingsdienst en -onderwijs
zelf in staat zijn grasland te waarderen en, staande op het veld, kunnen
beoordelen, hetgeen het grasland behoeft.
Ik hoop, dat mijn colleges, voordrachten, excursies en geschriften
daartoe in belangrijke mate zullen bijdragen.

Mijne Heren Curatoren,
In de eerste plaats dank ik U voor het in mij gestelde vertrouwen,
blijkende uit U w voordracht, welke heeft geleid tot mijne benoeming
door H a re Majesteit de Koningin. Ik hoop mijn Hoger onderwijs-taak
tot Uwe volle tevredenheid te vervullen. Ernstig neem ik mij voor
mede te helpen de naam van de Landbouwhogeschool hoog te houden.
36
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Mijne Heren Senatoren,
Het stemt mij tot dankbaarheid, dat U mij hebt willen voorstellen
tot Lector in het botanische graslandonderzoek.
Hooggeleerde Dewez,
Toen U mij na de aanvaarding van Uw Hoogleraarschap verzocht
behulpzaam te zijn door de studenten in enige voordrachten en excursies iets van grassenkennis en beoordeling van grasland bij te brengen,
heb ik daarin aanstonds met vreugde toegestemd. Zeer erkentelijk ben
ik U voor het initiatief, waardoor ik thans officieel in staat word gesteld kennis van grasland onder de studenten te vermeerderen. Met
volle toewijding zal ik U terzijde staan.
Hooggeleerde Pulle,
Nadat U mij 25 j a a r geleden in het blauwgrasland van de Krimpenerwaard in kennis bracht met de plantensociologie, volgde het
zuiver wetenschappelijke begin van mijn botanisch graslandonderzoek.
Het zij U een genoegen te weten, hoezeer Uw leerling er prijs op stelt
door toepassing van systematiek, oecologie en sociologie bij het graslandonderzoek eens te meer aan te tonen, dat ook biologen hun plaats
bij het landbouwkundige onderzoek waard zijn.
Zeergeleerde Smeding,
Uw voorbeeld van vriendelijk leiderschap roept om navolgingMeermalen heb ik teruggedacht aan de talrijke vergaderingen van de
Sub-Proefpolder-Commissie, waarin op waarlijk democratische wijze
jonge onderzoekers naast voormannen van de landbouwwetenschap
aanzaten.
Zeergeleerde .^y'tóra,
Met enthousiasme heb ik met U medegewerkt aan het graslandonderzoek ten behoeve van de ingedijkte Zuiderzeegronden en aan de
studie van de zoutplantengezelschappen. D aarna kon ik U w veelomvattende taak verlichten dooi het gehele botanische graslandonderzoek over te nemen. Veel profijt heb ik gehad van Uw grote kennis.
Uw voorbeeld van gedegen onderzoek hoop ik te blijven volgen.
Deze gelegenheid wil ik aangrijpen om mijn gevoelens van dankbaarheid te uiten voor wijlen Prof. DE VRIES, die na de aanvaarding
van het Hoofddirectoraat van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen het graslandonderzoek sterk bevorderde. Het was zijn uitdrukkelijke wens, dat ik de gelegenheid zou krijgen aan te tonen, wat er op
dit gebied met plantensociologisch inzicht te bereiken viel. In technisch, organisatorisch opzicht heb ik veel van hem geleerd.
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%eer geachte Heren Veenstra en Wind,
U beiden zeg ik dank voor de innemende wijze, waarop U, als Chef,
het mij mogelijk hebt gemaakt het Laboratorium voor Botanisch Graslandonderzoek aan het Centraal Instituut tot ontwikkeling te brengen.
Zeergeleerde Frankena,
Het doet mij zeer veel genoegen, dat wij beiden, aanvankelijk
verschillend ingesteld, m a a r gedreven door eenzelfde liefde tot het
graslandonderzoek, steeds meer waardering voor elkanders werk gekregen hebben en, zij het dan ook niet meer aan dezelfde instelling,
blijven samenwerken.
Zeer geachte't Hart,
De samenwerking tussen ons als „Agrostologist" en „Ecologist" ten
dienste van de Nederlandse weidebouw is harmonisch en vruchtbaar.
Aan Uw inzicht en steun heb ik veel te danken. Bij Uw knappe leiding
van het graslandonderzoek kunt U ook verder op mij rekenen.
Zeergeleerde HerenGoedewaagen en VanderPaauw, Zeer geachte Visser,
U, van de Wetenschappelijke Staf van het voormalige Rijkslandbouwproefstation voor Akker- en Weidebouw, in het bijzonder, ben ik
zeer verplicht voor de bijstand en vriendschap, welke ik van U mocht
ondervinden.
Tot het huidige en vroegere Personeelvan het Laboratorium voor Botanisch
Graslandonderzoek,
In een prettige sfeer van ongedwongen samenwerking hebt U blijk
gegeven van toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel. Zonder Uwe
prestaties zou ik niet reeds zo ver gevorderd zijn met mijn levenstaak:
de opbouw van het botanische graslandonderzoek in ons land. In het
bijzonder voor U, Zeergewaardeerde Kruijne, die tijdens U w ernstige
ziekte nog de tabellen samenstelde voor het aangekondigde determinatie-boek, een woord van grote erkentelijkheid. Nimmer zal ik de
Vriendschap van U, medewerksters en medewerkers vergeten, welke
in moeilijke jaren het leven dragelijk maakte.
Dames enHerenStudenten,
De toestand was bijna zo geworden, dat de jonge Landbouwingenieur het grasland minder kende dan de Assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Het is mij een genoegen er voor te
zorgen, dat dit nu anders wordt. Aan belangstelling voor botanisch
graslandonderzoek ontbreekt het U blijkbaar niet. Verscheidene Uwer
hebben zich zelfs als Student-laborant of Wetenschappelijk Assistent
meer of minder kunnen specialiseren op dit gebied. Mijn laboratorium
staat voor U open om er de nodige scholing op te doen, zodat U als
toekomstig Ingenieur het grasland niet behoeft te schuwen. De persoonlijke omgang met U als Mens stel ik zeer op prijs.
Ik heb gezegd.
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D R A . J . P. O O R T
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Mevrouw en Mijne HerenLectoren enDocenten,
Dames en HerenLeden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studentenen verder gij allen, die door
Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw belangstelling,
DamesenHeren,
Zonder twijfel zijn er van het ogenblik afdat de mens met zijn nog
primitieve werktuigen de grond bewerkte en de eerste plant in cultuur
bracht plantenziekten geweest, die zijn oogst bedreigden en hem het
leven moeilijk maakten. De vroegste vermeldingen over plantenziekten, ons bekend, komen voor in de bijbel, waar reeds gesproken wordt
over roest, brand en meeldauw, die de gewassen teisteren. Eerst in de
Middeleeuwen wordt er wat meer aandacht aan deze ziekten besteed,
maar deze periode van de Middeleeuwen tot aan de 18e eeuw wordt
vooral gekarakteriseerd door bijgeloof en verkeerde interpretaties van
de verschijnselen. Daarna begint men langzamerhand enig inzicht te
verkrijgen in het verband tussen plant en daarop woekerende schimmels, maar een nieuw tijdperk wordt eerst ingeluid met de beroemde
onderzoekingen van ANTON DE BARY en de gebroeders TULASNE, die
omstreeks 1850 werden gepubliceerd. Sedert die tijd wordt Phytopathologie een wetenschap. Omstreeks die tijd verschijnt ook het eerste
samenvattende handboek over plantenziekten van de hand van JULIUS
K U H N . Deze eerste diepgaande onderzoekingen hebben vooral betrekking op ziekten veroorzaakt door schimmels, maar al spoedig
breekt het inzicht door dat parasitaire wormen, de zgn. aaltjes of
Nematoden, aanleiding kunnen zijn tot ziekten en omstreeks 1880
worden ook bacteriën herkend als ziekteverwekkers bij cultuurgewassen. Eerst gedurende de laatste dertig à veertig jaren zijn wij iets
meer te weten gekomen van een laatste groep van ziekten ni. de virusziekten. Het is geen wonder dat met het toenemen van onze kennis
omtrent het wezen van het virus er steeds meer ziekten beschreven
worden, die door viren worden veroorzaakt.
Men hoort wel eens de mening verkondigen dat het aantal plantenziekten in de laatste decenniën op onrustbarende wijze zou zijn toegenomen en dat hand in hand daarmede ook de door plantenziekten
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aangerichte schade steeds groter zou zijn geworden. Zelfs wordt er
wel beweerd dat onze gehele cultuur mede door het optreden van
plantenziekten met de ondergang bedreigd wordt. Als één van de
oorzaken van het toenemen van de schade, door plantenziekten veroorzaakt, wordt dan genoemd de verbreking van het natuurlijke
evenwicht in de natuur als gevolg van de uitbreiding van het oppervlak
dat door cultuurgewassen in beslag wordt genomen. Dit gaat samen
met het streven om het aantal verbouwde rassen te beperken. Over
steeds groter wordende gebieden verbouwt men steeds minder rassen.
Deze eenzijdige cultuur en het langzamerhand verdwijnen van de
natuurlijke vegetatie zouden uiteindelijk voeren tot een cultuursteppe,
waar het natuurlijke biologische evenwicht geheel verstoord is en
waar men slechts een kunstmatig evenwicht in stand kan houden dank
zij een rigoureuze toepassing van in hoofdzaak chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zou als gevolg van het intensieve gebruik van de
bodem en een te eenzijdige toepassing van kunstmest de bodem verarmen. De gewassen zouden steeds minder harmonieus gevoed worden
en slechts als fabrieken van zetmeel en eiwit zijn te beschouwen. Het
is hier niet de plaats dit zo uitermate belangrijke en interessante probleem in extenso te bespreken, ik wil er slechts de aandacht op vestigen
dat de mens, ondanks het feit, dat hij zich voedt met voedsel, dat hij
betrekt van zogenaamd minder harmonisch gegroeide gewassen, gezonder is dan vroeger en dat zijn gemiddelde leeftijd aanzienlijk is
gestegen. Ook als men niet kijkt door de ogen van de dichter die eens
zong:
Zie naar 't graan, den wijngaard en de rozen,
Schaatrende weelde, die 't heelal voltooit...
m a a r als men als objectief en nuchter toeschouwer akkers en boomgaarden gadeslaat zal men steeds weer getroffen worden door de
prachtige gewassen die onsland voortbrengt. Wanneer men dan anderzijds hoort dat in ons land perj a a r duizenden tonnen aan bestrijdingsmiddelen worden gebruikt met een waarde van ongeveer 15 millioen
gulden, dan vraagt men zich wel eens met schrik af of men alleen met
behulp van bestrijdingsmiddelen de gewassen gezond kan houden en
waar dit in de toekomst heen moet leiden.
Ten opzichte van deze verwarrende vraagstukken, wil ik trachten
U mijn standpunt uiteen te zetten, waarbij ik mij in hoofdzaak zal
bepalen tot enige aspecten, die betrekking hebben op de Phytopathologie.
In de eerste plaats wil ik trachten de vraag te beantwoorden of het
aantal plantenziekten en de door deze teweeggebrachte schade in de
laatste decenniën werkelijk zo sterk zijn toegenomen. Als gevolg van
de snel groeiende bevolking stelt men steeds hogere eisen aan de opbrengst. En waar men vroeger vrijwel geen aandacht schonk aan
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kleine opbrengstdepressies tengevolge van weersomstandigheden en
van plantenziekten is men er nu ernstig op uit om deze depressies
weg te werken en alles uit het gewas te halen wat er in zit. Zowel de
steeds groeiende binnenlandse vraag als de eisen die het buitenland
stelt wat betreft de kwaliteit van onze producten en wat betreft het
ziektevrij zijn van zaaizaad en pootgoed, hebben er toe geleid te streven
naar een hogere opbrengst en naar producten van eerste kwaliteit. Als
gevolg daarvan is men steeds meer aandacht gaan besteden aan de
ziekten en plagen en is de bestrijding daarvan sterk op de voorgrond
getreden. Dit wekt de schijn alsof het aantal plantenziekten en de
door deze veroorzaakte schade sterk zouden toenemen. I n het bijzonder ten opzichte van de virusziekten wordt deze mening vaak verkondigd. Het ontdekken en beschrijven van zovele nieuwe virusziekten
in onze tijd zou inderdaad deze indruk kunnen vestigen. M a a r het is
niet juist het toenemen van onze kennis te vereenzelvigen met een
explosief nieuw ontstaan van viren. Zoals ik reeds heb opgemerkt is
de virologie de jongste tak van de Phytopathologie. En de virusonderzoeker van thans moet zich voelen als de botanicus van vroeger,
die voor het eerst het oerwoud betreedt en zich omringd ziet door hem
volkomen onbekende planten in uitzonderlijke verscheidenheid van
vorm en kleur. Niemand zal de ontdekking van deze planten aan een
nieuw ontstaan willen toeschrijven.
Dat daarentegen nieuwe plantenziekten ook thans kunnen ontstaan
moet als vaststaand worden aangenomen. De aardappelmoeheid kan
als voorbeeld worden vermeld. Het aaltje dat deze ziekte veroorzaakt
werd enige tientallen jaren geleden voor het eerst in Rostock ontdekt.
Ofschoon ter plaatse reeds lang aardappels werden geteeld heeft men
daar evenmin als in de overige landen van West-Europa, die thans
soms in hevige mate besmet zijn, ooit iets van deze ziekte bemerkt.
Men moet dus wel aannemen dat deze voorheen niet voorkwam. Ditzelfde geldt voor de Swollen shoot disease, een virusziekte die sinds
enige jaren aan de Goudkust ontzaglijke schade aanricht aan de
cacaocultuur. Voor een aantal andere ziekten heeft van SLOGTEREN
nog onlangs aannemelijk gemaakt dat zij in recente tijd nieuw zouden
zijn ontstaan. Aangezien de Phytopathologie een nog zojonge wetenschap is behoeft het niet te verwonderen, dat er nog maar zo weinig
exacte gegevens bekend zijn over het ontstaan van plantenziekten.
Hetzelfde geldt voor het verdwijnen van plantenziekten. Voor zover
bekend beschikt men slechts van één ziekte over nauwkeurige gegevens
over een periode van meer dan duizend jaar. Ik heb hier het oog op
het moederkoren, een ziekte van de rogge, die door de schimmel
Claviceps purpurea wordt veroorzaakt. De bekende Sclerotien van
deze schimmel, die in de rogge-aren gevormd worden, bevatten, behalve het in de geneeskunde gebruikte ergometrine talrijke andere
alkaloiden, waaronder enige zeer giftige. Het gebruik door mens en
dier van rogge, die met moederkoren is verontreinigd, geeft na verloop

567
van korte tijd aanleiding tot een ziekte die men gangreen heeft genoemd. Grote etterende zweren aan handen en voeten, die leiden tot
het verlies van arm en been en die veelal een dodelijke afloop hebben
zijn de onmiskenbare symptomen van deze aandoening. Het is dan
ook niet te verwonderen dat juist van deze ziekte zoveel gegevens
bewaard zijn gebleven. Uit oude annalen en kronieken is gebleken dat
hevige uitbarstingen van deze ziekte over geheel West-Europa zijn
voorgekomen sinds ongeveer hetja a r 1000. In Frankrijk en het Zuiden
van België zijn ruim 40 epidemieën opgetekend, waarvan de laatste
in 1855. In Duitsland zijn over eenzelfde tijdsverloop bijna evenveel
gevallen bekend geworden. De oudste gegevens, daterend uit 857,
werden vermeld voor de omgeving van Xanten even buiten onze landsgrenzen. Dat ook in ons land vergiftiging door moederkoren talrijke
slachtoffers moet hebben geëist is wel aan te nemen.
Dat thans vergiftiging door het gebruik van met moederkoren besmet roggemeel niet meer voorkomt ligt ten dele aan ons veelzijdiger
voedsel - rogge is althans in West-Europa niet meer de hoofdvoedselbron - en aan een betere reiniging van het broodgraan, de hoofdreden is evenwel dat de ziekte in rogge practisch niet meer gevonden
wordt. Zoekt men naar een verklaring hiervoor, dan moet in de eerste
plaats in aanmerking genomen worden dat moederkoren zeer algemeen
gevonden wordt langs velden en wegen op talrijke grassen en dat
vastgesteld is dat deze parasiet van grassen gemakkelijk op rogge kan
worden overgebracht. Desniettegenstaande wordt rogge practisch niet
meer aangetast. Het blijkt dat de betere voorbereiding van het zaaibed, de betere verzorging van het gewas en de keuze van betere rassen,
alle factoren, die bevorderlijk zijn voor een gelijkmatige stand met
een snel afbloeiend gewas de verspreiding van de ziekte onmogelijk
maken. O p de details kan ik hier niet ingaan, maar dit zeer sprekende
voorbeeld van een ziekte,die van de Middeleeuwen tot aan het midden
van de vorige eeuw aanleiding is geweest tot hevige vergiftigingen
bij de mens, waarbij duizenden mensenlevens verloren zijn gegaan,
en die thans in West-Europa geen rol meer speelt, moge duidelijk maken dat er ook plantenziekten zijn die verdwijnen. En het moge een
waarschuwing zijn voor hen, die - al te eenzijdig — menen dat de
cultuuromstandigheden van heden voeren naar het optreden van
steeds talrijker en steeds heviger ziekten.
Wat is de betekenis van een eenzijdige cultuur voor het optreden
van plantenziekten? Zonder twijfel schept het zich uitbreidende
areaal van onze cultuurgronden en het verbouwen van betrekkelijk
weinige, sterk geselecteerde rassen de mogelijkheid van een sterke verbreiding van parasieten. Ook in de menselijke samenleving bevordert
ophoping van individuen het optreden van epidemieën. Daarbij spelen
twee factoren een rol, ten eerste de uitbreiding van het areaal van de
cultuurgronden zelve, ten tweede de inkrimping van de meer natuur-
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lijke begroeiing, die door zijn veelzijdigheid een levensvorm is met
een grote soortenrijkdom.
Laten wij allereerst de invloed nagaan van de natuurlijke begroeiing.
In een dergelijk milieu heerst een meer natuurlijk evenwicht en men
zou dus verwachten dat het optreden van parasieten, en dus van ziekten, meer getemperd is. Aan de natuurlijke begroeiing wordt vooral
in de entomologie grote waarde toegekend. Dit is het milieu, waar
vaak hyperparasieten van schadelijke insecten een deel van hun ontwikkeling doorbrengen of overwinteren. Voor de plantenziektenveroorzakende organismen ligt de zaak anders. Aangezien parasitaire
schimmels en bacteriën in het algemeen niet door hyperparasieten
worden belaagd, kan van een gunstige invloed van de natuurlijke begroeiing op het voorkomen van plantenziekten niet worden gesproken.
Integendeel, de natuurlijke begroeiing kan grote gevaren opleveren.
Deze kan tussenwaardplanten herbergen, die een noodzakelijke schakel vormen in de levenscyclus van bepaalde parasitaire schimmels.
Bekende voorbeelden zijn de zwarte roest met de Berberis als tussenwaardplant en Cronartium ribicola, een zeer schadelijke parasiet van
de vijfhaaldige Pinus-soorten, die Ribes als tussenwaardplant heeft.
In Amerika heeft men door het systematisch uitroeien van de in de
natuurlijke begroeiing voorkomende Berberis- en Ribes-soorten opmerkelijke resultaten bereikt bij de bestrijding van de bovengenoemde
schimmels. Ook kunnen wilde planten als medewaardplant optreden.
O p hen kunnen gedurende bepaalde perioden van hetjaar, gedurende
welke er geen gewas op het veld staat, plantenziekten zich staande
houden. Zo is uit een in Duitsland uitgevoerd onderzoek komen vast te
staan,dat degeleroestvan detarwe,diezeergevoeligisvoorhoge zomertemperaturen en veelal reeds afsterft nogvóórdat de tarwe rijp is, kan
overzomeren op aan tarwe verwante wilde grassen, die langs de hooggelegen koele bergdalen groeien. Van hieruit vindt in het najaar opnieuw de besmetting plaats van dejonge wintertarwe in de omgeving.
Ook bij de virusziekten treft men talrijke voorbeelden aan waarbij
planten uit de natuurlijke begroeiing als gastheer fungeren. Het
mozaïekvirus van de augurk kan in de omgeving van Venlo, een van
de teeltcentra van dit gewas, een zodanige schade aanrichten, dat
men het enige jaren geleden wenselijk achtte een onderzoek te doen
instellen naar deze ziekte. De augurk is een éénjarige plant en de besmetting gaat niet over met het zaad. Telkenjare moet hetjonge gewas
dus van buiten af besmet worden. Bij het onderzoek is nu gebleken
dat de ziekte in de voorzomer het eerste begint op te treden o.a. daar
waar in het Maasdal het middenterras aan het hoogterras grenst. Er
bevindt zich daar een moerassige strook met een rijke flora van overblijvende vochtminnende planten. Het is zeker dat tenminste één van
deze planten als winterwaardplant van het virus kan worden beschouwd. Hoewel dit virus, dat zeer polyphaag is, ook op talrijke
overjarige tuinplanten kan overblijven moet in dit geval de schuld
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toch worden gegeven aan dewildeplanten uit denatuurlijke begroeiing.
Uit deze voorbeelden, die nog door vele andere aangevuld kunnen
worden, blijkt dat de natuurlijke begroeiing van het standpunt van
de phytopatholoog eerder schadelijk dan nuttig is. Vele argumenten
spreken evenwel voor het behoud van de begroeiing. Het is van het
allergrootste belang dat het weinige natuurschoon, dat ons land nog
heeft, behouden blijft als ontspanningsruimte, in het bijzonder voor
de bevolking van onze grote steden. Daarnaast is de windkerende
werking van wallen, heggen en bosranden van zo grote betekenis in
verband met de bodemerosie, dat opruiming daarvan alleen dan gerechtvaardigd is, wanneer bijvoorbeeld het optreden van plantenziekten onze export in belangrijke mate in gevaar zou brengen.
Wat is nu de invloed van de steeds groter wordende oppervlakten
waarop men één soort, j a dikwijls slechts één ras van deze soort verbouwt? Terwijl wij bij de invloed van de natuurlijke begroeiing alleen
aandacht hebben geschonken aan die parasieten, die zich in het
algemeen op de bovengrondse delen ontwikkelen en door wind, regen
ofinsecten worden verspreid, moeten wij hier voor onze beschouwingen
een onderscheid maken tussen deze parasieten boven de grond en die
welke als bodemparasieten hun aanval vooral richten op wortel en
stengelvoet. De eerste moeten zich telkenjare opnieuw in korte tijd
sterk vermeerderen om tot een epiphytie aanleiding te geven. Bij
schimmelziekten is de hoeveelheid gevormde sporen zeer groot, terwijl de incubatietijd in het algemeen kort is. Dit leidt onder gunstige
omstandigheden in korte tijd tot een massale verspreiding van de
ziekte. Bij de uitbreiding van virusziekten speelt de zich snel vermeerderendevector ongeveer dezelfde rol als de sporen bijde schimmel.
Het verbouwen van eenzelfde gewas en vooral het verbouwen van
eenzelfde ras zal zeker de mogelijkheid scheppen voor het massaal
optreden van plantenziekten. Toevallige haarden van een ziekte zullen
zich gemakkelijker verspreiden, wanneer in de omgeving hetzelfde
gewas veelvuldig verbouwd wordt. Maar niet alleen speelt de concentratie van de parasiet in het land zelve een rol, in sommige gevallen is ook de concentratie in Zuidelijker landen van betekenis.
Zo is bekend dat het optreden van de zo gevreesde zwarte roest in het
Noorden van de Verenigde Staten in het bijzonder afhankelijk is van
de ontwikkeling van de parasiet in het vroege voorjaar in de Zuidelijke
staten. Heeft hier een massale ontwikkeling over een uitgebreid
areaal plaats, dan is aan één van de belangrijkste factoren voor het
optreden van een epiphytie in het Noorden voldaan.
Dat eenzijdige cultuur van een enkel ras lang niet altijd tot heviger
aantasting voert, blijkt o.a. uit de ervaring in Duitsland opgedaan.
Daar werden vroeger vele landrassen van tarwe verbouwd, die in
hevige mate te lijden hadden van de gele roest. Deze zijn thans vervangen door zuivere lijnen, die voor een groot deel voor deze ziekte
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resistent zijn. Uit deze en andere waarnemingen en ervaringen kan
men concluderen, dat eenzijdige cultuur wat deze parasieten betreft
slechts zelden tot catastrophen voert. De monocultuur van resistente
rassen kan zelfs bepaalde ziekten sterk terug dringen. O p dit belangrijke onderdeel, dat op het gebied van de plantenveredeling valt,
zal ik zo dadelijk nog terugkomen.
Geheel anders liggen de problemen bij de bodemparasieten. Deze
zijn in hoofdzaak gebonden aan het terrein waarop zij voorkomen.
De hoeveelheid ter plaatse in de grond aanwezige ziektekiemen bepaalt hier in de eerste plaats of de ziekte al of niet zal optreden, daarnaast speelt in vele gevallen ook de toestand van de bodem een belangrijke rol. Treedt een epiphytie op dan zal na afloop van het groeiseizoen de bodem in hoge mate besmet achterblijven. Men denke aan
de wintersporangia, de Oosporen en andere sporenvormen van schimmels, aan de in de vorm van mycelium achterblijvende Ophiobolusen Fusarium-soorten, aan de cysten van de wortelaaltjes, enz. Deze
vormen zijn in staat jarenlang in de bodem in een rusttoestand of
op andere wijze te blijven leven, zodat een vruchtwisseling en dikwijls
een zeer ruime vruchtwisseling nodig is.
O m deze opeenhoping van de parasiet te niet te doen is het vanzelfsprekend noodzakelijk enige jaren gewassen te telen, die niet vatbaar zijn. De betekenis van de vruchtwisseling ligt mijns inziens in
de eerste plaats in het voorkómen van ziekten, die van de grond uit
de planten aantasten. Wij moeten ons nu de vraag stellen of deze
tussengewassen slechts van belang zijn omdat zij de parasiet geen
gelegenheid geven om zich te vermeerderen - omdat zij onvatbaar
zijn - of omdat het tussengewas direct of indirect een antagonistische
werking uitoefent op de parasiet. In de meeste gevallen zal het tussengewas slechts dienen als overbrugging van een periode, waarin men
niet met het vatbare ras kan terugkomen, dus om de parasiet uit te
putten. Er zijn evenwel ook gevallen bekend waarbij vruchtwisseling
meer betekent. In de augurkenteelt te Roelofarendsveen heeft men
veel last van de zogenaamde slaapziekte, een ziekte die verwelken en
tenslotte afsterven van de plant teweegbrengt. Deze verwelking is het
gevolg van een wortelrot, veroorzaakt door Fusarium. De cultuur was
vroeger zeer eenzijdig, men teelde meestal 2j a a r augurken afgewisseld
met 1ja a r snijbonen. Toen bleek dat dit niet langer ging, omdat de
ziekte steeds heviger optrad, heeft men andere gewassen als tussenvrucht geprobeerd. Daarbij heeft men opgemerkt, dat de meeste
gewassen wel enige verbetering geven maar dat na een teelt van
chrysanthen de slaapziekte in belangrijke mate wordt teruggedrongen.
Het is niet onmogelijk dat in de wortel stoffen worden gevormd, die
antagonistisch werken op Fusarium. In de Noord-Oostpolder kan de
tarwehalmdoder in het bijzonder in de eerste jaren na het in cultuur
brengen zeer grote schade aan tarwe, gerst en rogge aanrichten. Uit
proefveldonderzoek is gebleken dat ook in dit geval vruchtwisseling
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de ziekte doet afnemen. Maar het is merkwaardig dat haver in hoge
mate boven de andere als tussenvrucht beproefde gewassen uitsteekt
door zijn uitzonderlijk gunstige werking bij de bestrijding van deze
ziekte. Deze werking van haver kan men vele jaren later nog scherp
afgetekend zien in een tarwegewas. Hierbij kan men denken aan een
directe invloed van in de haverwortel aanwezige of door deze afgescheiden stoffen op de tarwehalmdoder, maar ook aan een stimulerende invloed op bodemorganismen, die op hun beurt op de ziekteverwekker antagonistisch werken of hem concurrentie aandoen.
In de tweede plaats vragen wij ons af of de parasieten, in die jaren
dat niet vatbare gewassen worden geteeld, hun natuurlijke dood
sterven of dat hierbij nog andere factoren een rol spelen. Zojuist
zijn reeds antagonisme en concurrentie genoemd, en ik wil op die
begrippen, die in de bodem zo'n belangrijke rol spelen, iets nader
ingaan. Het is VAN LUYK geweest, die aan de hand van zijn zo bekend
geworden proeven, een antagonistische werking kon aantonen van
bepaalde bodemorganismen, waaronder schimmels en bacteriën, op
de groei van Pythium-schimmels, die parasitair zijn voor grassen en
lucerne. Hij kweekte gras en lucerne in buizen onder steriele omstandigheden en entte enige buizen met een Pythium-cultuur. De
jonge plantjes werden hevig aangetast en gingen spoedig te gronde.
Voegde hij een fikraat toe, verkregen van een antagonist, dan kreeg
Pythium geen kans en groeiden de planten even goed als in de controle. Uit deze en andere onderzoekingen is gebleken dat bodemorganismen antagonistisch op elkaar kunnen werken, en dat op de bodem
met recht van toepassing is het woord van Pasteur: la vie empêche
la vie. Maar de betekenis van de door antagonisten afgescheiden
stoffen, de antibiotica, is eerst goed naar voren gekomen in de tweede
wereldoorlog, door het gebruik dat er in de medische wetenschap
is gemaakt van penicilline. Hoe snel de wetenschap zich ten aanzien
van de antibiotica heeft ontwikkeld blijkt wel zeer duidelijk uit de
opmerking van VAN LUYK, juist tien j a a r geleden in een van zijn publicaties gemaakt: „Ik vond in de literatuur geen aanwijzing, dat de
zeer sterke toxische werking van Fleming's Penicillin tegenover sommige pathogène bacteriën tot practische medische toepassing geleid heeft.
Het is echter te verwachten, dat ook op dit terrein nog wel iets te
bereiken zal zijn met behulp van door micro-organismen gevormde
stofwisselingsproducten."
Als gevolg van de ontdekking van het penicilline is een ware wedloop ontstaan om steeds meer schimmels en bacteriën te onderzoeken
op hun vermogen een of ander antibioticum te vormen. In de eerste
plaats is het resultaat hiervan geweest, dat men thans beschikt over
een aantal stoffen die een zeer belangrijke rol spelen in de medische
therapie. Streptomycine, aureomycine en andere stoffen deden hun
intrede. Maar daarnaast zijn nog talrijke andere stoffen geïsoleerd,
die eveneens een bactericide of fungicide werking hebben, maar die
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in de te gebruiken concentraties toxisch bevonden zijn voor de mens
of die nog in onderzoek zijn. Vele schimmels, waaruit deze antibiotica
geïsoleerd zijn, komen met antagonistisch werkende bacteriën voor
in de bodem van bouw- en weiland en in bosgrond. Ongetwijfeld
kunnen deze schimmels zich te midden van de vele andere bodemorganismen handhaven mede door hun vermogen antibiotica te vormen en zodoende andere organismen op een afstand te houden of
zelfs tegen te werken.
Vraagt men naar de mogelijkheid van practische toepassing van
antagonisten of van antibiotica in land- en tuinbouw, dan moet men
allereerst bedenken dat de gunstige werking van organische mest bij
de bestrijding van enige plantenziekten voor een deel kan berusten
op het bevorderen van de levensmogelijkheden van antagonisten en
concurrenten in de grond of op het inbrengen van grote hoeveelheden
van deze anti-organismen.
Daarnaast heeft men ook de mogelijkheid onder de ogen gezien
bepaalde organismen aan de grond toe te voegen. Ter bestrijding van
de zo schadelijke Fusariumziekte van de komkommer heeft VAN K O O T
de gesteriliseerde grond in de warenhuizen geënt met voor de plant
onschadelijke stammen van Fusarium solani. Door hun antagonistische werking tegen de voor de plant schadelijke Fusarium oxysporum
kon hij herinfectie van de grond belangrijk vertragen, zodat de plant
een belangrijke voorsprong kreeg. Met deze proeven vergelijkbaar
zijn die van DESCHIENS en LAMY, die de aantasting door het aaltje
Heterodera marioni wisten te verzwakken door aan de grond de sporen
van een aaltjesvangende schimmel toe te voegen.
Wij staan hier eerst aan het begin. In eendrachtige samenwerking
van microbiologen, landbouwscheikundigen en phytopathologen zal
moeten worden nagegaan in hoeverre de opzienbarende ontdekkingen
op het gebied van het antagonisme gebruikt kunnen worden om de
talrijke bodemziekten, die onze culturen bedreigen, te bestrijden.
Thans wilikuw aandacht vragen voor een ander aspectvan de Phytopathologie. Bij zijn strijd tegen de plantenziekten zal de mens in de
eerste plaats gebruik maken van die maatregelen, die de weerstand
van de plant verhogen. Goede cultuurmaatregelen in de ruimste zin
des woords zijn onontbeerlijk, waarbij de toestand van de grond, die
de plant voor een goed deel zijn voedingsstoffen verschaft, van het
allergrootste belang is. Een aantal ziekten kan men op dezewijze geheel
voorkomen of althans binnen de perken houden. Wat voor de plant
geldt, gaat ook op voor de mens. De schrikbarende toeneming van
de tuberculose gedurende de oorlogsjaren moet naast andere factoren
als onvoldoende huisvesting en te inspannend werk in het bijzonder
worden toegeschreven aan de slechte voeding.
Maar evenmin als de mens zich door goede voeding en goede
levensomstandigheden kan wapenen tegen infectieziekten als rood-
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vonk en mazelen, evenmin kan de plant zich verweren tegen Phytophthora of Gladosporium, om maar willekeurig enige voorbeelden te
noemen. Van oudsher heeft men dan ook getracht plantenziekten te
bestrijden ofte voorkomen met behulp van chemische middelen. Een
van de oudste en meest bekende middelen is de Bordeauxse pap, die
ter bestrijding van schimmel- en bacterieziekten nog steeds een ruime
toepassing vindt. Zonder dit middel zou de aardappelteelt in WestEuropa in de meestejaren practisch onmogelijk zijn. Wat dit betekent
behoef ik niet nader toe te lichten. Thans heeft de toepassing van bestrijdingsmiddelen vooral in de tuinbouw een zodanige vlucht genomen, dat men zoals ik reeds in het begin heb gezegd, terecht bevreesd is voor de gevolgen van een te rigoureus gebruik. Meermalen
is vergiftiging geconstateerd bij personen, die de bestrijdingsmiddelen
verstuiven ofverspuiten. Hiertegen kan men zich beschermen door het
nemen van voorzorgsmaatregelen. Ernstiger is het wanneer er na
consumptie van bespoten groente of fruit vergiftiging optreedt. Men
kan trachten dit te voorkomen door de kwekers te adviseren de betreffende middelen alleen lang voor de oogst toe te passen, maar aangezien controle hierop moeilijk is, verdient het overweging het gebruik van alle middelen, die een groot gevaar opleveren te verbieden voor bepaalde toepassingen, zoals reeds in het buitenland voor
enige bestrijdingsmiddelen is geschied.
Het gevaar bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen ligt ook nog
op ander terrein. De gebruikte middelen hebben wel een zekere
selectiviteit, maar dat neemt niet weg dat naast de te bestrijden parasieten ook andere organismen worden gedood, die als epiparasiet, als
antagonist of als concurrent een remmende invloed hebben op de
ontwikkeling van de parasiet. Het gevolg is dat na een aanvankelijk
succes bij de bestrijding de parasiet zich vaak in een versneld tempo
herstelt.
Een derde gevaar in het gebruik van chemische middelen schuilt
in de aanpassings- of wenningsverschijnselen, die sommige organismen
ten opzichte van bepaalde middelen vertonen. Zo is er een ras van
het fruitmotje Carpocapsa geïsoleerd, dat een veel hogere concentratie
van loodarsenaat verdraagt dan het gewone ras. Ook bij bacteriën
o.a. bij die van de tuberculose is een aanpassing aan antibiotica
waargenomen. Voor zover mij bekend is onder de voor planten parasitaire schimmels en bacteriën een dergelijke aanpassing nog niet geconstateerd, maar met de mogelijkheid moet zeer zeker rekening worden gehouden.
De toediening van de bestrijdingsmiddelen heeft in het algemeen
uitwendig plaats. H u n werking berust in het algemeen op het doden
of onschadelijk maken van de sporen, of van de kiemhyphen voordat
deze de plant zijn binnengedrongen. Zij voorkomen infectie, maar zij
brengen geen genezing wanneer de infectie eenmaal is binnengedrongen. Zo werken zaadontsmettingsmiddelen niet tegen de in de
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zaadhuid genestelde infecties van Ascochyta en Colletotrichum bij
erwt en boon. Voor infecties, die reeds in de plant zijn binnengedrongen moet men bij de bestrijding andere wegen inslaan. Lange tijd
heeft men gemeend dat een inwendige therapie niet mogelijk was,
omdat de plant niet zoals het dier een bloedsomloop heeft, waarin
een therapeutisch werkzaam middel zou kunnen circuleren.
Na aanvankelijke mislukkingen zijn de laatste 10jaren verscheidene
publicaties verschenen waarin onomstotelijk wordt bewezen dat het
mogelijk is planten langs chemische weg voor infecties te beschermen
of van ziekten te genezen. Vooral van belang is een inwendige behandeling voor die ziekten, waarbij het pathogeen geen locale, maar
een algemene infectie teweegbrengt. I n het bijzonder dus voor de
virusziekten, de bacteriële plantenziekten en de door schimmels veroorzaakte vaatziekten. Onder de laatste zijn talrijke ziekten, die ook
bomen aantasten, zoals de iepenziekte en de loodglansziekte van de
pruim.
De toepassing van chemotherapeutische middelen kan op verschillende manieren plaats vinden. Men kan deze als een vaste stof in
een gat in de boom brengen of men kan vloeistoffen in de stam laten
opzuigen, of vloeistoffen injiceren. Ook kan men afgesneden uiteinden
van wortels of takken door middel van een buis met een reservoir
met vloeistof in verbinding brengen. Verreweg de eenvoudigste wijze
van toepassing is het strooien van de toe te passen stof of het gieten
van een oplossing ervan op de grond rondom plant of boom. Deze
laatste methode heeft het nadeel dat de bodem bepaalde stoffen kan
adsorberen of inactiveren. Toch hebben DIMOND, PLUMP, STODDARD
en HORSFALL onlangs opmerkelijke resultaten gepubliceerd over de
bestrijding van de iepenziekte door de grond te begieten met oplossingen van oxychinolinebenzoaat. Een gelijkmatige verdeling van
de stoffen in plant of boom is van het grootste belang. Dit is alleen te
bereiken door de grond rondom de bomen te behandelen. Bij het aanbrengen van boorgaten heeft de verspreiding in de stam hoofdzakelijk
in longitudinale richting plaats. Men moet dan vele boorgaten rondom
in de stam maken om een enigszins gelijkmatige verdeling te verkrijgen. De tot nog toe verkregen gunstige resultaten bij virus-,
bacterie- en schimmelziekten, hoewel nog betrekkelijk gering in aantal,
zijn veelbelovend. Uit de proeven blijkt dat er vele stoffen zijn, die
een chemotherapeutische werking hebben, dat vele van deze onderling
niet verwant zijn en toch werkzaam kunnen zijn tegen één bepaalde
ziekte. Onder de werkzame stoffen bevinden zich o.a. chinolinederivaten, Sulfonamiden en salicylzuurderivaten, stoffen, die ook medische toepassing vinden. Men denke b.v. aan het zo uiterst belangrijke PAS. Blijkbaar zijn de mens en de hogere planten en dieren voor
deze stoffen aanzienlijk minder gevoelig dan bacteriën, schimmels en
viren. Ook enige antibiotica zijn beproefd en men mag verwachten
dat nader onderzoek belangrijke resultaten zal opleveren.
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Thans wil ik een enkel woord zeggen over het kweken van resistente
rassen. Hoewel men zich reeds lange tijd min of meer doelbewust
heeft beziggehouden met het zoeken naar en het kweken van rassen,
die resistent zijn tegen ziekten, heeft deze tak van wetenschap eerst
zijn grote ontwikkeling kunnen krijgen nadat de grondslagen voor de
moderne genetica waren gelegd, en nadat men tot het inzicht was
gekomen, dat vruchtbaar veredelingswerk ten opzichte van de resistentie slechts mogelijk is, wanneer men beschikt over methoden,
waarbij grote series kruisingsnakomelingen op eenvoudige wijze aan
een resistentieproef kunnen worden onderworpen. Daarvoor is het
nodig, dat men de verhouding plant - parasiet zeer nauwkeurig kent,
waarvoor behalve kennis omtrent de normale ontwikkeling van de
plant ook die van de levensloop van de parasiet een belangrijke voorwaarde is.
Ofschoon het op zichzelve reeds een moeilijke opgave is rassen te
kweken, die voldoen aan hoge eisen van opbrengst en kwaliteit en die
aangepast zijn aan het wisselende klimaat van ons land en aan de
verschillende vruchtbaarheidstypen van de grond, en die bovendien
nog resistent zijn tegen verschillende ziekten en plagen, wordt de taak
van de kweker nog bijzonder verzwaard door de volgende twee factoren, namelijk door de differentiatie en de variabiliteit van de parasiet. Ter onderscheiding van het begrip specialisatie, voer ik hier het
begrip differentiatie in, waaronder verstaan wordt het voorkomen van
zogenaamde physiologische rassen of physios van de parasiet, rassen,
die zich onderscheiden in hun parasitair karakter ten opzichte van
de waardplant in het bijzonder ten opzichte van de rassen van de
waardplant. Hoewel specialisatie en differentiatie in verscheidene gevallen hand in hand gaan, dekken de begrippen elkaar niet. Een
parasiet kan sterk gespecialiseerd zijn, dus om zo te zeggen zeer kieskeurig in de keuze van zijn waardplant en toch weinig gedifferentieerd. Zo is Synchytrium endobioticum, de veroorzaker van de
wratziekte van de aardappel, slechts in staat enkele rassen van Solan u m tuberosum, de gewone aardappel, aan te tasten en bovendien
nog enkele andere soorten van het geslacht Solanum. Synchytrium is
dus sterk gespecialiseerd, maar slechts weinig gedifferentieerd, d.w.z.
wij kennen slechts 3 physios van deze schimmel. Deze differentiatie
nu, die bij talrijke parasieten optreedt, bemoeilijkt het kwekerswerk
in hoge mate. Men moet met het voorkomen van talloze physios
rekening houden en daarbij loopt men steeds de kans, dat het bereikte
resultaat weer te niet wordt gedaan door het optreden van een physio,
die voorheen ter plaatse niet aanwezig was. Invoer door de mens of
aanvoer door luchtstromen kunnen dit veroorzaken. Tegen het tweede
kan men zich niet beschermen, tegen het eerste zouden quarantaine
maatregelen moeten worden getroffen, maar deze zijn practisch onuitvoerbaar. Het is reeds buitengewoon moeilijk een bepaalde soort
van een parasiet op den duur te weren en het is bijna onuitvoerbaar
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physiologische rassen, die men noch met het blote oog noch onder
het microscoop onderling kan onderscheiden, uit te sluiten, indien
reeds andere physiologische rassen van dezelfde parasiet in ons land
aanwezig zijn.
Compliceert de differentiatie van de parasiet dus in hoge mate het
werk van de kweker en zou hij theoretisch rekening moeten houden
met alle bestaande physios, in de practijk zijn er gelukkig omstandigheden, die de kweker te hulp komen. Enerzijds zijn er resistentiefactoren, die werkzaam zijn tegen een groep van physios, zoals b.v.
is vastgesteld voor de overerving van de resistentie tegen de door
Colletotrichum veroorzaakte vlekkenziekte van de boon. Anderzijds
kan het verspreidingsgebied van de physios door het klimaat beperkt
zijn. Zo zijn er physios van de gele roest van de tarwe die uitsluitend
in Midden- en Zuid-Oost Europa worden gevonden, anderen komen
alleen in het Noorden en Noord-Westen voor. Naast de selectieve
invloed van de waardplant speelt hier het klimaat zeker een rol. Dit
blijkt o.a. uit het feit dat de optimum temperatuur voor de groei van
de kiembuizen voor de verschillende physios uiteenloopt.
De tweede factor, die het kwekerswerk bemoeilijkt, is de variabiliteit van de parasiet. Men moet steeds rekening houden met het optreden van nieuwe physios, die een tot nog toe resistent ras kunnen
aantasten. Hoewel het niet steeds gemakkelijk is aan te tonen dat
men met mutaties, saltaties of aanpassingstypen te doen heeft is het
toch in verscheidene gevallen gelukt zekerheid hieromtrent te verkrijgen. Gelukkig voor de kweker treden variaties in de pathogeniteit
slechts zelden op. Waren zij talrijk dan zou het kweken van resistente
rassen geen zin hebben. Voor de Phytophthora van de aardappel
ligt de zaak evenwel anders. De resultaten van het kweken van een
tegen Phytophthora resistente aardappel zijn tot nog toe niet bemoedigend geweest. Verscheidene malen heeft men rassen geselecteerd, die aanvankelijk resistent waren, maar na verloop van enige
jaren even sterk aangetast werden als de oorspronkelijke vatbare
rassen. Men kon dit alleen verklaren door aan te nemen dat een nieuwe
vorm van Phytophthora was opgetreden. Het is nu aan REDDICK,
MILLS en DE BRUYN gelukt deze nieuwe aanpassingstypen experimenteel te weeg te brengen en wel in zeer korte tijd. Inoculeert men
resistente aardappeïrassen met Phytophthora, dan zal in een heel
enkel geval een zeer lichte infectie optreden. Ent men van dit materiaal
over, dan zal de infectie de volgende maal iets beter slagen en n a
ongeveer zes keer overenten heeft men een aanpassingstype van Phytophthora verkregen, die de oorspronkelijk resistente aardappel volledig kan aantasten. Voor de kweker is het nu van het grootste belang
te weten of deze aanpassing een limiet heeft. Alleen in dat geval is het
mogelijk uiteindelijk een tegen Phytophthora resistent ras te kweken.
O m in korte tijd rassen te verkrijgen, die resistent zijn tegen de
belangrijkste ziekten, dient het werk dat thans in ons land geschiedt
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gecoördineerd te worden. Thans staan aan de ene kant de kwekers,
die hun nieuwe rassen en selecties graag getoetst willen zien, maar
vaak noch de hulpmiddelen bezitten noch zich die kunnen verschaffen om deze toetsing zelf op de beste en meest efficiënte wijze door
te voeren. Aan de andere kant is' daar de schat van resultaten, in
binnen- en buitenland verkregen, die voor toepassing klaar ligt, maar
die niet ten bate van de kwekers gebruikt wordt en niet gebruikt kan
worden, omdat er geen instantie is, die de schakel vormt tussen kweker
en onderzoeker. Ik ben van mening, dat zo spoedig mogelijk een organisatie tot stand dient te komen, die dit verband legt ten behoeve van
de Nederlandse kwekers en ten bate van de Nederlandse landbouw.
Nog een enkel woord over de verhouding van onderwijs en onderzoek. De hoogleraar, die naast zijn onderwijstaak ook nog ambities
heeft voor eigen onderzoek of voor het geven van leiding bij het
onderzoek, staat voor een zware opgave. Hij zal zich daarbij vaak
gevoelen als iemand, die voor het eerst op schaatsen staat. Let hij
te veel op de ene schaats, die van het onderwijs, dan zal hij wellicht
met zijn andere op een hindernis stoten en een buiteling maken. Besteedt hij te veel aandacht aan de schaats van het onderzoek dan zal
de andere hem ten val kunnen brengen. Alleen door zich op beide
schaatsen te concentreren zal hij zich tenslotte in evenwicht weten
te houden. En hij zal spoedig ervaren dat hij om vooruit te komen
beide benen om beurten moet uitslaan.
Dit geldt eveneens voor het onderwijs en het onderzoek zelve. Wil
het onderwijs bij blijven dan moet het zich steeds vernieuwen door
de impulsen die het krijgt van het onderzoek. En wil het onderzoek
zich vrij ontwikkelen dan zal de aanraking met de academische sfeer
steeds zeer vruchtbaar zijn.
Er is in de laatste tijd een streven merkbaar om het onderzoek los
te maken van het onderwijs. Er schuilt daarin een groot gevaar.
Immers, de student van heden isde onderzoeker van morgen. Enerzijds
is het niet mogelijk het onderzoek, dat zo is gegroeid, geheel in de
universitaire omgeving te houden, anderzijds kan het onderwijs het
onderzoek niet missen. Daarom is het gewenst aan Universiteiten en
Hogescholen ruim gelegenheid te geven voor fundamenteel onderzoek.
Daarnaast zal het meer op de toepassing gerichte onderzoek aan instellingen dienen te geschieden, die in nauwe aanraking staan met
universiteit of hogeschool, zodat een geregeld onderling contact ten
bate van beide mogelijk is.
Ik heb getracht U hierbij een zij het onvolledig beeld te geven van
de vele aspecten, die de Phytopathologie biedt en de problemen, die
zich voordoen. Ik voelde mij bij de keuze van het onderwerp geslingerd tussen twee uitersten, het ene gepersonifieerd door de spe37
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cialist, die veel weet van heel weinig en het andere voorgesteld door
de algemene ontwikkelde mens, die bijna niets weet van veel.
Ik hoop dat ik er althans in geslaagd ben Uw belangstelling voor
enige aspecten van de Phytopathologie te wekken.
Thans zij het mij vergund een woord van eerbiedige dank te richten
tot H . M . de Koningin voor mijn benoeming tot hoogleraar in de
plantenziektenkunde aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Door mij voor te dragen voor een benoeming tot hoogleraar hebt
gij een groot vertrouwen in mij gesteld. Thans rust op mij de taak om
mij dat vertrouwen waardig te maken. Ik aanvaard deze taak met
vreugde en ik hoop, dat ik naast het onderwijs gelegenheid zal vinden
bij te dragen aan de oplossing van vele problemen, waarvoor onze
landbouw gesteld wordt.
Mijnheer dePresidentvanhetCollege vanCuratoren, ^eer geleerde Huizinga,
U dank ik bijzonder voor de warme belangstelling, die U steeds
getoond hebt in mijn werk. Evenals ik, zult U, die zo zeer bevriend
was met BLAAUW, het betreuren, dat hij niet meer getuige heeft kunnen
zijn van deze dag. Aan de tijd in zijn laboratorium doorgebracht,
heb ik zeer veel te danken. Zijn persoon zal altijd een voorbeeld voor
mij blijven.
Mijne HerenHoogleraren,
Met U allen is gedurende de jaren dat ik in Wageningen werkte,
de verstandhouding steeds prettig geweest. Ik kwam door mijn werk
met sommigen van U nader in aanraking en kon daarbij steeds op
U w hulp en voorlichting rekenen. Nu ik in Uw kring ben opgenomen
zal ik nog vaker een beroep op U w medewerking moeten doen. Ik
ben ervan overtuigd, dat gij mij evenals vroeger zult willen helpen.
De specialisatie in onze vakken voert vaak tot isolement, maar ik ben
van mening, dat wij meer dan ooit juist door samenwerking moeten
trachten resultaten te verkrijgen.
Hooggeleerde Quanjer,
De velejaren, die ik eerst als assistent, later als phytopatholoog aan
Uw laboratorium werkzaam ben geweest, zijn voor mij een tweede
leerschool geweest. Mijn belangstelling was aanvankelijk meer op de
physiologie gericht, terwijl ik daarnaast veel interesse had voor de
zuivere mycologie. Voor de wijze waarop U mij in de prettige sfeer
van Uw Laboratorium weer tot de Phytopathologie hebt gebracht,
ben ik U zeer dankbaar. Het voorbeeld, dat U aan Uw medewerkers
hebt gegeven en de grote vrijheid, die U ons liet bij het zoeken naar en
het uitwerken van de problemen, zal ik niet vergeten. Ook de phyto-
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pathologie zal voortbouwende op wat thans bekend is, nieuwe wegen
moeten gaan, maar U kunt ervan overtuigd zijn, dat de grondslag,
die gij bij mij gelegd hebt steeds het uitgangspunt zal zijn voor verder
onderzoek.
Dames en HerenLeden van de Wetenschappelijke Staf,
Met velen van U heb ik geregeld contact gehad in de jaren, dat ik
als een van de Uwen werkzaam was. Ik ben er van overtuigd, dat de
vriendschapsbanden, die met velen van U zijn ontstaan behouden
zullen blijven. Een goede organisatie van de wetenschappelijke staf
acht ik van veel belang, zowel voor interne kwesties als voor het
onderhouden van betrekkingen met de staven van de Universiteiten en
andere Hogescholen. Ik hoop, dat de banden met de onderzoekers
van de Universiteiten, die na de oorlog zijn ontstaan, niet verbroken
zullen worden.
Hooggeleerde Westerdijk,
De twee perioden in mijn studententijd, waarin ik het voorrecht
had in Baarn te kunnen werken, zullen mij steeds in de herinnering
blijven. De bijzondere sfeer, die U wist te scheppen, heeft niet alleen
op wetenschappelijk gebied, maar ook overigens een grote invloed
gehad op mijn vorming. Ofschoon ik niet bij U ben gepromoveerd,
beschouw ik mij toch als een van U w leerlingen. Nu ik U w collega
ben geworden hoop ik nog meer dan vroeger met U te kunnen samenwerken.
ZeergeleerdeMevrouw Schol-Schwarz,
Mijn eerste phytopathologische scholing heb ik gekregen, toen ik als
candidaat in de Biologie gedurende enige maanden aan het Instituut
voor Plantenziekten te Buitenzorg heb gewerkt. Voor Uw leiding bij
het onderzoek over Gloeosporium-ziekten ben ik U dankbaar. Van
die tijd dateert mijn interesse in de specialisatie en de differentiatie
van parasitaire schimmels.
Zeergeleerde ten Houten,
Het verheugt mij bijzonder dat ik van deze plaats het woord tot U
kan richten. Toen gij na Uw terugkeer uit Indië enige tijd in Wageningen hebt gewoond, hebben wij de vriendschapsbanden, die dateren
uit onze studiejaren en uit de tijd, dat wij gezamenlijk deel namen
aan de excursies van de Mycologische Vereniging, weer opnieuw aangeknoopt. Toen ik vernam, dat gij benoemd waart tot Directeur van
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek heeft mij dat bijzonder veel genoegen gedaan. Aan de periode van symbiose, die er
bestond tussen ons Laboratorium en U w Instituut zal nu binnenkort
een einde komen. Er zijn wel eens kwade tongen geweest, die beweerd
hebben dat er hier sprake was van een parasitaire symbiose, waarbij
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ons Laboratorium fungeerde als gastheer voor een groot aantal parasieten. Maar een wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het hier een geval van multipele symbiose betrof, waarbij
alle partijen baat hebben gevonden. Nu zich binnenkort de scheiding
gaat voltrekken tussen beide instellingen wil ik de hoop uitspreken, dat
wij niet als antagonisten of als concurrenten naast elkaar zullen staan,
maar dat wij met eenzelfde doel voor ogen zullen samenwerken aan
de oplossing van de problemen, die de Landbouw ons stelt.
Tot alle medewerkers van het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek en tot hen, die daar als gast jaren hebben gewerkt wil ik dit zeggen. Alleen in een omgeving van vertrouwen en
opgewektheid kan het werk de beste resultaten opleveren. O p ons
laboratorium heeft altijd een zodanige geest geheerst. U allen hebt
daartoe het Uwe bijgedragen. Ik ben er van overtuigd, dat U allen
in de toekomst Uw best zult doen deze geest van toewijding en saamhorigheid te behouden. Het zal het werk ten goede komen en het zal
bij kunnen dragen tot U w aller geluk.
DamesenHeren Studenten,
Voor U behoef ik geen oratio pro domo te houden. Het belang van
de Phytopathologie blijkt wel voldoende uit het feit, dat velen van U
voor wie dit vak niet verplicht is in de candidaatsstudie het als extra
vak kiezen en bovendien hieruit, dat velen het als keuzevak voor de
ingenieursstudie nemen. Deze belangstelling verheugt mij zeer, want
alleen dan wanneer men zich met hart en ziel toelegt op het bestuderen
van een onderwerp, zal de opleiding vruchten kunnen afwerpen. Gedurende Uw ingenieursstudie zult U gelegenheid krijgen om door een
eigen onderzoek aan te tonen dat er onderzoekersbloed door U w
aderen stroomt. Zijn de resultaten van een dergelijk onderzoek wel
eens minder bevredigend, dan moet U daarbij bedenken, dat het gaat
om het inzicht, dat U verkrijgt en niet om de resultaten. Het pad van
de onderzoeker is vaak moeilijk en vol oneffenheden, waarover U
kunt struikelen. Laat U niet ontmoedigen. GAUTHERET heeft eens
gezegd : Ceux qui succombent avant la fin ont souvent plus de mérite
que celui qui a surmonté les dernières difficultés.
Door mede te werken aan phytopathologische problemen kunt ook
U helpen om het plantje te beschermen tegen de ziekten, die het
bedreigen, zodat waarheid wordt de zinspreuk van de Landbouwhogeschool:
Tandemfit surcuius arbor.

38. E N I G E T O E P A S S I N G E N
VAN DE L E E R VAN DE M A R K T V O R M E N
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
G E W O O N H O O G L E R A A R AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL T E
WAGENINGEN OP 28 MAART 1950 D O O R

D R T H . L. M. T H U R L I N G S
Mijne Heren Curatoren
Mijne Heren Hoogleraren
Mevrouw en Mijne Heren Lectoren,
Docenten,
Wetenschappelijke Medewerkers,
Assistenten,
Dames en Heren Studenten en Gij allen voorts, die
deze plechtigheid met Uw aanwezigheid vereert.
Zeer gewaardeerde

Toehoorders,

Het was in de laatste decennia der achttiende eeuw, dat de economische wetenschap zich als zodanig begon af te tekenen uit de
veelheid van beschouwingen van sociaal-ethische en van practische
aard, die zich met economische problemen bezig hielden. Twee
gebeurtenissen, de ene in het staatkundig-sociale vlak, de andere in
het technisch- economisch- sociale gebied, waren het, die in deze
tijd zich voordeden en aparte hoofdstukken in de geschiedenisboeken zijn gaan vormen. De ene was de Franse revolutie, de andere
het mechanisatie- en industrialisatieproces, dat in Engeland inzette
en vele decennia later als Industriële Revolutie is bestempeld. Hoe
verscheiden van aard en oorsprong beide gebeurtenissen ook waren,
zij stemden op één p u n t overeen, nl. dat zij beide tot gevolg hadden een doorbreking van een systeem van, in Engeland zowel als
in Frankrijk, voor een aanmerkelijk deel van de overheid uitgaande,
geleide economie. Verzet in Frankrijk tegen de misbruiken en misstanden vooral in sociaal opzicht aan het oude regiem verbonden,
verzet in Engeland tegen de beklemming, welke het oude net van
verordeningen op het naar nieuwe technieken grijpende bedrijfsleven uitoefende, bracht in beide landen het verlangen naar vrijheid op economisch gebied voort.
Het ligt niet in onze bedoeling materialistische geschiedbeschrijving te bedrijven. Geenszins ontkennen wij de krachtige invloed,
welke uit de wereld van het filosofische denken in de bovenvermelde
richting werd uitgeoefend, doch wij willen slechts de aandacht vragen voor het verschijnsel, dat rondom het jaar 1800 de drang bestond naar een vrije economie. Eeuwenlang had de piloot zichtbaar
in de stuurstoel gezeten, men was hem en zijn verrichtingen moede,
en men stelde zijn hoop op een onzichtbare automatische piloot, te
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weten de werking van de vrije concurrentie. Uit de sfeer der natuurrechts-filosofie was het vertrouwen in deze automatische piloot
reeds gewekt. De economische wetenschap, die zich uiteraard en
door de behoeften van haar geboortemilieu ging bezighouden met
de vraag naar de resultante der individuele disposities, sprak met
zoveel woorden haar vertrouwen in het goede functioneren van de
concurrentie uit. Vrije concurrentie, zo luidde haar opvatting, zou
er voor zorgen, dat de voortbrenging met minimale kosten zou geschieden en dat de verkoopprijzen met de kostprijzen zouden overeenstemmen. Een verstoring van dit optimistische beeld zou slechts
te duchten zijn, waar n a t u u r of wetgeving aanleiding mochten geven tot het ontstaan van monopolies.
Aldus werd een prijstheorie opgebouwd op een tweetal eenvoudige marktsituaties, die van de volledige mededinging en die van
het monopolie. T a l van complicaties, welke zich bij de confrontatie
van theorie en realiteit voordeden, werden als fricties, welke door
de tijd wel zouden worden uitgewist, terzijde geschoven.
Dit theoretische apparaat, waarvan een aantal doffe plekken in
de loop der jaren werd opgepoetst, is naar moderne opvatting
geenszins zonder betekenis. TINBERGEN in zijn boek „Beperkte Concurrentie" zegt er over: „In de negentiende eeuw heeft men de ook
heden nog grotendeels aanvaarde economische theorie opgebouwd
op de hypothese van de vrije concurrentie, die bij benadering voor
grote delen van het economisch leven als juist mag worden aangenomen. Men is er in geslaagd een elegant en gemakkelijk hanteerbaar theoretisch apparaat te scheppen, waarmede men tal van problemen heeft k u n n e n ontleden en oplossen." *)
Ook VAN STACKELBERG, nadat hij de hoop op een „geschlossenen
allgemeinen Preistheorie" als een illusie ter zijde geschoven heeft
erkent: „ausserdem behält die T h e o r ie der Preisbildung bei volständiger Konkurrenz ihre Bedeutung überall dort, wo es auf die
Gewinnung einer Vergleichsbasis oder n u r auf die allgemeinen T e n denzen der Preisbewegung, nicht auf ihre Feinheiten a n k o m m t " . 2 )
Deze erkenning houdt echter geen verwerping in van een verfijning, waar daaraan behoefte mocht bestaan. Die behoefte heeft
zich rondom 1930 doen gevoelen, deels in de geest der beoefenaars
van de economische wetenschap uit een innerlijke drang naar perfectie, deels doordat de economische politiek om bijstand vroeg en
de beoefenaars der wetenschap voor gedetailleerdere problemen stelde dan waarop het traditionele apparaat der economische theorie
was ingesteld.
In deze tijd is de leer van de marktvormen ontwikkeld, die het
*)J . Tinbergen, Beperkte concurrentie, Leiden 1946, blz. 11.
2
) H. v. Stackeiberg, Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre, Bern 1948,
S. 248.
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stramien vormt, waarop de moderne prijstheorie is geborduurd.
Over de inhoud van het begrip marktvorm bestaat tussen de
diverse schrijvers nog weinig eenstemmigheid. H e t komt ons dienstig voor om, min of meer in navolging van TINBERGEN, bij de
marktvormen de nadruk te leggen op zekere objectieve omstandigheden, waaronder de ruil plaats vindt. Als eerste en zeer belangrijke
omstandigheid zouden wij dan willen stellen, het aandeel, dat ieder
der marktpartijen heeft aan de omgezette hoeveelheid. Aangenomen — welk p u n t aanstonds aan de orde zal worden gesteld —
homogeniteit van de waar, kan men spreken van vrije mededinging
als het aantal marktpartijen zeer groot is, zodanig dat de afzonderlijke verkoper geen invloed heeft op de marktprijs, van oligopolie,
als het aantal aanbieders gering is, en van monopolie indien er
slechts één aanbieder in de markt is. Hierbij werd stilzwijgend aangenomen, dat het aantal partijen aan de vraagzijde zeer groot is.
Het is echter allerminst nodig, zulks te veronderstellen. Neemt men
ook aan de vraagzijde der driedeling „vele, weinige en één marktpartij" in het schema op, dan komt men tot een negental marktvormen, variërende van wederkerig monopolie tot vrije mededinging.
Wij vermeldden in het voorafgaande reeds het element homogeniteit van de waar. Hiermede wordt bedoeld, dat er noch bij de
vragers noch bij de aanbieders om welke reden dan ook enige voorkeur bestaat voor de ene wederpartij boven de andere. Bestaat er
wel voorkeur, doch is de prijssamenhang tussen de varianten nauw,
dan beschouwt men vaak de bundel van in prijs nauw met elkaar
samenhangende artikelen als één goed, dat dan als een gedifferentieerde waar wordt aangeduid. De marktvormen, betrekking hebbend op deze gedifferentieerde waar, worden van die voor de homogene waar onderscheiden door de toevoeging „monopolistisch".
Voor de prijsvorming zijn voorts nog tal van andere omstandigheden van grote invloed. Van veel betekenis is de vraag of de markt
open dan wel gesloten is, waarbij openheid voor een monopolistische markt slechts kan betekenen de mogelijkheid om een nabij
vervangingsmiddel in het leven te roepen. Voor zo ver de markt dan
al van rechtswege openstaat, is van belang, of nieuwe vestiging al
dan niet te kampen zal krijgen met gebrekkige mobiliteit van productiefactoren. Kennis van de marktomstandigheden is een volgend
belangrijk punt. Vaak wordt in de theorie expliciet transparantie
van de markt aangenomen, impliciet gebeurt zulks o.i. telkens wanneer volledige homogeniteit van de waar wordt verondersteld.
Neemt men de hier bedoelde omstandigheden van vrijheid van
vestiging en van volkomen markttransparantie aan, dan kenmerkt
men de marktvorm vaak door de toevoeging „volledig", „volkom e n " of „perfect". 3 )
3

) Cf. A. L. Meyers, Elements of modern economics, New York 1946, p. 93.
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Langs deze lijnen heeft de moderne theorie de prijsleer ontwikkeld, daarbij gebruik makend van een bonte veelheid van premissen,
zoals ten aanzien van de transparantie der markt, de mobiliteit der
productiefactoren, en de gedragslijn van aanbieders en vragers. Het
resultaat van deze wetenschappelijke arbeid was, dat de optimistische conclusies ten aanzien van de selecterende en organiserende
werking van de concurrentie, die reeds lang door de feiten werden
weersproken, n u ook op grond van wetenschappelijke beschouwingen werden weerlegd. Voorts bracht hij het inzicht, dat voor belangrijke delen van het economische leven, waarin oligopolistische situaties heersen, niet op grond van theoretische betogen tot een eenvoudige en op de werkelijkheid toepasselijke conclusie is te geraken, zozeer zelfs dat b.v. door ROTHSCHILD in zijn artikel „Price T h e o r y and
Oligopoly" (Economic Journal 1947) de opvatting werd verkondigd,
dat het beter ware het construeren van allerlei gekunstelde theorieën maar te staken en een empirische weg te gaan bewandelen.
Dit alles neemt niet weg, dat voor bepaalde problemen de theoretische conclusies zekere bruikbaarheid bezitten en dat, gelijk
NICHOLLS het in zijn boek „Imperfect Competition W i t h i n Agricultural Industries" uitdrukt, de theorie voor oligopolistische markten
toch altijd het voordeel biedt „to sharpen . . . thinking and tools of
analysis in order to do a better job of empirical work". 4 )
Van deze leer der marktvormen n u willen wij een tweetal toepassingen in ogenschouw nemen. De eerste heeft betrekking op het
verschijnsel dat sommige goederengroepen wel en andere niet op
markten, beurzen of veilingen worden verhandeld, de andere betreft
de hoge kosten van de distributie, waarbij wij onze gedachten willen bepalen tot de detailhandel in groente en fruit. Zo men wil zou
men k u n n e n zeggen, dat het eerste verschijnsel een structureel, het
andere een prijsvormingsaspect betreft, mits men dan maar voor
ogen houdt, dat economische structuur en economisch proces geen
van elkaar onafhankelijke verschijnselen zijn, doch dat tussen beide
een wederkerige afhankelijkheid bestaat.
Het vraagstuk van het

marktwezen.

In de theoretische economie wordt het begrip markt veelvuldig
gebruikt, doch vrijwel steeds wordt geheel en al in het midden gelaten op welke wijze de ontmoeting van vraag en aanbod, die de
inhoud vormt van het begrip markt, zich voltrekt.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat de studie van deze op
zich zelf alleszins belangwekkende vraagstukken in het verleden
werd ter hand genomen door de zogenaamd bedrijfseconomisch ge4
) W. H. Nicholls, Imperfect Competition Within Agricultural Industries, Iowa State
College Press, 1947,p. 165.
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oriënteerden, diegenen die zich meer in het bijzonder met de concrete dingen des dagelijksen levens bezig hielden. In het onderdeel
der economische wetenschap, dat met de misleidende naam van
„Organisatie en Techniek van de H a n d e l " wordt aangeduid, werd
aldus deze reeks van vraagstukken aangepakt.
In ons land werd een aanzienlijk deel van deze arbeid verricht
door wijlen PROF. D R N . J. POLAK, Hoogleraar te Rotterdam. Hij was
het, die in 1924 de gelukkige formulering bracht, welke voor jaren
de inzichten van zeer velen der Nederlandse economen zou bepalen.
In dat jaar 1924 immers hield PROF. POLAK een diesrede, getiteld:
„De Taak van den Tusschenhandel" waarin de geleerde spreker
onderzocht onder welke voorwaarden in het geheel der maatschappelijke arbeidsverdeling een plaats, een economische taak, is weggelegd voor die bedrijven, welke wij gewend zijn als handelsbedrijven
aan te duiden. Hij kwam toen tot de conclusie, dat deze voorwaarden — zoals hij het in 1937 in zijn rede „Distributievraagstukken" zelf samenvatte — zijn: „Dat de meest economische bedrijfsgrootte ter vervulling van de functies bereikt wordt op een
schaal, die boven de behoefte van iederen gebruiker van die diensten uitgaat, en/of dat de gezamenlijke behoeften aan die diensten
van een aantal gebruikers gelijkmatiger zijn dan de behoefte van
elk dezer gebruikers afzonderlijk."
De laatstomschreven voorwaarde, door PROF. POLAK gelijkmatigheiclstendens gedoopt, werd door hem ook gesteld voor het verschijnsel der geografische concentratie van het houden van de voorraad, en voor de geografische concentratie van kopers en verkopers,
t.w. op die punten, waar een gelijkmatiger vraag en aanbod zich
openbaart dan in enig gebied buiten deze trefpunten, waardoor
enerzijds met een kleinere voorraad een zelfde effect, anderzijds
met minder moeite een gelijk commercieel resultaat kan worden
verkregen.
T o e n spreker vervolgens deze theorieën wilde gaan toepassen op
de werkelijkheid van zijn tijd, zag hij zich genoodzaakt een onderscheid te maken tussen „de handel in massagoederen, veelal producten van mijnbouw en van agrarische bedrijven . . . en die in
speciale artikelen van industriële oorsprong". „De massagoederen
(aldus spreker) worden door den collecteerenden handel of door de
producenten zelf naar de exportmarkt gebracht en daar verkocht."
„Daarentegen ontbreken bij den handel in industriëele artikelen
zoowel de collecteerende handel als de markt, het laatste woord niet
abstract opgevat, maar in de beteekenis van plaats van samenkomst
op eenzelfde tijdstip van kooplustigen en aanbieders van waren."
Dit verschil in structuur meende PROF. POLAK te moeten toeschrijven aan „de tendens, dat in het algemeen goederen, welker
productie met toenemende kosten geschiedt op markten, beurzen
of veilingen worden verhandeld, terwijl goederen, met afnemende
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kosten voortgebracht, in gesloten ruil tusschen de verkooper en een
kooper worden omgezet". De producent, die onder stijgende kosten
werkt, zal zijn aandacht concentreren op de te maken prijs, hij zal de
openheid van de concrete markt begeren, de producent, die onder
dalende kosten werkt, zal vooral uit zijn op omzetvergroting en zal
streven naar een zo groot mogelijke geheimhouding. De agrarische
en de extractieve productie hebben plaats onder stijgende, de industriële onder dalende kosten. Agrarische producten en voortbrengselen van extractieve nijverheid bewegen zich derhalve over concrete markten, industriële artikelen daarentegen vermijden deze
markten. Aldus de gedachtengang van PROF. POLAK.
Deze theorie heeft vele jaren de gangbare opvattingen op het
gebied van de „Organisatie en Techniek van de H a n d e l " bepaald.
Naarmate echter de theoretische economie evolueerde, vermocht
deze theorie de jongere generatie minder te overtuigen. Het karakter van „Realtype" dat PROF. POLAKS theorie droeg, sprak niet meer
tot de generatie, die in formele theorieën werd opgevoed. De over
simplificatie, waaraan PROF. POLAKS theorie op zekere p u n t e n leed,
begon allengs meer duidelijk te worden.
In 1947 verscheen in De Economist een artikel van de hand van
J. ZIJLSTRA, thans hoogleraar aan de Vrije Universiteit, getiteld:
Marktvorm, Kostenverloop en Structuur van de Handel, waarin
een poging werd gedaan om de oude opvatting te corrigeren met
behulp van de leer van de marktvormen.
In stede van de „realiteitstypering": de landbouw werkt onder
stijgende, de industrie onder dalende kosten, stelde ZIJLSTRA een
formele theorie: Wie verkeert in een markt, getypeerd door volledig
vrije mededinging, heeft geen reden tot productiebeperking beneden optimale grootte, en zal deswege altijd onder stijgende kosten
werken. Deze formele theorie is zowel op de landbouw als op de
industrie van toepassing.
W anneer er sprake is van een zuig- dan wel van een persproces,
waarmede m e n dan wil aangeven dat er concurrentie bestaat resp.
tussen afnemers ter bemachtiging van het aanbod, en tussen aanbieders ter bemachtiging van de afzetmogelijkheid, dan wijst dat
op en heeft het tot essentiële voorwaarde de afwezigheid van de
marktvorm der vrije mededinging. Aldus kwam ZIJLSTRA tot de
conclusie: „Voor de structuur van de handel is doorslaggevend de
marktvorm."
Twee wegen openen zich hier voor ons: de ene leidt tot een poging tot het leveren van een immanente critiek op ZIJLSTRA'S betoog, welke weg ons zou voeren tot een nadere analyse van de begrippen zuig- en persproces en in het algemeen tot een beoordeling
van de bruikbaarheid der marginale analyse voor de oplossing van
practische vraagstukken, de andere leidt tot een aanvulling van het
betoog van PROF. ZIJLSTRA met een beschouwing over het vraagstuk
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van het gebruiken of vermijden van de concrete markt, en tot een
verzwakking van de stelling, welke door ZIJLSTRA klaarblijkelijk om
discussiedoeleinden is geaccentueerd, dat dé marktvorm doorslaggevend zou zijn voor dé structuur van dé handel.
Wij zullen hier aan deze tweede weg de voorkeur geven. Voor
het ogenblik aanvaarden wij derhalve de uitspraken van ZIJLSTRA
t.a.v. het kostenverloop en t.a.v. het zuig- en persproces, doch wij
gaan ons afvragen of de marktvorm ook geacht moet worden doorslaggevend te zijn t.a.v. de vraag of dan niet gebruik gemaakt wordt
van de concrete m a r k t . s )
Alvorens ons aan de beantwoording van de gestelde vraag te
zetten, moeten wij ons beraden op de functie, welke de marktvormen in de prijstheorie vervullen.
De prijstheorie beoogt gedachtengangen aan de hand te doen,
welke bij de analyse van het economische proces van n u t k u n n e n
zijn. T e r formulering van deze gedachtengangen gaat zij uit van
een vereenvoudigd maatschappijbeeld, de marktvorm.
Indien men dan onder structuur van de handel eenvoudig de
structuur van het ruilverkeer verstaat, en de marktvorm met tal van
bijzonderheden gaat aankleden, zal men bemerken, dat marktvorm
en structuur van de handel identiek zijn. De marktvorm is dan niet
doorslaggevend voor, doch hij is zelf de structuur van de handel.
Wil onze verhandeling dan nog zinvol zijn, dan moeten wij onderzoeken in hoeverre de schema's, welke aan de moderne prijstheorie ten grondslag liggen, de essentiële factoren bevatten, die
het ontstaan van concrete markten veroorzaken en de gedaante
er van bepalen.
De vraag, welke wij aan de orde stelden, is in wezen drieledig,
t.w., om welke reden van concrete markten gebruik gemaakt wordt,
door welke oorzaak het verschil in gedaante wordt te weeg gebracht,
en door welke personen of instanties de organisatie in het leven
wordt geroepen. In deze drie delen willen wij dan ook ons vraagstuk
splitsen, en ons telkenmale afvragen, in hoeverre kennis van de
marktvormen ons het rechte antwoord verschaft.
Bezien wij vooreerst de vraag naar het waarom. Verscholen tussen
andere opmerkingen, en vaak minder opgemerkt dan de zinsnede
verdient, staat in PROF. POLAK'S T a a k van den Tusschenhandel als
een belangrijk motief genoemd het gevoelen van onbehagen, dat
ondoorzichtigheid van de marktverhoudingen bij marktpartijen oproept, waardoor deze de voorkeur gaan geven aan samenkomst,
waarbij de geïsoleerde ruil zich oplost in een algemene ruil: „Van
6
) Ter voorkoming van misverstand zij uitdrukkelijk gesteld, dat Zijlstra weliswaar
sprak van „de structuur van de handel", waaronder ook het door ons bedoelde vraagstuk te vatten ware, doch dat hij de quaestie van het al dan niet gebruiken van de
concrete markt zelf niet expliciet aan de orde heeft gesteld.
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de oudste ruilingen af heeft men de gegadigden op markten bijeen
verzameld, gedreven door de vrees, voor zijn goederen minder tegenwaarde terug te krijgen dan men er voor had k u n n e n bedingen." 6)
In de recente publicatie van P R O F . HACCOÛ Handel en Marktwezen in Goederen 7) vindt men aan ditzelfde argument een aanzienlijke plaats ingeruimd. O p blz. 376 bijv. lezen wij: „ De concentratie en veralgemening van de ruil verbeteren voorts het inzicht
van partijen in de kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen en
dus in de marktsituatie . . . maken met andere woorden de verhoudingen van vraag en aanbod doorzichtiger en leiden tot een zuiverder prijsvorming." O p blz. 400, sprekende over de veilingen
van groente en fruit zegt HACCOÛ: „Bij het bestaan van een geïsoleerde ruil zou de tuinder volkomen in het onzekere verkeren omtrent de juiste waarde van zijn product in het kader der bestaande
verhoudingen en de koper zou de reeds bestaande psychologische
druk nog belangrijk vergroten."
Laten wij een ogenblik blijven stilstaan bij het argument, dat de
ondoorzichtigheid der marktverhoudingen het motief vormt tot het
bezoeken van een concrete markt. Kan m e n dan zeggen, dat de
marktvorm doorslaggevend is, en is het nuttig zulks te doen?
Men kan dit inderdaad zeggen, mits men de mate van doorzichtigheid als een kenmerk van de vermelde marktvorm aanneemt,
doch het wezenlijke schuilt dan toch in een bijvoegelijk naamwoord,
se. „imperfect" dat verschillende zelfstandige naamwoorden kan
zijn gekoppeld, waardoor licht verwarring optreedt en de aandacht
van het essentiële eer wordt afgeleid dan er op geconcentreerd.
Aangezien de economische wetenschap uiteindelijk de instrumenten voor de economische politiek moet verschaffen, in het onderhavige geval dus inzicht moet geven over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van vestiging, handhaving, wijziging of opheffing van het instituut der concrete markt, moet naar het ons voorkomt, de aandacht geconcentreerd worden op de belangrijkheid
van de ondoorzichtigheid der marktverhoudingen, en de belangrijkheid hiervan eenmaal aanvaard op de krachten, welke die ondoorzichtigheid veroorzaken.
Zou men zich willen stellen op het standpunt van de „reine Wissenschaft" en louter uit wetenschappelijke belangstelling vragen
naar de factor, die doorslaggevend is voor het al dan niet gebruiken
van de concrete markt, dan dringt men toch dieper door in de keten van oorzaak en gevolg door de krachten, welke de ondoorzichtigheid, als doorslaggevend aan te merken aan het ondoorzichtige
marktbeeld zelf.
6

) Bedrijfseconomische Studiën, Haarlem 1932, blz. 327.
') J . F. Haccoû, Handel en Marktwezen in Goederen, Leiden 1948.
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Er is evenwel nog een tweede argument, dat wordt aangevoerd
ter verklaring van de concrete marktvorming. Zowel door POLAK als
door HACCOU wordt nl. gewezen op kostenbesparingen, welke in
concentratie der ruilende partijen k u n n e n zijn opgesloten en een
motief k u n n e n vormen tot het bezoeken van de concrete markt. 8)
Onder een en dezelfde marktvorm, zeg die van de vrije mededinging zal men dan in het ene geval wel, in het andere geen gebruik
maken van de concrete markt. Voor zo ver dit argument geldt, kan
men dan toch bezwaarlijk volhouden, dat het de marktvorm is, die
tot concrete marktvorming aanleiding geeft. . . ZIJLSTRA'S stelling,
toegepast op de onderhavige questie, ondergaat daarmede de verzwakking, welke wij eerder aankondigden.
De vraag naar de oorzaak van het verschil in gedaante roept n u
om beantwoording. Hierbij moeten wij voor ogen houden, dat de
organisatie van een concrete markt weliswaar die elementen van
differentiatie van de waar, welke uit onwetendheid omtrent de
marktverhoudingen voortvloeien, zal opheffen, doch die differentiatie van de waar, die in dieper gelegen opvattingen bij het publiek
is verankerd, zal laten voortbestaan.
Wij willen n u een ogenblik veronderstellen, dat het streven naar
welvaart de massa der individuen voldoende organisatievermogen
verschaft om die organisatievormen in het leven te roepen, die bij
de heersende marktvorm het beste aansluiten.
Wanneer men de zaak zo stelt, heeft men tegelijkertijd gezegd,
dat: de gedaante van de concrete markt wordt bepaald door de
marktvorm nadat daaruit het element imperfectie, voor zo ver veroorzaakt door ondoorzichtigheid en marktverhoudingen verwijderd. Bij vrije mededinging, met zijn grote aantallen marktpartijen en zijn homogene waar hoort dan de hoog ontwikkelde beurs,
waar op type en standaardcontract wordt gehandhaafd. Bij polypolie, met zijn grote aantallen marktpartijen en zijn gedifferentieerde waar, hoort het marktplein en de lager georganiseerde beurs
waar de handel na bezichtiging van partij of van monster geschiedt.
Bij zekere graad van monopolie past de veiling en de inschrijving. 9 )
8

) Wij denken hierbij aan POLAK'S Gelijkmatigheidstendens, in de Amsterdamse terminologie aan het diversiteitsverschijnsel. POLAK'S argument van het werken op grotere schaal,
i.e. door het marktapparaat, willen wij hier buiten beschouwing laten, aangezien men zou
kunnen stellen, dat „free entry", als kenmerk van een volkomen markt, een dermate grote
deelbaarheid van productiefactoren veronderstelt, dat dit element niet in het geding kan
treden.
9
) Dit laatste punt behoeft wellicht enige toelichting, welke wij dan hier willen geven.
Het wezenlijke van de veiling is,dat er slechts één aanbieder is,die de uit meerdere personen
bestaande wederpartij noopt tot het uitspreken van een waardering. Het oogmerk is daarbij
de hoogst mogelijke waardering te krijgen. Dit spel zou niet te spelen zijn, indien er tegelijkertijd meer aanbieders in de markt waren. Vandaar, dat wij spreken van monopolie.
Nu is verder de vraag, wat men wil verstaan onder de markt. In laatste instantie concurreren alle goederen met elkaar, en vormen dus een samenhangende markt. Van monopolie
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Als derde moet n u de vraag beantwoord worden door welke personen of instanties de concrete markt wordt tot stand gebracht.
Men zal toch moeten toegeven, dat zeer wel bij marktpartijen het
verlangen naar een betere positie in de markt kan leven en dat,
wanneer aan dit verlangen wordt voldaan zekere marktorganisatie
i.e. de concrete markt wordt geschapen, doch dat dit verlangen nooit
lot bedoeld resultaat voert als gevolg van het ontbreken van het
vereiste organisatievermogen.
Soms wordt de organisatie van de concrete markt door de overheid bewerkstelligd, soms door een speculatief orgaan, vaak door
een organisatie van belanghebbende tussenpersonen of handelaars.
I n andere gevallen, wij denken aan het coöperatief veilingwezen, is
het de stuwende kracht van een of weinige eminente persoonlijkheden.
Ook het optreden van de hier bedoelde personen kan men doorslaggevend noemen voor de structuur van de handel. Kennis van de
marktvorm brengt ons echter op dit p u n t niet verder, aangezien in
de marktvorm toch niet wordt opgenomen hoe het met het organiserend vermogen der personen is gesteld.
W a n n e e r men de structuur van de handel tracht te verklaren,
en zeker wanneer men daarin betrekt vraagstukken zoals door ons
hier aan de orde gesteld, waarbij het gaat over instituten, zal men
een veelheid van omstandigheden en factoren zowel van sociologische, juridische, psychologische als van economische aard in zijn
beschouwing moeten betrekken.
Naast het marktwezen was het vraagstuk van de hoge kosten
van de distributie, waarover wij heden tot U wilden spreken. Gelijk
gezegd zouden wij daarbij onze gedachten bepalen tot de detailhandel in groenten en fruit.
spreekt men echter als de uitwijkbeweging bezwaarlijk is wegens het ontbreken van nabije
vervangingsmogelijkheden. Dit is een quaestie van gradatie, vandaar onze omschrijving
monopoliegraad.
De hier bedoelde „monopoliepositie" kan tot grondslag hebben aanmerkelijke verschillen
in de geaardheid van het goed, gelijk bij kunstvoorwerpen, zekere qualiteiten thee en tabak
het geval kan zijn, zij kan ook berusten op het marktscheidende element van afstand en tijd.
Dit laatste zien wij bij de veilingen voor groenten en fruit. Verschillen in geaardheid van het
goed, dat door de afzonderlijke kwekers wordt aangeboden, zijn daarbij weliswaar niet geheel afwezig, doch van veel groter belang is o.i. het feit, dat op moment x in plaats y slechts
één aanbieder in de markt is, waardoor de gegadigde slechts als alternatief heeft of telefonisch in een andere markt te mijnen, dan wel een ander tijdstip af te wachten, waarvan hij
de dan heersende kooplust niet kent. Deze grondslag wordt gevormd vooreerst door de afspraak der aanbieders, inhoudende dat op ieder tijdstip slechts één verkoper in de markt
zal zijn, en de bederfelijkheid van de waar, waardoor goederen, die eenmaal in handen van
een koper zijn overgegaan, in het algemeen snel naar het afzetgebied moeten worden geexpedieerd en geringe kans maken op de banken van de veiling andermaal van eigenaar te
veranderen. Daardoor immers zou de veiling ontaarden in een beurs.
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Niet zo lang geleden deed zich in L i m b u r g een conflict voor tussen de handelaren in groente en fruit en de Katholieke Arbeidersbeweging, waarbij deze laatste, met behulp van een grote verbruikscoöperatie, die een vergunning bezit om handel te drijven in groente en fruit, een poging deed om het publiek tegen lage prijs fruit
ter beschikking te stellen. De aanvoeren op de veilingen waren in
die tijd overvloedig, de veilingprijzen laag, doch de detailhandelsprijzen desondanks hoog, als gevolg van de naar het oordeel der
K.À.B. te hoge handelsmarges. Dit conflict vestigde de aandacht op
de reeds door velen geuite klacht van de hoge kosten der distributie.
Het zou mij te ver voeren, het vraagstuk van de distributiekosten
in deze branche op enigermate uitputtende wijze te behandelen. Ik
wil mij dan ook beperken, en wel, waar deze verhandeling gewijd
is aan enige toepassingen van de leer van de marktvormen, tot het
organiserende en selecterende vermogen van de vrijheid tot concurreren in een markt, welke geen vrije mededinging in de theoretische zin kent.
Concurrentie, het woord en het beeld wekt de indruk ontleend
te zijn aan de wedrennen van het oude Rome. Het wijst op het
streven i.e. van de ondernemer, door welke beweegredenen dan ook
ingegeven, om anderen voor te zijn, te overtroeven; het wijst tevens
op het meelopen door anderen achter de gangmaker aan. Willen
wij de beeldspraak volhouden, dan moeten wij ook bedenken, dat
in vele gevallen het aantal courreurs niet bepaald is, doch dat de
mogelijkheid om de baan te betreden voor outsiders openstaat.
Laten wij dan eerst eens trachten vast te stellen, welke marktvorm praevaleert in de detailhandel voor groente en fruit. Een deel
van de verkoop geschiedt in de winkels aan vaste en zogenaamde
loopklanten, een ander deel wordt „aan de kar" door vaste klanten
gekocht. Daarnaast bestaan er venters, —wel te onderscheiden van
de groenteman, die met zijn voertuig zijn vaste klanten bezoekt —,
die bijv. met fruit de straten door trekkend aan gelegenheidskopers
hun waren afzetten. De waar, welke door de onderscheidene aanbieders op de markt wordt gebracht, leent zich moeilijk voor een
nauwgezette prijsvergelijking. Kleine prijsverschillen worden dan
ook niet opgemerkt, of zo zij al worden opgemerkt, vormen zij
veelal toch geen motief om van leverancier te veranderen.
Het moge duidelijk zijn, dat deze betrekkelijke prijsongevoeligheid bij diegenen, die van nature of doelmatigheidshalve een vasteklant-relatie tot een leverancier onderhouden, veel sterker is dan
bij de zogenaamde loopklanten. Ook bij deze laatste groep echter
is de geringe prijsgevoeligheid niet te ontkennen.
Deze prijsongevoeligheid is, gelijk wij zeiden, betrekkelijk. Grote
prijsverschillen hebben onmiskenbaar invloed, doen ontegenzeggelijk uitwijkbewegingen naar andere leveranciers optreden. H e t
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komt ons daarbij voor, dat in deze prijsverschillen zekere drempels
aanwezig zijn waar de elasticiteit plotseling aanzienlijk verandert.
Hieruit menen wij de prijspolitiek in deze branche te k u n n e n
verklaren. Het algemeen prijsniveau van groente en fruit fluctueert
in die mate, dat het in iedere tijdseenheid op de veilingen aangevoerde q u a n t u m , voor zo ver het aanbod hiervan niet door autoriteiten wordt opgehouden, door de markt wordt opgenomen. Zouden
immers, in tijden van overvloedige aanvoeren, de winkeliers (en de
daarmede gelijk te stellen de h u n klanten bezoekende groentenmannen) de prijzen van een voorafgaande periode van kleinere
aanvoeren handhaven, dan zou een deel van de aanvoer op de veiling dreigen onverkocht te blijven. Dit deel zou dan worden opgenomen door de eigenlijke venters, die tegen veel lagere prijzen
verkopend de deelmarkten der gevestigde detaillisten zouden doorbreken.
Het bijzondere prijsniveau, t.w. de handelsmarge, zal echter niet,
of althans in veel geringere mate deze fluctuaties doormaken, aangezien een manipulatie hierin weliswaar tot een andere spreiding
van de koopkrachtsstroom zou leiden, doch niet tot een omzetvergroting van enige betekenis voor de afzonderlijke aanbieder.
Wie vertrouwd is met de economische literatuur zal in deze situatie de marktvorm onderkennen, welke door CHAMBERLIN als
monopolistische concurrentie voor de grote groep van aanbieders,
en door T R I F F I N als „atomistic heteropoly" is gekenmerkt.
Terloops zij opgemerkt, dat geenszins alle detailhandelsmarkten
zich door deze marktvorm kenmerken. Bij brood en melk bijv. is
door de veel grotere vergelijkingsmogelijkheid de prijsgevoeligheid
van de vraag veel groter. Prijsveranderingen, doorgevoerd door een
afzonderlijke aanbieder, brengen daar dan ook veel grotere uitwijkbewegingen van de ene leverancier naar de andere te weeg, welke
uitwijkbewegingen zo geconcentreerd liggen op weinige andere
aanbieders, dat represailles niet uitblijven. De relevante marktvorm
is in deze gevallen die van het oligopolie, met zijn bekende prijslabiliteit. Brood- en melkoorlogen zijn dan ook zeer wel bekend, doch
wie hoorde ooit van bloemkool- of kropsla-oorlogen! Prijsoorlogen
k u n n e n evenwel niet eindeloos duren, en is de vrede eenmaal weergekeerd, dan heeft de herinnering van de geleden schade en schande vaak ten gevolge, dat de aanbieders zich verder (zolang de schrik
nog in de benen zit) van prijsmanipulatie onthouden.
Is dit eenmaal bereikt, dan voltrekt het concurrentieproces zich
verder grotendeels volgens dezelfde lijnen als in die markten, waar
de prijsgevoeligheid gering is.
Concludeert de theorie voor de marktvorm der vrije mededinging nog, zij het onder vrij onereuze veronderstellingen, tot een
optimale combinatie van productiefactoren, voor de monopolistische marktvorm stelt zij, onder de vrij reële veronderstelling van

593
liet streven naar maximale winst, de onvermijdelijkheid van beperking van het aanbod tot minder dan optimale grootte, of, zo dit
al toevalligerwijze mocht worden bereikt, tot verkoopprijzen, welke
de kostprijzen te boven gaan.
Men zou, gelijk HAYEK doet, de moderne theorie k u n n e n tegenwerpen, dat zij te veel haar ogen sluit voor de gunstige invloed,
welke de concurrentie op de efficiency, dus op de hoogte der kostenlijnen, uitoefent. H e t ligt n u allerminst in onze bedoeling deze
mogelijke gunstige invloed te ontkennen. I n die marktomstandigheden, waarin prijsmanipulatie een effectloos of een te gevaarlijk
middel is gebleken, openbaart de concurrentie zich aldra in andere
vormen, zeggen wij in een verhoging van het dienstbetoon, zulks in
de ruimste zin des woords. Dit dienstbetoon is allerminst zonder
invloed op de hoogte van de kostenlijnen. De winkelier, die zijn
winkel verfraait om klanten te winnen en/of te behouden, zal er
ook op attent zijn, dat zijn waar in goede hoedanigheid verkeert;
hij zal zijn outillage dan ook zodanig kiezen, dat de kansen op bederf verkleind worden. In dit laatste ligt een element besloten, dat
de kostenlijnen naar beneden kan brengen. Deze tendens kan echter
zeer wel, en zal ook vaak worden overgecompenseerd door een kostenverhogende tendens, eveneens besloten in de service-concurrentie, men denke b.v. aan de uitbreiding van het assortiment, waardoor omzetsnelheid af- en kans op bederf toeneemt, aan bezorgdiensten, aan het accepteren van iedere bereikbare klant, ook al
woont hij verre buiten de normale bestelroutes.
W a n n e e r wij hier spreken over een kostenverhogende tendens,
dan hebben wij nog niet de kosten per eenheid van omzet op het
oog, doch voorlopig uitsluitend de hoogte van de kostenlijnen. Hoe
dit spel van krachten zal uitvallen voor de kostprijs per eenheid,
hangt af van de verandering, welke in de omzet wordt te weeg
gebracht. Concurreren ongeveer even krachtige bedrijven met elkaar, dan is enige wijziging in de omzetverhoudingen ter nauwernood te verwachten, en is het vermoedelijke gevolg slechts een ondermijning van elks rentabiliteit. Vindt de concurrentie haar oorsprong in, of valt zij samen met een krachtige toevloed van nieuwe
bedrijven tot deze bedrijfstak, dan kan men slechts verwachten, dat
voor het merendeel der bedrijven de afzetmogelijkheden geringer
worden, terwijl daartegenover de kostenlijnen stijgen, en het raakp u n t tussen afzet- of vraagcurve en kostencurve, d.w.z. het punt,
waar geen winst meer wordt gemaakt, spoedig zal zijn bereikt.
Die vestigingsactiviteit zelf vindt haar oorsprong in een afwijking tussen wat de nieuwelingen als verwacht inkomen in deze
branche zien en datgene, wat zij zouden k u n n e n verdienen indien
zij in andere werkzaamheid bleven, dan wel een andere werkzaamheid kozen, verminderd met c.q. vermeerderd met zekere premie
voor h u n afkeer van dan wel voorkeur voor bovenbedoelde andere
38
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werkzaamheid. Eleganter geformuleerd luidt dit: wanneer de verwachte inkomensverhouding afwijkt van de marginale substitutieverhouding tussen deze branche en andere aanwendingen van arbeid, zal zich vestigingsactiviteit voordoen.
Wanneer, zoals in de groente- en fruithandel naar wij menen het
geval is bij outsiders de opvatting heerst, dat de benodigde vakbekwaamheid gering is, en wanneer huisvesting en kapitaalvoorziening geen ernstige moeilijkheden baren, en er geen wettelijke
belemmeringen bestaan zal de vestigingsactiviteit doorgaan tot zeker evenwicht wordt bereikt tussen het verwachte inkomen en het
inkomen van vrij weinig geschoolde arbeid. In tijden van werkloosheid zal dit een evenwicht zijn tussen de verwachte inkomens
en de werkloosheidsondersteuning.
Dit evenwicht is geen gelijkheid. Is er een sterke voorkeur voor
zelfstandigheid, resp. een hevige afkeer tegen werkloosheid, dan
kan het verwachte inkomen zeer wel beneden het loon resp. de
werkloosheidsuitkering liggen.
Dit evenwicht is voorts slechts een ex ante evenwicht, d.w.z. een
evenwicht tussen verwachte grootheden. Allerminst is beweerd, dat
dit evenwicht zich ook als werkelijke inkomensverhouding zal voordoen. De verwachting omtrent het te behalen inkomen wordt immers niet ingegeven door een inzicht in de toekomstige marktverhoudingen, doch berust op allerlei vage indicaties, zoals de
breedte van de handelsmarges, de reputatie van welvarendheid,
welke menige branche uit vroegere jaren nog meedraagt. W o r d t
de verwachting niet vervuld, dan betekent dat nog niet, dat men
terugkeert op zijn weg. De substitutieverhouding is namelijk voor
de heenweg een geheel andere dan voor de terugweg. De benadering van een werkelijk evenwicht kan dan ook zeer lang op zich
laten wachten.
Het organiserend vermogen van de concurrentie in vrijheid is in
deze omstandigheden uiterst gebrekkig. Ondanks het ontbreken
van naar maatstaven van normaal ondernemersinkomen berekende winst, ja zelfs wanneer het economisch resultaat in menig bedrijf
negatief is, is de distributie d u u r door te kleine omzetten per bedrijf, te groot dienstbetoon, te geringe efficiency, en dragen de consument en de producent daarvan mede de lasten.
Ook het selecterend vermogen der concurrentie in vrijheid is in
dit type braches gering. Terwijl men voor een markt met volledig
vrije mededinging on the long r u n nog mag verwachten, dat de
aanbieders, die efficiëntere methodes weten te ontwikkelen, door
h u n productievergroting geleidelijk aan de marktprijs doen dalen,
waardoor deze voor de minder efficiënte geen lonende productie
meer mogelijk maakt, zou in de marktomstandigheden van het
„atomistic heteropoly" de bate door hogere efficiency behaald aan-
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gewend moeten worden ter beïnvloeding van de vraag, en op deze
wijze de minder efficiënte uit de markt gedrongen moeten worden.
Gezien de grilligheid van de reacties van het publiek mag men
echter allerminst met zekerheid verwachten, dat dit uitdrijvingsproces zich zal voordoen.
Wij maakten in het bovenstaande gebruik van gedachtengangen,
zoals zij door CHAMBERLIN, MRS ROBINSON, T R I F F I N en anderen zijn
ontwikkeld. Wij kozen daarbij op tal van p u n t e n reeds reëlere veronderstellingen, gelijk overigens ook door een auteur als H . SMITH,
Retail Distribution, wordt gedaan, dan die welke ten grondslag
liggen aan de theoretische stelsels der bovenbedoelde auteurs.
De leer van de marktvormen en van de daarop gebouwde prijstheorieën is ongetwijfeld een belangrijke aanwinst voor de economische wetenschap. Dat zij echter nog op vele p u n t e n op reëlere
veronderstellingen gebaseerde uitwerking behoeft, zal wel weinig
in twijfel getrokken worden.
Mijne Heren
Curatoren,
H e t is mij een behoefte U dank te zeggen voor het feit, dat gij
mij bij H . M. de Koningin hebt willen voordragen. Daar het getal
mijner levensjaren nog, betrekkelijk, gering is, hield het feit van
mijn voordracht noodzakelijkerwijze een groot element van crediet
in. Wie crediet ontvangt, zal dit met interest moeten terug betalen.
Ik moge U verzekeren van mijn oprechte wil om een goed debiteur
te zijn.
Mijne Heren

Hoogleraren,

Ook Gij hebt medegewerkt tot mijn benoeming, en ook U dank
ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik dank U voorts voor de
welwillendheid, waarmede Gij mij in Uw midden hebt opgenomen. Van mijn wil tot een aangename samenwerking met U moge
ik hier getuigen.
Hooggeleerde Minderhoud, Horring, Hofstee, Sucher van Bath,
de Vries en Polak.
De landbouwhogeschool mag zich, in de sector der economische
en sociale wetenschappen, verheugen op een bezetting, welke naar
qualiteit en quantiteit tot eer van menige economische faculteit of
Hogeschool zou strekken. Met vreugde heb ik dit geconstateerd.
Het biedt mij de onschatbare gelegenheid zowel in de docerende
als in de wetenschappelijke taak, welke mij wacht, te steunen op
Uw rijke en rijpe ervaring.
Bijzonder intensief en verkwikkend is, in de afgelopen maanden,
waarin ik reeds aan deze Hogeschool mijn werkzaamheden heb verricht, het contact geweest met U, Hooggeachte Polak, van wie ik
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een deel der taak heb mogen overnemen. Al zijn in ons land
rechtswetenschap en economische wetenschap zeer van elkaar vervreemd, in U heb ik een m a n mogen ontmoeten, die niet alleen
grote belangstelling voor de economie aan de dag legt, doch ook in
ruime mate inzicht en kennis van deze wetenschap blijkt te bezitten. Ik hoop op een voortduren van de gedachtenwisselingen, welke
wij reeds meermalen hadden, en voor mij zeer vruchtbaar bleken.
Mijne Heren Hoogleraren en Lectoren der Ned. Econ.

Hogeschool.

Vier jaren heb ik alslector in Uw midden mogen verkeren, jaren,
welke voor mij van grote betekenis zijn geweest. Ik dank U voor de
vriendschap, welke ik in deze tijd van U heb mogen ondervinden.
O p dit moment gaan mijn gedachten uit naar diegenen, die eens
mijn leermeesters waren. Slechts weinigen van h e n zijn aan de mij
zo vertrouwde Rotterdamse Hogeschool nog verbonden. I n eerbied
wil ik gedenken PROF. D R N . J. POLAK, die zo ontijdig en onver-

wacht aan de Rotterdamse gemeenschap moest ontvallen, en wie ik
grote dank verschuldigd ben.
Dank ook wil ik betuigen aan U, Hooggeleerde de Vries voor de
opleiding welke ik voor een groot deel van U ontving en voor de
vriendschap welke ik van U mocht ondervinden.
Dat Gij op deze dag de reis naar Wageningen hebt ondernomen,
vervult mij met grote vreugde.
Talrijk zijn reeds diegenen Uwer leerlingen, dieher en der inden
lande tot economische leerstoelen werden beroepen. Dat zulks ook
het geval is aan de Landbouwhogeschool, n u hier de economische
sector tot expansie is gekomen, moet U wel voldoening schenken.
Moge Uw voorbeeld mij leiden bij de taak, die mij hier wacht.
Dames en Heren

Studenten.

Het Hoger Onderwijs vormt een symbiose van wetenschapsbeoefening en onderwijs. H e t is daarbij niet slechts zo, dat in de
docerende taak de resultaten van het wetenschappelijk werk worden
geopenbaard, het wetenschappelijk werk zelf ondergaat de bevruchting van de gedachten, die docerende opkomen. W i l deze bevruchting haar volle omvang bereiken, dan is daarvoor een actieve medewerking van de zijde der studenten nodig.
Gij studenten, moet dan meedenken, meeleven, meespelen. H e t
heeft mij zeer verheugd bij U die belangstelling en dat mede spelen
te hebben aangetroffen.
Ik heb gezegd.

39. S T A D I A D E R
EXPERIMENTELE ORGANISCHE CHEMIE
REDE U I T G E S P R O K E N BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
H O O G L E R A A R IN DE ORGANISCHE SCHEIKUNDE
AAN DE LANDBOUW HOGESCHOOL TE WAGENINGEN
OP DINSDAG 16 MEI 1950 D O O R

DRH. J.DENHERTOG
Mijne Heren Curatoren, Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten, Wetenschappelijke medewerkers, Assistenten, Studenten en Gij allen, die
door Uw tegenwoordigheid Uw belangstelling
toont.
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Wie een reeks beschouwingen over de organische chemie van
meer algemene aard naast elkaar legt, zal, hoe verschillend de titels
ook mogen luiden, het merendeel daarvan herkennen als composities in de vorm van variaties over steeds dezelfde twee thema's:
de structuur der koolstofverbindingen en hun synthese. Het zijn
immers deze twee thema's, die als „leidmotieven" in de symphonie
der natuurwetenschappen weerklinken, telkens wanneer daarin de
beoefenaar der organische chemie ten tonele wordt gevoerd, met
welke onderzoekingen — hetzij in de richting van de biologie, hetzij
in die van de physica — hij zich ook moge bezighouden. Wanneer
U in dit uur een variatie zult willen aanhoren, getiteld: „Stadia der
experimentele organische chemie", dan zal het U geen moeite
kosten beide thema's daarin te herkennen, daar ik ze — en hier
sluit ik mijn vergelijking met de muziek af —eerder als „cantus
firmus" heb behandeld dan dat ik ze achter ingewikkelde harmonieën of overheersende tegenstemmen heb doen schuilgaan.
Het zij mij vergund, Uw aandacht te vragen voor enige aspecten
van het onderzoek naar structuur en synthese der koolstofverbindingen, zoals dat werd uitgevoerd omstreeks 1850 en omstreeks
1900 — mijlpalen in de 150 jaren lange geschiedenis der organische chemie —en zoals dat nu wordt gedaan. Het is niet mijn
bedoeling U te slepen voor de tropheeënkast der organische chemie
en te proberen U te imponeren door U de collectie modellen te
tonen, die men heeft weten samen te stellen ook van de meest ingewikkelde moleculen, of, — een meer delicate opgave in een kring
als deze —Uw bewondering te wekken voor de successen van de
organische synthese. Veeleer wil ik trachten meer het waarom en
het hoe te belichten en tevens enige aandacht schenken aan de
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verhouding van de organische chemie ten opzichte van de scheikunde van plant en dier.
Ik verzoek U n u mij te volgen naar de eerste mijlpaal in de
ontwikkelingsgeschiedenis der organische chemie, die ik heb opgesteld: het jaar 1856.
De organische chemie is dan bijna 50 jaar oud, immers de naam
organische chemie voor de scheikunde van plant en dier tezamen
werd in 1808 voor het eerst door BERZELIUS gebruikt. Uit de aan
deze tak der scheikunde gewijde delen van het grote leerboek van
BERZELIUS krijgen wij een indruk van de stand van kennis aan het
begin van de 18e eeuw. Wij vinden daarin uiteraard nog niets over
synthese en structuur. 1800is het geboortejaar van WÖHLER, die de
eerste plantaardige en dierlijke stoffen zou synthetiseren. Evenmin
behoeven wij in het leerboek van BERZELIUS te zoeken naar beschouwingen over structuur der koolstofverbindingen, daar elke
grondslag, met name de analytische, daartoe nog ontbreekt. W a t
wij dan wèl over de organische chemie vinden, is een beschrijving
van het leven der planten en van tal van uit de planten gewonnen
chemicaliën als teer, zeep, alcoholen, plantenkleurstoffen. Verder
wordt uitvoerig de materie behandeld, die men uit de organen van
het dierlijk lichaam wist af te scheiden —zoals bloed, lymphe, gal,
maagsap — en de functie der betrokken organen.
Hieruit spreekt de onbegrensde nieuwsgierigheid van een jeugdige wetenschap, die zich met alles tegelijk bezighoudt; die nog niet
de voordelen der beperking kent en met overmoed problemen aansnijdt, die ver boven haar vermogen liggen. Nog duidelijker blijkt
dit, wanneer men kennis neemt van de merkwaardige dierproeven,
waarmee men zich bezig hield. Zo onderzocht de Franse scheikundige VAUQUELIN, of de excrementen van de nachtegaal verandering ondergingen, wanneer hij deze vogel ossenlever als voedsel
gaf! Uit dit en andere experimenten mag m e n bovendien wel besluiten, dat de traditie der alchemie nog niet verdwenen was.
Hoe stond het n u in het midden van de vorige eeuw met de
organische chemie? T y p e r e n d is de volgende gebeurtenis, die zich
in 1856te Londen afspeelde, in het laboratorium van VON HOFMANN
in Oxfordstreet. Daar werkten toen verscheidene van HOFMANN'S
leerlingen over chinine, welk alkaloid in 1820 door PELLETIER en
CAVENTOU u i t de kinabast was afgescheiden. De jongste van hen,
de 18-jarige PERKIN, hield zich bezig met proeven, die de synthese
van kinine tot doel hadden. Hij oxydeerde daartoe zouten van een
allylderivaat van aniline, en later ook zouten van aniline zelf, met
kaliumbichromaat. Er ontstond echter geen chinine, maar PERKIN
verkreeg een purperkleurige stof, die bruikbaar bleek voor het verven van zijde. Deze kleurstof werd onder de naam anilinepurper of
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mauveine gepatenteerd en met zijn vader, die een kleine chemische
fabriek had, stichtte PERKIN de „Mauveïn Factory Perkin and Co":
de eerste kleurstoffenfabriek, het begin van de organische chemische
industrie.
PERKIN'S ontdekking is om verschillende redenen karakteristiek
voor deze phase van de organische chemie. O m te beginnen: hier
werd een poging gedaan om een plantaardige stof in vitro te bereiden. De aan het begin der 18e eeuw algemeen aanvaarde opvatting, dat de synthese van plantaardige en dierlijke stoffen slechts
mogelijk zou zijn onder invloed van een alleen in het levende orgaan voorkomende kracht, werd nog slechts door weinigen gehuldigd. Immers, van tal van stoffen uit de levende n a t u u r was de
synthese in de reageerbuis gelukt. Men kon dus een poging doen
om, uitgaande van een bestanddeel van de steenkolenteer, een stot
als chinine te bereiden.
T o t deze poging kwam men echter op wel zeer geringe gronden.
Men kende de samenstelling van chinine in de vorm van een verhoudingsformule zijner elementen (koolstof, waterstof, zuurstof en
stikstof), welke formule was afgeleid uit de resultaten van een
quantitatieve analyse; zo ook de formule van het allylaniline. Uit
deze verhoudingsformules meende men tot een overeenkomst in
de samenstelling van het chinine en allylanilinemolecuul te kunnen besluiten en tot de mogelijkheid om door oxydatie van het
anilinederivaat tot chinine te komen.
Verder behoort deze ontdekking, waaruit de synthetische kleurstofindustrie is voortgekomen, tot de ontdekkingen-bij-toeval, die in
deze phase der organische chemie herhaaldelijk voorkwamen. T o t
deze categorie van vondsten moet bv. ook de ontdekking van een
goede bereidingswijze van de tweede belangrijke synthetische kleurstof, het fuchsine, gerekend worden. Deze stof werd nl. verkregen
bij een poging om de bereiding van het mauveïne door oxydatie
van aniline te verbeteren, mede dank zij het feit, dat het als uitgangsstof gebruikte aniline toluidine als verontreiniging bevatte.
W a n n e e r wij n u zien, dat hier de organische chemie een weg inslaat, die tot de synthese van honderden en nog eens honderden
van stoffen zal leiden, die niet in de levende n a t u u r voorkomen en
dat de organische chemie zich van de levende n a t u u r lijkt af te
wenden, dan houde men in het oog, dat dit voortkwam uit het resultaat van een op zichzelf mislukte proef. Bedoeld om tot de bereiding van een natuurstof te komen, was deze proef een opgave,
waartegen de koolstofchemie van 1850 nog niet was opgewassen, in
de eerste plaats tengevolge van onvoldoende kennis van de bouw
der koolstofverbindingen.
Deze kennis kwam in de eerstvolgende jaren:
Door de herontdekking van de Wet van Avogadro kwam een

600
einde aan het naast elkaar bestaan van verschillende atoomgewichtstelsels. En daardoor kwam aan iedere stof één en niet langer meer
dan één empirische formule toe.
Daarnaast bracht KEKULE'S intuïtie het begrip structuur in de
chemie. Nauwkeuriger dan door de empirische formule konden nu
de koolstofverbindingen beschreven worden door een structuurformule, in eerste instantie een stenogram van h u n scheikundige
eigenschappen. De juistheid en bruikbaarheid van KEKULE'S hypothese kon worden nagegaan door experimenteel te onderzoeken, of
inderdaad, zoals de hypothese voorspelde, een bepaalde structuurformule slechts aan één stof toekomt. M en stootte in de eerste tijd
slechts o peenklein aantal uitzonderingen. De interpretatie daarvan
leidde tot de volledige, eveneens intuïtieve grondslag van de organische scheikunde: VAN 'T H O F F ' S stereochemie. Gedurende meer
dan 75 jaar karakteriseert de organische chemie zijn verbindingen
n u reeds door VAN ' T H O F F ' S ruimtelijke structuurformules en deze
methode van beschrijving heeft haar nog nooit in de steek gelaten.
Het is een volkomen andere gebeurtenis dan de synthese van
het mauveïne, wanneer in 1868, (ruim tien jaar later) GRABE en
LIEBERMANN in het laboratorium van VON BAYER er in slagen het

alizarine, de rode kleurstof van de meekrap, te synthetiseren. Wij
ontmoeten hierin, voor het eerst de gang van het onderzoek van
een natuurstof, die kenmerkend is voor de klassieke organische
chemie: de opeenvolging van analyse, structuurbepaling en synthese. H e t onderzoek van GRABE en LIEBERMANN bestond in een

maandenlang systematisch werken; van een toevalsontdekking is
geen sprake. W el kan van een „meevaller" worden gesproken, dat
men een natuurlijke kleurstof had getroffen, welke —al bevatte het
molecuul niet minder dan 26 atomen —het geheim van zijn bouw
door toepassing van VON BAYER'S zinkstofmethode dadelijk prijsgaf
en tot een groep van koolstofverbindingen bleek te behoren, waarvan menreeds eenen ander wist. Reeds in 1869 hadden de synthesepogingen, die in het laboratorium met de structuurformule als
steun werden gedaan, succes. De technische bereiding werd uitgewerkt uitgaande van de steenkolenteer als grondstof en korte tijd
later kwam de gesynthetiseerde kleurstof op de markt en verdreef
daarvan het natuurproduct.
In deze tijd begint de grote opgang van de wetenschappelijke en
industriële organische chemie. Daaraan loopt parallel de carrière
van E M I L FISCHER, de grootste der organici van deze periode, een
carrière, die deze periode in zekere zin symboliseert.
In 1869, het jaar vande alizarinesynthese, kiest E M I L FISCHER zijn
beroep. T o t de scheikunde wordt besloten, nadat door zijn vader,
koopman en industrieel, wasvastgesteld: „Der Junge ist zum Kaufm a n n zu d u m m , er soll studieren". Bij KEKULE begint zijn studie,
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maar bij VON BAYER ontvlamt zijn liefde voor de organische chemie.
Houdt FISCHER zich in zijn eerste werk bezig met het vaststellen van
de structuur van de groep synthetische kleurstoffen, waartoe ook
het fuchsine behoort, spoedig komt hij tot onderzoekingen naar de
structuur van natuurstoffen en wel in een logische volgorde, gerangschikt naar opklimmende moeilijkheden, die zij de experimentator bieden: de urinezuurgroep, hydrazinen en indolen, koolhydraten, fermenten, proteïnen en nucleinezuren, de looistoffen.
In de tijd, dat E M I L FISCHER'S werk zijn hoogtepunt bereikt en
de periode van de klassieke organische chemie zijn eindpunt nadert, kies ik de tweede mijlpaal: in het jaar 1907.
Dan verschijnt een verhandeling van E M I L FISCHER, N O . 17 in de
reeks over Polypeptiden. Daarin beschrijft FISCHER, dat hem de
synthese gelukt is van een octadekapeptide, een stof met een
moleculair gewicht van 1213, daarmede behorend tot de meest ingewikkelde stoffen, die men door synthese had k u n n e n bereiden
zonder het inzicht in de structuur te verliezen. Hij bereikte dit
resultaat als climax van een reeks onderzoekingen, begonnen in
1901 (zes jaar te voren), toen hij de eerste proeven deed om aminozuren zuuramideachtig aan elkaar te koppelen tot zg. peptiden.
Nadat hij de nodige ervaring had opgedaan bij de bereiding van
di- en tripeptiden, begint hij in 1905 het grote experiment. Daar
hij er eerder naar streeft een groot aantal aminozuren samen te
koppelen dan een stof met een hoog moleculair gewicht te synthetiseren, kiest hij in hoofdzaak het kleine glycinemolecuul als bouwsteen. Daarvan verwerkt hij in zijn structuur 15 moleculen, bovendien nog 3 van het zwaardere leucine. In een 18-tal elkaar opvolgende reacties komt hij via het di-, het tri-, hexa-, deka- en tetradekapeptide tot het uit 18 aminozuren opgebouwde molecuul.
Hij deelt dan gegevens mede over het octadekapeptide: de
vorming van een colloïdale oplossing met water, zijn gedrag t.o.v.
zuren en basen, t.o.v. reagentia als phosporwolfraamzuur en tannine, het verloop van de biureet- en xanthoproteïnereactie om
tenslotte te constateren: „wäre man diesen Polypeptiden zuerst in
der N a t u r begegnet, so würde man wohl kein Bedenken getragen
haben, sie als Proteinen an zu sprechen."
Welk een verschil, deze synthese en die van PERKIN 50 jaar te
voren! De laatste een toevalsontdekking van een technisch bruikbare kunststof — FISCHER'S synthese:
de opbouw van een stof, die wel is waar niet in de levende n a t u u r
was aangetroffen, maar die in eigenschappen naderde tot de voor
het leven meest essentiële natuurstoffen;
een synthese niet met het doel een eiwitsurrogaat te maken, maar
met de opzet een bijdrage te leveren tot de verheldering van het
inzicht in de structuur der eiwitstoffen;
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een synthese, op grond van de structuurtheorie begonnen en in
zijn verloop nauwkeurig gecontroleerd, welke leidde tot een molecuul omtrent de structuur waarvan nauwelijks twijfel kon bestaan;
niet een synthese in de reageerbuis op één middag, maar een langdurig, moeilijk en kostbaar werk van maanden. Hoewel in de regel
weinig mededeelzaam op dit punt, verhaalde Fischer meermalen
van de ondervonden technische moeilijkheden bij de opeenvolging
van 18 reacties: hoe bij de 12e reactie de omzetting van een carboxylgroep in het reeds grote molecuul in een carbonylchloridegroep
een zeer bepaald mengsel van phosphorpentachloride en acetylchloride vroeg, hoe het gelukken van de 13e schakel door heftig
schuimen van het reactiemengsel telkenmale werd bedreigd en door
welke bijzondere kunstgreep na de 15e reactie hij een onuitvoerbaar
lijkende zuivering wist te verwezenlijken.
De klassieke organische chemie bracht op deze wijze inzicht in
de bouw van de belangrijkste stoffen van plant en dier.
De vetten kende men n u als vetzure esters van glycerol. Terwijl
mono- en diglyceriden gesynthetiseerd waren, wachtte de synthese
van gemengde triglyceriden nog op het werk van VERKADE.
Van de bouw der lagere koolhydraten was het essentiële bekend
geworden; de correctie van h u n ringstructuur bleef als opgave voor
de Engelse scheikundigen bewaard.
Met zijn polypeptidensynthesen meende FISCHER ten onrechte,
stoffen te hebben verkregen, waarvan de moleculen evenveel aminozuurresten bevatten als de natuurlijke eiwitstoffen; qualitatief beschouwd was zijn voorstelling van de proteïnestructuur echter juist.
Hoewel dit structuuronderzoek dus nog niet voltooid was, gaf
het een solide basis aan de biochemie. De grote opgang van deze
wetenschap werd nu, 50 jaar na die van de organische chemie,
mogelijk.
In deze phase van de organische chemie, waarin de theorie die
achter het experiment stond niet veel meer dan de consequenties
van VAN 'T H O F F ' S tetraëderhypothese omvatte, voelde van 'T H O F F
zelf zich niet op zijn gemak. Na de uitgave van zijn „Ansichten
über die organische Chemie", waarin hij het gebrek aan kennis van
het verband tussen structuur en chemische eigenschappen vaststelde,
wendde hij zich naar de physische chemie. E M I L FISCHER paste
echter wèl in deze phase van de organische chemie; kenmerkend is
immers voor hem, dat hij met een m i n i m u m aan theorie door juiste
toepassing daarvan zijn doel weet te bereiken, verder zijn voorzichtigheid tot het uiterste in het aanvaarden van dit weinige aan
theorie — zoals blijkt uit zijn maandenlange pogingen het aminoazijnzuur, dat geen asymmetrisch koolstofatoom bevat, in de optische antipoden te splitsen; zijn grote fantasie tegenover een even
grote tegenzin om met speculatieve beschouwingen naar buiten te
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treden, zijn bezorgdheid voor de fatale gevolgen van het bezit van
een vooropgezette mening tijdens het experimenteren, zich uitend
in het volgende voorschrift, dat hij met andere raadgevingen gedrukt aan zijn assistenten placht ter hand te stellen:
,,Man wird dringend gewarnt, sich bei Beobachtung der Erscheinungen, der Ausführung der Analysen u n d anderen Bestimm ungen durch T h e o r i e n oder sonstige vorgefasste Meinungen
irgendwie beeinflussen zu lassen."
Na 1900 volgt de bevestiging en uitbreiding van de grondslagen
der organische chemie onder invloed van de ontwikkeling der
physica. H e t onderzoek der materie met Röntgen- en electronenstralen bewijst niet alleen de juistheid van VAN 'T H O F F ' S onderstellingen, maar geeft daaraan een quantitatieve uitbreiding. De
afstanden der atoomkernen in het molecuul van een koolstofverbinding laten zich, evenals de hoeken der van elk atoom uitgaande
bindingen, nauwkeurig berekenen. De bindingen in onze molecuulmodellen hebben, dank zij de golfmechanica, h u n imaginair karakter
verloren. Zij laten zich bepalen naar h u n aard en energieinhoud.
Inzicht wordt verkregen in het verband tussen structuur en
chemische eigenschappen — de theorie, die VAN'T H O F F gemiit
heeft, begint zich te ontplooien.
Het spreekt vanzelf, dat ook de experimentele techniek der organische chemie zich heeft ontwikkeld:
De uitwerking van de microanalyse heeft het mogelijk gemaakt
te experimenteren met honderdsten van grammen, waar men het
vroeger met grammen deed. Nieuwe of verbeterde methoden zijn
beschikbaar om mengsels van koolstofverbindingen in de bestanddelen te scheiden zoals de hoogvacuumdestillatie, de gefractioneerde
extractie en de Chromatographie, en deze komen niet het minst het
werken met macromoleculaire stoffen ten goede. De kennis van
de katalyse en de constructie van apparatuur voor reacties bij verhoogde temperatuur en onder druk hebben de schaal van beschikbare reactieomstandigheden sterk uitgebreid.
Hoe zich in de organische chemie van n u —wij zijn n u bij mijn
derde mijlpaal — een structuurbepaling laat uitvoeren, moge blijken uit een beschrijving van het onderzoek naar de bouw van het
penicillinemolecuul.
Dit onderzoek werd in 1941 onder hoge druk tengevolge van
de oorlogsomstandigheden begonnen, toen men de opmerkelijke
klinische betekenis van penicilline als chemotherapeuticum had
ontdekt. Bij de eerste onderzoekers, ABRAHAM en CHAIN, voegden
zich in 1942 SIR ROBERT ROBINSON en D R BAKER, die zich met de
studie der afbraakproducten van penicilline bezig hielden; een
groep scheikundigen, die synthetisch werk deden; verder medewer-
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kers voor het meten van ultravioletspectra en voor infraroodonderzoek en bovendien nog een groep krystallographen.
Bij deze zg. Oxfordgroep sloten zich leden van de researchstaf:
van een tiental Engelse overheids- en industrielaboratoria aan.
Spoedig begonnen de Amerikanen op grote schaal mee te doen:
enige tientallen van de grote universiteits-, overheids- en industrielaboratoria met alle hulpmiddelen, waarover zij beschikten. Een
coördinatie van het oorspronkelijk onafhankelijke werk kwam tot
stand en de samenwerking d u u r d e voort tot einde 1945.
In deze periode heeft men de structuur van het penicillinemolecuul leren kennen, maar het voornaamste doel, het vinden van een
bruikbare synthese werd niet bereikt.
Als ik U n u in herinnering breng, dat het penicillinemolecuul
allerminst tot de macromoleculen moet worden gerekend, — het is
uit nauwelijks meer dan 40 atomen opgebouwd, —dan dringt zich
allereerst de vraag op: Hoe komt het, dat, ondanks alle vooruitgang
van theorie en techniek en een zo grootscheepse organisatie van het
onderzoek, deze structuurbepaling zoveel tijd heeft gekost.
Daarop kan geantwoord worden:
dat het uit de cultuur verkregen penicilline niet één stof is, maar
dat een aantal penicillinen met overeenkomstige chemische en biologische eigenschappen, maar van verschillende chemische samenstelling naast elkaar voorkomen;
dat men met uiterst onstabiele stoffen te doen heeft;
dat men zeer weinig materiaal —grammen —voor de analytische
en afbraakproeven beschikbaar had;
dat het om een natuurstof ging van een bouw, waarvan nog geen
analoga bekend waren.
De situatie was dus in alle opzichten tegengesteld aan die bij
de structuurbepaling van de kleurstof van de meekrap.
Voor 1900 zou een structuuronderzoek van de penicillinen zeker
geen succes hebben gehad. Immers, in Oxford was voor het onderzoek in het begin niet meer dan 2 gram van slechts gedeeltelijk in
zuivere vorm verkregen materiaal beschikbaar. Zonder de methoden
der microanalyse en microchemie zou men niets eens een begin met
het onderzoek hebben k u n n e n maken. Ook n u nog zou men zeker
vastgelopen zijn, wanneer niet kristallographisch onderzoek met beh u lp van Röntgenstralen het mogelijk had gemaakt, de in minieme
hoeveelheden verkregen afbraakproducten te identificeren. Naast
de klassieke organisch-chemische werkwijzen maakten ook weer de
physische metingen (met Röntgenstralen en door infraroodonderzoek) het tenslotte mogelijk, het juiste te kiezen uit een viertal in
aanmerking komende ringsystemen.
Ik mag tenslotte niet verzwijgen, dat de enige van de talloze
synthesepogingen in deze jaren welke een spoor penicilline opleverde, een onjuiste gedachte van de structuur tot grondslag had.

605
Er zijn nog sprekender voorbeelden van structuurbepalingen en
daarop volgende synthesen, waarvan het welslagen lang op zich
laat: wachten: ik denk o.m. aan de rietsuiker, de meest algemeen in
de plant voorkomende reeds zeer lang bekende zoete stof, een
bestendige verbinding, die sedert tientallen jaren in krystallijne
toestand en in zeer zuivere vorm verkregen wordt en wel in een
hoeveelheid van millioenen tonnen per jaar!
In 1856, het jaar van onze eerste mijlpaal, had DUBRUNFAUT gevonden, dat uit deze suiker naast glucose een tweede monosaccharide ontstond, dat later de naam fructose heeft verkregen.
Omstreeks 1900, de tijd van onze 2e peiling, wordt de structuur
beschreven door een bruikbare structuurformule, waarin echter de
ringstructuren hypothetisch zijn (één daarvan is daardoor niet in
overeenstemming met het tegenwoordige inzicht) en waarin 2 stereochemische vragen nog niet beantwoord zijn.
•Wel staat n u sinds enige jaren de structuurformule van de rietsuiker vast, maar men is er nog niet in geslaagd de structuur door
een ondubbelzinnige organisch chemische synthese te bevestigen.
De enige maal, dat rietsuiker uit glucose en fructose werd opgebouwd, geschiedde dit langs biochemische weg (door HASSID,
DOUDOROFF en

BARKER).

Ik meen, dat dit wellicht het geschikte ogenblik is om uitingen
ter sprake te brengen als men b.v. nog in een der eerste afleveringen
van een bekend Amerikaans chemisch tijdschrift van dit jaar heeft
k u n n e n aantreffen. H e t door mij bedoelde artikel draagt als titel:
„Chemocracy, the society of the future". Onder chemocratie verstaat de schrijver een samenleving, waarin de mens door het werk
van chemici en physici onafhankelijk is geworden van de grilligheden der natuur. H e t „vrij zijn van de plant" acht hij van evenveel betekenis als de door Roosevelt opgestelde vier grondvrijheden.
Volgens zijn mening zal men deze samenleving k u n n e n bereiken
door het werk in het bijzonder van de organische chemie. Door
industriële nabootsing van de photosynthèse, door vetsynthese uitgaande van de koolwaterstoffen, en door eiwitsynthese door aaneenkoppeling van aminozuren enz. zou men k u n n e n komen tot de
bereiding van volwaardig voedsel en geleidelijk de taak van de
landbouw over k u n n e n nemen, totdat deze zelfs geheel overbodig
zal zijn geworden.
Ik neem aan, dat U op grond van Uw critische zin en rekening
h o u d e n d met wat ik U zo juist uiteenzette over de moeilijkheden,
die men reeds bij de synthese van eenvoudige natuurstoffen ondervonden heeft, nog bereid zult blijven de organische chemie als hulpwetenschap van de landbouwwetenschap te beschouwen. Ik meen,
dat het daartoe niet nodig zal zijn te wijzen op het vele synthetische
werk, dat de organische chemie ter bevordering van de groei en
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ter bescherming van de plant heeft gedaan.
Behalve voor het structuurbewijs in moderne stijl, zoals dat voor
het penicilline werd gevoerd, vraag ik tenslotte nog Uw aandacht
voor een geheel ander structuurprobleem van deze tijd en wel één,
dat naar voren komt, n u men steeds meer zijn belangstelling richt
op het verloop, het mechanisme van de reacties der koolstofverbindingen.
Sinds een tiental jaren heeft men nu de beschikking gekregen
over een hulpmiddel, dat in steeds belangrijker mate een steun zal
blijken te zijn bij onze pogingen de reactiemechanismen te ontwarren, naast de kinetische analyse en het langs physische en
chemische weg vaststellen van eventuele tussenproducten: ik bedoel de kunstmatig radioactieve elementen, die men met b e h u l p
van het cyclotron kan doen ontstaan.
Ik kies als voorbeeld het radioactieve koolstofisotoop met atoomgewicht 11. Daaronder verstaat men een element, dat (evenals de
gewone koolstof met atoomgewicht 12) uit atomen bestaat, welke
zijn opgebouwd uit een 6-voudig positief geladen kern en een zestal
electronen. In zijn chemisch gedrag, dat nagenoeg uitsluitend afhangt van de grootte van zijn kernlading, verschilt de radioactieve
koolstof niet van de normale. Maar wel daardoor, dat zijn kern niet
bestendig is: na 20 minuten heeft van de helft der atomen de kern
zich gesplitst. Dit gaat gepaard met het uitzenden van straling, die
met daartoe geschikte apparatuur kan worden aangetoond.
H e t volgende voorbeeld moge illustreren, hoe men van de radioactieve kool gebruik kan maken bij het bestuderen van een reactie:
Men synthetiseert een vertakte koolwaterstof met bv. 4 koolstofatomen en bouwt daarbij in de moleculen 3 normale en 1 radioactief atoom in. N u doet men deze stof, bv. door verhitting met
aluminiumchloride als katalysator, een omzetting ondergaan. De
daarna verkregen stoffen scheidt men, onderzoekt ze afzonderlijk
of ze radioactief zijn of niet en zo ja, waar het radioactieve koolstofatoom is terechtgekomen. Men kan n u het spel der atomen beter
volgen, doordat in het molecuul één der atomen door zijn radioactieve eigenschappen gemerkt is, juist zoals in een voetbalwedstrijd
de rol, die de „midvoor" op het veld speelt, beter is te volgen,
wanneer een duidelijke letter M op zijn shirt is geverfd. Verscheidene experimenten van deze aard zijn gedaan met — in het
algemeen gesproken — als resultaat, dat het verloop der reacties nog
aanmerkelijk ingewikkelder is dan men zich had voorgesteld.
Het gedrag der atomen in de moleculen van de juist genoemde
koolwaterstof, behorend tot een groep verbindingen, die men vroeger om h u n geringe reactieneiging paraffinen noemde, blijkt nu bij
de beschreven proef zo grillig te zijn, dat er geen regelmaat in te
herkennen is. H e t aluminiumchloride schijnt een algehele chaos te
ontketenen.
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Het werken met deze radioactieve stoffen stelt de experimentele
organische chemie voor geheel nieuwe problemen.
Stel, men wil —zoals dat met ALLEN en RUBEN in 1942 het geval

was — een onderzoek gaan doen met fumaarzuur, waarin het
tweede van de 4 radioactieve koolstofatomen een atoom met atoomgewicht 11 is. Hoewel men het gewone fumaarzuur in de prijscourant van elke chemicalièngroothandel aantreft, kan men dit
speciale fumaarzuur daar niet krijgen, gezien de onbestendigheid
van deze stof. Gewend, vele van zijn grondstoffen niet meer zelf
te hoeven maken (waartoe men in de vorige eeuw wèl gedwongen
was), zal de organicus dit fumaarzuur moeten gaan synthetiseren,
uitgaande van het materiaal, dat h e m door de radiophysicus wordt
verstrekt. Daar deze het radioactieve element slechts gebonden in
eenvoudige moleculen zoals bariumcarbonaat aflevert, komt de
scheikundige voor de uitvoeringen van syntheses te staan van een
soort, die hem meer bekend zijn als „papierchemie" bij de eindexamens onzer Hogere Burgerscholen dan om h u n preparatieve
mérites.
Daar komt bij, dat dit moeizame werk, met het oog op de onbestendigheid van het radioactieve materiaal moet worden uitgevoerd in een tempo, waaraan men in de organische chemie met
zijn trage reacties niet gewend is. Evenals ook een goed pianist
zich eerst in de uitvoering van de presto-delen van een muziekstuk
moet oefenen, voordat hij het stuk in zijn geheel ten beste kan geven, dient de scheikundige zijn synthese in het gewenste tempo met
niet-radioactief materiaal te k u n n e n uitvoeren alvorens het definitieve experiment te beginnen.
W anneer men met zulke moleculen, die gemerkte atomen bevatten, een reactie gedaan heeft, dan komt men bij het bepalen van
de plaats van de radioactieve atomen in de moleculen van het
reactieproduct voor een nieuw soort structuurbepalingen te staan,
die ook weer tot onverwachte complicaties schijnen te leiden.
Men kan n u menen: de organische chemie heeft door deze nieuwe physische methode een belangrijke uitbreiding gekregen, dan
wel met het reglement van het ganzebord zeggen: de organicus moet
weer bij 1 beginnen: zonder twijfel moet hij zich in deze nieuwe
techniek gaan oefenen, wanneer hij zijn belangstelling naar de biochemische kant van de organische chemie richt.
Immers, het gebruik der isotopen bij het onderzoek naar het
chemisme in plant en dier heeft reeds tot zeer belangrijke resultaten
geleid. Laat ik volstaan, met ter staving hiervan de aanhef aan te
halen van het hoofdstuk over biochemie, opgenomen in de A nnual
Reports over 1948 van de Chemical Society:
„Advances in technique have frequently served as a powerful
weapon a n d incentive, b u t seldom, if ever, has the adoption of a
method of experimentation proved so revealing or so altered the
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established ways of thought in a science as has the use of isotopes
in biochemistry."
De samenwerking van de klassieke organische chemie met de
biologie heeft tot het inzicht in de bouw der natuurstoffen geleid.
Het komt mij voor, dat de moderne organische chemie door
structuurbepaling en synthetisch werk een belangrijke taak heeft bij
het onderzoek naar het chemisme der levensprocessen in samenwerking met biochemie en biologie.
Ik moge H . M. de Koningin, die mij tot hoogleraar aan de
Landbouwhogeschool heeft willen benoemen, daarvoor eerbiedig
dank zeggen.
Mijne Heren
Curatoren,
Ik ben U zeer dankbaar, dat Gij mij voor benoeming tot dit ambt
hebt willen voordragen. Ik verzeker U, dat ik mijn beste krachten
in dienst van deze hogeschool zal stellen.
Mijne Heren
Hoogleraren,
Ik beschouw het als een voorrecht in Uw kring te worden opgenomen. Verscheidenen Uwer, bij wie ik, in mijn eerste maanden
te Wageningen, om raad heb aangeklopt, zijn mij zo vriendelijk
tegemoet getreden, dat ik mij in dit milieu reeds volkomen thuis
gevoel. Gaarne zal ik met U samenwerken in het belang van onderzoek en onderwijs.
Hooggeachte
Olivier,
Ik ken de plaats, die gij als docent, wetenschappelijk onderzoeker
en als collega aan deze Hogeschool hebt ingenomen en ik besef
ten volle, wat het inhoudt als U w opvolger te zijn aangewezen.
Gij k u n t ervan overtuigd zijn, dat ik mij geheel zal geven aan de
taak, die Gij zo juist hebt neergelegd en zal trachten in stand te
houden, wat Gij hebt opgebouwd.
Gij zult het mij niet euvel duiden, wanneer ik bij deze gelegenheid mijn vreugde er over uitspreek, dat uit ons zakelijk contact
in korte tijd een vriendschap is gegroeid. Ik hoop, dat ik deze nog
vele jaren zal mogen genieten.
Hooggeachte
Wibaut,
Het verheugt mij, U, mijn leermeester, hier aanwezig te zien.
U en ik kennen elkaar reeds dertig jaar: van de tijd, dat ik mijn
eerste colleges in de organische chemie bij U volgde, totdat ik voor
kort Uw laboratorium verliet na daar jaren lang Uw naaste medewerker te zijn geweest. Verscheidene malen is er voor mij aanleiding
geweest U toe te spreken. Ik moge ditmaal volstaan met U, als
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Uw leerling, van deze plaats van harte dank te zeggen voor het
vele, dat Gij mij in lange jaren hebt gegeven.
Gaarne verklaar ik U, als vertegenwoordiger van de Faculteit
der Wis- en N a t u u r k u n d e van de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam, dat ik de welwillende houding te mijnen opzichte van
de leden dezer Faculteit zeker niet zal vergeten.
Dames en Heren
Studenten,
W anneer ik er op wijs, dat de door U beoefende wetenschap,
de landbouwkunde, in de biochemie één harer belangrijkste steunp u n t e n heeft, dan spreek ik geen stelling uit, die het mij moeite
zal kosten te verdedigen. Door wat ik U in dit u u r mocht uiteenzetten, over de verhouding van de organische chemie tot de biochemie, hoop ik U, voor zover nodig, overtuigd te hebben, dat het
U eigen maken van de grondslagen van mijn vak voor U meer kan
betekenen dan het overwinnen van één der 13 hindernissen der
propaedeuse, die U hebt te „nemen", eer U het begeerde diploma
wordt ter hand gesteld.
Dengenen, die ik bij h u n ingenieursstudie in mijn laboratorium
terug zal zien, hoop ik gelegenheid te geven tot eigen werk. Hoe
beperkt de omvang van een dergelijk onderzoek ook zij, het zal ertoe
bijdragen bij U het ware begrip voor wetenschappelijk werk op te
wekken. W a n n e e r bij het worstelen met experimentele moeilijkheden Uw geduld op een zware proef wordt gesteld en gij slechts
langzaam meent te vorderen, laat U dan de spreuk van onze Hogeschool tot steun zijn:
T a n d e m fit surculus arbor!
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40. E N I G E A S P E C T E N VAN D E V O E D S E L L A N D B O U W OP J A V A EN M A D U R A
IN DE P E R I O D E 1921-1941
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN H E T AMBT VAN
L E C T O R IN DE T R O P I S C H E LANDBOUWPLANTENTEELT AAN DE
LANDBOUW HOGESCHOOL OP DONDERDAG 1 J U N I 1950 D O O R

IRG. G. B O L H U I S
Mijne Heren Curatoren; Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en HerenLectoren,Docenten, Wetenschappelijke
en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool;
Dames en Heren Studenten en voorts gij allen, die door
Uwe aanwezigheid van Uw belangstelling blijk geeft.
Zeergeachte toehoorders,

In 1921werd in het toenmalige Nederlands-Indiënog geïmporteerd
ruim 700.000 ton rijst en ruim 90.000 ton sojabonen. 20jaar later, in
1941dus,kon deregeringmetvoldoeningconstateren, datNederlandsIndië op het punt van voedselvoorziening geheel self-supporting was
geworden.
Dat dit mogelijk wasgeweestondankseen toenamevan debevolking
met H % perjaar mag zeer zeker worden beschouwd als een bijzondereprestatievoor allen die er aan hebben meegewerkt dit te bereiken.
Het beoogde doel werd verkregen door zowel een vergroting van de
geoogste uitgestrektheden als ook door de verhoging van de productie
per hectare, waarmede economische maatregelen (in- en uitvoerregeling 1934) enwegenaanleggepaard gingen.Om hieropwatdieper in te
gaan zal ik mij echter moeten beperken totJava en Madura, daar van
de toenmalige Buitengewesten geen statistieken van aanplant en opbrengsten ter beschikking staan.
Wat de uitbreiding van het beplante areaal betreft, dit nam in de
periode 1921-1941 toe met een oppervlakte van ruim \\ millioen
hectare. Hiervan kwam verreweg het grootste gedeelte ten goede aan
de teelt van voedingsgewassen en welin hoofdzaak van die van dezogenaamde droge gronden.
Dezeuitbreidingen gingen niet alleten kostevan dewoestegronden,
want diewaren in dezemate reeds niet meer beschikbaar. De grootste
uitbreiding kwam voornamelijk ten goede aan de zogenaamde tweede
oftussengewassen, gewassen dus die tussen twee aanplantingen van de
rijst op dezelfde grond worden verbouwd.
Het is namelijk bij voldoende neerslag of irrigatiewater mogelijk in
Indonesië op hetzelfde terrein na de westmoessonrijst nog twee maal
een voedselgewas te verbouwen, zoals bijv. in de Residenties Madiun
en Kediri,waar opdezwaremergelgronden inhetnoorden tussentwee
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aanplantingen van sawahrijst twee maal een oogst sojabonen wordt
verkregen.
Het occupatiecijfer van de meeste sawahgronden lag in 1900 al even
boven de 100 % maar steeg in de latere jaren nog aanmerkelijk: tot
140 % omstreeks 1940 en zal op de duur bij verbeterde bevloeiingsmogelijkheden nog wel kunnen stijgen tot 185 %.
Het occupatiecijfer voor de droge gronden ligt uiteraard veel lager,
maar was van 74 % in 1928 al gestegen tot 87 % in 1938 en zal op de
duur meer dan 100 % kunnen bereiken.
De vergroting van het beplante areaal was lang niet dezelfde voor
alle voedingsgewassen. Als de belangrijkste voedingsgewassen voor
Indonesië kunnen we, gerangschikt naar de grootte van het ermee beteelde oppervlak, beschouwen : sawahrijst, maïs, cassave, sojabonen,
droge rijst, aardnoten en bataten. De grootste toename-absoluut heeft
plaats gehad bij de sawahrijst, daarna komen maïs, sojabonen en cassave.
In veel mindere mate had uitbreiding plaats bij aardnoten en bataten, terwijl bij de droge rijst zelfs een vermindering van de beteelde
oppervlakte viel te constateren.
Ook is er nogal verschil in de tijd waarin de belangrijkste toename
heeft plaats gehad.
Bij sawahrijst zien we over de gehele periode 1921-41 een tamelijk
geleidelijke toename, bij maïs treden grote schommelingen op na een
aanvankelijk vrij geleidelijke toename in de jaren 1923-1933. Voor
cassave valt de toename pas na 1935, de stijging gaat dan echter door
tot 1940, waarna weer een kleine vermindering optreedt. Bij de sojabonen zien we na een aanvankelijk kleine toename tot 1928 jaarlijks
een sterke toename tot 1941. De met aardnoten beteelde oppervlakte
nam met enkele kleine afwijkingen geleidelijk toe tot 1938 om daarna
weer een kleine daling te ondergaan. Bij de bataten constateren we, na
een aanmerkelijke vermindering tot beneden de oppervlakte van 1921,
later weer een toename die in 1940 echter al tot staan was gekomen.
De verbouw van droge rijst nam na een aanvankelijke daling even
weer toe om na 1933 regelmatig te dalen, welke daling in 1941 nog niet
was opgehouden.
Naast deze toename in geoogste uitgestrektheden komt dan nog een
meer of minder grote toename in productie per ha. Waar het vergrote
areaal een factor op zichzelf is, is de productie per oppervlakte-eenheid
een product van vele factoren die voor elk gewas weer verschillend
kunnen zijn.
In verband hiermede wil ik elk gewas afzonderlijk in beschouwing
nemen.
Bij sawahrijst zien we naast een vrij regelmatige toename van het
beplante areaal een minder sterke maar geleidelijk toenemende productie per ha, welke over de laatste jaren gemiddeld ongeveer 10 %
lag boven de productie van 1921. Daar we wel kunnen aannemen dat
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van de nieuw in gebruik genomen gronden een gedeelte minder vruchtbaar is geweest, is dit cijfer waarschijnlijk lager dan het had kunnen
zijn.
De toename van de productie per ha bij dit gewas is een gevolg van
vele factoren, waarvan ik als de voornaamste wil noemen: meer en
betere bevloeiing, betere grondbewerking, bemesting, maatregelen ter
bescherming van het gewas tegen verschillende plagen, bijzondere
cultuurmaatregelen, zoals rijenteelt, kweekbedbemesting, vruchtwisseling, etc. en de introductie van nieuwe variëteiten.
Onder meer en betere bevloeiing versta ik dan in de eerste plaats een
toename van het technisch bevloeide areaal en ten tweede een beter,
economischer gebruik van het beschikbare irrigatiewater, dit vooral
bij de zogenaamde „wilde" bevloeiing. Een goede bevloeiing maakt de
toekomstige oogst zekerder en geeft dus eengemiddeld hogere opbrengst
per oppervlakte-eenheid.
Een betere grondbewerkingwerd verkregen door introductie van goede
landbouwwerktuigen, waarbij ik vooral denk aan de ijzeren Muara-,
de mergel- en de Kertoredjoploegen, het gebruik van de landak, de
sawah-tegalan egge en het Moeara wiedtoestel.
De meest gebruikte meststof was wel de Dubbelsuperfosfaat. Door
uitgebreide proefnemingen is vastgesteld dat bemesting met 0,5-1Quintaal D.S. per ha op de fosfaatbehoeftige bantamtufgronden en
de kalkmergel- en gesikgronden van Midden- en Oost-Java een zekere
meeropbrengst gaf, die dekosten van deze bemesting ruimschoots vergoedde. Ook bleek dat bij een voorraadsbemesting met natuurfosfaten
eens per drie jaar toegediend de werking en nawerking zeer bevredigend was.
Stikstofbemesting werd nog zeer weinig toegepast maar wel n a m de
toepassing van groene bemesting een steeds grotere vlucht. Het over het
algemeen grote succes van groene bemesting moet niet zozeer worden
toegeschreven aan de bemestende waarde van de ondergewerkte groene
massa, maar vooral aan de bodemverbeterende werking van de ondergewerkte organische stof. In het algemeen gaven vooral op die gronden
die arm zijn aan organische bestanddelen groenbemesters goede resultaten; in het bijzonder bleek dit het geval te zijn op jonge as-, minder
jonge as- en laterietgronden.
Niet alleen bleek de directe werking op het rijstgewas zeer gunstig,
maar ook bij de daarop volgende maïs was nog een duidelijke nawerking te constateren. Behalve de opbrengst deed de groenbemester ook
het eiwitgehalte van de rijst met 50 % toenemen, een verschijnsel dat
uit het oogpunt van volksvoeding als zeer belangrijk moet worden
beschouwd.
De groene bemesting bewerkstelligt blijkbaar een zeer harmonische
voeding, zelfs daar waar met 1 quintaal DS per ha geen succes werd
verkregen gaf groene bemesting een duidelijk resultaat. In 1939 was
reeds 30.000 ha beplant met een groenbemester, welk oppervlak nog
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enorm kan worden uitgebreid vooral op de uitgeboerde tegalans,
waarbij echter rekening zal moeten worden gehouden met het feit dat
de inpassing van een groenbemester in het bestaande vruchtwisselingssysteem moeilijk zal zijn.
Groenbemesters die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen
zijn: Crotalaria juncea, Crotalaria anagyroïdes, Crotalaria usaramoënsis en Indigofera arrecta.
Van de maatregelen ter bescherming van hetgewas tegen aantasting door
plagen zijn de belangrijkste die ten aanzien van de boorder- en de rattenbestrijding. Aan deze maatregelen is de naam van wijlen Dr P. v.D.
GOOT wel onverbrekelijk verbonden.
O p grond van zijn zeer uitgebreide onderzoekingen omtrent de biologie van de gele- en witte rijstboorder werden maatregelen getroffen
waardoor in echte boorderstreken, zoals Krawang, Cheribon en Pekalongan een opmerkelijk succes werd behaald. Het feit dat in de residentie Pekalongan door de gepropageerde zaaitijdregeling de jaarlijkse
afschrijving aan landrente van gemiddeld f20.000 per ja a r daalde tot
f3000,— per jaar, terwijl zelfs ook jaren voorkwamen waarin in het
geheel geen afschrijving plaats had, zegt in dit verband voldoende.
Ook op het gebied van de rattenbestrijding waren de resultaten zéér
opvallend. Systematische bestrijding door het uitleggen van aas met
fosfordeeg voorkwam niet alleen grote schade in de westmoessonrijst,
maar maakte tevens de gadoe-cultuur in de vlakte van Krawang
mogelijk zodat in 1941 reeds 44.000 ha onder gadoe-padi kon worden
gezet, hetgeen een extra-productie gaf van 40.000 ton gepelde rijst.
Van de bijzonderecultuurmaatregelen wil ik hier de aandacht vestigen
op de rijen-cultuur, welke methode van uitplanten vooral in de intensieve rijstcultuurgebieden ingang heeft gevonden.
Bij deze methode wordt niet alleen het onderhoud van het gewas gemakkelijker maar werden ook regelmatig meeropbrengsten verkregen.
Als laatste, maar zeker niet de minste factor noem ik dan het introduceren vannieuwevariëteiten. Eerst door het bijeenbrengen en vergelijken
van inheemse variëteiten benevens lijnenselectie uit bevolkingspopulaties, daarna door import en later ook door de bastaardselectie werden
aan de praktijk een groot aantal nieuwe variëteiten ter toetsing beschikbaar gesteld. De door v. D. STOK begonnen en door K O C H voortgezette veredelingsarbeid bij rijst werd door v. D. M E U L E N op een veel
bredere basis geplaatst, waarbij werd afgeweken van de verouderde
opzet om het veredelingswerk geheel te Buitenzorg te concentreren,
een opzet die, niet alleen bij de rijst, maar ook bij andere voedingsgewassen, reeds tot vele teleurstellingen had geleid. Het oprichten van
bodemtype-selectietuinen gaf reeds spoedig resultaten en deed het
aantal teleurstellingen met voor de proefnemingen in de praktijk beschikbaar gestelde nieuwe variëteiten aanmerkelijk afnemen.
Niet alleen voor verschillende bodemtypen werd geselecteerd, maar
ook werd in belangrijke mate rekening gehouden met verschillen in
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groeiduur, qualiteit en resistentie tegen ziekten en plagen. In de lijst
van voor toetsing beschikbare variëteiten waren in 1942 reeds tientallen verschillende variëteiten opgenomen.
Van de met succes door de praktijk overgenomen variëteiten wil ik
hier noemen : Untung, Tjina, Baok, Skrivimankoti, Brondol putih,
Menurun en Lati sail.
O m U enig begrip te geven van de met deze nieuwe variëteiten beplante oppervlakte kan ik U mededelen dat in 1939 in het ressort
Priangan reeds 60.000 ha werd beplant met padi Tjina, 13.000 ha
met padi Baok; 80 % van de gadoe-aanplant in Bantam bestond uit
padi Menurun, terwijl met deze variëteit in Krawang werd beplant
26.000 ha en in Oost-Java 55.000 ha.
Bij mais is de toename van de productie per ha minder evident ; hier
is de verbetering van het gewas meer qualitatief dan quantitatief geweest. De oorzaak hiervan is gedeeltelijk gelegen in de aard van het
gewas zelf (maïs isnl. een typische kruisbestuiver) en gedeeltelijk in het
feit dat de selectie van dit, hoofdzakelijk in droge streken verbouwd
gewas, bij gebrek aan een klimatologisch goed gelegen selectietuin veel
te lang in het uitzonderlijk vochtige klimaat te Buitenzorg is verricht.
Door massaselectie in de vroegrijpe Gele Oost-Java maïs werd een
homogener en voor de handel meer gewild product verkregen. De
introductie van de hoogproducerende middellate geelzadige variëteit
Maja zal slechts geleidelijk in de productie per ha tot uiting komen.
De grote toename in de productie van cassave in dejaren 1921-1928
iszeer waarschijnlijk een gevolg van de propaganda onder de bevolking
voor een aantal in 1908 uit Brazilië ingevoerde variëteiten, waarvan
enkele door hun hoge productie of door hun goede smaak bij de bevolking zeer in trek kwamen.
Hoge producenten waren o.a. de variëteiten S(ao) P(edro) P(reto),
Basiorao en Tapicuru; zeer gewild om de lekkere smaak van hun wortels de variëteiten Mangi en Valenca. Daar de bastaardselectie na 1928
pas goed op gang kwam kon niet voor 1937 worden begonnen met de
propaganda van de zeer hoog producerende selectieproducten Bogor
en Betawi. Ook bij dit gewas bleek weer de noodzakelijkheid van decentralisatie van het selectiewerk door de aanleg van bodemtypeselectietuinen.
De toename van de productie per ha is en zal echter worden afgeremd door de neiging van de bevolking om cassave te verbouwen als
laatste gewas op uitgeboerde terreinen voor ze definitief worden verlaten.
Het zoeken naar een cassave-variëteit met een hoger dan normaal
eiwitgehalte, hetgeen van zeer veel belang is voor de verbetering van
het, in vele streken van J a v a en Madura toch al zo eiwit-arme, dieet
leidde echter ondanks gelukte bastaardering van cassave met Manihot
glaziovii en Manihot saxicola helaas niet tot enig succes.
Een zeer sterke toename van de productie per ha, die door geen
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enkele der andere voedingsgewassen wordt benaderd, kunnen we opmerken bij de sojabonen. Deze toename kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan het beschikbaar komen van voor dit gewas geschikte
restrictiegronden van de suikerrietcultuur in dejaren 1932-1935. Toch
zijn bij de geweldige uitbreiding van de met sojabonen beteelde oppervlakte ongetwijfeld ook gronden betrokken die minder geschikt waren
voor deze cultuur.
Daar aan de cultuurwijze zelf in de beschouwde periode vrijwel niets
is veranderd mogen we de toename van de productie per ha bij dit gewas vrijwel geheel toeschrijven aan de introductie van nieuwe variëteiten.
Daarnaast is het door het introduceren van zéér vroegrijpe variëteiten mogelijk gebleken in streken waar de cultuur door het optreden
van bepaalde plagen practisch niet meer mogelijk was, deze weer volledig te herstellen of zelfs uit te breiden, zoals dit is geschied in de residentie Pekalongan.
Hoe vlot de nieuwe variëteiten werden geaccepteerd bleek wel uit het
feit dat in verschillende ressorten van de Landbouwvoorlichtingsdienst
in de vakkenproeven de vergelijking met de oorspronkelijke bevolkingsvariëteit moest worden gestaakt daar deze vaak niet meer in voldoende
hoeveelheid kon worden gevonden. Van de nieuwe variëteiten hebben
zich vooral de importnrs 16, 27 en 29 benevens de selectieproducten
Ringgit en Lawu een plaats veroverd.
In welke mate de totale productie van sojabonen was gestegen moge
blijken uit het feit dat een gemiddelde import van ca 90.000 ton per
jaar in de periode 1925-1931 in 1938 reeds was vervangen door een
exportoverschot van ruim 8000 ton. Hierbij mag echter niet worden
vergeten dat het sinds 1934door overheidsmaatregelen remmen van de
import, waardoor hogere binnenlandse prijzen werden betaald, ook
een grote stimulans voor de uitbreiding van deze cultuur is geweest.
Bij de bespreking van de geoogste uitgestrektheden van de droge rijst
heb ik er reeds op gewezen dat dit het enige gewas is waarvan de beteelde oppervlakte is afgenomen. Dit zal dan ook wel de reden zijn
waardoor we hier een toename van de productie per ha kunnen constateren.
De beste gronden zijn voor deze cultuur aangehouden en de minder
goede zijn, zoals ik bij de cassave al mededeelde, aan beteling met dit
gewas overgegaan,
Hoewel door import en selectie reeds enkele beter producerende
gogo-variëteiten waren verkregen was de grootte van de met deze
variëteiten beplante oppervlakte toch nog niet dusdanig dat hiermede
de geconstateerde toename in productie per ha geheel zou kunnen
worden verklaard.
De vrijwel continue toename van de productie per ha bijaardnoten
is veel minder opvallend dan bij de sojabonen.
Een kleine daling in de eerstejaren is zeer waarschijnlijk een gevolg
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van de zich toen zeer sterk uitbreidende slijmziekte, waarmede nu vrijwel alle gronden op J a v a en Madura zijn besmet; waardoor, zo lang
men niet over resistente variëteiten beschikte, de aardnotencultuur te
gronde dreigde te gaan.
Import van nieuwe variëteiten uit het buitenland gaf geen enkel
soelaas, maar door het werk van Mevr. SCHOL-SGHWARZ en K O C H
bleek het mogelijk uit inheemse populaties lijnen te selecteren waarvan
de hoogresistente lijn SCHWARZ 21 door latere selectieproducten zeer
moeilijk kon worden overtroffen.
Deze lijn maakte het bijv. mogelijk dat de, door vele oogstmislukkingen in 1933 vrijwel opgegeven, aardnotencultuur in de omgeving
van Djokjakarta in 1936 reeds geheel in zijn oude omvang was hersteld.
Evenals bij de cassave constateren we bij de batatenwel een kleine
toename van de productie per ha, maar deze is weinig geprononceerd.
Deze toename zal dan ook wel hoofdzakelijk moeten worden toegeschreven aan verbeterde cultuurmaatregelen en uitbreiding van de
cultuur op betere gronden.
De import van meerproducerende variëteiten zal al wel enig effect
hebben gesorteerd, maar de verbreiding van deze variëteiten gaat evenals bij de cassave ook betrekkelijk langzaam, terwijl bij dit gewas niet
de productie maar meestal de smaak van de knollen een overheersende
rol speelt. Dit is dan ook de reden dat de betrekkelijk laag producerende, maar zeer smakelijke variëteit Portorico zulk een groot aandeel
van het beteelde areaal in beslag neemt.
Van de minder belangrijke eenjarige voedingsgewassen als sorghum
(gierst), jobstranen, Colocasia, Dioscorea, katjang idjo en nog vele
andere is de totale bebouwde oppervlakte ook wel toegenomen maar
omtrent de producties per ha zijn geen exacte cijfers beschikbaar.
Nemen we de bevolkingstoename per ja a r aan op 1-J% dan wordt
deze procentuele toename in de beschouwde periode behalve bij de
rijst door de toename in totale productie bij de andere gewassen minstens geëvenaard ofovertroffen. Het meest opvallend ishierbij de totale
productie van de sojabonen die, in vergelijking met 1921, in 1941 met
meer dan 200 % is gestegen. Uit het oogpunt van volksvoeding moet
het van uitermate groot belang worden geacht dat naast een productievermeerdering van meer zetmeelhoudende gewassen een zeer grote
productietoename plaats vond bij een gewas dat naast een behoorlijk
vetgehalte tevens een hoog eiwitgehalte bezit.
Deze beide essentiële voedingsstoffen komen in het dieet van menig
Indonesiër nog steeds in veel te kleine hoeveelheden voor.
Voor de vermeerdering van de hoeveelheid beschikbare voedingsmiddelen zijn er naast de reeds behandelde methoden nog andere, die
weliswaar niet direct aanleiding geven tot productieverhoging, maar
die tengevolge hebben dat van de geoogste hoeveelheden minder zaaizaad moet worden gereserveerd voor de nieuwe aanplant. Hierbij denk
ik aan de verbeterde methoden voor sawahpadi-cultuur, nl. rijenteelt,
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ijlere bezaaiing van het kweekbed en kweekbedbemesting, maatregelen
die een besparing van minstens 30 kg per ha kunnen opleveren, hetgeen over grote uitgestrektheden een belangrijke hoeveelheid rijst oplevert welke weer voor de consumptie beschikbaar komt.
Ook betere bewaringsmethoden van het zaaizaad, waardoor de
kiemkracht beter op peil blijft, kunnen aanleiding geven tot aanmerkelijke besparingen op de te gebruiken hoeveelheden zaaizaad. Uitzaai
van (5-7 zaden per plantgat zoals dat bij de sojabonen in vele streken
geschiedt, kan dan zeker tot de helft worden verminderd.
Uit mijn betoog zal U wel zijn gebleken dat de grootste productietoename per ha meestal is bereikt bij die gewassen, waarbij een intensieve selectiearbeid van het Algemeen Proefstation voor de Landbouw
te Buitenzorg gepaard is gegaan aan proefnemingen, demonstratie en
propaganda van de Landbouwvoorlichtingsdiensten, waarbij we zeer
zeker niet mogen vergeten de medewerking van de tani die niet alleen
steeds bereid bleek zijn gronden af te staan voor proefnemingen, maar
ook om de gunstige resultaten snel over te nemen.
De waarde van de door de samenwerking van deze drie instanties
verkregen meeropbrengsten per jaar waren reeds zo groot dat de kosten van deze diensten er ruimschoots uit konden worden betaald. Daar
noch het Proefstation, noch de Voorlichtingsdiensten, noch de tani
geneigd zijn aan de weg te timmeren, ishet mij een bijzonder genoegen
van deze plaats af te kunnen wijzen op het prachtige werk dat door de
samenwerking van deze drie is bereikt.
Elke aantasting van de zeer efficiënte wijze waarop deze drie instanties samenwerkten zal op korte termijn een terugslag tengevolge hebben
op de productie van de hoeveelheid beschikbaar voedsel, dus ten nadele
strekken van het gehele Indonesische volk.
Ik heb bij de bespreking van de oorzaken van de toename van de
productie per ha vooral het accent laten vallen op de introductie van
meer producerende variëteiten, omdat dit m.i. de goedkoopste wijze
is waarop die productievermeerderingen kunnen worden bereikt. De
weinige contanten die extra benodigd zijn voor het aankopen van goed
zaaizaad van hoog producerende variëteiten zullen in tijden van laagconjunctuur eerder gevonden kunnen worden dan bijv. de prijs van een
quintaal kunstmest. Hoewel dit in 1926 officieel werd onderkend, heeft
het tot 1934 geduurd vóór dat van het zgn. Economisch Werkplan een
grote stimulans in deze richting uitging.
Het is dan ook niet toevallig dat bij de vijf landbouwkundige maatregelen die in het Bijzonder Welvaartsplan 1949 van het Departement
van Landbouw en Visserij te Batavia worden genoemd, als eerste punt
is opgenomen de intensivering van de verspreiding van goed zaaizaad
van geselecteerde variëteiten.
Het is reeds gebleken dat hierbij zeer veel profijt kan worden ontleend aan de oprichting van de zgn. zaadhoeven, waarvan in 1940 op
J a v a reeds 57 in bedrijf waren. Dat ze in een blijkbaar grote behoefte
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voorzagen blijkt wel uit het feit dat ze tot 1942 nog geen enkel jaar
volledig aan de vraag naar goed hoogwaardig zaaizaad hebben kunnen voldoen.
Wanneer we aannemen dat de rijst in Indonesië inheems is, dan zien
we dat verder vrijwel alle andere voedingsgewassen van buiten af'geïmporteerd zijn. Houden we daarnaast nog rekening met de successen
bereikt door de latere importen, niet alleen voor de directe verbouw
maar ook voor het selectiewerk, dan blijkt wel van welk een geweldig
belang een voortdurende stroom van importen op dit gebied voor
Indonesië is.
Van verschillende zijden is hierop reeds herhaaldelijk met nadruk
aangedrongen en het zij mij vergund ook nu nog eens weer te wijzen op
het bijzondere belang dat Indonesië heeft bij een continue import van
nieuwe soorten en variëteiten. In verband met het niet denkbeeldige
gevaar van de met importmateriaal binnen te brengen nieuwe ziekten
en plagen zou het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt hierbij de zeer nuttige rol van quarantaine-tussenstation kunnen
vervullen.
Een zo uitgebreid mogelijke import, gepaard gaande aan een intensieve selectiearbeid zal zeer zeker de productie van voedingsgewassen in
Indonesië nog verder kunnen doen stijgen, hetgeen niet alleen de tani
maar het gehele economische bestel van dit land ten goede zal komen.
Mijne HerenCuratoren der Landbouwhogeschool,
Het stemt mij tot zeer grote dankbaarheid dat U mij, ondanks de
ernstige ziekte waarvan ik pas genezen was verklaard, toch aan Hare
Majesteit de Koningin hebt willen voordragen tot benoeming tot
Lector. Dit blijk van vertrouwen in een tijd dat ik de toekomst niet
geheel zonder zorg tegemoet zag, isvoor mij een grote steun geweest en
ik zal dan ook mijn uiterste best doen dit in mij gestelde vertrouwen
niet te beschamen.
Dames enHeren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Ik beschouw het als een bijzonder voorrecht met U onderricht te
mogen geven aan de Hogeschool waaraan ik zelf mijn opleiding mocht
ontvangen. Enkelen Uwer hebben bijgedragen tot mijn vorming als
landbouwkundige, waarbij ik in eerbiedige herinnering terugdenk aan
wijlen Prof. C. BROEKEMA, die met zijn grote liefde voor zijn vak steeds
een lichtend voorbeeld voor mij is geweest. Sommigen onder U leerde
ik reeds in de tropen kennen, terwijl ik in mijn nieuwe functie reeds
met velen Uwer in aangenaam contact mocht komen, hetgeen naar ik
hoop in de toekomst nog in meerdere mate het geval mag zijn.
Hooggeleerde Coolhaas,
Het is mij een bijzonder genoegen om een gedeelte van Uw uitgebreide taak van U over te kunnen nemen. De wijze waarop Gij mij als
medewerker hebt ontvangen zal ik mij steeds blijven herinneren. Ik
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kan U dan ook de verzekering geven dat ik de door U voortdurend
gul gegeven hulp en steun in hoge mate waardeer.
Hooggeleerde Honing,
De tijd, die ik bij U als assistent mocht doorbrengen, staat mij nog
steeds levendig voor de geest. Uw zeer kritische zin heeft mij in het
begin wel eens doen schrikken, maar later ben ik er de grote waarde
van gaan inzien. In mijn werk heeft mij dan ook altijd U w ,,in casu
dubio, abstinente" voor ogen gestaan.
Hooggeleerde Dorst,
Weinig had ik kunnen denken dat de door U gegeven voorlichting
betreffende het ziektevrij kweken van aardappelpootgoed mij in de
tropen nog eens van veel nut zou zijn.
Ook voor de, in mijn praktijktijd bij U opgedane kennis, ben ik U
nog steeds dankbaar.
Zeergeleerde Koch,
U w vertrek van het Algemeen Proefstation voor de Landbouw te
Buitenzorg had tengevolge dat ik van de overjarige gewassen werd
overgeplaatst naar de éénjarige, een overplaatsing die ik nooit heb
betreurd. De overgave van Uw werk geschiedde op een dusdanige
wijze dat ik mij spoedig geheel met de voedselgewassen vertrouwd
voelde. Voor al U w hulp en steun mij op de meest gulle wijze verleend
blijf ik U zeer erkentelijk.
Dames enHerenStudenten,
De fundamentele landbouwkundige factoren zijn bij de voedsellandbouw in de tropen niet verschillend van die in de gematigde luchtstreken. De problemen hierbij doen zich, door de speciale omstandigheden gewijzigd, geheel anders voor. Vooral daar waar als gevolg van
bijv. de overheersende rol die de smaak van het product speelt, het
economisch motief veel minder belangrijk isof soms geheel zoek schijnt
te zijn. V A N DER STOK heeft in zijn rede uitgesproken bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in 1926 reeds gewezen op het zeer
grote belang van de inheemse voedsel]andbouw als stabiliserende factor op verschillende economische verhoudingen in Indonesië, en de
veilige grondslag die ze geeft aan de verdere ontwikkeling van de teelt
van handelsgewassen en de daarmede samenhangende handel en
industrie, hetgeen uiteraard niet alleen geldt voor Indonesië maar ook
voor andere tropische gebieden.
Mijn onderwijs zal er dan ook op zijn gericht om U vertrouwd te
maken met de problemen welke samenhangen met de voedsellandbouw in de tropen opdat dit niet alleen de voedsellandbouw, maar ook
een veel uitgebreider gebied ten goede mag komen.
Ik heb gezegd.

