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I. I N L E I D I N G
Aan het voornemen jaarlijks weder een jaarboek te laten verschijnen kon nog geen uitvoering worden gegeven. Het is gelukkig
mogelijk de uitgave van een jaarboek na het einde van het studiejaar 1960/1961 te hervatten.
Teneinde aansluiting te verkrijgen bij de gegevens, welke over de
jaren 1940—1950 werden gepubliceerd, is besloten over de periode
van 1950 tot 1960 een publikatie te laten verschijnen, waarvan het
eerste deel, dat hiermede wordt ingeleid, omvat de levensbeschrijvingen van de nieuw benoemde hoogleraren, de inaugurele redes
en de openbare lessen. Het tweede deel zal omvatten de dies- en
overdrachtsredes, gegevens over de studerenden, over de resultaten
der examens en dergelijke.

2. A M B T S A A N V A A R D I N G E N

Prof. Dr. B. H . SLICHER VAN BATH werd met ingang van 21 oktober
1949 benoemd tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar in de agrarisch-economische en -sociale geschiedenis en hield in verband daarmede op 16 oktober 1950 zijn inaugurele rede over „Mutabiliteit
en continuïteit". Met ingang van 1 september 1956 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de agrarische geschiedenis.
BERNARD HENDRIK SLICHER VAN BATH werd op 12 februari 1910 te
Leeuwarden geboren. N a het onderwijs aan de middelbare school
te hebben gevolgd, studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteiten te Groningen en Utrecht.
In 1936 werd hij assistent aan het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis te Utrecht, daarna was hij werkzaam als Chartermeester aan het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Hij promoveerde in 1945 aan de Universiteit van Amsterdam
cum laude op een tweedelige dissertatie, getiteld: „Mensch en land
in de middeleeuwen, Bijdrage tot de geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland", deel I „Mensch en gemeenschap", deel
II „Mensch en omgeving".
Van 1946 tot 1948 bekleedde hij de functie van rijksarchivaris
in Overijssel.
I n laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de
sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij aanvaardde zijn ambt daar met het uitspreken van een
rede getiteld: „Boerenvrijheid".
Van zijn h a n d verschenen een aantal artikelen in verschillende
tijdschriften op het gebied van de geschiedenis, de philologie en de
toponymie alsmede een bundel schetsen en studiën betreffende de
middeleeuwse geschiedenis, getiteld: „Herschreven historie".

Ir. S. HARTMANS werd met ingang van 20 september 1949 benoemd
tot hoogleraar in de zuiveltechnologie en hield in verband daarmede op 18 december 1950 zijn inaugurele rede over „Kwaliteit en
kwantiteit".
SIJBE HARTMANS werd op 26 november 1898 te Bergum (Fr.) geboren. N a de H.B.S. doorlopen te hebben, begon hij in 1917 zijn
studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Vóór het voltooien van deze studie aanvaardde hij de betrekking
van scheikundige aan de Coöperatieve Fabriek van Melkproducten
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te Bedum. In 1925 nam hij daar echter ontslag en behaalde in datzelfde jaar de ingenieurstitel.
Daarna was hij enige tijd werkzaam aan de door zijn vader beheerde fabriek in melkproducten te Bergum teneinde daar een afdeling gecondenseerde melk in bedrijf te brengen.
In 1926 werd hij technisch directeur van een boter- en kaasfabriek te Puerto-Plata in de Dominicaanse Republiek, welke fabriek
echter in verband met politieke en financiële moeilijkheden na een
jaar moest worden stilgelegd.
Na terugkeer in Nederland aanvaardde hij een betrekking als
technisch ambtenaar bij de Brabantse Zuivelbond.
In 1928 werd hij bacterioloog-scheikundige bij de Gelders-Overijsselse Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken te Zutfen en hoofd
van het door deze organisatie opgerichte laboratorium.
In 1935 werd hij benoemd tot directeur van de Rijkszuivelschool
te Bolsward. Daarnaast was hij sedert 1945 Rijkszuivelconsulent
voor Friesland. Voorts maakte hij deel uit van verschillende commissies op zuivelgebied.
Hij werkte mede aan de nieuwe bewerking van een serie leerboeken van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond.

f Dr. Ir. T . H . THUNG werd met ingang van 1 juli 1950 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de virologie en hield in verband
daarmee op 24 november 1950 zijn inaugurele rede over: „De ontwikkelingsgang der plantenvirologie". Met ingang van 1 januari
1957 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de virologie.
THUNG, T J E N G HIANG werd op 8 mei 1897 te Buitenzorg geboren.
Hij bezocht de H.B.S. te Batavia en begon in 1916 zijn studie aan
de toenmalige Rijks Hogere Land-, T u i n - en Boschbouwschool, in
1918 Landbouwhogeschool, te Wageningen. Na het behalen van
het diploma van Landbouwkundige in 1921 werkte hij op Java,
keerde daarna terug voor verdere studies, eerst aan de Landwirtschaftliche Hochschule en de Universiteit te Berlijn en vanaf 1924
wederom te Wageningen.
In 1925 behaalde hij het ingenieursdiploma en hij promoveerde in
1928 met lof op een proefschrift getiteld: „Physiologisch onderzoek
met betrekking tot het virus der bladrolziekte van de aardappelplant, Solanum tuberosum L."
Hij begon zijn loopbaan in 1925 als adjunct-phytopatholoog bij
de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Van 1925 tot
1929 was hij assistent aan het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen,
waarbij hij een jaar gestationeerd werd aan het Institut Pasteur te
Parijs.
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Daarna was hij werkzaam als phytopatholoog aan het Proefstation voor Vorstenlandse T a b a k te Klaten (Java). Van 1939 tot 1947,
met onderbreking van de bezettingstijd, was hij hoofd van de Mycologische Onderafdeling van het Instituut voor Plantenziekten te
Buitenzorg (Java).
Van 1947 tot 1949 was hij hoogleraar aan de Faculteit voor Landbouwwetenschappen te Buitenzorg (Bogor, Java).
Van 1949 tot 1956 vervulde hij de betrekking van Hoofd van de
Virologische Afdeling van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek te Wageningen.
Van zijn hand verschenen talrijke publicaties o p plantenziektenkundig gebied en voorts een leerboek: „Grondbeginselen der Plantenvirologie".

Dr. N . H . KUIPER aanvaardde het ambt van hoogleraar in de wisk u n d e op 16 september 1950 en hield o p 30 oktober 1950 zijn inaugurele rede over: „Symmetrie en Waarschijnlijkheid".
NICOLAAS HENDRIK KUIPER werd op 28 j u n i 1920 te Rotterdam geboren. Hij bezocht daar de Ie Gemeentelijke H.B.S., en studeerde
vervolgens wis- en n a t u u r k u n d e aan de Rijksuniversiteit te Leiden,
waar hij in november 1941 het doctoraal examen aflegde. In 1946
promoveerde hij tot doctor in de wis- en n a t u u r k u n d e op een proefschrift getiteld: „Onderzoekingen over lijnenmeetkunde".
Zijn antwoord op een prijsvraag in 1941 gesteld door het Wiskundig Genootschap werd bekroond.
Van 1942 tot 1947 was hij werkzaam als leraar aan de Gemeentelijke H.B.S. te Dordrecht.
Van 1947 tot 1949 was hij verbonden aan het „Institute for Advanced Study" te Princeton (U.S.A.).
I n 1949 werd hij instructeur voor wiskunde aan de Technische
Hogeschool te Delft.

Dr. Ir. H. A. LENIGER werd met ingang van 1 december 1950 benoemd tot hoogleraar in de technologie en hield in verband daarmede op 26 februari 1951 zijn inaugurele rede getiteld: „Beschouwingen over het onderwijs in de technologie aan de Landbouwhogeschool".
HENDRIK ANTONIE LENIGER werd op 13 j u n i 1911 te Rotterdam
geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Dordrecht en studeerde daarna
aan de Technische Hogeschool, waar hij in 1933 met lof het ingenieursdiploma behaalde.
Aanvankelijk was hij gedurende twee jaren in Nederland werk-
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zaam en wel achtereenvolgens als assistent aan de Technische Hogeschool, als scheikundige op het laboratorium van een stikstofbindingsbedrijf, waar hij researchwerk verrichtte, als bedrijfsleider op
een fabriek voor plantenziektenbestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën en als hoofd van een laboratorium van een zuivelbedrijf.
In 1935 trad hij in dienst van het Proefstation West-Java te Buitenzorg, waar zijn taak, naast researchwerk, bestond uit het geven
van advies betreffende de inrichting van fabrieken, werkwijzen en
allerlei technische problemen, voornamelijk op het gebied van thee
en rubber.
Eind 1945 repatrieerde hij. In september 1946 trad hij in dienst
van de Algemene Technische Afdeling T.N.O.; per 1januari 1947
werd hij in de directie van dit instituut opgenomen.
In 1948 promoveerde hij met lof op een proefschrift, getiteld:
„De technologie van het verflensen van theeblad", waarin ten dele
de uitvoerige onderzoekingen, die hij op het proefstation WestJava verrichtte, zijn neergelegd.
In 1950 maakte hij een studiereis van twee maanden naar Amerika.
Van zijn hand zijn talrijke publikaties verschenen.

Ir. G. RIEMER werd met ingang van 1januari 1951 benoemd tot
hoogleraar in de landbouwwerktuigkunde en hield in verband daarmede op 21 maart 1951 zijn inaugurele rede over: „De mechanisatie
van de landbouw".
GEERLIG RIEMER werd op 25 mei 1895 te Enschede geboren. Hij
studeerde aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in 1919
cum laude het diploma van elektrotechnisch ingenieur behaalde.
Na een kort assistentschap bij Prof. Feldmann van de Technische
Hogeschool werd hij in 1921,tengevolge van het overlijden van zijn
vader, benoemd tot directeur van N.V. Louis Nagel &Co te Arnhem.
In deze functie is hij gedurende 30 jaar met vrijwel alle onder„e n v a n ^ e landbouwwerktuigkunde in aanraking gekomen, waarbij hij zijn aandacht zowel aan het landbouwkundig gebruik als aan
de werktuigbouwkundige uitvoering van de werktuigen heeft geschonken. Door zijn loopbaan heeft hij nauw contact gehad met de
ontwerpers van landbouwwerktuigen.

Dr. A. J. ZUUR werd met ingang van 1 september 1951 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar om onderwijs te geven in de leer van
het in cultuur brengen van drooggevallen gronden en hield in ver-
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band daarmede op 30 november 1951 zijn inaugurele rede, getiteld:
„Over het in c u l t u u r brengen der Zuiderzeegronden".
ALBERT JAN ZUUR werd op 22 januari 1902 te Elburg geboren. Hij
doorliep het gymnasium en studeerde van 1921 tot 1927 aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen.
N a zijn afstuderen in 1927 werd hij tewerkgesteld bij de SubCommissie van advies voor landbouwtechnische aangelegenheden
betreffende de proefpolder nabij Andijk; hij verrichtte gedurende
één jaar routine-analysewerk op het Bodemkundig Instituut ter
voorbereiding van de daarna te vervullen taak.
Deze taak heeft sindsdien steeds arbeid omvat welke dienstbaar
was aan het project der Zuiderzee-inpoldering.
Achtereenvolgens heeft hij leidinggevend werk verricht aan de
Bodemkundige Laboratoria in de Proefpolder bij Andijk en in de
Wieringermeer, daarna aan het Bodemkundig Instituut te Groningen.
In 1938 promoveerde hij o p het proefschrift: „Over de ontzilting
van den bodem in de Wieringermeerpolder".
Sinds 1939 heeft hij de leiding van de Bodemkundige Afdeling
van de Noordoostpolder.
Sinds 1januari 1946 is hij tevens eerstaanwezende voor d e gehele
Afdeling Onderzoek van de Noordoostpolder; met ingang van 1 januari 1948 kreeg hij de rang van wetenschappelijk hoofdambtenaar A.
Talrijke publikaties met betrekking tot de bodemkundige gesteldheid van de drooggevallen gebieden zijn van zijn h a n d verschenen.

Dr. I. SAMKALDEN werd met ingang van 1 februari 1952 benoemd
tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschap en hield in verband daarmede op 6 mei 1952 zijn inaugurele rede over: „Behartiging van collectieve belangen in de agrarische wetgeving".
Ivo SAMKALDEN werd op 10 augustus 1912 te Rotterdam geboren.
N a het einddiploma H.B.S. te hebben behaald studeerde hij indologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1936 het doctoraal examen aflegde. I n 1938 promoveerde hij op een proefschrift,
getiteld: „ H e t College van Gedelegeerden uit de Volksraad".
In datzelfde jaar werd hij naar Nederlandsch-Indië uitgezonden.
Na aanvankelijk als aspirant-controleur bij het Binnenlands Bestuur
te Soerabaja en Sidoardjo werkzaam te zijn geweest, werd hij in
maart 1940 toegevoegd aan de resident van Soerabaja en belast met
de agrarische aangelegenheden in de residentie, in het bijzonder
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met betrekking tot de rechtstoestand van particuliere landerijen en
de grondhuur.
Tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd in diverse
kampen.
In 1946 werd hij enige tijd gedetacheerd bij de afdeling Juridische
Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
Van oktober 1946 tot juni 1947 werd hij toegevoegd aan de Commissie Generaal in Indonesië.
Daarna vervulde hij tot juli 1948 een assistentschap voor Nederlands Staatsrecht te Leiden.
Met ingang van 1 januari 1948 werd hij benoemd tot hoofd van
de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Verschillende publikaties zijn van zijn hand verschenen.

f Ir. J. A. VAN BEUKERING werd met ingang van 1 j u n i 1952 benoemd tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde en hield
in verband daarmede op 28 oktober 1952 zijn inaugurele rede, getiteld: „Vraagstukken in verband met d e ontwikkeling van minder
ontwikkelde landen".
JOHANNES ARNOLDUS VAN BEUKERING werd o p 22 maart 1904 te Renk u m geboren. Hij studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1927 de ingenieurstitel behaalde. I n datzelfde
jaar werd hij als landbouwconsulent naar Nederlandsch-Indië uitgezonden. Achtereenvolgens werd hij te Buitenzorg bij het Algemeen Proefstation voor de Landbouw en te Padang geplaatst. Van
1931 tot 1938 was hij landbouwconsulent voor Celebes en Onderhorigheden, tevens hoofd van de landbouwdienst in dat ressort.
In 1938 werd hij ter beschikking gesteld van de Dienst van de
Landbouw van het departement van Economische Zaken te Djakarta en belast met de landbouwkundige inrichting en opzet van
kolonisatie in de buitengewesten. Daarnaast was hij adviseur en
plaatsvervangend directeur van het Coprafonds.
In 1946 maakte hij als lid ener commissie een studiereis naar de
Verenigde Staten ter bestudering van het erosievraagstuk. N a zijn
terugkeer in Nederlandsch-Indië werd hij tot hoofdambtenaar benoemd.
In 1947 repatrieerde hij om gezondheidsredenen.
In datzelfde jaar werd hij naar Suriname uitgezonden als lid ener
commissie ter bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden o p
landbouwkundig gebied aldaar.
Na een korte tewerkstelling op het Ministerie van Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen werd hij in 1949 benoemd tot directeur van
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het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname.
Van zijn hand verschenen verschillende publikaties.

Mevr. C. W. WILLINGE PRINS-VISSER werd met ingang van 16 september 1952 benoemd tot hoogleraar in de landbouwhuishoudkunde en hield in verband daarmede op 9 december 1952 haar inaugurele rede over: „De arbeid van de huisvrouw".
CLARA WILHELMINA VISSER werd op 8 j u n i 1907 te Amsterdam geboren. Zij doorliep de H.B.S. en studeerde daarna pharmacie aan de
Universiteit te Amsterdam. In 1930 behaalde zij het apothekersdiploma.
In datzelfde jaar trad zij in het huwelijk met Ir. P. L. Willinge
Prins, die een landbouwbedrijf exploiteerde in Drente en van 1946
tot zijn overlijden in 1950 burgemeester der gemeente Anloo was.
Gedurende haar huwelijk werkte zij aanvankelijk geruime tijd als
provisor van een apotheek in Groningen, doch zij gaf dit werk o p
toen zij in steeds toenemende mate betrokken raakte bij allerlei
vormen van maatschappelijk werk, bij het landbouwhuishoudonderwijs en bij het organisatieleven van plattelandsvrouwen. Mede door
haar persoonlijke grote interesse in deze richting kwam zij hierdoor
met vrijwel alle facetten van de huishoudwetenschap in nauwe aanraking.
In 1948 werd zij presidente van de Bond van Plattelandsvrouwen
en in 1951 secretaresse van de Huishoudraad.
Voorts vervulde zij o.m. de functies van hoofdbestuurslid van het
Groene Kruis in Drente en van de Maatschappij tot N u t van het
Algemeen. In 1949 werd zij lid van de Provinciale Staten van Drente
en in 1951 werd zij gekozen tot buitengewoon gedeputeerde. Door
bezoeken aan het buitenland (Denemarken, Zweden, Finland) deed
zij ervaring op in landen, waar de huishoudwetenschap eerder tot
ontwikkeling kwam dan in ons land. In 1951 maakte zij deel uit
van een groep, die in de Verenigde Staten studie maakte van onderwijs, voorlichting en research op het gebied van „home economics".

f Dr. W. R I P , daartoe benoemd door het Bestuur van de Stichting „Bijzondere leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer te
Wa^enino-en", aanvaardde het ambt van bijzonder hoogleraar in de
Christelijke Economische en Sociale Politiek in de Landbouw op
9 j u n i 1953 met een inaugurele rede getiteld: „Beginselen voor het
economisch handelen van de ondernemer in de landbouw".
W I L L E M R I P werd op 13 november 1903 te Haarlemmermeer geboren. Na de lagere school te hebben doorlopen werkte hij op het
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boerenbedrijf van zijn vader, terwijl hij inmiddels het onderwijs
aan de landbouwwinterschool volgde. Op 24-jarige leeftijd besloot
hij verder te studeren. Na in 1930 het diploma gymnasium-A te hebben behaald studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1934 het doctoraal examen aflegde.
De belangstelling voor de landbouw had hij door zijn studie niet
verloren, hetgeen tot uitdrukking kwam in de functies, die hij naderhand bekleedde. In 1934 werd hij secretaris van de Christelijke
Boeren- en Tuindersbond in Nederland, in 1937 voorzitter van de
Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond in Nederland en in
1940 secretaris van de Grondkamer voor Zuid-Holland.
In 1946 nam hij voor de Antirevolutionaire partij zitting in de
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bovendien bekleedde hij de volgende functies: algemeen secretaris van de Christelijke Boeren- en
Tuindersbond (1948), bestuurslid van de Centrale Coöperatieve
Raiffeisenbank te Utrecht (1947), toegevoegd lid van de Verzekeringskamer (1949), algemeen adviseur van de Christelijke Boerenen Tuindersbond.
In 1952 promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift getiteld:
„Landbouw en Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisatie".
Van zijn hand zijn talrijke publikaties verschenen.
Dr. J. DE WILDE werd met ingang van 1 juni 1954 benoemd tot
hoogleraar in het dierkundige deel van de plantenziektenkunde en
hield in verband daarmede op 23 november 1954 zijn inaugurele
rede over: „Insectenbestrijding van morgen".
JAN DE WILDE werd op 15september 1916 te Amsterdam geboren.
Na het eindexamen H.B.S. te hebben afgelegd studeerde hij van
1935 tot 1942 biologie aan de Universiteit te Amsterdam.
Na een assistentschap aan het Physiologisch Laboratorium dezer
universiteit werd hij in 1943 benoemd tot entomoloog bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Op 17 december 1947 promoveerde hij op.een proefschrift getiteld: „Onderzoekingen betreffende de koolvlieg en zijn bestrijding".
In 1948 volgde zijn benoeming tot conservator van het Physiologisch Laboratorium der Universiteit te Amsterdam. Van 1 maart
1952 tot 1juli 1953 werd hij belast met de waarneming van het onderwijs in de toegepaste entomologie aan genoemde universiteit.
Als gastmedewerker nam hij deel aan het wetenschappelijk onderzoek bij verschillende instituten, terwijl hij verscheidene studieopdrachten in het buitenland vervulde, o.a. met betrekking tot de
bestrijding van de Coloradokever. Voorts bekleedde hij de functies
van Ie secretaris van het 9de internationale congres voor entomolo-
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gie in Amsterdam, bestuurslid van de Nederlandse Dierkundige
Vereniging, voorzitter van de nomenclatuurcommissie voor Nederlandse namen van insecticiden en redacteur van een internationaal
tijdschrift voor vergelijkende fysiologie en oecologie.
Een aantal publikaties verscheen van zijn hand.

Dr. C. DEN HARTOG werd met ingang van 1januari 1955 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de leer van de voeding en de voedselbereiding en hield in verband daarmede op 22 maart 1955 zijn
inaugurele rede over: „Voedselconsumptie en enige van haar invloeden".
CORNELIS DEN HARTOG werd op 25 november 1905 te Heukelum
geboren. Na de H.B.S. te hebben doorlopen studeerde hij van 1924
tot 1932 medicijnen te Utrecht. Hij promoveerde in 1937 op het
proefschrift: „Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid". Na zijn
studie oefende hij tot 1941 algemene praktijk uit te Wehe, in welke
periode hij de voeding en voedingsgewoonten van de bevolking in
de provincie Groningen bestudeerde.
In 1941 werd hij benoemd tot geneeskundig inspecteur van de
volksgezondheid in algemene dienst en hij aanvaardde als zodanig de
functie van directeur van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad. Hij werd lid van de Gezondheidsraad, de Voedingsraad en
vervulde bestuursfuncties in verscheidene verenigingen en stichtingen. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het tijdschrift „Voeding".
In 1947 werd hij door de Nederlandse regering afgevaardigd
naar de jaarvergadering van de F.A.O. te Rome, terwijl hij in 1950
een studiereis naar de Verenigde Staten maakte.
Gedurende twee jaar doceerde hij voedingsleer aan medische studenten te Leiden.
Als erkend autoriteit op het gebied van voedselbereiding, voedingstoestand en -gewoonten bij ons volk had hij zitting in verschillende commissies en werkgroepen, welke zich met problemen op dit
terrein bezig hielden.
Ook heeft hij tot het onderwijs in de voedingsleer bijgedragen
als docent en als lid in diverse examencommissies bij de opleiding
tot diëtiste, hygiënist, officier Hogere Intendance Vorming, en voor
verschillende nijverheidsakten.
Een groot aantal publikaties op het gebied van de voeding kwam
onder zijn leiding tot stand, evenals een rapport betreffende de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking tijdens de oorlogsjaren. Daarnaast zagen tal van eigen publikaties in het „Nederlands tijdschrift voor geneeskunde" en „Voeding" het licht.
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Ir. M. L. 'T H A R T werd met ingang van 20 september 1955 benoemd tot hoogleraar in de graslandcultuur en hield in verband
daarmede op 13december 1955 zijn inaugurele rede getiteld: „Over
de waardering van verschillende produktiemethoden in de Nederlandse weidebouw".
MAARTEN LEENDERT 'T H A R T werd op 5 juli 1915 te Anna Paulowna geboren. Na het eindexamen H.B.S. te hebben afgelegd studeerde hij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij
op 22-jarige leeftijd de ingenieurstitel behaalde.
In 1939 werd hij wetenschappelijk ambtenaar bij het nieuw opgerichte Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen. In 1946 volgde zijn benoeming tot hoofd van de afdeling Weide- en Voederbouw en in 1948 tot plaatsvervangend directeur van dit instituut.
In 1949 werd hij tot lector in de graslandexploitatie benoemd.
Hij maakte studiereizen naar verschillende Europese landen en de
Verenigde Staten, terwijl hij in 1953 zitting had in een commissie
van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, die
de veevoederproduktie in N . W . Europa bestudeerde.
T a l van artikelen over graslandcultuur zijn van zijn hand verschenen, terwijl ook in samenwerking met anderen een groot aantal publikaties op dit gebied tot stand kwam.

Prof. Dr. D. J. DOEGLAS werd met ingang van 20 september 1955
benoemd tot hoogleraar in de aardkunde, delfstofkunde en gesteentenleer en hield in verband daarmede op 31 januari 1956 zijn inaugurele rede over: „De invloed van geologische en mineralogische
verschijnselen o p de ontwikkeling van het leven".
DIRK JACOBUS DOEGLAS werd o p 14 september 1905 te Haarlem
geboren, alwaar hij ook de H.B.S. volgde.
Hij studeerde geologie en mineralogie aan de universiteiten te
Amsterdam en te Leiden, welke studie in 1930 werd afgesloten met
een proefschrift over: „Die Geologie des Monte San Giorgio u n d
das Val Mara".
Van 1930 tot 1933 werkte hij o p het sediment-petrografisch laboratorium van Dr. C. H . Edelman en van 1933 tot 1946 in dienst
van de N.V. Bataafsche Petroleum Mij, die dit laboratorium overnam. In deze periode vervulde hij enige studieopdrachten in het

In september 1946 werd hij aangesteld als lector in de mineralogie en de geologie aan de Landbouwhogeschool.
i n het cursusjaar 1949-1950 gaf hij als „visiting professor" colleges in de sedimentologie en geologie aan de Louisiana State Uni-
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versity. In 1951 gaf hij op verzoek van de „Consejo Superior de Investigaciones Cientificas" te Madrid een serie lezingen en assistentie
bij het sedimentologisch onderzoek.
Hij was enige tijd president van de International Association
for Sedimentologists. H e t T h i r d International Sedimentological
Congress stond onder zijn leiding. In 1953 ging hij op verzoek van
de F.A.O. voor een jaar naar Indonesië om te Bogor de mineralogische afdeling van het Bodemkundig Instituut te reorganiseren en
nieuw personeel op te leiden.
O p 20 j u n i 1955 aanvaardde hij het bijzonder hoogleraarschap
in de sedimentologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Van zijn hand verschenen tal van publikaties.

Prof. Dr. R. A. J. VAN L I E R werd met ingang van 20 september
1955 benoemd tot hoogleraar in de empirische sociologie en sociografie der niet-Westerse gebieden en hield in verband daarmede op
28 februari 1956 zijn inaugurele rede over: „Sociale beweging in
transculturatie, een wereldhistorisch probleem".
RUDOLF ASUEER JACOB VAN L I E R werd op 24 augustus 1914 te Pamaribo geboren. N a het behalen van het einddiploma gymnasium-A
studeerde hij van 1934 tot 1941 geschiedenis, sociologie en ethnologie aan de universiteit te Leiden en aan de Sorbonne te Parijs.
In 1949 promoveerde hij te Leiden (cum laude) op een sociaal-historische studie van de Surinaamse samenleving, getiteld: „Samenleving in een grensgebied".
Van 1941 tot 1943 was hij adviseur van een uitgeversmaatschappij
en tot 1945 secretaris bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie. Daarna was hij enige tijd adviseur en assistent van
de Psychological Warfare Unit van de Shaef-mission to the Netherlands en van de First Secretary Information van de Britse Ambassade te Den Haag.
Een fellowship van de Rockefeller Foundation verschafte hem
van 1947-1948 de mogelijkheid tot studie aan enige Amerikaanse
universiteiten, gevolgd door een studiereis op de West-Indische
eilanden en in Mexico en onderzoek in Suriname en de Nederlandse
Antillen.
Van 1948 tot 1951 was hij hoofd van de afdeling West-Indië van
de Stichting voor Culturele Samenwerking.
I n het jaar van zijn promotie werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar te Leiden in de sociologie en c u l t u u r k u n d e van Suriname en de Nederlandse Antillen.
In 1951 werd hij directeur van de Stichting Planbureau Suriname. Hij was leider van de missie naar Suriname voor de opstel-
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ling van het tienjarenplan. In 1954 maakte hij een studiereis naar
Brazilië.
Van zijn hand zijn enige sociologische en cultuur-historische publikaties verschenen.
Dr. D. M. DE VRIES werd met ingang van 20 september 1955 benoemd tot buitengewoon hoogleraar om onderwijs te geven in het
botanisch onderzoek van het grasland en hield in verband daarmede
op 20 maart 1956 zijn inaugurele rede getiteld „Beschouwingen
over onderzoeker en onderzoek".
DINAND MARIUS DE VRIES werd op 15 april 1900 te Gouderak geboren; hij volgde het onderwijs aan de U.L.O. en de H.B.S. te
Gouda. Van 1919 tot 1928 studeerde hij biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1929 promoveerde hij cum laude op een
proefschrift over: „Het plantendek van de Krimpenerwaard III".
Reeds tijdens zijn studietijd hadden van zijn hand enkele publikaties over het plantendek van de Krimpenerwaard en over de spijsvertering van de waterwants het licht gezien.
In augustus 1929 werd hij aangesteld als plantkundige bij de
Dienst der Rijkslandbouwproefstations en tewerkgesteld bij het
Landbouwproefstation te Groningen. In 1939 werd hij overgeplaatst
naar het nieuw opgerichte Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, waar hij hoofd werd van het laboratorium voor botanisch graslandonderzoek.
Met ingang van 1januari 1949 volgde zijn benoeming tot lector
in het botanisch graslandonderzoek en op 1 augustus van dat jaar
zijn bevordering tot wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties over de botanische aspecten van de graslandcultuur.

Dr. H. KLOMPwerd met ingang van 1 juli 1956 benoemd tot hoogleraar in de algemene dierkunde en hield in verband daarmede op
6 november 1956 zijn inaugurele rede over: „De oecologie te midden der zoölogische differentiatie".
HERMAN KLOMP werd op 26 september 1920 te Groningen geboren. Hij behaalde het einddiploma der H.B.S. in 1938. In de volgende twee jaren verkreeg hij de onderwijzersakte en de akte Wiskunde
•<J. In 1940 begon hij zijn biologische studie aan de RijksuniverSlt U
p 'Ü U t r e c h t ; i n 1 9 4 8 !egde hij het doctoraal examen af.
Reeds vóór dit examen - in 1946 - trad hij in dienst van de
Stichting „Vogeltrekstation", waar hij o.a. de terreinkeus van de
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kievit bestudeerde. O p dit onderwerp promoveerde hij in 1953 te
Leiden.
In 1949 volgde zijn benoeming tot dierkundige bij het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de N a t u u r , waar zijn werkgebied op oecologisch terrein kwam te liggen.
Verschillende publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Dr. Ir. E. G. MULDER werd met ingang van 1 augustus 1956 benoemd tot hoogleraar in de algemene microbiologie en de microbiologie van bodem en water en hield in verband daarmede op 22
januari 1957 zijn inaugurele rede over: „De kringloop van stikstof in de n a t u u r " .
E P P E GERKE MULDER werd op 9 september 1910 te Sappemeer
geboren. Hij doorliep de 3-jarige H.B.S. en de Middelbare Landbouwschool te Groningen en studeerde vervolgens van 1929 tot
1934 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen waar hij in laatstvermeld jaar het diploma van landbouwkundig ingenieur behaalde.
I n 1938 promoveerde hij op het proefschrift: „Over de betekenis van koper voor de groei van planten en micro-organismen, in
het bijzonder een onderzoek naar de oorzaak der ontginningsziekte".
Van 1935 tot 1939 was hij assistent aan het Laboratorium voor
Microbiologie te Wageningen.
In 1939 werd hij aangesteld als landbouwkundige bij het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffénindustrie en gedetacheerd bij het Landbouwproefstation te Groningen.
Van zijn hand verschenen tal van publikaties.

Dr. C. A. REINDERS-GOUWENTAK werd met ingang van 18 september 1956 benoemd tot hoogleraar in de plantkunde en hield in verband hiermede op 14 maart 1957 haar inaugurele rede, getiteld:
„ N o n omnia possumus omnes".
CORNELIA_ABRIANA GOUWENTAK werd op 14 januari 1902 te Venlo
geboren. O p 10-jarige leeftijd deed zij toelatingsexamen voor het
gymnasium te Amsterdam; in 1918 behaalde zij aldaar het einddiploma alpha en beta.
Zij studeerde biologie aan de Universiteit te Amsterdam, waar zij
in 1925 het doctoraal examen aflegde.
In 1929 promoveerde zij cum laude op een proefschrift getiteld:
„Untersuchungen über den N-Stoffwechsel bei Helianthus annuus L.".
Van 1925 tot 1929 was zij assistente aan de Universiteit te Amsterdam, terwijl zij in die periode ook enige malen tijdelijk de func-
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tie van lerares aan Amsterdamse scholen vervulde ter vervanging
van leerkrachten die studieverlof genoten.
In 1929 werd zij tot tijdelijk assistente aan de Landbouwhogeschool benoemd, uit welke functie zij wegens huwelijk in 1938 is
ontslagen met ingang van 1februari 1939.
Sindsdien is zij in verband met een tekort aan wetenschappelijk
personeel kort vóór en tijdens de tweede wereldoorlog enige malen
wederom in functie geweest, eerst als assitente a.c, sedert 1941 als
plantkundige a.c, totdat op 1 december 1942 haar arbeidscontract
definitief werd beëindigd wegens de mogelijkheid van aantrekken
van een mannelijke plaatsvervanger.
Met ingang van 18 september 1945 werd zij benoemd tot lector.
Talrijke publikaties zijn van haar hand verschenen, waarvan verscheidene met leerlingen.
Dr. Ir. G. HELLINGA werd met ingang van 1 november 1957 benoemd tot hoogleraar in de bosbouw en hield in verband daarmede
op 4 februari 1958 zijn inaugurele rede over: „Problemen rondom
de houtteelt".
GERBEN HELLINGA werd op 4 december 1909 te Gouda geboren.
Hij doorliep de H.B.S. te Leeuwarden en volgde het onderwijs aan
de Koloniale Landbouwschool te Deventer. In maart 1931 begon
hij zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar
hij in januari 1936 het diploma landbouwkundig ingenieur in de
richting tropische bosbouw met lof behaalde. In 1937 volgde zijn
promotie op het proefschrift: „Heteroauxin und Polarität".
Datzelfde jaar werd hij uitgezonden als houtvester en geplaatst
op het Bosbouwproefstation te Bogor. In 1941 volgde zijn benoeming tot houtvester te Balapulang. Eind yan dat jaar werd hij gemobiliseerd; na de capitulatie der N.I. strijdkrachten verbleef hij tot
maart 1946 in Japanse krijgsgevangenschap en militaire dienst.
Hij werd daarna benoemd tot opperhoutvester-beheerder van de
dienstkring Nieuw-Guinea.
Van 1948 tot 1949 verbleef hij met verlof in Nederland.
In 1949 werd hij wederom geplaatst bij het Bosbouwproefstation.
In 1950 aanvaardde hij bovendien een benoeming als leraar in de
houtteelt aan de Middelbare Bosbouwschool te Bogor. Van 1951—
1955 was hij hoogleraar in de houtteelt, bosbescherming en bosïnvloeden aan de Landbouwkundige faculteit van de Universiteit
van Indonesië.
Gelijktijdig was hij lector aan de „Akademie Kehutanan" te Bogor, terwijl hij bovendien als adviseur van het Bosbouwproefstation
en hd van diverse commissies optrad.
In 1955kwam hij met verlof naar Nederland, waarna in 1956 zijn
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benoeming volgde tot ingenieur bij de Stichting Bosbouwproefstation T.N.O. „De Dorschkamp" te Wageningen.
Een aantal publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Dr. T H . STEGENGA werd met ingang van 1 november 1957 benoemd tot hoogleraar in de veeteeltwetenschap en hield in verband
daarmede op 18 februari 1958 zijn inaugurele rede getiteld: „Over
de invloed van enkele uitwendige prikkels op de voortplanting bij
landbouw-huisdieren".
THEUNIS STEGENGA werd op 20 december 1914 te Winsum (Fr.)
geboren. Na de H.B.S. te hebben doorlopen studeerde hij van 1932
tot 1937 aan de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
In 1950 promoveerde hij op het proefschrift: „Vibrio fetus en
enzootische steriliteit".
Na zijn studie was hij een jaar werkzaam als praktijkwaarnemer;
daarna gedurende een jaar verbonden aan het Melkcontrôlebureau
Amsterdam.
Van 1939 tot 1940 was hij praktiserend dierenarts te Uitgeest,
tevens tijdelijk keuringsveearts aan het slachthuis in Amsterdam.
In mei 1940 werd hij benoemd tot leraar aan de N.I. Veeartsenijschool te Buitenzorg (Bogor), doch wegens de oorlogsomstandigheden kon zijn uitzending daarheen geen doorgang vinden.
Na een kort assistentschap bij de afd. Kleine Huisdieren van de
Rijksuniversiteit te Utrecht oefende hij tot 1943 praktijd uit te
Brummen.
Daarna was hij tot 1946 als dierenarts, later als onderdirecteur,
verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland.
Sedert 1940 was hij secretaris van de Centrale Commissie van toezicht op de uitvoering van de kunstmatige inseminatie in Nederland, eerst als rijksveeteeltconsulent, later als Inspecteur van de
Veeteelt.
Naast zijn werkkring vervulde hij diverse nevenfuncties als adviseur of bestuurslid van verschillende organisaties op het gebied
der k.i., terwijl hij ook buitenlands corresponderend lid was van de
Italiaanse en Spaanse veterinair-zootechnische verenigingen.
Verscheidene publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Mr.J. M. POLAKwerdmet ingang van 16november 1957 benoemd
tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de Westerse
gebieden en hield in verband daarmede op 25 februari 1958 zijn
inaugurele rede over: „De eenheid van het recht".

24
JIMMY MAURICE POLAK werd op 27 december 1922 te Den Helder
geboren. Hij doorliep het gymnasium te Leiden en studeerde aldaar
rechtswetenschappen. In 1945 legde hij het doctoraal examen af.
Bovendien verkreeg hij in 1946 het radicaal van kandidaat-notaris.
Van 1945 tot 1947 was hij te Leiden werkzaam als repetitor voor
Romeins recht en voor Burgerlijk recht.
In 1947 werd hij benoemd tot substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage.
Daarnaast was hij van 1951 tot 1953 assistent van Prof. Mr. J.
Eggens in diens functie van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
der Nederlanden. Ook verzorgde hij enkele jaren de opleiding voor
de notariële examens.
In 1953 promoveerde hij te Leiden op een proefschrift getiteld:
„Theorie en praktijk der rechtsvinding".
In december van dat jaar werd hij tijdelijk bij het Ministerie van
Justitie gedetacheerd als hoofdamtenaar voor het verrichten van
werkzaamheden, verband houdende met de samenstelling van een
nieuw Burgerlijk Wetboek.
Sinds 1956washij tevens rechter-plaatsvervanger in de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage. In 1957 werd hij benoemd tot
rechter in deze rechtbank.
T a l van publikaties, betrekking hebbende op verschillende onderdelen van het recht, zijn van zijn hand verschenen.

Ir. A. KRAAYENHAGEN werd met ingang van 15 september 1958benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de stedebouwkunde en hield
in verband daarmede op 5 maart 1959 zijn inaugurele rede over:
„De stedebouw in de huidige maatschappelijke ontwikkeling".
ADRIAAN KRAAYENHAGEN werd op 2 augustus 1905 te Amsterdam
geboren. Na de H.B.S. volgde hij het onderwijs aan de Middelbaar
Technische School voor bouwkunde te Utrecht, waar hij het diploma met lof behaalde. Hij zette zijn studie daarna voort aan de Technische Hogeschool te Delft, afd. Bouwkunde, waar hij in 1930 de
ingenieurstitel behaalde. Hij maakte verscheidene studiereizen door
West-Europa.
° P het bureau van Prof. Ir. M. J. Granpré Molière werkte hij
nige tijd aan de plannen voor de dorpen in de Wieringermeer.
Geruime tijd was hij als architect werkzaam bij het Gelders GenootSt d t0T B e v o r d e r i n g e n Instandhouding van de Schoonheid van
bo T H " 0 1 t e A . r n h e m ' t e r w i j l h i j daarnaast als particulier stedew undige talrijke wederopbouw- en uitbreidingsplannen voor
gemeenten heeft ontworpen.
Sedert 1 januari 1947 was hij directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Overijssel.
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Als stedekundig expert maakte hij deel uit van verschillende
commissies; hij was lid van de Stedebouwkundige Raad en lid van
het dagelijks bestuur van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
Van zijn hand zijn vele publikaties verschenen.
Dr. Ir. J. P. H. VANDER WANT werd met ingang van 1 januari 1959
benoemd tot hoogleraar om onderwijs te geven in de bijzondere
delen van de plantenziektenkunde en hield in verband hiermede op
23juni 1959 zijn inaugurele rede over: „Drie steunpunten van fytopathologisch onderzoek".
JAN PIETER HENDRIK VAN DER WANT werd op 22 februari 1921 te
Amsterdam geboren. Hij doorliep de H.B.S. en studeerde van 1938
tot 1946 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, welke studie
twee jaar door oorlogsomstandigheden werd onderbroken.
Kort voor de beëindiging van zijn studie werd hij als fytopatholoog tewerkgesteld bij de Tabakscommisie, ressorterende onder de
afdeling Tuinbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, terwijl zijn taak in datzelfde
jaar werd uitgebreid met die van onderzoeker bij de Commissie van
het onderzoek van bonenziekten.
In 1948 verbleef hij twee maanden te Cambridge teneinde ervaring op te doen met nieuwe methoden van virusonderzoek.
In 1949 werd hij bij de oprichting van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek aangesteld als onderzoeker op de virologische afdeling van dat instituut.
In 1954 promoveerde hij op het proefschrift: „Onderzoekingen
over virusziekten van de boon".
In 1955 verbleef hij 10 maanden voor studiedoeleinden in Amerika, daartoe in staat gesteld door een stipendium van de Organisatie Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en een Fulbright reistoelage van de Amerikaanse regering.
In 1956 trad hij op als waarnemend hoofd van de virologische
afdeling van het I.P.O.; met ingang van 1 januari 1957 werd hij
hoofd van die afdeling.
In 1958 maakte hij te zamen met Prof. Dr. T. H. Thung op uitnodiging van het Ministerie van Zaken Overzee een studiereis naar
Cuba, Venezuela en Suriname om advies uit te brengen aangaande
een ernstige virusziekte in rijst.
Sedert 1956 was hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor
Plantenziekten.
Verschillende verhandelingen over virusziekten bij planten verschenen van zijn hand, terwijl ook in samenwerking met anderen
een groot aantal publikaties op dit gebied tot stand kwam.
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Dr. J. W. TESCH werd met ingang van 1 januari 1959 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de algemene en sociale gezondheidsleer en de tropische hygiëne en hield in verband daarmede op 5 november 1959 zijn inaugurele rede over „Antecedenten en consequenties van gezondheidszorg".
JOHAN W E N D E L T E S C H werd op 16 november 1905 te R o e r m o n d
geboren. N a het eindexamen H.B.S. studeerde hij aan de faculteit
der geneeskunde van de Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1932
het artsexamen aflegde.
In maart 1933 werd hij als officier van gezondheid naar Nederlandsch-Indië uitgezonden en geplaatst te Paloe (Celebes).
I n 1937 werd hij geplaatst op het Koningin Wilhelmina Instituut
voor hygiëne en bacteriologie van de Geneeskundige Hogeschool en
belast met de dagelijkse leiding van de met steun van de Rockefeller
Foundation opgerichte Studiewijk voor Hygiëne, waar een breed
onderzoek werd opgezet naar de sociaal-hygiënische omstandigheden
van een deel der bevolking. Over dit onderwerp werd een proefschrift geschreven, dat in 1941 grotendeels gereed kwam; door de
oorlogsomstandigheden is de promotie eerst in 1948 te Leiden geschied.
Van 1940 tot 1943 was hij werkzaam op het Instituut Pasteur te
Bandoeng bij de bereiding van sera en vaccins.
Van 1943 tot augustus 1945 verbleef hij in een Japans interneringskamp. Hij repatrieerde in 1946.
In 1947 werd hij als specialist voor bacteriologie in het specialistenregister van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der
geneeskunst ingeschreven.
Van 1947 tot 1950 was hij belast met de oprichting van een gemeentelijke geneeskundige dienst te Deventer.
In 1950 kwam hij bij de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst te Rotterdam (als hoofd van de Afd. Besmettelijke ziekten, hygiëne en quarantaine), waarvan hij per 1October 1958 directeur werd.
Tweemaal werd hem een jaar verlof verleend teneinde in dienst
van de Wereldgezondheidsorganisatie naar Ethiopië te gaan als
adviseur voor de openbare gezondheidsdienst, terwijl hij in 1957 de
regering vertegenwoordigde op de door genoemde organisatie genouden conferentie over de gezondheidsaspecten van de luchtverontreiniging.

1 A I - a l s d o c e r * t op bij de cursussen uitgaande van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en het Instituut
r ociale Studies. Voorts was hij sinds enige jaren secretaris van
a e algemene vereniging voor sociale geneeskunde.
Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties.
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J h r . Dr. J. S. WITSEN ELIAS werd met ingang van 1 februari 1959
benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis en
hield in verband daarmede op 8 oktober 1959 zijn inaugurele rede
over: „Begrip en ontvankelijkheid".
JHR. JACOB SAMUEL W I T S E N ELIAS werd op 8 juli 1898 te Leiden
geboren. N a zijn eindexamen H.B.S. was hij werkzaam bij een bankinstelling. In verband met financiële omstandigheden kon hij eerst
o p 30-jarige leeftijd de universitaire studie in de kunstgeschiedenis
beginnen. In 1933 legde hij het doctoraal examen af aan de Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde te Utrecht in 1937.
In 1938 werd hij assistent aan het Centraal Museum te Utrecht
e n daarnaast secretaris van de „Willibrord"-tentoonstelling, een
expositie van middeleeuwse kunst, die in 1939 werd geopend.
In 1941 werd hij assistent aan het Kunsthistorisch Instituut van
de Universiteit te Utrecht, wat het geven van colleges aan eersteen tweedejaars studenten met zich meebracht. I n 1943 zag hij zich
door maatregelen van de bezetter gedwongen deze betrekking prijs
te geven.
Hij werd toen redacteur van de Eerste Nederlandse Systematisch
Ingerichte Encyclopaedic (E.N.S.I.E.), voor kunst, muziek, toneel,
film en dans.
In 1947 werd hij als docent in de kunstgeschiedenis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen aangesteld.
Daarnaast werd hij in 1956 docent aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten te T i l b u r g . Voorts maakte hij sedert
1947 ieder jaar deel uit van de examencommissie voor M.O. Tekenen.
Van zijn hand verschenen verschillende publikaties op kunsthistorisch gebied. Daarnaast leverde hij bijdragen voor verscheidene
tijdschriften.

Dr. H . C. D. DE W I T werd met ingang van 1 maart 1959 benoemd
tot hoogleraar in de plantensystematiek en -geografie van de tropische en sub-tropische gebieden en hield in verband daarmede op
22 oktober 1959 zijn inaugurele rede over: „Plantensystematiek".
HENDRIK CORNELIS D I R K DE W I T werd op 24 oktober 1909 te Purmerend geboren. N a het eindexamen Lyceum afd. gymnasium te
hebben afgelegd studeerde hij biologie aan de Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1937 het doctoraal examen aflegde. Hij studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit te Pretoria, waarop hij in
1941 promoveerde op het proefschrift: „Contributions to the knowledge of the genus Setaria Beauv. in South Africa" aan de Universiteit van Suid-Afrika.
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Van begin 1938 tot eind 1940 was hij als „ondersoeksbeampte" in
dienst van het Departement van Landbouw van de Unie van ZuidAfrika en als zodanig werkzaam aan de Universiteit van Pretoria.
1 Januari 1941 aanvaardde hij de betrekking van plantkundige
aan het H e r b a r i u m van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Tijdens
de Japanse bezetting werd hij in Buitenzorg geïnterneerd doch in
staat gesteld het werk voort te zetten.
Na zijn repatriëring in 1946 was hij in Nederland werkzaam bij
de Stichting „Flora Malesiana". Daarnaast was hij leraar aan het
Goois Lyceum te Bussum en het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam.
O p 20 september 1953 werd hij benoemd tot lector in de faculteit der wis- en n a t u u r k u n d e aan de Rijksuniversiteit te Leiden om
onderwijs te geven in de systematische plantkunde. O p 1 november
1953 werd hij aan de Landbouwhogeschool verbonden als lector in
de plantensystematiek en -geografie. Zijn tropische ervaring vulde
hij aan met studiereizen in West-Afrika en Frans Equatoriaal
Afrika.
Vele publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Mr. Dr. A. H . BALLENDUX werd met ingang van 9 maart 1959 benoemd tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de
niet-westerse gebieden en hield in verband daarmede op 26 november 1959 zijn inaugurele rede over: „Grenzen en raakvlakken van
het agrarisch recht in achtergebleven gebieden".
ANTONIUS HENDRIKUS BALLENDUX werd op 13 mei 1910 te Rotterdam geboren. Hij studeerde van 1929 tot 1934 te Leiden indologie.
I n 1936 slaagde hij bovendien voor het doctoraal examen N.I.recht.
In dat jaar werd hij als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur
naar Indonesië uitgezonden en tewerkgesteld op het kantoor voor
Agrarische Zaken van het Gouvernement Jogjakarta; naderhand
was hij controleur B.B. ter beschikking voor agrarische zaken.
Kort voor de Japanse inval in 1941 werd hij overgeplaatst naar
Padang (Sumatra). Gedurende de Japanse bezetting werd hij te
Bangkinang (Sum.) geïnterneerd.
Na de bevrijding werd hij geplaatst op het Departement van
Binnenlands Bestuur te Batavia. Zeer spoedig daarna werd hij echter benoemd tot Directeur, een jaar later tot President-Directeur,
van de Algemene Volkscredietbank, welke functie hij na de souvereiniteitsoverdracht nog een half jaar bleef bekleden.
i n 1950 verbleef hij met verlof in Nederland. Tijdens dit vermijt promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een
proefschrift over de credietverlening aan de Indonesische „middenstand .
°
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I n 1952 werd hij door de International L a b o u r Organization benoemd tot adviseur voor agrarisch crediet in de Asian Field Mission
van de organisatie te Lahore. In 1953 werd hij directeur dezer regionale instelling, in welke functie hij talrijke missies heeft uitgevoerd in nagenoeg alle niet-communistische landen in Azië. O n d e r
gezamenlijke auspiciën van de I.L.O. en de F.A.O. werd driemaal
onder zijn leiding een „trainings course" voor coöperatie gehouden.
Sedert 1955 was hij in F.A.O.-verband ter beschikking gesteld van
de regering van Pakistan om als Chief Agricultural Credit Adviser
op te treden.
Verscheidene publikaties verschenen van zijn hand.
Ir. J. H . L. JOOSTEN werd met ingang van 1 augustus 1959 benoemd tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde en hield
in verband daarmede op 12 november 1959 zijn inaugurele rede
over: „Landhuishoudkundige aspecten van herverdelingen van
grootgrondbezit".
JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS JOOSTEN werd op 17 augustus 1904
te Venlo geboren. Na het eindexamen H.B.S. studeerde hij aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1926 het ingenieursdiploma behaalde.
In het daaropvolgende jaar volgde hij een opleiding tot reserveofficier der Infanterie.
In december 1927 vertrok hij naar Nederlandsch-Indië, waar hij
als landbouwconsulent tewerkgesteld werd. Eind 1941 werd hij gemobiliseerd in de rang van Kapitein der Infanterie. N a de Japanse
bezetting verbleef hij tot eind 1946 met verlof in Nederland.
Van 1 januari 1947 tot 1 j u n i 1949 was hij inspecteur van het
landbouwonderwijs in Indonesië. Van laatstgenoemde datum tot
december 1949 was hij hoofd van de afdeling L a n d b o u w v o o r l i c h - ^ ,
ting en Binnenvisserij van het Departement van Economische Z a k e l i ^
te Djakarta; na de souvereiniteitsoverdracht werd hij hoofd van de
gelijknamige afdeling van het Departement van Landbouw van d e ^ ^
Republiek Indonesia.
~^~^
Medio 1950 repatrieerde hij, waarna hij in 1951 in F.A.O.-verb a n d als „agricultural economist" naar Honduras werd uitgezonden
om van advies te dienen inzake landbouwkundige planning.
In april 1952 trad hij in dienst van de Nederlandse Heide Mij als
hoofdingenieur voor het buitenlands werk; naderhand werd hij directeur van het Internationaal Landbouw-adviesbureau van o-enoemde maatschappij. In deze functie voerde hij verschillende studie-opdrachten in het buitenland uit,, o.a. ten behoeve van de Internationale Bank van Herstel en Ontwikkeling te Washington in
Brits Guiana en Egypte.
T a l van publikaties verschenen van zijn hand.

3. M U T A B I L I T E I T EN C O N T I N U Ï T E I T
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
TIJDELIJK BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE AGRARISCHECONOMISCHE EN -SOCIALE GESCHIEDENIS AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 16 OKTOBER 1950 DOOR
PROF. D R .

B. H. SLICHER VAN BATH

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten,
Wetenschappelijke Medewerkers, Assistenten, Studenten
en Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk hebt willen geven van Uw belangstelling.
Dames en Heren,
Onder de indruk van de in de negentiende eeuw op het terrein
van de natuurwetenschappen behaalde resultaten hebben de beoefenaren van de geschiedenisphilosophie met graagte gebruik gemaakt
van begrippen ontleend aan het natuurwetenschappelijk denken.
Zij zagen in de geschiedenis zich processen voltrekken van ontkieming, bloei, rijping, volle wasdom en tenslotte van afsterving. De
ontwikkeling in de historie zou overeenkomstig de voortgang van
het leven zelf verlopen zijn.
Terwijl men in de negentiende eeuw nog leefde in een stemming
van cultuur-optimisme, in verwachting van een ontwikkeling zonder einde — en zonder horizon — begon in de twintigste eeuw het
denkbeeld van ondergang en dood te overheersen. Naar analogie
van de ondergang van het Romeinse Rijk voorspelde men een Untergang des Abendlandes. De perioden van opkomst, bloei en verval van vele andere beschavingen werden aan de hand van het klassieke voorbeeld gereconstrueerd 1 ).
Eerst langzaam is men tot de overtuiging gekomen, dat de historische ontwikkeling niet op zulk een eenvoudige en weinig gecompliceerde wijze heeft plaats gevonden 2 ). De caesuur tussen Oudheid
en Middeleeuwen bijv. is allerminst zo diepgaand geweest als men
vroeger heeft verondersteld. In de met geldarmoede kampende laatKomeinse maatschappij vindt men reeds de voorboden van latere,
typisch middeleeuwse verschijnselen als horigheid, leenstelsel en
verbrokkeling van de staatsmacht. In het Merovingische Rijk herh e r i n m e n J r a J e i U e 8 e n n o § allerlei, dat aan het laat-klassieke Rome
nert ). Is het Christendom niet juist door deze geleidelijke
overgang behouden? — Waar men vroeger scherpe scheidingen con-
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stateerde, blijken, naar de huidige opvattingen, culturen naast en
door elkaar bestaan te hebben. In de plaats van de ondergang, het
absolute einde, treedt een bont mozaïek van velerlei overgangen,
waarvan sommige met schokken zijn gepaard gegaan, welke dan
hun weerklank in de berichten van de tijdgenoten vonden, maar
waarvan andere onmerkbaar zijn binnengeslopen.
Wat hier in enkele bewoordingen is gezegd over de onjuistheid
van de verklaring, welke men gegeven heeft voor het meest tot de
verbeelding sprekende voorbeeld van een maatschappij, waaraan
men de voltrekking van het biologisch proces van opkomst en ondergang, van geboorte en dood, heeft menen te kunnen onderkennen,
dit geldt evenzeer voor vele van de andere minder bekende beschavingen, die men eveneens pleegt te beschouwen als te behoren tot
een voltooid verleden.
Bij deze wisseling van beschavingen en bij deze onderlinge verbondenheid kan men bezwaarlijk nog van „vooruitgang"spreken,
als men tenminste in dit begrip vooruitgang nog een waardeoordeel
in de zin van „verbetering" insluit. Bij vergelijking van twee beschavingen kan men alleen concluderen, dat er onderlinge verschillen zijn, doch niet dat de een beter is dan de ander. Wel is er natuurlijk een voortgaan, een verder gaan in tijd.
Tegen de achtergrond van deze gedachten over de ontwikkelingsgang van de geschiedenis mag men zich afvragen, welke meningen
de historici koesteren over de ontwikkeling van de landbouw. Het
zullen niet de geschiedphilosophen zijn tot wie wij ons voor een
antwoord moeten wenden, want zij hebben weinig aandacht getoond voor vraagstukken van agrarisch-historische aard.
Al dadelijk stuit men op een merkwaardige tegenstelling. Terwijl
toch tijdens de hausse van het cultuuroptimisme de leus van de
nimmer eindigende vooruitgang opgeld deed, beschrijven ter zelfder tijd de beoefenaren van de rechtsgeschiedenis en de economische
geschiedenis de landbouw als een tak van bestaan, waarin gedurende
eeuwen geen enkele verandering zou hebben plaats gegrepen. Zij
tonen ons het beeld van een versteende Ceres.
Zo meenden bijv. de Duitse rechtshistorici Grimm en Gierke in
de oude markerechten en buurwilkeuren het recht van de oud-Germaanse tijd te hebben teruggevonden 4 ). Meitzen was overtuigd
uit de vormen van de kavels en de nederzettingen de gedachten en
doelstellingen van de eerste bewoners in deze nederzettingen te kunnen ontraadselen 5 ). De Deense archaeoloog Hatt kwam kortgeleden
nog met de krasse uitspraak, dat er tussen de akkerbouwloze toestand in de oudere steentijd en de landbouw in de oude ijzertijd
een rijker en diepergaande ontwikkeling ligt, dan men voor de lange
tijdsruimte kan bewijzen, die de oude ijzertijd van het begin van de
negentiende eeuw scheidt 6 ). De vraag zou kunnen rijzen of het zin
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heeft om na de ijzertijd dan nog van agrarische geschiedenis te spreken. Immers van een statische maatschappij kan men wel een beschrijving geven, doch zij bezit geen geschiedenis meer.
Al moge er in de hier aangehaalde uitingen veel overdrijving
schuilen, toch zal het een ieder gemakkelijk vallen om op voorbeelden te wijzen, waar namen van boerderijen, begrenzingen van percelen, gewoonten en gebruiken, en de gehele sociale toestand jarenlang, ja soms zelfs gedurende vele eeuwen, dezelfde zijn gebleven.
Het is niet zo buitengewoon merkwaardig, indien boerderijen achthonderd jaar of meer behoord hebben aan dezelfde eigenaar. Vooral
kloosters, zoals de abdijen van Elten en Paderborn met hun op de
Veluwe gelegen bezittingen, zijn zeer vasthoudend geweest.
Bij een onderzoek naar de sociale en economische toestand van
de horige erven in Twente, waarmede ik mij in de afgelopen maanden heb beziggehouden, werd ik zelf herhaaldelijk gefrappeerd
door de grote continuïteit van het agrarische leven in deze streek.
Bij vergelijking van een rekening, waarin men de toestand omstreeks
1300 vindt afgeschilderd, met een rekening van vijfhonderd jaren
later, ziet men, dat niet alleen de namen van de erven dezelfde zijn
gebleven, maar dat ook zelfs de op de erven rustende lasten slechts
weinig veranderingen hebben ondergaan. Wie in 1300 een mud
rogge of gerst, een bedezwijn, een paar koppelhoenders en twintig
stuivers bedegeld moest opbrengen, kon in 1800 nog met de levering
van dezelfde goederen in natura en hetzelfde bedrag in geld volstaan 7 ).
Deze schijnbare onveranderlijkheid is echter bedriegelijk, want
niet alleen is de verhouding tussen de waarde van het geld en de
goederen in de verstreken vijfhonderd jaren volkomen gewijzigd,
maar ook zijn andere lasten, zoals de bode- en karrediensten, in
zwaar drukkende geldbetalingen omgezet en zijn andere betalingen,
bijv. die voor versterf en erfwinning, in de loop van de achttiende
eeuw aanmerkelijk verzwaard. En is de hofhorigheid zelf niet een
vreemd element, dat in het Oosten der lands in de tiende en elfde
eeuw is binnengedrongen? 8 ).
Zo zijn eveneens de markgenootschappen, de organisaties van
de bezitters of de gebruikers van de ongecultiveerde gronden, in
historische tijd bij het schaarser worden van deze, voor het boerenbedrijf zo belangrijke gronden, ontstaan 9 ). Ook hier weer iets
nieuws in de schijnbaar onbewogen maatschappij.
Onveranderlijkheid treft men evenmin aan bij de nederzettingen,
stichting van nieuwe dorpen vindt voortdurend plaats, men denke
slechts aan de kolonisatie in het vroeger Slavische land ten Oosten
van de Elbe,aan de ontginning van onze laag- en hoogveengebieden.
Enerzijds het druk bedrijf van het in cultuur brengen van nog
maagdelijke grond, anderzijds, in Duitsland vooral, maar thans ook
in Frankrijk niet onbekend, het verschijnsel van de Wüstungen,
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waarbij boerderijen, gehuchten en dorpen verlaten werden en zonder nieuwe bewoners bleven.
De grote wijzigingen in de verkaveling worden treffend geïllustreerd door een luchtfoto van Stanton Harcourt in Engeland, waar
men duidelijk op dezelfde foto naast elkaar kan onderscheiden de
onregelmatige, meest rechthoekige akkers uit de Romeinse tijd, de
smalle middeleeuwse akkers en het vrijwel alles overdekkend grootgrondbezit in de vorm van een 17eof 18e eeuwse enclosure 10 ). Hier
ziet men dus drie afzonderlijke stelsels, die na elkaar zijn opgetreden. Er zijn ons echter voldoende gegevens bekend, waaruit men
mag concluderen, dat binnen een bepaald stelsel, bijv. het middeleeuwse, Engelse open field-system, voortdurend wisselingen en vooral steeds voortschrijdende parcelleringen hebben plaats gevonden n).
In het algemeen ziet men in de landbouw naast elkaar, enerzijds
de voortdurende veranderingen, anderzijds een eeuwenlange verstarring. Wordt deze telkens veranderende onbeweeglijkheid niet
treffend getypeerd door Tenhaeff's uitdrukking van „stete Unstetigkeit"? Een ontlening aan het dispuut tussen de „Akkerman uit
Bohemen" en de dood, door Tenhaeff gebruikt om er het risico
van het kerkelijk klein-grondbezit meer weer te geven 12 ).
Bij al deze standvastige onstandvastigheid gaat er echter één begrip verloren, namelijk, dat van de agrarische revolutie. Voor hen,
die de agrarische geschiedenis nog van uit de gezichtshoek van de
eeuwenlange onbewogenheid van het platteland bezagen, waren de
in de achttiende eeuw optredende veranderingen een plotseling
doorbreken van het rimpelloze vlak. De omkeer, veroorzaakt door
de nieuwe wijze van landbouwen, beschouwde men van een zo ingrijpende aard, dat men — in navolging van de in het 18e eeuwse
Engeland plaats vindende industriële revolutie — eveneens meende
te mogen spreken van een agrarische, hoewel chronologisch de gebeurtenissen in de landbouw geschiedden vóór de opkomst van de
machinale productiewijze. Beschouwt men de gebeurtenissen van
naderbij, dan blijken kenmerkende elementen van een revolutie,
namelijk het plotseling onverwachte en het spontane te ontbreken.
Immers het kostte heel wat moeite om de boeren van de voordelen
van de nieuwe methoden te overtiuigen! Bovendien had de landbouw in Engeland in de achttiende eeuw reeds een bewogen geschiedenis achter de rug. Al vroeg had het geld zijn intrede in de
Engelse landhuishouding gedaan en door de uitbreiding van de
schapenhouderij voor de wolproductie was men er al lang aan gewend om de landbouw op commerciële voet uit te oefenen.
Belangrijker dan het louter vaststellen van veranderingen in de
landbouw gedurende de zogenaamde periode van stilstand is de
vraag naar de oorzaken van de optredende wijzigingen. Deze zijn
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Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de agrarische geschiedenis is wel de doorbreking van die productiewijze, waarbij vrijwel
uitsluitend in de behoeften van het eigen gezin werd voorzien,
Stedelijke markten ontstonden, later uitgebreid tot een regionaal,
nationaal of internationaal afzetgebied. Het is het einde van de
zogenaamde geschlossene Hauswirtschaft, een term welke ik met
enige schroom gebruik, daar men ook hier geen scherpe scheidingen
kan trekken tussen de perioden, waarin de Hauswirtschaft, de Stadtwirtschaft en de Volkswirtschaft heersten. Ook deze vormen komen
naast en door elkaar voor.
Vaak is de overgang naar de productie voor de markt gepaard
gegaan met specialisatie: de uitoefening van een bepaalde tak van
het bedrijf of de cultuur van een bepaald gewas. De houding van
de boer tegenover zijn bedrijf wordt dan anders, het streven naar
winst komt op de voorgrond, het landbouwbedrijf wordt gecommercialiseerd. Regionaal zijn er grote verschillen in de tijd, waarin dit
geschiedde. Van oudsher waren de Noordelijke kuststreken van ons
land vermaard door hun schapenhouderij en de rundveeteelt. In
Twente merkt men in de achttiende eeuw nog uiterst weinig van
specialisatie. Op de domeinerven kostte het grote moeite om boven
de opbrengsten, nodig voor eigen gebruik, de verschuldigde mudden
gerst en rogge op te brengen, welke, na inning, door de landrentmeester op de Deventer markt werden verkocht.
Nauw in verband met de commercialisatie staat de steeds belangrijker rol, welke het geld als ruilmiddel is gaan spelen. Ook hier
weer grote verschillen in plaats en in tijd. Specialisatie gaat steeds
gepaard met een vergroting van de geldomzet. Bij een andere gelegenheid heb ik aangetoond, dat de veeboeren in de Noordelijke
kuststreken in de vroege Middeleeuwen over een grote geldrijkdom
beschikten 25 ). Tot staving van het verband, dat ik toen tussen deze
vorm van specialisatie en de geldrijkdom heb gelegd, kan ik thans
nog wijzen op een zelfde verschijnsel in de Verenigde Staten. Ook
daar isde rijkdom aan geld in de veeteeltgebieden groot, zodat men
onder de verschillende soorten van pachtverhoudingen de geldpacht
juist in die streken vindt, waar de veeteelt wordt bedreven 26 ).
Tegenover de rijkdom aangeld in Groningen staat de armoede in
Twente. Aan het begin van de achttiende eeuw moesten hier bedragen van vijf gulden nog in twee termijnen worden betaald, omdat
men niet over de middelen beschikte om ze in eens te voldoen. In
de loop van de achttiende eeuw kwam hierin enige verbetering. De
toenemende geldhuishouding is één van de voornaamste oorzaken
van de moeilijkheden, waarmede de Twentse horigen in de achttiende eeuw te kampen krijgen. In een bezwaarschrift aan de overK k e n Z^ "k*J ^ e s e c o n J u n c t u r e van tijt seer geldeloos synde
niet behooren tot de redemptie met geit geconstringeert te worr
den"«).
6 o
o
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In het algemeen zal het belangwekkend zijn te onderzoeken of de
moeilijkheden van de boeren vaak niet het gevolg zijn van verhogingen van belastingen, die in geld betaald moeten worden of van
omzettingen van leveringen in natura in geldbetalingen 28 ). Misschien is het wel zo, dat dikwijls het doordringen van de geldeconomie met de daaraan verbonden moeilijkheden aan de nieuwe landbouwmethode is voorafgegaan.
De overgang van Naturalwirtschaft naar Geldwirtschaft vond niet
overal gelijktijdig plaats en evenmin heeft men hier met een rechtlijnige ontwikkeling te maken. Door verschillende onderzoekers,
o.a. Dopsch en Postan, is dit duidelijk aangetoond 29 ). Gezien het
gebrekkige muntwezen in de Middeleeuwen en de kwade praktijken,
zoals muntverslechtering, waaraan de vorsten zich schuldig maakten —overigens niet alleen een middeleeuws euvel —zal menig
grondbezitter de leveringen in nature hebben doen verkiezen boven
de weinig waardevaste geldbetalingen.
Indien men in Twente bij de horige ervan alleen op de pachtbetalingen let, dus de bode-en karrediensten en de bij overlijden en
huwelijk verschuldigde lasten buiten beschouwing laat, komt men
tot het resultaat, dat in de veertiende eeuw de verhouding tussen
betalingen in geld en de waarde van de in natura geleverde goederen 26% tegen 74% bedroeg 30 ). In de vijftiende eeuw waren de
percentages resp. 29% tegen 7 1 % . Door de waardevermindering
van het geld was het percentage van de geldbetalingen in de achttiende eeuw teruggelopen tot 6%, dat van de waarde van de goederen in natura gestegen tot 94%. Eerst in de tweede helft van de zeventiende eeuw begonnen de Staten van Overijssel de bode- en
karrediensten in geldbetalingen om te zetten; hierop kwamen de zo
juist geciteerde klachten los. Van de vijftiende tot de zeventiende
eeuw heeft dus de Naturalwirtschaft het verloren terrein heroverd,
een teruggang welke in tegenspraak is met de ontwikkeling, zoals
men die wellicht verwacht zou hebben.
Hetzelfde heeft men geconstateerd in de dertiende eeuw in Engeland. Het is een tijd van toenemende welvaart, een groeiende bevolking, het geld neemt een steeds grotere plaats in, daarnaast echter een verzwaring van de diensten en verplichtingen van de horigen.
Niet in de afgelegen streken, maar juist in de nabijheid van de grote
steden. Vooral de kloosters geven bij deze verscherping de toon
aan; zij leggen registers aan, waarin hun rechten en hun inkomsten
worden opgetekend, het beheer wordt zo zorgvuldig mogelijk gevoerd 31 ). Het streven naar de verhoging van de inkomsten treedt
zo duidelijk aan de dag, dat men hier zou kunnen spreken van een
prae-kapitalistische geest, welke zich merkwaardiger wijze uitte in
een teruggang tot de Naturalwirtschaft.
In Noord-Italië ontmoet men in de vijftiende eeuw eveneens een
sterke kapitalistische geestesgesteldheid. Dit is zeer begrijpelijk,

omdat de kooplieden-geslachten uit de steden de vroeger in handel
en zeevaart verworven rijkdommen belegden in grote landgoederen
en deze als winstobjecten exploiteerden 32 ).
De kapitalistische geest, welke uit dit streven naar winst spreekt,
is slechts één van de facetten van de menselijke geest in het algemeen. Overal echter, bij alle activiteit en bij alle veranderingen in
de landbouw, in de keuze van de gewassen, in de toegepaste landbouwmethode, in de landbouwtechniek, in de commercialisatie en
in de exploitatie is de mens de drijfkracht door wie en voor wie
alles geschiedt.
Moet men dan de landbouwgeschiedenis beschouwen als het verhaal van de zegetocht van de menselijke geest? Misschien is dit een
opvatting, die hier in de burcht van de landbouwwetenschap weerklank zou vinden, waar men met een grote liefde en eerbied voor
het levende werkt en waar men met onuitputtelijk geduld tracht
te kweken en te veredelen. Tegenover een dergelijke verheerlijking
sta ik enigszins huiverig bij de overweging, dat dezelfde menselijke
geest zich met even veel ijver en geduld toelegt op vernietiging van
het leven. Met bezorgdheid kan men zich afvragen of de wentelgang der wetenschap onsalleen slechts voert naar de vallei desdoods.
Er is geconstateerd, dat iedere crisis een crisis van de menselijke
geest is en dat de voortgang van de maatschappij schoksgewijze geschiedt 33 ). De mens vindt juist in tijden van bewogenheid de kracht
om de problemen hem door natuur, techniek en economie gesteld,
te overwinnen. Een crisisloze maatschappij is een stilstaande.
Oorlog is één van de heftigste en krampachtigste vormen, waarin
een crisis zich openbaart. Hoe afschuwelijk het ook klinken moge,
men moet toch constateren, dat oorlog een zeer belangrijke factor
in de voortgang _ de term vooruitgang vermijd ik hier met opzet —
van de menselijke maatschappij is geweest. De industriële revolutie
met de daaraan verbonden mechanisatie, standarisering en productie van het uniforme massa-artikel staat in nauw verband met de
oorlogsbehoeften. Bij de steeds omvangrijker wordende legers moet
men over velerlei producten in grote hoeveelheden beschikken. Het
oorlogsbedrijf zelf heeft een industrialisatie-proces doorlopen 34 ).
De oorlog is ook een factor in de ontwikkeling van de landbouw
geweest. Door de commercialisatie van de landbouw werd het voor
de oorlogvoerenden mogelijk voorraden aan te leggen om de strijd
*n8eJ voort te zetten. Eén van de weinige strijdmiddelen hiertegen
was de blokkade. In de middeleeuwse krijgsbedrijven kende men
et beleg van een kasteel of van een stad, waarmee men trachtte
door uithongering de tegenpartij tot overgave te dwingen. In de tijd
n oor ogen van staat tegen staat of tussen groepen van staten gaat
men er toe over de aanvoer van levensmiddelen uit het buitenland
l J . s m j d e n - D e geblokkeerde tracht zijnerzijds met behulp van de
landbouwwetenschap de ontbeerde producten te vervangen. Men
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herinnere zich slechts de beetwortel- en cichoreicultuur tijdens de
Napoleontische oorlogen. Een ander voorbeeld is het op grote schaal
in gebruik komen van de gemechaniseerde landbouwwerktuigen
tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, toen men in het Noorden
met een groot gebrek aan arbeidskrachten te kampen h a d 3 5 ) . In de
eerste wereldoorlog zag men opnieuw een verdere voortschrijding
van de toepassing van de landbouwtechniek. Men overdrijve de betekenis van de gesel der mensheid niet, maar hij diende toch gen o e m d te worden o n d e r de vele factoren, die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de landbouw.
Leven en dood staan in nauwe binding tot elkander. Bij het intensiever worden van het leven, gaat ook de dodendans sneller en
bij het hardnekkiger streven om het leven te behouden neemt de
dood catastrofaler vormen aan. Gij weet van de nauwe vervlechting
tussen beiden; gij weet, dat het afgestorven product dient om het
levende wezen te voeden, dat in zich reeds zijn bestemming draagt.
De historicus, die men uit hoofde van zijn beroep wel eens een levende bij de doden heeft genoemd 36 ) kan o p deze weg en in deze
geest de landbouwkundige ontmoeten.
Mijne Heren

Curatoren,

Door mij aan H a r e Majesteit de Koningin voor te dragen voor
een benoeming tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar hebt gij een
groot vertrouwen in mij gesteld. Gaarne geef ik U de verzekering,
dat ik zal trachten de aan mij opgedragen taak naar mijn vermogen
zo goed mogelijk te vervullen.
Ik acht het een bijzonder voorrecht om de leerstoel in de agrarisch-economische en -sociale geschiedenis, een novum in den lande,
te mogen vervullen. Mede hierdoor zal het wellicht mogelijk zijn
om de achterstand op het gebied van de beoefening van de agrarische geschiedenis, welke Nederland ten opzichte van het buitenland
heeft, te verkleinen. Ik vertrouw op Uw volle medewerking om mij
de outillage en werkruimte te verschaffen, waardoor de studenten
eerst volledig profijt van het onderwijs k u n n e n trekken.
Dames en Heren Hoogleraren,

Lectoren en

Docenten,

Met enigen Uwer heb ik reeds kennis mogen maken en gij zijt
mij daarbij met grote welwillendheid tegemoet getreden. Ik zal het
bijzonder op prijs stellen om ook van hen, voor wie ik tot nu nog
een vreemde ben, dezelfde vriendelijkheid te mogen ondervinden.
T e n zeerste betreur ik het, dat door mijn werkzaamheden elders
het contact tussen U en mij niet zo regelmatig kan zijn, als ik dit
mijnerzijds gaarne zou wensen.
Sommige van U hebben door de vervulling van bestuursfunctiën

40

en door hun publicatiën getoond een diepgaande belangstelling te
hebben voor de geschiedenis van de landbouw. Ik ben er van overtuigd nog veel van Uw kennis en ervaring te kunnen leren.
Mijne Heren Curatoren van de Rijksuniversiteit te Groningen,
Gij hebt mij toestemming gegeven om naast mijn werkkring aan
Uw Rijksuniversiteit deze tijdelijke functie te aanvaarden. Ik dank
U hiervoor, want gij hebt mij daardoor de mogelijkheid geschapen
de problemen van de agrarische geschiedenis niet alleen van de
historische, maar ook van de landbouwkundige zijde te leren benaderen.
Dames en Heren

Studenten,

Gedurende bijna een volledige cursus heb ik college gegeven,
maanden, waarin een zeer levend contact is gegroeid. Door Uw
vragen en door de discussiën, welke daaruit soms voortvloeiden,
hebt gij van Uw grote interesse in de agrarische geschiedenis doen
blijken. Ik ben U daar dankbaar voor, want ik wil U niet verhelen,
dat daardoor ook mijn kennis is verrijkt. De ideale landbouw-historicus, zowel geschoold in de geschiedenis als in de landbouwwetenschap, moet nog worden gevormd. Tot zo lang zal de beoefening
van de agrarische geschiedenis door samenwerking moeten geschieden, waarbij enerzijds de onderzoeker van het verleden zijn kennis
toetst aan de praktijk van de landbouw en anderzijds de practicus
de vorming verwerft om de bronnen van het verleden te ontcijferen
en te begrijpen.
De tijden van veranderende onveranderlijkheid in de landbouw
zijn voor goed voorbij. Veel van het oude in de plattelands-samenleying is verdwenen en voor zover dit nog niet het geval is, zult
gij er een werkzaam aandeel in hebben de oude toestanden te doen
verdwijnen. Naar mijn overtuiging zal Uw werk eerst volledig
vruchtdragend worden, wanneer gij naast Uw kennis van het heden
het inzicht in het verleden niet ontbeert. Het heden is immers
slechts een phase in de voortgang van het verleden naar de toekomst.
Moge het U gegeven zijn voor de toekomst van de Nederlandse
landbouw zegenrijk werk te verrichten zonder daarbij zijn verleden
voorbij te zien.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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4. K W A L I T E I T E N K W A N T I T E I T
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE ZUIVELTECHNOLOGIE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 18 DECEMBER 1950 DOOR

IR. S.HARTMANS
Mijne Heren Curatoren, Mijne Heren Hoogleraren,
Mevrouw en Mijne HerenLectoren enDocenten, Dames
en Heren Wetenschappelijke Medewerkers, Dames en
Heren Studenten en Gij allen, die door Uwe aanwezigheid blijk geeft van Uwe belangstelling.
Dames enHeren,

Het komt mij voor dat het niet gewenst is bij een gelegenheid als
deze een onderwerp te kiezen dat al te technisch georiënteerd is. Ik
zoudaarom gaarne enigetijd Uwe aandacht vragenvoorhetbespreken
van enkeleproblemen, diezichhebben voorgedaan bij de ontwikkeling
van de kaasbereiding in ons land, zonder daarbij te veel te treden in
technische bijzonderheden.
De kaasbereiding is voor ons land wel van zeer grote betekenis en
reeds sedert verscheidene eeuwen. Verwacht wordt, dat dit ook in de
toekomst het geval zal zijn. Naar dit laatste zullen wij in ieder geval
moeten streven.
Kaasbereiding werd hier van oudsher aangetroffen op de boerderijen in de weidestreken van het Noorden en het Westen des lands.
Hier was in vroeger tijden de zuivelbereiding de hoofdbron van
bestaan.
Gemaakt werden in Noord-Holland Edammer kaas en in ZuidHolland en Westelijk Utrecht Goudse kaas, beiden oorspronkelijk uit
volle melk. Deze twee kaassoorten vormden de hoofdproductie. Uit
afgeroomde melk werden eveneens bereid de Friese nagelkaas en de
Leidse en Delftse komijne kaas, die, zoals de namen reeds aangeven
van specerijen werden voorzien. Door dit laatste en door de verschillende vormen waren de verschillende soorten scherp van elkaar te
onderscheiden.
Later is voor de Edammer kaas het licht afromen van de melk in
gebruik gekomen. Omstreeks 1880 behoorde in Noord-Holland het
bereidenvankaasuitvollemelkgrotendeels tot hetverleden. Daardoor
kwam de yolvette Goudse kaas op de eerste plaats.
Het principe van de kaasbereiding is vrij eenvoudig. Aan melk
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wordt stremsel, een aftreksel van kalvermagen, waarin het enzym
chymosine voorkomt, toegevoegd. Daardoor wordt de melk gestremd.
De gestremde melk, de wrongel, trekt zich samen, waardoor het water
van de melk met de daarin opgelost voorkomende stoffen, de wei, gedeeltelijk wordt uitgedreven. Vastgehouden door de gecoaguleerde
eiwitmassa worden het vet, het niet opgelost voorkomende deel van de
zouten en een deel van de wei.
De mate, waarin de weiuittreding plaats heeft, is afhankelijk van
verschillende omstandigheden, die ten dele verband houden met de
eigenschappen van de melk, maar vooral van de bewerking die de
wrongel ondergaat, van de temperatuur en v a a de zuurtegraad.
Wanneer de wrongel meer wei blijft bevatten, zal ook meer melksuiker in de kaas achterblijven. Deze melksuiker wordt door melkzuurbacteriën volledig omgezet tot melkzuur, waardoor de kaas dus zuurder wordt.
Het is door deze verzuring en ook door het toegevoegde zout dat de
kaas duurzaam wordt. De kaasbereiding is in wezen dus een middel
om de meest waardevolle bestanddelen van de melk te verduurzamen.
De zuurtegraad, die de kaas krijgt is nu van het allergrootste belang
en wel rechtstreeks doordat de zuurheidsgraad de physische eigenschappen van de kaasmassa bepaalt, maar ook vooral doordat de
zuurtegraad grote invloed heeft op het verloop van de zgn. kaasrijping, het proces, waardoor de kaas de karakteristieke smaak moet
krijgen.
Tijdens deze rijping heeft er een complex van omzettingen plaats,
waarvan wij nog lang niet alle bijzonderheden kennen.
Er heeft o.a. een zeer omvangrijke eiwitafbraak en een zekere mate
van vetsplitsing plaats,die beide voordesmaakvan grotebetekenis zijn.
Bij hogere zuurtegraad verloopt de vetsplitsing sneller, wat het ontstaan van de typische pikante kaassmaak bevordert, terwijl bij lagere
zuurtegraad de eiwitsplitsing sneller gaat. Daarnaast hebben er nog
andere omzettingen plaats, die niet zonder belang zijn.
Het is nu vooral de smaak, waarom het gaat bij kaas en welke de
waarde van kaas bepaalt, vooral in vergelijking met andere soorten.
Dit laatste wordt helaas maar al te vaak vergeten.
De zuurheidsgraad heeft ook nog invloed op de groei van verschillende soorten bacteriën, die kaasgebreken - ook smaakafwijkingen kunnen veroorzaken.
De wijze van bereiden, zoals die van oudsher op de boerderij plaats
had, berustte op ervaring en ging zonder eigenlijk inzicht in het
waarom, over van de ene generatie op de andere.
Wel moet men een zekere ontwikkeling in de bereidingstechniek
aannemen. Er zijn geleidelijk veranderingen aangebracht, die men
ten dele als min of meer toevallig moet zien, doch die gedeeltelijk ook
h u n oorzaak zullen hebben gehad in gunstige of vermeend gunstige
ervaringen onder bepaalde omstandigheden.
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Wanneer menhetwaarom nietkent, zaldekansgrootzijn, dat onder
andere omstandigheden een bepaalde werkwijze minder gunstige of
zelfs slechte resultaten kan opleveren.
In dit verband noem ik de Tilsiter kaas, die door Nederlandse emigranten enkele eeuwen geleden in Oost-Pruisen is gebracht en sedert
die tijd een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan de Goudse
kaas.
Er is steeds geweest en er is nog veel variatie in de eigenschappen
van kaas die op de boerderij wordt gemaakt. Dit behoeft ons ook niet
te verwonderen, gezien het zeer grote aantal factoren, dat invloed
heeft enwaarvan men geen inzicht had in debetekenis ervan. Zo werd
b.v. de nu onmisbaar geachte thermometer in vroeger tijden niet
gebruikt.
Men was geneigd kaas min of meer te zien als een natuurproduct,
waarvan, men wel geneigd was te aanvaarden, dat dit nu eenmaal
zeer verschillend kon uitvallen en bij de bereiding waarvan men meer
of minder geluk kon hebben.
Een boer wasgewend dit ook te doen ten aanzien van andere onderdelen van zijn bedrijf.
Het enige, dat vrij algemeen werd aangenomen, was dat het betrachten van zindelijkheid en zorgvuldigheid aanbevelenswaardig
was en dat nalatigheid in dit opzicht vergroot risico inhield. Wanneer
men bedenkt, dat de betekenis van bacteriën vroeger niet bekend was,
zal men vaak schijnbaar onverklaarbare resultaten hebben verkregen.
De kwaliteit van de kaas liet in de negentiende eeuw menigmaal
veel tewensen over blijkens verschillende daarop betrekking hebbende
prijsvragen en verhandelingen.
Na 1880 begint de krachtige ontwikkeling van de fabriekmatige
boter- enkaasbereiding endezeveroverde het terrein snelin Friesland.
Geleidelijk en veel langzamer was de overgang in Noord-Holland, terwijl in het volvette Goudse boerenkaasdistrict de bereiding op de
boerderij stand hield.
In de Friese fabrieken gebruikte men de centrifuge om de melk te
ontromen. Oorspronkelijk werd hoofdzakelijk Friese nagelkaas gemaakt. Al spoedig ging men over tot het bereiden van het Goudse en
Edammer type, althans model, doch gebruikte daarvoor scherp of
vrij scherp ontroomde melk. Hiermede werd de voor de boterbereiding zo belangrijke uitvinding, de centrifuge, misbruikt voor de
bereiding van kaas.
Oorspronkelijk werden dezemagere kazen vrij goed betaald. Hierbij
werd kennelijk misbruik gemaakt van de reputatie van het originele
product. Het vetgehalte van de gebruikte melk varieerde sterk, van
S
0,1-2 %.
Aan de naam van de bekende Nederlandse vette kaassoorten, waartoe ook de Edammer, ongeveer tevergelijken met een 40+ kaas, werd
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gerekend, is daardoor onberekenbare schade berokkend. Natuurlijk
werden deze magere kazen vaak niet verkocht voor wat ze waren.
Het spreekt wel vanzelf, dat deze knoeierijen tenslotte op grote
schade voor de eerlijke producenten van vette kaas moesten uitlopen. Niet alleen, dat de fabriekskaas de boerenkaas schade toebracht, doch er wasook een unfaire concurrentie van fabrieken onderling.
Men huldigde in die kringen het standpunt, dat het vanzelfsprekend
was, dat men een deel van het vet aan de melk onttrok. Men maakte
boter en kaas, maar vond in het algemeen wel dat er een zekere beperking diende te zijn. Daarvoor werden soms afspraken gemaakt,
waarvan dan later bleek, dat sommigen zich daaraan niet hielden en
b.v. Goudse kaas maakten, die we nu zouden aanduiden als „minder
dan 10+ ".
In het begin van deze eeuw was men het algemeen eens, dat er paal
en perk moest worden gesteld aan wat men noemde „het bedrog in de
kaashandel". Het geheelstond bekend als„de kaaskwestie".
Eigenlijk is het zo, dat er in de loop der jaren verschillende kaaskwesties zijn geweest, die allen op hetzelfde neerkomen, nl. voordeel
op korte termijn, schade op de duur.
Omstreeks 1900 hebben het Ned. Landbouw Comité en de Hollandse Mij. van Landbouw zich veel moeite gegeven om tot verbetering te komen.
In 1904 werd door een Commissie een rapport uitgebracht, dat
duidelijk de kenmerken droeg van een compromis en alle provinciën
kon bevredigen. Het maken van magere kaas zou verboden moeten
worden, terwijl er verder drievetgehalte klassen zouden komen, waarbij voorvette kaas een minimum vetgehalte in de droge stofzou gelden
van 40 %.
Er waren overigens twee opvattingen, één die alles door de wet
geregeld wilde zien, vooral bij de kaashandel en een andere, welke
door middel van kaascontrôle-stations de bescherming van de vette
kaassoorten wilde regelen.
In Friesland nam men korte tijd later het standpunt in, dat niet genoeg rekening werd gehouden met de Friese belangen.
Daar wilde men eerst de magere kaas in Gouds en Edammer model
behouden, later kwam men tot dewenselijkheid, dat de melk, waarvan
men uitging een vetgehalte moest hebben van ten minste 1,5 %
overeenkomende met halfvette kaas.
In Holland kregen de plannen een vaster vorm. In 1906 werden de
kaascontrôlestations „Zuid-Holland" en „Noord-Holland" opgericht
Over het vettype bestond in deze provinciën geen verschil van ODvatting. Men wenste slechts eerste soort kaas, ni. die met ten m' t
e
40 % vet in de droge stof onder controle.
In Zuid-Holland kwam men reeds in 1907 tot de conclusie dat d
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vetgrens van Goudse kaas hoger kan zijn en stelde die op 45 %.
Later werd deze eis nog aangevuld met de bepaling, dat uitsluitend
volle melk tot kaas verwerkt mocht worden.
Met het oprichten van de kaascontrôlestations kwam de moeilijkheid van het vinden van een kaasmerk, waaraan het gecontroleerde
product door handelaar, consument en contrôlestation kon worden
herkend.
Hierover is veel te doen geweest, tot in 1913 het U allen bekende
kaasmerk van Van Sillevoldt tot Rijkskaasmerk werd verheven, bestemd voor volvette kaas.
In 1918werden ook Rijkskaasmerken vastgesteld voor niet-volvette
kaassoorten, gebaseerd op het vetgehalte van de droge stof van kaas,
nadat gebleken was, dat er verband was tussen het vetgehalte van de
kaasmelk en het vetgehalte van de droge stofvan de kaas.
Hiermede werden de magere Goudse en Edammer kaas erkend;
aan het merk waren deze wel als zodanig te herkennen, doch vele
consumenten waren hiervan niet op de hoogte.
De producenten van vette kaas zijn zich daartegen blijven verzetten. Het is ook wel zeker, dat deze toestand een ongunstige invloed
heeft gehad op de reputatie van onze kaas.
Gelukkig is enkelejaren geleden door de overheid voorgeschreven,
dat Goudse kaas alleen mag worden gemaakt als volvette kaas en
Edammer als 40+ kaas.
Soms gaan weer stemmen op om de oude toestand geheel of gedeeltelijk te herstellen, doch het iste hopen dat dit niet zal geschieden.
Een zeer belangrijke zaak bij de ontwikkeling van de kaasbereiding
is ook geweest het in zwang koiribn van de pasteurisatie van de te verkazen melk. Daarmede zouden de kaas en de wei steeds vrij van
ziektekiemen zijn, terwijl bovendien verschillende bacteriënsoorten,
die kaasgebreken kunnen veroorzaken onschadelijk kunnen worden
gemaakt.
Het ligt voor de hand dat men het pasteuriseren van de kaasmelk
heeft geprobeerd, te meer,daar menmethetpasteuriseren vanderoom
voor de boterbereiding bijzonder gunstige resultaten had verkregen.
Deeerstepogingen dateren van omstreeks 1900toen in verschillende
landen proeven werden gedaan. In ons land en in Zwitserland kwam
men tot de conclusie, dat kaas uit gepasteuriseerde melk niet normaal
n
JP^'. °°k niet wanneer zekerheid bestond dat alle bacteriën die een
ro bij " e rijping zouden kunnen spelen in de kaas aanwezig waren.
oor zover in het buitenland bij enkele kaassoorten gunstige resultaten werden vermeld, moet men dit zien als minder slechte resultaten
an verkregen bij de overeenkomstige kaas gemaakt uit rauwe melk,
W

VA T z e e i - s l e c h t e kwaliteit was

AN AM,dielater inHoorn onderzoekingen heeft gedaan kwam tot
de volgende conclusies.
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1. Hoe hoger de pasteurisatie-temperatuur van de melk is, des te
minder afbraakproducten van het eiwit worden gevormd en hoe
langzamer geur en smaak optreden.
2. Het verkrijgen van een uitstekend zuivel - van een technisch
goede kaas - levert geen moeilijkheden op.
3. Het karakter van geur en smaak wordt door de pasteurisatie,
voor zover het Edammer kaas betreft, niet gewijzigd.
De verschillen zijn dus alleen kwantitatief, maar zeer duidelijk toenemend naarmate de melk hoger wordt verhit en naarmate de kazen
ouder worden.
Dit betekent dat men, wanneer de kazenjong worden beoordeeld,
gemakkelijk tot betrekkelijk gunstige conclusies ten aanzien van de
pasteurisatie kan komen.
Behalve de door VAN DAM genoemde punten is er nog iets dat voor
de smaakontwikkeling van kaas zeer belangrijk is, ni. de vetsplitsing,
die men moet zien als een essentieel onderdeel van de kaasrijping.
De typische pikante smaak van oude kaas is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan vetsplitsing.
Deze treedt bij kaas uit gepasteuriseerde melk in zeer veel geringere
mate op dan bij kaas uit rauwe melk.
In Friesland ismen omstreeks 1920begonnen met het pasteuriseren.
Bij de toenmalige pasteurs was het nodig vrij hoge temperaturen te
gebruiken om de melk zeker ziektekiemvrij te maken.
De bedoeling zat voor om de bedrijfszekerheid te vergroten en de
pasteurisatie paste ook goed bij de toenjuist begonnen bestrijding van
de tuberculose onder het vee.
Door de verhitting ondergaan verschillende melkbestanddelen belangrijke veranderingen. De melk wordt minder strembaar, wat de
toevoeging van grote hoeveelheden Chloorcalcium nodig maakte.
Door de verhitting worden Ca-zouten neergeslagen, terwijl van het
toegevoegde Calcium een groot deel eveneens onoplosbaar wordt. Het
eindresultaatmoetduszijndatermeerCalciumindekaasterecht komt.
Aangezien het smedig worden van de kaasmassa o.a. berust op het
ontstaan van Natriumparacaseinaat, waarvan de hoeveelheid afhankelijk is van de verhouding van de hoeveelheden Natrium en
Calcium, moet dit een ongunstige invloed hebben, d.w.z. onder overigens gelijke omstandigheden zal men een iets minder smedig kaasdeeg krijgen, waardoor, wanneer gas wordt gevormd in de kaas, gemakkelijk scheurtjes zullen ontstaan.
Op grond hiervan zal het in het algemeen wenselijk zijn geen
chloorcalcium te gebruiken wanneer dit niet noodzakelijk is. Meestal
zal toevoeging achterwege kunnen blijven.
De wrongel van gepasteuriseerde melk staat het vocht veel moeilijker af, waardoor men aanvankelijk zeer veel last ondervond door
het te zuur worden van de kaas.
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Dit heeft geleid tot het toevoegen van grote hoeveelheden water
aan de wei om daardoor te bereiken, dat de kaas niet te veel melksuiker bleef bevatten en te zuur werd.
Hierdoor leerde men een middel kennen, dat ook gretig werd toegepast om de kaasopbrengst door het hogere vochtgehalte te vergroten.
Hierbij komt nog dat kaas uit sterk verhitte melk meer water kan
bevatten bij dezelfde stevigheid. Vaak werd zij bovendien zachter gemaakt. Een vergroting van de kaasopbrengst werd vooral verkregen
door het coaguleren van de albumine, die bij rauwe kaas in de wei
terecht komt.
De techniek van de kaasbereiding uit gepasteuriseerde melk heeft
men zich in een betrekkelijk korte tijd eigen gemaakt. M a a r de toegenomen kennis van de bereidingstechniek heeft men vooral gebruikt
om steeds sterker te gaan verhitten om de opbrengst steeds meer te
vergroten.
De grootst mogelijke kaasopbrengst werd het doel van de pasteurisatie. Als gevolg hiervan werd een kaas verkregen zonder eigenlijke
kaassmaak, die heel vaak sterk bitter smaakte. Een en ander leidde
tot een zeer aanzienlijke kwaliteitsvermindering van de kaas.
Het vraagstuk van de pasteurisatie werd zeer verschillend beoordeeld. Sommigen meenden oorspronkelijk, dat men na het doormaken
van de kinderziekten tenslotte tot vooruitgang zou kunnen komen.
Soms ook zag men als voordeel dat men gemakkelijk een uniform product zou kunnen maken. Dit laatste is inderdaad het geval maar dan
op een lager kwaliteitsniveau dan bij rauwe melk mogelijk is. Het
komt mij voor, dat men juist niet moet streven naar te veel uniformiteit, doch dat enige natuurlijke variatie bij kaas zeer gewenst is.
Velen verzetten zich heftig tegen het invoeren van de pasteurisatie,
en wel op grond van de aanzienlijke kwaliteitsvermindering, het verloren gaan van de karakteristieke eigenschappen van de kaas.
Een van de eersten, die zich zeer duidelijk tegen de pasteurisatie
van de melk heeft uitgesproken was Prof. VAN DER BURG, die in 1930
schreef:
„Naar mijn mening zal het pasteuriseren van de melk voor de kaasbereiding, wanneer dit uitsluitend geschiedt met het oog op de opbrengstvermeerdering, de fabrieken op de duur geen voordeel kunnen
opleveren en schuilt er veeleer een gevaar in voor de goede naam van
net Nederlandse product. Nederland zal zich, zoveel als in zijn vermogen is, er op toe moeten leggen een kwaliteitsproduct te leveren,
.w.z. Nederlandse kaas met iets specifiek Nederlands, dat in andere
productiegebieden niet als een eenheidsproduct zo maar kan worden
nagemaakt.
ïervoor zal men niet moeten grijpen naar de pasteurisatie van de
e verkazen melk, maar men zal steeds meer moeten streven naar verbetering yan de melkwinning en naar vervolmaking van de techniek
der bereiding van kaas uit rauwe melk."
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Tegen deze uitspraak rees toen nogal enig verzet. Tegenwoordig
zijn zeer velen overtuigd dat zijjuist was en nogjuist is.
Vrij algemeen werd wel ingezien dat het streven naar de grootst
mogelijke opbrengst eengroot nadeelvoordekaasbereiding betekende.
Aanbevolen werd daarom wel niet hoger te pasteuriseren dan nodig
was voor vernietiging van eventueel aanwezige pathogène bacteriën.
Men heeft ook wel getracht door middel van vrijwilllige afspraken
ten aanzien van de pasteurisatie-temperatuur de ergste excessen te
voorkomen.
Door de scherpe onderlinge concurrentie van de fabrieken kwam
daarvan evenwel weinig terecht.
Zeer belangrijk was ook, dat de pasteurisatie van de te verkazen
melk, de kaasbereiding mogelijk maakte in die streken van ons land,
waar oorspronkelijk slechts boterbereiding plaats had, streken waar
men de melk eenmaal per dag afleverde aan de fabrieken en deze voor
een belangrijk deel van een te slechtekwaliteit wasom rauw te worden
verwerkt tot kaas.
Hierdoor is de kaasproductie aanzienlijk toegenomen. Dit proces,
dat zich voltrok in de twintiger jaren, werd bevorderd doordat het
gebruik van de ondermelk op de boerderij minder rendabel was.
Tegenwoordig kunnen wij hetzelfde verschijnsel weer waarnemen.
Men vertrouwt dan op het pasteuriseren van de melk, die men in
rauwe toestand niet goed genoeg acht voor de kaasbereiding.
Enkele jaren geleden is er verbetering gekomen doordat er Rijksvoorschriften zijn gekomen ten aanzien van de pasteurisatie, n.1 een
verbod met mogelijkheid van ontheffing, wanneer de melk zo wordt
gepasteuriseerd dat deze slechts weinig verandert.
Een pasteurisatie van de melk, waarbij dit wordt bereikt was mogelijk geworden door het in gebruik komen van betere pasteurisatiewerktuigen.
De strembaarheid mag niet noemenswaard verminderen, er mag
geen eiwit worden gecoaguleerd, terwijl het enzym peroxydase slechts
gedeeltelijk onwerkzaam mag worden. Niet bereikt is, wat verwacht
werd, nl. dat er meer kaas uit rauwe melk zou worden gemaakt, doordat mennogsteedseenietshogere opbrengst kan verkrijgen bij kaas uit
gepasteuriseerde melk doordat men o.a. het vochtgehalte bij deze kaas
iets gemakkelijker kan regelen en de maximum grenzen gemiddeld
dichter kan benaderen.
Dit zgn. voordeel zal op een of andere wijze moeten worden weggenomen. Hoewel door deze regeling de kwaliteit van de kaas zeker is
verbeterd, staat deze zeker nog achter bij dievan kaas uit goede rauwe
melk.
Belangrijk met betrekking tot de kaasbereiding isook de zgn. korstloze kaas of gesmolten kaas, in Engels sprekende landen aangeduid
met de betere benaming „processed cheese".
Het was de Zwitser GERBER die er in 1911in slaagde een gesmolten

52
kaas te bereiden uit de bekende Emmentaler kaas, die de karakteristieke smaak behield, waardoor een methode was gevonden om kaas
in een zeer geschikte vorm en verpakking te brengen voor verzending
naar warme streken.
In Amerika washet KRAFT, die in 1916begon met de bereiding van
gesmolten kaas uit Cheddarkaas. In dit land heeft de productie zich
zeer snel uitgebreid. Momenteel wordt meer dan de helft van alle kaas
verwerkt tot gesmolten kaas, wat niet pleit voor de smaak van de doorsnee-Amerikaan. Geschikte vorm en grootte van de pakjes, mooie
verpakking en reclame hebben de afzetmogelijkheid sterk bevorderd.
In ons land heeft de bereiding van gesmolten kaas zich ontwikkeld
na de eerste wereldoorlog.
Gesmolten kaasheeft enkelevoordelen:Men kan kaas gebruiken die
bepaalde gebreken - geen smaakgebreken - heeft, er is geen afval en
men kan het product afleveren in een aantrekkelijke verpakking. Men
kan verder zorgen voor volledige uniformiteit, wat betreft samenstelling en smaak door menging van partijen grondstoffen en toevoeging
van water. Dit kan men alseenvoordeel zien, doch ook alseen nadeel.
Men krijgt een massaproduct.
Wanneer men tracht het product zo goed mogelijk te maken zal
zeker mogen worden verwacht, dat daarvoor blijvend een belangrijke
afzet is te vinden. We kunnen dit ook in andere landen zien. In ons
land is ook de bereiding van gesmolten kaas voor een belangrijk deel
in een verkeerde richting gegaan.
Men heeft nl. veelal niet getracht een prima product te verkrijgen,
maar het gezocht in het voordeel op korte termijn, waardoor deze
vorm van kaasbij velen in diskrediet is geraakt.
Men ging al heel spoedig een grondstof van slechte kwaliteit gebruiken, die als gewone kaas in de handel weinig waarde had en die
speciaal hiervoor werd aangekocht. Men krijgt goede smeltkaas alleen
uit goed gerijpte rauwe kaas. Bovendien had de bereiding niet steeds
op dejuiste wijze plaats. Men beschikte niet over het nodige inzicht
in het eigenlijke „smeltproces", ging daarom in hoofdzaak empirisch
te werk en volgde bepaalde recepten.
Er werden bepaalde hoeveelheden zgn. smeltzouten toegevoegd die
een emulgerende werking hebben. Voor oude kaas zijn deze zouten
nodig, voor jonge kaas nauwelijks of niet. Deze zouten hebben een
ongunstige invloed op de smaak en de hoeveelheid moet dus zo klein
mogelijk worden gehouden.
Een ander punt is, dat men het watergehalte van de gesmolten kaas
door toevoeging van water vrij hoog kan opvoeren, waarvan ook ruimschoots gebruik werd gemaakt, ook al weer niet ter verbetering van de
kwaliteit.
Men kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de eigenschappen van het product door juiste keuze van de grondstof, nauwkeurige regeling van de zuurtegraad enjuiste dosering van de smelt-
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zouten, zodat de bereiding gebaseerd dient te zijn op wetenschappelijk
onderzoek.
Bij de ontwikkeling van de kaasbereiding in ons land heeft dus in
verschillende opzichten het voordeel op korte termijn op de voorgrond
gestaan. De oorzaak was voornamelijk te zoeken in de scherpe onderlinge concurrentie van de fabrieken.
H e t komt mij voor dat dit op de duur nadelig moet zijn. Hier is van
toepassing het gezegde „penny wise, pound foolish". Zal Nederland
in de toekomst een belangrijke betekenis houden als kaas-exporterend
land, wat uitermate belangrijk moet worden geacht, dan zal er met
alle macht naar moeten worden gestreefd een product van zo goed
mogelijke kwaliteit te maken.
De natuurlijke omstandigheden zijn in ons land in vele opzichten
gunstiger dan in andere landen. De vakkennis en bereidingstechniek
staan op een hoog peil. Wij zullen de specifiek Nederlandse kaassoorten van een betere kwaliteit kunnen maken dan in andere landen
mogelijk is.
Het op de voorgrond stellen van de grootst mogelijke kaasopbrengst
werkt zeer beslist in de verkeerde richting. Wanneer wij zouden trachten met behulp van pasteurisatie van de melk en gebruikmaking van
wetenschappelijk onderzoek te komen tot verdere kwaliteitsverbetering, zouden wij slechts iets kunnen bereiken, dat ook bereikbaar is in
andere landen.
Dit zou tengevolge hebben, dat wij op de duur onze voorsprong
verhezen. De ervaring heeft steeds weer geleerd, dat men deze zaak
niet geheel kan overlaten aan de kaasproducenten, hoewel bij hen in
het algemeen begrip bestaat voor en op verschillende wijzen wordt
gestreefd naar kwaliteitsverbetering. De goedwillenden achten zich
vaak gedwongen door een verkeerd toegepaste onderlinge concurrentie de minder goede weg te volgen, die tenslotte voor allen nadelig
moet zijn.
Het is daarom onvermijdelijk, dat van overheidswege bepaalde,
zo eenvoudig mogelijke, maatregelen worden genomen, die er toe
kunnen bijdragen, dat onze Nederlandse kaas de goede reputatie
behoudt en terug wint, voor zover dat nodig is. Deze maatregelen zullen
er op gericht moeten zijn, dat de kwaliteit van de melk verder wordt
verbeterd. Daarbij is het van het allergrootste belang, dat de veestapel
geheel tuberculose-vrij wordt gemaakt. Het laat zich aanzien, dat
dit binnen een redelijke tijd mogelijk zal zijn. In onze belangrijkste
kaasmakende provincie Friesland is dit praktisch reeds bereikt.
De bereiding van kaas uit rauwe melk van goede kwaliteit moet
aantrekkelijk worden gemaakt, b.v. door invoering van verschillend
gekleurde kaasmerken en het leggen van een heffing op de kaas uit
gepasteuriseerde melk. Door middel van de kaascontrôle acht ik dit
goed uitvoerbaar.
Het gebruik van chloorcalcium dient beperkt te worden. Voorts
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verdient het aanbeveling maatregelen te nemen ten aanzien van het
maximum vochtgehalte van de kaas.
Voor sommige soorten zal deze grens nog iets kunnen worden verlaagd. Bij een lager vochtgehalte van de kaas verloopt de rijping langzamer, doch ontwikkelt de smaak zich beter. Dit zou ook aan het
model van de kaas ten goede komen en men zou de kaas dan minder
sterk kunnen zouten. Veel kaas, vooral Edammer kaas, wordt tegenwoordig te sterk gezouten.
Van een beperking van de toevoeging van water aan de wrongel
mag ook een gunstig effect worden verwacht.
Het zou wenselijk zijn de kaas langer te bewaren voor zij in consumptie wordt gebracht. Hiermede ware rekening te houden bij de
grootte van de kaaspakhuizen.
Het komt mij voor dat het ook zijn nut zou hebben de kaasmerken
zodanig te veranderen, dat daarop een herkenningsnummer van de
fabriek wordt aangebracht, waarmede de fabrieken die een uitstekend
product bereiden een zekere goodwill zouden kunnen kweken.
Bij de aanvaarding van mijn ambt moge ik allereerst mijn dank betuigen aan H. M. de Koningin voor mijn benoeming.
Mijne Heren Curatoren,

Door mij voor te dragen voor een benoeming tot hoogleraar hebt
Gij een groot vertrouwen in mij gesteld. Ik ben U daarvoor zeer dankbaar en geef U gaarne de verzekering, dat ik er met al mijn vermogen
naar zal streven mij dit vertrouwen waardig te maken. Ik ben er ten
vollevan overtuigd, dat iksteedsop Uw steun zal mogen rekenen.
Dat Gij hebt willen bevorderen, dat er in het vervolg twee hoogleraren zullen zijn voor de zuivelbereiding wijst er op, dat Gij dit
onderdeel belangrijk acht. De zuivelbereiding omvat een zeer uitgebreid gebied enooktwee hoogleraren zullen het allerminst gemakkelijk
hebben.
HooggeachteHeer Huizinga,

Het is voor mij een bijzondere voldoening, dat Gij als Presidentcurator hebtwillen medewerken aan mijn benoeming. Ikhebvelejaren
onder Uweleiding mogen werken en iksteler prijs op bij deze gelegenheid te kunnen verklaren, dat ik U nog steeds dankbaar ben voor de
wijze waarop Gij mij mijn vorige functie hebt laten uitoefenen en voor
de steun die ik daarbij van U heb ondervonden.
Mijne Heren Hoogleraren,

Dat Gij mij waardig hebt gekeurd in Uw midden te wordenopgenomen, stemt mij tot grote dankbaarheid jegensU en ikmoge U verzekeren, dat ik mijnerzijds er naar beste vermogen naar zal streven
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om een goed collega te worden. De wijze, waarop Gij mij in mijn
nieuwe functie tegemoet zijt getreden heb ik bijzonder gewaardeerd.
Aan enkelen van U dank ik mijn wetenschappelijke vorming; ik
memoreer dit met grote erkentelijkheid.
Ik ben er van overtuigd dat, wanneer ik een beroep zal moeten doen
op Uw medewerking en steun, Gij mij die gaarne zult geven.
HooggeleerdeVan der Burg,
Gedurende vele jaren hebt Gij U w beste krachten gegeven aan de
Landbouwhogeschool en aan de Nederlandse zuivelbereiding. Gij hebt
al die tijd U w zeer zware taak op voorbeeldige wijze vervuld en veel
meer gedaan dan dat, doordat Gij ten allen tijde voor ieder klaar hebt
gestaan om adviezen te geven. Velen hebben daarvan geprofiteerd en
wel zeer in het bijzonder de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, die
dit ook heeft gewaardeerd en U benoemde tot zijn erelid. Gij hebt
in Uw loopbaan een snelle en zeer omvangrijke ontwikkeling van de
zuivelwetenschap en van de zuivelindustrie meegemaakt en kans gezien deze ontwikkeling steeds te volgen en U w onderwijs op een hoog
niveau te houden.
Het deed mij - Uw oud-leerling - goed bij Uw afscheid uit U w eigen
mond te vernemen, dat de wijze, waarop zou worden voorzien in de
vacature, die door Uw aftreden zou ontstaan, U w volle instemming
had.
Door Uw toedoen heb ik de zuivelbereiding als studierichting gekozen. Ik ben U daarvoor nog steeds dankbaar, evenals voor het vele,
dat ik van U heb geleerd, voor de steun en belangstelling en ik mag,
geloof ik, ook wel zeggen voor de vriendschap die ik van U heb
ondervonden.
Ik zie het als een zeer bijzonder voorrecht één van U w beide opvolgers te mogen zijn. Ik zal het op hoge prijs stellen dat Gij mij ook
verder van advies zult willen blijven dienen en ik hoop noglang contact
met U te kunnen onderhouden.
Hooggeleerde Mulder,
Door de benoeming van twee hoogleraren, die de taak van Professor
V A N DER BURG hebben overgenomen, is er een nieuwe situatie ontstaan.
Gij en ik zullen samen de leiding hebben van de Afdeling Zuivelbereiding en in het bijzonder een belangrijk aandeel hebben in de opleiding van de landbouwkundig ingenieurs van de studierichting zuivel.
Wij zullen daartoe enerzijds zeer nauw moeten samenwerken
anderzijds moeten streven naar een taakverdeling.
Reeds geruime tijd hebben wij een nauw contact. Vaak en uitvoerig hebben wij gesproken over het onderwijs in ons vak aan de
Landbouwhogeschool, over de onderzoekingen, die van belang zijn
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en in aanmerking komen om in ons laboratorium te worden verricht.
Steeds is gebleken, dat onze opvattingen vrijwel parallel lopen.
Een volledige verdeling is naar ons beider overtuiging niet mogelijk.
Wij waren het er over eens dat U w aandeel zou kunnen worden aangeduid met Zuivelonderzoek, bedoeld in ruime zin, terwijl de eigenlijke
zuivelbereiding, de technologie, mijn onderdeel zal zijn. Het is zonder
meer duidelijk, dat hiermede geen volledige scheiding is bereikt.
Immers Gij zult bij Uwe colleges over zuivelonderzoek en bij U w
onderzoek met de bereiding van zuivelproducten te maken krijgen,
terwijl ik bij de behandeling van de bereiding en bij het verrichten
van onderzoek op dit terrein de resultaten van het zuivelonderzoek niet
kan missen.
Bij onze besprekingen heb ik het eens zo uitgedrukt, wat Uw volkomen instemming bleek te hebben, dat Gij en ik zouden moeten zijn
als twee firmanten, die samen de belangen van één zaak behartigen.
Ik heb dan ook het volste vertrouwen, dat wij op vriendschappelijke
wijze de belangen van de Landbouwhogeschool en van de Nederlandse
zuivelbereiding zullen kunnen dienen.
Ik geef U gaarne de verzekering, dat ik er steeds naar zal streven
de bijzonder aangename verhouding, die er tussen U en mij bestaat,
te laten voortduren.
HooggeachteVan Vliet,
Wat ik zoeven heb gezegd tot de President-curator omtrent de bijzonder aangename wijze, waarop ik onder diens leiding werkzaam
ben geweest in mijn vorige functie, geldt ook voor U .
Ik verheug mij er over, dat ik de gelegenheid heb U dat op deze
plaats te mogen zeggen.
Zeer Geleerde Boekei,
Ik dank U voor de aangename verhouding, die er tussen U en mij
heeft bestaan. In het bijzonder ben ik er U zeer erkentelijk voor, dat
U volkomen begreep, dat ik als Rijkszuivelconsulent voor Friesland
slechts weinig tijd kon geven aan het consulentschap, aangezien het
directoraat van de Rijkszuivelschool mij vrijwel geheel in beslag nam.
Met veel personen uit de zuivelwereld heb ik in vorige werkkringen
°P de meest aangename wijze mogen samenwerken. Zij zullen mij,
naar ik verwacht, ten goede houden, dat ik hen niet allen noem. Ik
hoop van harte, dat de vriendschap met hen zal blijven bestaan.
eren leden van het personeel, oud-leerlingenen leerlingen van de RijksVele jaren bracht ik in Uw midden door en ik bewaar daaraan de
meest prettige herinneringen. Ik heb met zeer veel voldoening het
directoraat van de Rijkszuivelschool waargenomen.
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Ik was daaraan zeer gehecht en zou vrij zeker ook niet hebben kunnen afzien van die betrekking, wanneer de verplaatsing van de school,
die door allen die het wel menen met de Nederlandse zuivelbereiding
en met het zuivelonderwijs in hoge mate wenselijk werd geacht, niet
was verhinderd via de politiek door de actie van plaatselijke belanghebbenden, die alle middelen geoorloofd achtten.
Een zeer vreemde ervaring, die wij toen hebben opgedaan was ook
wel, dat één van de grote zuivelorganisaties ons in de steek liet door
enerzijds aan de Minister de verplaatsing te verzoeken en anderzijds
voor een door de Minister ingestelde adviescommissie iemand aan te
wijzen, die tegen de verplaatsing was, waardoor de kleinst mogelijke
meerderheid tegen de verplaatsing kon adviseren.
Datnes enHerenStudenten,
Er zullen er onder U zijn, die het vak zuivelbereiding als onderdeel
bij Uwe studierichting overbodig vinden.
Ik mag aannemen, dat Gij een ruime belangstelling zult hebben
voor de Nederlandse landbouw als geheel. In ons land komt het grootste deel van de inkomsten van de landbouw uit de veehouderij en de
daarmede zeer nauw verbonden zuivelbereiding. De verschillende
wijzen, waarop de melk tot zuivelproducten kan worden verwerkt,
heeft grote betekenis voor de financiële uitkomsten van het landbouwbedrijf.
Daarom is het nodig te achten dat Gij, en dat geldt wel in de eerste
plaats voor degenen, die later een functie zullen vervullen bij de landbouwvoorlichtingsdienst, inzicht hebt in de betekenis, de mogelijkheden en de belangrijkste problemen van de zuivelbereiding.
Degenen, die de studierichting zuivel hebben gekozen, stellen zich
voor later een werkkring in de zuivel te vinden. Sommigen vragen zich
af of dit wel mogelijk is in verband met het beperkte aantal betrekkingen.
O m het te bereiken is vooral Uwe medewerking nodig. Gij zult
daaraan zelf veel kunnen doen door te beseffen, dat Gij naast een
zekere hoeveelheid kennis voor alles inzicht in de zeer vele zuivelproblemen moet bezitten en vooral ook door het verkrijgen van kennis
van de praktijk.
In zuivelkringen wordt aan dit laatste algemeen, en zeer terecht,
grote waarde toegekend.
Verplicht is een praktijktijd van ten minste een halfjaar na Uw candidaatsexamen. Dit is niet veel. Zal deze tijd zoveel mogelijk nut afwerpen, dan dient Gij U theoretisch algemeen te hebben voorbereid.
Daarom zal de candidaatsstudie op de gehele zuivelbereiding betrekking moeten hebben.
Ik acht het zeer aanbevelenswaardig, dat Gij ook voor U w candidaatsexamen grondig met de praktijk kennis maakt.
Wij zullen er naar moeten streven, dat het als vanzelfsprekend wordt
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beschouwd, dat men voor leidende functies, waarvoor een wetenschappelijke vorming nodig is, in de eerste plaats aan landbouwkundig
ingenieurs denkt.
Ik stel er prijs op een nauw contact met U te onderhouden en zal U
gaarne, zoveelin mijn vermogen ligt,van dienst zijn.
Ik dank U voor Uwe aandacht.

5. D E O N T W I K K E L I N G S G A N G D E R
PLANTENVIROLOGIE
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE VIROLOGIE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 24 NOVEMBER 1950 DOOR

DR. IR. T. H. THUNG
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool,
Mijne Heren Hoogleraren, Mevrouw en Mijne Heren
LectorenenDocenten,
Dames enHeren WetenschappelijkeMedewerkers,
Dames en Heren Ambtenaren en Beambten, Dames en
HerenStudentenenvoorts Gij allen, diedoorUwetegenwoordigheid blijk geeft van Uwe belangstelling,
%eer gewaardeerde toehoorders,

Weinigen der enthousiaste bewonderaars van de kleurenpracht van
bloemstukken van oud-Hollandse schilders komen op de gedachte, dat
hier vaak zieke planten zijn afgebeeld. En toch hebben virusziekten tot
de kleurpatronen van deze stillevens bijgedragen.
Wij vinden dezg.gebroken tulpen veelvereeuwigd. Zonder dat men
de aard van de gebroken bloemen kende, is volgens KRELAGE (1946)
de gehele tulpenhandel van de zeventiende en achttiende eeuw beheerst geweest door deze „gebroken" of te wel „fijne verscheidenheden". De wisselvallige uitkomsten van de teelt hebben dan ook het
speculatief karakter van deze handel uitgemaakt.
Met de hulpmiddelen, die de plantenvirologie ons thans verschaft,
zijn wij nu haast onbeperkt in staat tulpen, gladiolen, muurbloemen,
anjers, zinnia's en andere siergewassen de meest uiteenlopende kleuren
te doen aannemen, van rijke pracht tot bizarre nuancering toe.
Hier opent zich voor ons een wereld van kleurenverscheidenheid
die met de kennis van onze dagen, een naar onze wil te hanteren besmetting als grondslag blijkt te hebben.
Aanvaardde men in de bloeitijd van de oud-Hollandse schilderkunst vormenrijkdom en kleurenweelde als een Godsgeschenk en beschouwde men ziekten en epidemieën veelal als het werk van bovennatuurlijke krachten, thans lijkt het wel of er geen mysterie meer bestaat in onze verhouding tot de natuur en is men overtuigd van eigen
kunnen. Het regelen van vorm en kleur bij dier en plant is van onze
wil afhankelijk gemaakt en virus-besmetting die eertijds grote epidemieën veroorzaakte, kan nu bedwongen worden. In vorige eeuwen
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konden vele besmettingen welke thans een halt kan worden geboden
's werelds loop bepalen. Denken wij slechts aan de pokken en aan de
gele koorts, zij hebben menig keer de geschiedenis een wending gegeven. Over de pokken schreef ZINSSER (1935), dat deze omstreeks het
jaar 1000 telkens opnieuw uit het Oosten door terugkerende kruisvaarders werden binnengevoerd. Het is heel waarschijnlijk, dat het
droevelotvanhetlegervan Frederik Barbarossa veroorzaakt werd door
pokken en niet door overmacht. De inval der Mongolen bracht een
nieuwe massa-infectie. Op den duur werd deze ziekte aanvaard als
één der onvermijdelijke beproevingen der mensheid.
De pokziekte volgde ook de ontdekkingsreiziger naar de nieuwe
wereld op de voet. Bij de verovering van Mexico en de snelle onderwerping der machtige inheemse stammen, werd de Europeaan ongetwijfeld bijgestaan door lugubere bondgenoten: ziekten en plagen,
voor welke deinboorlingen even gevoelig waren alskinderen. Hiervan
hadden depokken de hevigste uitwerking. Een neger van het schip van
Narvaez bracht de infectie van pokken aan land en men neemt aan,
dat 3.000.000 Indianen er aan gestorven zijn.
De pokken-epidemieën over de gehele wereld waren in de volgende
twee eeuwen zó hevig en zó algemeen, dat het moeilijk is er ons in de
tegenwoordige tijd een denkbeeld van te vormen. Men mag met zekerheid zeggen, dat deze toestand nog onveranderd zou voortbestaan,
elke komende generatie opnieuw teisterend, wanneer JENNER niet zijn
geniale ontdekking had gedaan.
Het ontstaan van de Republiek Hawaii is te danken aan een andere
virusziekte, degelekoorts,diede daar opererende Franse troepen bijna
geheel te gronde richtte, waardoor de onderwerping van dat land voor
Frankrijk onmogelijk werd.
De Spaanse griep veroorzaakte in één jaar tijds een groter aantal
slachtoffers dan de eerste wereldoorlog in 4 | jaar.
Door passieve of actieve immunisatie kan de medicus tegenwoordig
de uitbreiding van vele virusziekten voorkomen en aldushet catastrophaal optreden ervan verhinderen. Vermeld worden alsvoorbeeld nog
hondsdolheid en gele koorts.Toch staat ookin onze dagen de medische
virologie nog voor talloze problemen, welke voor de volksgezondheid
van grotebetekeniszijn. Hier mogeslechtshet vraagstuk van de kinderverlamming genoemd worden.
Het is niet zonder reden, dat ik wat langer bij de humane virologie
stil stond. Het zal U blijken, dat er een belangrijk verband bestaat
tussen deze tak van de medische wetenschap en de planten-virologie.
Overgaande naar het gebied van de veeteelt en landbouw, zijn het
o.m. mond- en klauwzeer, pseudo-vogelpest en honderden virusziekten
h"H i Jk tum bouwgewassen, die grote schade veroorzaken. Mij nu
Dijdelandbouwbepalende mogeikenkelevoorbeeldenhieraanhalen;ik
b ch'kk m C e S t - U k b u i t e n l a n d s e gegevensmoetenputten. In dit opzicht
en wem Nederland nog niet over voldoende documentatie.
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I n Engeland kunnen verliezen aan consumptie-aardappelen door
bladrol enY-virus slechts vermeden worden doorhetjaarlijks van elders
betrekken van 500.000 ton pootgoed ter waarde van £ 5.000.000.
Aardappel X-virus reduceert de wereld-opbrengst van dit gewas
met minstens 10%.I n Groot-Brittannië veroorzaakt volgens SMITH en
MARKHAM (1945) dit virus een verlies van 1.000.000 ton per jaar.
Tabaksmozaiek veroorzaakt naar schatting in de U.S.A. een jaarlijks
verlies van20.000.000 kilo tabak. Ditzelfde virus verlaagt de opbrengst
van tomaten metten minste 1 0 % .In Europa reduceert de vergelingsziekte bij suikerbiet de suikeropbrengst met meer dan 2 0 % . In de
Zuidelijke staten van Amerika is de phony-disease de schrik van de
perzikteler. In een poging haar te stuiten werden alleen in de staat
Georgia meer d a n 1.000.000 perzikbomen gekapt. Sinds haar optreden
heeft deze ziekte meer dan 2.600.000 bomen vernield, de geleden
schade wordt op $ 75.000.000 geraamd, aldus meldt een officiële
publicatie van het U . S . Department of Agriculture (1950).
Wat betreft de tropische landbouw, vermeld ik de grote schade van
recente tijd die de swollen shoot-ziekte aan de cacao-aanplantingen
veroorzaakt. Bawden (1950) deelt meedat aan de Goudkust meer d a n
1.000.000 bomen door de ziekte verwoest zijn en dat in de Eastern
Province, waar cacao het meest intensief wordt geproduceerd de opbrengst daalde van 116.000 ton in 1936tot 64.000 ton in1945.
De bestrijding vanvele planten-virusziekten, diewethans reeds voor
een deel in dehand hebben, zalin dekomende decennia nogveel doelmatiger kunnen plaats hebben. Behalve opde grote vlucht van wetenschap en techniek, kan hier gewezen worden op het grote aantal
enthousiaste werkers dat zich heden ten dage over de gehele wereld
aan de betreffende problemen wijdt.
De geschiedenis der plantenvirologie wilde ik nu graag aansluitende
aan een overzicht van COOK (1947) en van SMITH (1948) uit een

nieuwe gezichtshoek met U bezien. Volgens onze opvatting zijn we
thans in devierde phase van de ontwikkelingsgang vanhet onderzoek.
De eerste phase moeten we dan laten beginnen met de beschrijving
van tulpen door CHARLES DE L'ECLUSE uit 1576,welke tulpen wij nu
„gebroken" noemen. Ditis niet zo'neerbiedwaardig begin alsdatvan
de humane virologie, die met een mededeling komt van ongeveer
1700voor Christus over het optreden van pokken in China. Ongetwijfeld zullen echter in Oosterse geschriften ookwelvoor de plantenvirologie gegevens van oudere datum gevonden kunnen worden.
Deze eerste periode die tot 1869duurt, kan beschouwd worden als
het tijdvak, waarin men zich allengs bewust wordt van het optreden
van abnormale verschijnselen, die wij thans als virusziekten kwalificeren. In het midden van de achttiende eeuw werden bij het jongste
cultuurgewas, de aardappel, verontrustende waarnemingen verricht.
SALAMAN (1949), die de geschiedenis ervan heeft nagegaan, vermeldt
o.m., datde„krulziekte" ofzg. ontaarding eendusdanige opschudding
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veroorzaakte, dat de Agricultural Society of Manchester in 1778 een
zilveren beker uitloofde „to the person who should discover, by actual
experiment, the most probable cause of the curled disease of potato".
Tegen het einde van deze periode ni. in 1859 beschrijft VAN SWIETEN,
Directeur van de tuinbouwschool Frederiksoord, voor de eerste maal
een ziekte bij de tabak in Eist, die 23 j a a r later door ADOLF M A Y E R
met de naam „mozaiekziekte" zou worden aangeduid.
Deze pas besproken eerste periode zouden we kunnen noemen de
phase van de symptomatiek.
I n de daarop komende periode, die we rekenen te beginnen in 1869
en die we met het j a a r 1906 willen afsluiten, wordt de basis gelegd
voor het wetenschappelijk onderzoek in al zijn geledingen.
De besmettelijkheid van verschillende virusziekten wordt bewezen
o.m. door M A Y E R die, verbonden aan het toenmalige Rijkslandbouwproefstation in Wageningen, in 1886 voor het eerst de mozaiekziekte
van de tabak met sap van zieke op gezonde planten overbracht. D e
n a a m van „mozaiekziekte", ontleend aan het bladpatroon van lichten donkergroen, is thans zó ingeburgerd, dat virusziekten bij planten
in het algemeen als „mozaiekziekten" worden aangeduid. Zelfs noemt
H E A L D (1926) de tegenwoordige tijd van de Phytopathologie de „ m o saic age".
Dat het j a a r 1869 als begin van deze periode is gekozen, vindt zijn
reden in het feit, dat het in ditj a a r aan twee tuinders gelukte de bontheid van Abutilon striatum Thompsonii, door enting op uit zaad verkregen
groene Abutilon, over te brengen. Het waren LEMOINE in Frankrijk en
M O R R E N in België. Dit gaf aanleiding tot nader onderzoek in Duitsland;de namen van LINDEMUTH en BAUR moeten in dit verband worden
genoemd. BAUR kwam o.a. op de gedachte, dat er verband zou bestaan
tussen deze bontbladerigheid en de mozaiekziekte van tabak.
In het laatste decennium van de vorige eeuw werd het virusonderzoek krachtig ter hand genomen in Amerika. E R W I N F. SMITH toonde
de besmettelijkheid van ziekteverschijnselen van de perzik, waarbij hij
geen schimmels of bacteriën vond, door middel van entingen aan.
De tabaksplant bleef een geliefkoosd en dankbaar onderwerp. I W A NOWSKI kwam in 1892 in de Academie van Wetenschappen te St.
Petersburg met een mededeling over filtratie-proeven met het sap van
mozaiekzieke tabaksplanten ; hij constateerde dat het infectieuze agens
de poriën van een Pasteurkaars passeert. Dit is de eerste waarneming
over nltreerbaarheid van viren. Dan komen LÖFFLER en FROSCH in
Duitsland in 1898 met filtratie-proeven bij het mond- en klauwzeer.
*hj de onderzoekers van die tijden bleef de opvatting van PASTEUR
en K O C H prevaleren, dat alleziekteverwekkersmicro-organismen zouden
zijn; maar dan treedt Nederland weer op de voorgrond. Naar aanlei1RQ« V - n Zi!^n t C ^ V a S e n i n g e n begonnen proeven stelt BEYERINCK in
1Ö98 zijn theorie op van het „contagium vivum fiuidum", de levende
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vloeibare smetstof, waardoor hij de eerste is, die stelling neemt tegen
de hiervoor genoemde opvatting.
Verschillende weerstanden kwamen tegen zijn theorie op. Sommige
onderzoekers begonnen in de smetstof een door de plant geproduceerd
gift te zien, waardoor het levend-zijn van het agens in duscussie
kwam. Anderen zagen als ziekteoorzaak afwijkende enzymatische processen.
De bovengeschetste periode zou ik de phase van de studies der infectieuziteit willen noemen. De thans volgende derde phase zou m.i.
als die der epidemiologie (misschien naar de letter beter studie der
epiphytieën) te karakteriseren zijn; zij begint in 1906 met de overbrenging van de dwergziekte van de rijst in J a p a n met de cicade
Nephotettix apicalis, waardoor de belangrijkheid van verspreiding van
virusziekten door insecten werd gedemonstreerd. Oorspronkelijk werd
bij planten, die na insectenbezoek ziek werden, gedacht aan beschadiging of vergiftiging.
Het in de tweede ontwikkelingsphase schuchter begonnen wetenschappelijk onderzoek komt in deze phase tot verdere ontplooiing,
waaraan Wageningen ook weer zijn aandeel mocht bijdragen.
Door Q U A N J E R en medewerkers werden nl. in het tweede decennium dezer eeuw onderzoekingen verricht over aardappelziekten, die
vroeger aan ontaarding werden toegeschreven. De bladrolziekte van
dit gewas, na de anatomische onderzoekingen van QUANJER ook als
phloëemnecrose aangeduid, nam hierbij een ruime plaats in. De besmettelijkheid van dit verschijnsel kon door hem in 1913 met behulp
van entproeven worden aangetoond. Na systematisch te Oostwold en
Wageningen uitgevoerde veld- en kasproeven ontdekte O O R T W I J N
BOTJES de buurplantenbesmetting en in 1920 kon hij de bladluis Myzus
persicaeals overbrenger van het bladrolvirus aanwijzen. Met de vooral
van Duitse zijde gepropageerde Abbau-hypothese, die neerkwam op
overerving van verworven eigenschappen, was hiermee voorgoed afgerekend.
Reeds eerder, nl. in 1914 was door ALLARD gewezen op het vermogen van de perzikluis tot het overbrengen van een virus. Dit was de
eerste keer, dat het belang van Myzus persicae als vector naar voren
kwam en sindsdien is een overstelpend aantal mededelingen verschenen
over virusziekten van uiteenlopende planten, die door deze luis worden
overgebracht.
Het was door een toeval, dat ALLARD tot zijn ontdekking kwam. Hij
meende met tabaksmozaiek te werken en te zien dat dit door de luis
werd overgebracht. Doch het hierop gelijkend komkommermozaiek
moet ook in zijn tabaksplanten aanwezig geweest zijn en het was dit
komkommermozaiek welk werd overgebracht. Immers Miss HOGGAN
toonde later, in 1934, in Wisconsin aan, dat het klassieke tabaksmozaiek niet, het komkommermozaiek wel door de perzikluis wordt
overgebracht.
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Sinds ALLARD'S ontdekking zijn vele, vooral zuigende insecten, als
„vectoren" gevonden.
De mij toegemeten tijd veroorlooft mij slechts een uiterst beperkt
aantal vondsten op virologisch gebied aan te roeren.
HOLMES ontdekte in 1928het vermogen van Nicotiana glutinosa om
tabaksmozaiekvirus in necrotische vlekjes te localiseren, waardoor de
weg geopend werd tot quantitatief werken.
HOLMES in Amerika en SAMUEL in Australië brachten in respectievelijk 1931 en 1934 belangrijke gegevens bijeen over de verspreiding
van het virus van tabaksmozaiek in tabaks- en tomatenplanten.
Hoe eenplant, diemetvirus besmet enal ofniet gedeeltelijk hersteld
is, zich gedraagt na hernieuwde infectie met hetzelfde ofeen verwant
virus, werd het eerst beschreven op grond van proeven bij tabak in
1931 op J a v a .
Onafhankelijk hiervan deden kort daarop SALAMAN in Engeland en
OORTWIJN BOTJES in Nederland dergelijke waarnemingen bij de aardappel. Door hen, en ook door Amerikaanse onderzoekers op dit gebied, werd gesproken van „verworven immuniteit", maar Q uANJER
heeft uiteengezet dat de onvatbaarheid ener reeds besmette plant voor
hernieuwde infectie slechts zolang aanhoudt als het eerste virus nog
aanwezig is. Meestal is dit echter levenslang. Aan Franse beoefenaars
der humane pathologie ontleent hij in dit verband de term „premuniteit". Voor de gezondheidstoestand der planten heeft dit gedrag niet
de betekenis, die de verworven immuniteit heeft voor de mens en de
dieren. Des te belangrijker is de premuniteit voor het opsporen van
verwantschap tussen viren.
Hiermee betreden wij het gebied van de virus-systematiek. JAMES
JOHNSON in Wisconsin legt in het midden der twintiger jaren de basis
voor een classificatie der virusziekten waarvoor hij, naast de symptomen die deze ziekten bij de „waardplantenreeks" verwekken, ook
enkele eigenschappen in aanmerking neemt, diehet infectieuze sapin
vitro kenmerken. Deze eigenschappen hebben betrekking op de verdunningsgrens, d.i. de uiterste verdunning van het sap waarmee nog
infectie kan plaats hebben, en de inactiveringstemperatuur van het
gedurende tien minuten verhitte sap.
Ook andere methoden om het virus buiten de plant te bestuderen
komen in zwang. H E L E N PURDY BEALE werkt in dej a r e n 1929 tot 1944

op het Boyce Thompson-Institute te Yonkers de serologische methode
uit, welke in 1927door DVORAK was aangegeven.
ELFORD in Engeland perfectionneert de vervaardiging van collodionmembranen met poriën van gelijke diameter, welke diameter naar believen kan worden geregeld. Hiermee isde viroloog in staat de grootte
der virusdeeltjes te bepalen.
an veel betekenis zijn de onderzoekingen over de relatie tussen
virus en vector, die STOREY te Amani in Oost-Afrika verrichtte. Het
object van onderzoek was een virusziekte bij maïs, die overgebracht
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wordt door de cicade Cicadulina mbila. STOREY toonde aan, dat er
twee vormen van dit insect voorkomen; de enevorm iswelin staathet
virus over te brengen, terwijl de andere dit niet kan. STOREY maakte
waarschijnlijk, dat het hier eenverschil in permeabiliteit van de darmwand ten aanzien van het virus betreft, daar hij de normaal niet als
vector optredende Cicadulinatot virusoverbrenger kon maken door de
darmwand met een fijne naald te doorboren.
Nadat in Amerika waarnemingen waren verricht over een biologisch verband tussen het curly top virus van de biet en de cicade, die
als vector optreedt, was E L Z E in 1927de eerste, dieeen dergelijke verhouding ontdekte tussen het bladrolvirus en de perzik-bladluis. Deze
Wageningse vondst werd door verder onderzoek in Engeland gevolgd,
op grond waarvan Mrs HAMILTON WATSON de viren indeelde in „persistent" en „non persistent". De eerste maken in tegenstelling met de
tweede een incubatie- en circulatie-periode in de vector door voor zij
een gezonde plant kunnen infecteren. H e t begrip circulatie-periode
stamt van H I L L E R I SLAMBERS (1941).

Het zou mij te ver voeren de nogingewikkelde verhoudingen tebespreken, die bestaan tussen enkele in Amerika optredende viren en
h u n vectoren en tussen het „spotted wilt" virus en de overbrengende
thripsen (SAMUELenBALD 1933) ;slechts zij vermeld, dat BLACK (1949)
er in slaagde aan te tonen, dat het virus van „clover club leaf" in de
overbrengende cicade tot vermeerdering komt.
In Californie maakten TAKAHASHI en RAWLINS zich in het begin der
dertiger jaren verdienstelijk met experimenten over virus in vitro,
waarin we eenovergang naar devolgende phase zien. Zij constateerden,
dat het sap van tabaksmozaiekzieke planten na verwijdering van de
chloroplasten en zetmeelkorrels het verschijnsel van dubbelbreking
bij stroming vertoont. Het sapvan gezonde planten, op dezelfde wijze
bewerkt, is niet dubbelbrekend. Conclusie: het verschijnsel wordt teweeggebracht door het virus endevirusdeeltjes moeten langgerekt zijn.
De vierde phase kenmerkt zich door onderzoek omtrent het chemisme vanhetvirus zelf en brak aan,toen STANLEY, destijds in Princeton,
in 1935de isolatie van het tabaksmozaiekvirus tot stand bracht. Het
bleek een eiwit te zijn met hoog moleculairgewicht, dat hij na zuivering als kristallijn beschouwde. O p het microbiologisch congres van
het daaropvolgend j a a r te Londen werd deze mededeling door velen
met enige scepsis aanvaard; met het kristallijne karakter van het geïsoleerde virus zouin één slag een eind zijn gemaakt aan de strijd over
het al of niet levend-zijn van het virus.
STANLEY zelf heeft echter naar aanleiding van de door hem kristallijn gedachte smetstof niet beweerd, dat het virus als levenloze stof
moest worden opgevat. Hoe dit zij, de toekenning der Nobelprijs getuigt van de betekenis van zijn onderzoekingen.
BAWDEN en PIRIE (1937) hebben het onderzoek van STANLEY herhaald en vervolgd. Zij hebben gevonden, dat het mozaiekvirus en
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andere gezuiverde viren (o.a. tomaten bushy stunt virus) nucleoproteiden zijn, d.w.z. verbindingen van eiwit met nucleinezuur. Verwante nucleoproteiden komen als normale bestanddelen voor in de
celkern en in de mitochondria.
In de vierde phase valt ook de toepassing van de ultra-centrifuge
en het electronenmicroscoop. I n 1939 kwamen de Duitse onderzoekers
KAUSCHE, PFANKUCH en RUSKA met de eerste afbeelding van het tabaksmozaiekvirus;zij zagen vage streepvormige lichaampjes in het sap van
zieke, doch niet in dat van gezonde planten. Een belangrijke verbetering in het zichtbaar maken van viren hebben wij te danken aan de
Amerikanen WILLIAMS en WYCKOFF (1944). H u n methode is bekend
onder de term „shadowcasting" en berust op zijdelingse bestraling met
gouddeeltjes. O p de bestraalde zijde slaat goud neer; op de tegenoverliggende zijde niet. Het effect hiervan komt in de electronenfoto's als
dieptewerking en scherpe begrenzing der deeltjes tot uiting.
Toepassing van een nieuwe droogmethode van de preparaten door
ANDERSON ontwikkeld heeft thans in bepaalde gevallen shadowcasting
overbodig gemaakt. Hierover zijn gegevens medegedeeld op het internationaal electronenmicroscopisch congres, dat onlangs te Parijs
plaats had. Uit het verslag van VAN DER W A N T , die als vertegenwoordiger van het I.P.O. het congres bijwoonde, zij het volgende ontleend :
De studie der bacteriophagie is door ANDERSON'S methodiek een stap
vooruit gebracht. Hij kon aantonen, dat de positie van bepaalde
phagen ten opzichte van een colibacterie anders is dan tot nu toe
voorgesteld. Ze werden als spermatozoïdachtige lichamen beschouwd
met een kop en een verlengstuk, dat als staart werd gezien. De kop
zou in het bacterielichaam dringen. Volgens ANDERSON blijkt thans,
dat het verlengstuk zich het eerst richt naar de bacterie, zodat we
beter kunnen spreken van snuiten dan van staarten. Hiermee is uiteraard nog niets gezegd omtrent het mechanisme van het binnendringen.
Voorts is de microtechniek verbeterd, zodat het mogelijk is een
virus niet alleen in vitro, doch ook in cellen waar te nemen. Men kan
nu de coupes zo dun maken, dat ze in het electronenmicroscoop doorstraalbaar zijn. Tot dit doel heeft BRETSCHNEIDER te Utrecht het microtoom verbeterd. Hij vond door een toeval een museumstuk van 60 j a a r
oud, het RocKiNG-microtome, waarmee hij nu na enige verbeteringen
weefsel-coupes van ± 0 , 2 micron vervaardigt.
WYCKOFF liet op genoemd congres te Parijs een foto zien van een
coupe van een parenchymcel van een tabaksplant besmet met mozaïekvirus. In het cytoplasma was een dradige franjeachtige massa te
zien, die als virusdeeltjes werd gekwalificeerd. Deze waarneming kan
een oplossing geven op de vraag in welke vorm het virus zich in het
protoplasma bevindt.
De Papierchromatographie, welke sedert 1944 in navolging van
CONSDEN, GORDON en M A R T I N algemeen voor de bepaling van aminozuren en suikers wordt gebruikt, vindt ook in de virologie toepassing.
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Oorspronkelijk heeft men hiermee hydrolysaten van sterk gezuiverde
virus-preparaten onderzocht om te bepalen, welke aminozuren als
bouwstenen van het viruseiwit optreden. Thans wordt ook nagegaan
of er verschillen bestaan in het voorkomen van vrije aminozuren in het
sap van zieke en gezonde planten. Langs deze weg toonden de Canadezen ANDREAE en THOMPSON ditj a a r aan, dat in het perssap van bladrolzieke aardappelknollen de aminozuren tryptophaan en tyrosine nagenoeg niet voorkomen. Ze kwamen wel voor in het sap van gezonde
aardappelknollen, die onder dezelfde omstandigheden als de zieke
waren geteeld. Mogelijk is op dit verschil een diagnosemethode op te
bouwen, hetgeen voor de Nederlandse landbouw van groot belang
zou zijn. Voorlopige waarnemingen van ROZENDAAL te Wageningen
maken dusdanige verschillen voor hier te lande optredende bladrolviren ook waarschijnlijk.
T e spreken over de invloed van warmte-behandeling op virusziekten en over de studies betreffende de wisselwerking tussen groeistoffen
en viren in de plant, zou mij te ver voeren. Ook de sérologie, in Nederland door VAN SLOGTEREN sterk uitgebreid, kan hier niet behandeld
worden. Dit alles zijn resultaten van de vierde phase van het virusonderzoek, een phase die gekenmerkt zou kunnen worden als die van
de virusanalyse en wier overgang in een volgende zich in onze jaren
begint aan te kondigen.
Meer en meer zijn wij allen overtuigd geraakt van de wereldomvattendheid der problemen. Evenmin als de viren van mens en dier
zijn die der planten aan landgrenzen of continenten gebonden. Het
transport van plantenmateriaal, één der wijzen waarop zich plantenziekten en virusoverbrengende insecten verspreiden, is even oud als de
volksverhuizingen. Een voorbeeld van verspreiding over grote afstanden en over lange tijdsperioden, is de „quick decline" van de
citrus. De opvatting van T E R R A op J a v a is, dat de haard ervan Zuid
Oost-Azië is. Waarschijnlijk is in de Compagnietijd besmet citrusmateriaal naar de K a a p vervoerd. V a n d a a r zou dan de ziekte via
Argentinië etc. Californie bereikt moeten hebben. Tegenwoordig
schijnt ze ook in Australië voor te komen.
Zoals de ontogenie een afspiegeling is van de phylogenie, brengt
menig individueel onderzoek ener virusziekte ons de geschetste ontwikkelingsgang der virologie in herinnering. Studie der symptomen
eerst, dan die der besmettelijkheid, vervolgens der verspreidingswijze
en der smetstof zelf zijn ook in het hedendaags onderzoek de vier opeenvolgende phasen. Wat zal nu voor de individuele onderzoeker en
wellicht dus ook voor de virologie in haar geheel de vijfde phase zijn?
Voor mij is de verdieping van het inzicht in de verhouding tussen
plant en virus één der belangrijke opgaven voor de toekomst. Tegenover de desorganiserende werking van het virus stelt de plant h a a r
organisatievermogen. Minder gemakkelijk dan de mens en het dier,
van welke men lichaamsvochten kan aftappen, laat de plant zich d e
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geheimen van haar weerkracht ontroven. Ook is er een wezenlijk verschil tussen de reactie van het menselijk en dierlijk lichaam, dat middels zijn antilichamen een strijd tegen het virus voert, en die van de
plant die er hoogstens in slaagt de virusaantasting te localiseren en
aldus in toom te houden. De enzymatische processen die het virus ten
eigen nutte ombuigt, blijken dan een zekere weerstand te bieden en in
het georganiseerde verband van de plant tevolharden. Zodoende wordt
soms een uitbreiding van de virusproductie in de plant verhinderd.
GENDRON van het laboratorium van Limasset te Versailles vond nu,
dat behandeling van tabaksplanten met o.a. cocosmelk de productie
van virus remde. Door VAN OVERBEEK, CONKLIN en BLAKESLEE was
reeds eerder ontdekt, dat cocosmelk factoren bevat, die in kunstmatig milieu embryo's tot een georganiseerde ontwikkeling brengen.
De mogelijkheid bestaat, dat in de proeven van GENDRON deze zelfde
factoren uit de cocosmelk het organisatievermogen van de plant versterkten tegenover de desorganiserende werking van het virus. Wanneer wij deze hypothese verder doordenken, komen we tot de veronderstelling, dat het feit dat virusziekten zelden door zaad worden overgebracht te danken zou kunnen zijn aan de organiserende factoren, die
in het natuurlijk milieu van de embryo's voorkomen. Cocosmelk is
immers niet anders dan het natuurlijk milieu van het embryo van de
cocospalm, en het zou vreemd zijn indien slechts in dit geval dergelijke
organiserende factoren in het zaad aanwezig waren.
Onafhankelijk hiervan komt de vraag op, waarom - voor zover bekend - in de cocospalm geen viren voorkomen, hetgeen zeer gunstig is
voor deze voor de wereldhuishouding zo belangrijke plant. Immers
zoals CRAMERin zijn inaugurele rede zegt (1948), zij „blijft in leven door
één microscopisch plekje weefsel, in het hart van de kroon verborgen,
dat men met een enigszins verwrongen terminologie de Achilleshiel
van de boom zou kunnen noemen: wordt het gekwetst, dan betekent
dit de dood van de plant".
Zo blijft het wonder van de synthese der viren, waarbij van enkele,
op een speciale wijze samengestelde nucleoproteiden, in een levende
plantencel na een bepaalde tijd een lawineachtige vermeerdering
plaats vindt, in het middelpunt der belangstelling. Vragen bouwen zich
om dit punt heen op, zoals de vraag, waarom de sterkte van deze
vermeerdering afhankelijk kan zijn van de plaatsing van de betreffende
plantencel t.o. van de nervatuur.
Zou ook hier sprake zijn van het organiserend vermogen van de
plant. Ook de vraag, welke enzymatische processen van directe invloed op de vermeerdering van het virus zijn, zoals deze voor de vermeerdering van sommige bacteriophagen van E. coli B door R U T T E N
(1950) zijn bestudeerd en van het tabaksmozaiek door WOODS en
u
^ U J (19^1)- Dat het substraat een overwegende factor betekent
wordt door M O R E L en LIMASSET bewezen, aangezien in „tissus accoutumes hcht mutaties van het tabaksmozaiek ontstaan.
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De mogelijkheid, dat sommige viren in bepaalde gronden blijven
voortbestaan en van hieruit weer de plant aantasten, doet vermoeden,
dat deze nucleoproteiden hier een bijzondere vorm aannemen, die door
bodemorganismen niet kan worden vernietigd. Dit alles geeft richtlijnen van ontwikkeling voor de plantenvirologie aan.
Omtrent het verband tussen humane en planten-virologie gaf ik
reeds een aanduiding. K O L K , die een studie publiceerde over het
epidemisch optreden van kinderverlamming (1949) heeft het verband
als volgt geredigeerd:
V a n primair belang voor het optreden van een epidemie is een bepaald aantal eerste gevallen. Daarna speelt de weersgesteldheid een
doorslaggevende rol. Blijft de temperatuur gedurende 10 à 14 dagen
gemiddeld boven 25 °C, terwijl het weer in die periode droog is, dan
zal zich uit die eerste gevallen een epidemie ontwikkelen. Merkwaardig is dat, voor zover K O L K kon nagaan, poliomyelitis-epidemieën hun
haard nimmer vinden in de kern van steden, doch steeds aan de stadsrand. Daar het nog niet duidelijk is, waar de smetstof achterblijft en
waar zij,voor het uitbreken van een epidemie vandaan komt, veronderstelt KOLK, dat één der mogelijkheden het voorkomen van dit virus in
de grond zou kunnen zijn. Aangetoond is, dat het gedurende epidemieën in actieve toestand in riolen wordt aangetroffen ; tevens kon het
worden geïsoleerd uit het stof van de ziekenkamers.
In dit verband dringt zich een vergelijking met plantenviren op.
Ook bij plantenvirusziekten is de invloed van weersomstandigheden
meermalen aangetoond. Zo vond TJALLINGII (1944), dat een virusziekte bij de augurken zich op twee wijzen kan voordoen, nl. als verwelkingsziekte, wanneer de temperatuur gedurende een kritische periode van 10 tot 17 dagen beneden de 25 °C komt, en als mozaiekziekte
indien de temperatuur boven 25 °C blijft. In bepaalde bonenrassen
komt een hevige necrose voor, die toegeschreven moet worden aan
Phaseolus-virus1. Deze necrose treedt echter op wanneer de temperatuur boven 20 °C komt (GROGAN en W A L K E R , 1948); is ze lager,
dan blijft de ziekte achterwege. Voorts zijn, zoals gezegd, verschillende
plantenviren bekend, die in de grond blijven voortbestaan. O p grond
van deze analogieën verdedigt K O L K de noodzaak van een nauwer
samenwerking tussen medische en plantenvirologen. Ook hier doen
zich wijde toekomstmogelijkheden voor.
Over viren te spreken zonder de steeds naar voren komende vraag:
zijn viren levend? even aan de orde te stellen, zou betekenen U en het
virusvraagstuk te kort doen. WYCKOFF (1946) heeft beweerd: „ . . .with
the electron microscope as guide and tool we are entering a world
where, very literally, life begins. What will be found there, beyond
useful information about viruses and the diseases they cause, can
scarcely be foretold."
I n de wereld van de viren dus is het begin van het leven te vinden
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of wel de grens tussen leven en dood. Het is duidelijk dat men direct
afhankelijk wordt van zijn eigen definitie van wat leven is. Zijn we
tevreden met omschrijvingen als d a a r zijn : leven is wat in een heterogeen milieu tot vermeerdering komt, of wat variabiliteit vertoond e.d.,
zo valt het virus hier inderdaad noch geheel binnen noch buiten. Deze
definities zijn op zichzelf al onbevredigend gezien de vele mogelijkheden waarin zij gevarieerd kunnen worden en de tegenspraak die elk
dezer variaties uitlokt. We zien nu bovendien dat, als we het leven
aldus naar zijn verschijnselen omschreven hebben, het virus aan de
vraag naar de qualiteit „leven" ontglipt. De zo gebleken ontoereikendheid van onze definities is slechts een uiting van de principiële ontoereikendheid van de natuurwetenschappelijke denkwijze ten opzichte
van het levensprobleem. Naar qualiteit en wezen ontstijgt het leven
zijn bestudeerbare verschijnselen en we zien dus dat het virus, inplaats
van onze kennis nader te brengen tot de grens van leven en dood, onszelf confronteert met de grenzen van onze wetenschappelijke kennis.
Maar voor het heden moeten wij vasthouden aan het phenomenologisch denken en kunnen we b.v. een vergelijking trekken tussen viren
en chromosomen, zoals PRAKKEN dit voor U reeds op deze plaats heeft
uiteengezet. V a n chromosomen kan men moeilijk zeggen, dat ze tot
de dode materie behoren.
Interessant is het ook een rangschikking te maken naar de grootte,
beginnende met de bacteriën, waarover we het met elkaar eens zijn,
dat ze inderdaad leven. Daalt men naar de kleinere vormen van parasieten, zoals de Rickettsia's en het vaccinia-virus en de smetstof van de
blaarvormende mondontsteking (Stomatitis vesiculosa),om te komen tot
de kleinsten, als de plantenviren en de mond- en klauwzeer-smetstof,
dan zien we dat met het kleiner worden der afmeting, een vereenvoudiging der structuur en der chemische samenstelling gepaard gaat en
tevens hiermee een steeds geringer vermogen om zelfstandig te leven.
Zij zijn aangewezen op de gastheercel, die door haar enzymatische
processen de mogelijkheden voor de viren schept tot vermenigvuldiging. De viren „live a borrowed life" (LAIDLAW, 1938).
Zodoende kunnen we het rijk der viren als een spectrum opvatten,
met enerzijds overgangen naar de organische verbindingen - men
denke hier aan de virus-nucleoproteiden en anderzijds naar het rijk
der levende organismen via de Rickettsia's en filtreerbare vormen van
bacteriën. De sterk bestreden mening, dat stadia van bepaalde bacteriën filtreerbaar zouden zijn, vindt thans weer steun in Engeland.
BRIEGER, COSLETT en M I L E S van Cambridge hebben op het electronen-microscopisch congres te Parijs mededeling gedaan over hun
waarnemingen, die het bestaan van een filtreerbare vorm der tuberculosebacterie zouden bevestigen.
e Kickettsia's, waarover o.m. in Indonesië belangrijke studies zijn
T i w m ï m V e r b a n d m e t h e t epidemisch scrubtyphus (o.a. GISPEN,
laauj kunnen evenmin buiten de levende cel worden gecultiveerd.
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Met de diameter van 300 m/i komen ze aan de grenzen van het gebied
van de lichtmicroscopie. Dan komt met een kleinere diameter o.m. het
vaccinia-virus (225 m/i volgens STANLEY, K N I G H T en D E M E R R E , 1945).
Hierin komen volgens opgave van STANLEY en medewerkers (1945)
verschillende enzymen, zoals catalase, phosphatase en polynucleotidase voor. Bovendien blijkt dit virus naast nucleoproteiden 4 , 3 %
vetachtige stoffen, 0,05 % koper en 0,0014% flavinen te bevatten en een
belangrijke hoeveelheid biotine. Zonder verlies van infectieuziteit kan
cholesterol van dit virus worden geëxtraheerd. De overgang naar de
lager georganiseerde viren en verder naar de organische verbindingen
is dan wel een zeer geleidelijke.
Zeer geachte toehoorders,
Hoewel in de tijdgeest de overtuiging prevaleert, dat de techniek
niet voor onmogelijkheden staat en dat alle vraagstukken door „planning" en systematisch werken kunnen worden opgelost, toch is de tijd
voorbij waarin men als PASTEUR meende alle besmettelijke ziekten van
de aardoppervlakte te kunnen doen verdwijnen. De complexiteit van
onze wereld doet ons zekere grenzen aan de practische toepassing van
onze kennis beseffen. Daarbij komt dat wij ook ons theoretisch kenvermogen niet meer zo onbegrensd weten als een optimistischer vorige
eeuw dit zag. In een alles doordringende ratio kunnen wij thans eigenlijk niet meer geloven. Ook met teamwork, hoe noodzakelijk ook in
deze tijd van specialiseren, komt men er niet altijd. Men begint zelfs
schaduwzijden te gevoelen van te ver doorgevoerde onderzoektechniek
en van het al te planmatig werken. De grote waarde der toevallige ingeving, van het persoonlijke intuïtieve moment, begint weer naar voren
te komen.
Laten we hopen, dat cultureel beschouwd dit gevoelen een nieuwe
periode in gaat luiden, nl. een periode waarin de onderzoeker ook het
ongrijpbare individuele levensmoment, dat in elk biologisch gebeuren
toch aanwezig is, weer erkent. Met het herkennen van het bovenrationele moment in de gang der eigen kennis, moet toch welhaast
samengaan het erkennen en eerbiedigen van de bovennatuurlijke
component in het onderzoekingsobject en verder doordenkende ook
van de fundamentele en niet analyseerbare verhouding van Schepper
en schepsel. Ook in de ontwikkelingsgang der wetenschap komen
steeds irrationele momenten voor. We zien hoe de feiten en ontdekkingen voor ons bewustzijn vaak onvoorspelbare wendingen nemen en
als het ware een eigen spontaneïteit tonen. Het iswellicht verhelderend
onze grepen uit de geschiedenis der virologie met enkele voorbeelden
hiervan te besluiten.
In een bepaalde periode komt als resultaat van een ongeweten ontwikkelingspatroon een bepaald aanvoelen in zwang en in de geest van
de onderzoeker ontwikkelt zich een situatie, waarin hij rijp wordt voor
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het vormgeven aan dit aanvoelen door een bepaalde ontdekking of formulering. Men kan dan zeggen, dat de tijd rijp isvoor het nieuwe denkbeeld en dit zal dan snel algemeen worden aanvaard en geassimileerd.
Zeer zeldzaam en slechts in de geesten der allergrootsten, van wie
dan ook achteraf gezegd wordt, dat zij h u n tijd vooruit waren, kan de
idee ontstaan geheel los van de tijdgeest. Die idee of eventuele ontdekking wordt dan niet begrepen of niet aanvaard door zijn tijdgenoten
en soms zelfs vergeten totdat de evolutie van het denken ofvoelen of van
de techniek andere onderzoekers tot een herontdekking ervan brengt.
Het isvaak het toeval, dat de onderzoeker helpt zijn idee te bewijzen
of te materialiseren. Zo leverde de toevallige fout van ALLARD het bewijs voor de overbrenging van viren door Myzuspersicae,maar primair
leefde in die tijd het aanvoelen, dat insecten een rol zouden spelen als
ziektenverspreiders.
Ook doordat GREGOR M E N D E L toevallig werkte met eenvoudige factorensplitsing, kon hij zijn wetmatigheden naar voren brengen. Pas
later werden de wetten van M E N D E L herontdekt en algemeen bekend
nadat het chromosomen-onderzoek zich zover ontwikkeld had dat het
opzijn resultaten aansloot. M E N D E L waszijn tijd uiteraard vooruit. Doordat DE VRIES toevallig een Oenothera-soort onderzocht, die bij voortplanting in die tijd onverklaarbare, sprongsgewijze veranderingen vertoonde, kon hij de idee van de mutatie-theorie naar voren brengen.
JAMES JOHNSON, één der oudste in leven zijnde plantenviruswerkers
die werkelijk school heeft gemaakt, merkt in 1942 in het voorwoord
van de Engelse vertaling van BEYERINCKS artikel van 1898 over het
„contagium vivum fluidum" op: „Prof. M . W. BEYERINCK is most famous as a soil microbiologist. If he had instead devoted his highly productive genius and energy to the study of his „contagious living fluid"
it is highly probable that the science of the viruses would have been
advanced 25 years beyond what it was in 1921 when he retired from,
active service." Was de tijd er niet rijp voor? MULVANIA in 1926 en
VINSON en PETRE in 1929 hebben door hun onderzoekingen over de
afscheiding van het tabaksmozaiekvirus uit sap van zieke planten bijna
de sleutel van het virusprobleem in handen gehad. Het duurde tot
1935 eer deze door STANLEY werd gevonden.
Moge ik volstaan met deze summiere gegevens om U een beeld te
geven van de vooruitgang der virologie. Practici en onderzoekers van
alle landen bouwen aan deze vooruitgang verder en we zien hoe op
verschillende plaatsen telkens centra van research opkomen en weer
wegebben. Herhaaldelijk gaan virusziekten door vele landen, onderzoek dat hier wordt opgevat wordt elders vervolgd. Dwars door tijdszowel als landsgrenzen heen weeft zich het patroon van ontwikkeling,
dat voor de menselijke geest niet altijd waarneembaar is. In dit patroon vloeien geschiedkundige feiten in elkaar over en is de wereld
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een eenheid, zoals dit reeds door de oude Chinese cosmologie werd
aangenomen: alles houdt verband met alles, zodat wat in het kleinste
gebeurt, ook in het grootste zich afspiegelt en wat hier aanvangt zich
ver achter de horizon voortzet.
Wenden weons thans tot de opgaven die de plantenvirologie hier in
Wageningen op zich te nemen heeft, zo mogen we die wellicht even
bezien vanuit de gezichtshoeken van respectievelijk het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek en de Landbouwhogeschool. De
werkzaamheden van beide instanties vloeien in dezen uiteraard in elkaar over. Waar ligt het zwaartepunt van elk der beide delen van het
werk?
Wanneer wij delagelanden van Noord-Holland met hun weilanden,
sloten en windmolens doorkruisen voor een bezoek aan de uitgestrekte
koolvelden of door de zandstreken van Brabant trekken om aanplantingen van framboos en tabak te bestuderen, wanneer wij de kleurenweelde van de bollenvelden aan ons laten voorbijgaan om het laborarium te Lisse te bezoeken of de steeds wisselende landschappen van
Limburg aanschouwen om de kersenboomgaarden en augurkenvelden
teleren kennen, wanneer wij bovendien nogletten op dein alleprovincieën bedreven aardappelteelt, dan zien wij als het domein van het
I.P.O. het „stip" van de kool, de „dwergziekte" van de framboos, de
sérologie van Lisse, de „Eckelradeziekte" van de kers, het „mozaiek"
van de augurk, de „kringerigheid" en het „stengelbont" van de aardappel, de „ratelziekte" van de tabak, het „netelblad" van de zwarte
bes en het „bont" van de anjer. Het belangrijkste voor de I.P.O.-man
is hierbij de verhoging van de gezondheid van de aanplant. Ik denk
hierbij aan cultuurmaatregelen, aan bestrijding van ziekte-overbrengende insecten, aan resistentie-kruisingen, en aan de diagnostiek der
viren. Men is opJava de sereh-ziekte van het suikerriet te boven gekomen, eerst doorcultuurmaatregelen, laterdoor resistentie-kruisingen,
zonder de verwekker van de ziekte te kennen. Het I.P.O. stelt het
practisch-economisch belang voorop.
Voor de man der L.H. staat de fundamentele kant der vraagstukken
op de voorgrond. In dit opzicht onderstreep ik de woorden van de pas
afgetreden Rector, die er op wijst, dat een mentaliteit, die te véél de
materiële opbrengst van het onderzoek voorop stelt, een bedreiging
kan worden voor het vrije onderzoek aan Universiteit en Hogeschool.
Verder doorgedacht moeten de grondslagen van technisch, practisch
onderzoek en cultureel ideëel werk samenvallen. Het eerste zonder het
laatste zou tot technisch barbarisme leiden; de persoonlijkheid zou
worden weggecijferd. Rationalisering kan tot ontluistering van het
verhevene en schone leiden. Reeds is dit het geval in onze tijd van
atoomenergie en electronen; de neiging bestaat om menselijke vermogens te mechaniseren en om denkfuncties door machines te doen overnemen. Desocioloog POLAK heeft in zijn inaugurele rede op deze gang
van zaken gewezen. Nu de machines steeds ingewikkelder worden
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komt een kleine groep van gespecialiseerden op, die de bediening van
deze machines verstaan en zichzelf naar deze machines moeten voegen.
Deze specialisatie en mechanisatie beheersen een belangrijk deel der
wereld. Een groot deel van het mensdom komt naar GHEORGHIU'S beeld
in het 25ste uur der beschaving te bestaan uit onpersoonlijke slaven.
Onbehagen bekruipt ons wanneer wij dit vergelijken met de tijd der
„medicijnmannen", die als kleine groep gespecialiseerden de macht
der geheime formules kenden en de primitieve volksstammen beheersten, maar waar de romantiek en het persoonlijk element zich
nog konden doen gelden, waaraan onze tijd steeds armer dreigt te
worden.
Ik meen hierover te mogen uitwijden, omdat de L.H.-man ook als
paedagoog aan het woord komt. Zijn verantwoordelijkheid voor de
studerende jeugd houdt in, dat hij moet trachten een basis te geven
voor het verdere leven, waarbij niet alleen op practisch-economische
grondslag gebouwd wordt. Bovendien is voor het wetenschappelijk
onderzoek zelf reeds de ontplooiing der volle persoonlijkheid noodzakelijk.
De L.H.-man ziet als achtergrond van het virusonderzoek bij kool,
framboos, tabak, augurk, aardappel, bes en anjer steeds het bekorende
geheim van het virus. Zijn fundamenteel onderzoek betreft een steeds
dieper inzicht in het wezen van de smetstof, maar hij geeft zich daarbij
steeds rekenschap, dat deze quantitatieve kennisvermeerdering geen
evenredige vermindering betekent van het onkenbare, want het mysterieuze onbekende blijft ons weten omringen en het qualitatieve „Ignorabimus" van DU BOIS REYMOND blijft onverminderd geldig.
De docent, die voor zijn student iets meer wil zijn dan de vakman, begrijpt ook dat de jeugd bij haar reizen en trekken door de
Hollandse landouwen getroffen wordt door het Rembrandtieke licht,
door de teerheid van de atmosfeer of door de schoonheid der grote
waterstromen. Zulke persoonlijke belevingen moeten hem niet minder
ter harte gaan, alszijnde van essentieel belang voor de innerlijke groei.
Dit is dan ook de reden, waarom ik de geschiedenis der virologie bij
U inleidde met de stillevens der oud-Hollandse meesters. Immers bij
hen voelt men een cultuur-achtergrond, waarin een liefdevolle toewijding leeft, „die geen eenvoud waardeloos acht en die 't levenloze
weet op te heffen naar die sfeer van innerlijke ervaring, waar niets
meer onbezield kan zijn" (JUST HAVELAAR, 1946).
Dan bracht ik U de nieuwere tijd nader en een ander cultuurpatroon komt op. Dan verdwijnt de evenwichtige, milde,serene wereldbeschouwing. Want slaan we het boek open van de virusonderzoeker,
die naast QUANJER de grondslagen heeft gelegd van het moderne aarda
PP e I -^rusonderzoek, SALAMAN van Cambridge, dan vinden we in
„ 1 he History and social Influence of the Potato" vooraan van GOGHS
aardappeleters gereproduceerd. De aardappel - van het begin af één
der belangrijkste studie-objecten der virologie - heeft in de geschiede-
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nis van een deel der mensheid, een vaak fatale invloed gehad. Volkeren die eenzijdig op de aardappel waren aangewezen, zoals de Inca's,
de Ieren en de Schotse Hooglanders, hebben in de geschiedenis hun
kwetsbaarheid getoond, doordat ze te wisselvallige reserves hadden
om zich te weer te stellen tegen de over hen heersende volkeren of
klassen. Welke gevolgen had in zulke omstandigheden niet het mislukken van een oogst, en hoe vaak hebben niet ook virus-ziekten een
dergelijke mislukking veroorzaakt. Een eenzijdige basering op aardappel, zowel in het boerenbedrijf als bij de volksvoeding, kan leiden
tot voortdurende daling van de levensstandaard en eindigen in een
catastrophe, wat ons onder meer de volksverhuizingen uit Ierland naar
Amerika leren. In de verbitterde verhouding van Ierland t.o.v. Engeland resonneren nog de kwade dagen van de Engelse tijd, toen de
diepste armoede op het Ierse platteland heerste, waarbij mislukkingen
van de aardappeloogst een grote rol hebben gespeeld. Deze bittere
armoede van de „aardappeleters" van VINCENT VAN G O G H brengt de
virusonderzoeker tot confrontatie met het bij uitstek I.P.O.-standpunt
van economische weerbaarheid. Doch hierin ligt ook besloten het
sociale aspect van ons werk, hetgeen in laatste instantie betekent: de
verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van zijn medemens.
Mijn Heren Curatoren,
Het is met eerbiedige dank, dat ik mijn benoeming van H . M . de
Koningin tot buitengewoon hoogleraar in de virologie mocht ontvangen.
Uit het buitenland ontving ik van verschillende zijden brieven, die
spreken van waardering voor de instelling van de nieuwe leerstoel
„virologie". Het getuigt van Uw diep inzicht in de problemen der
moderne Phytopathologie, zomede van Uw wijs beleid inzake de
L.H., dat Gij tot de instelling van deze leerstoel hebt kunnen besluiten.
Dat daardoor Nederland ook op dit gebied een belangrijke plaats kan
gaan innemen, blijkt o.m. uit een brief van de bekende viroloog
BAWDEN, die o.a. schreef: „As far as I know, Holland now leads the
world in being the first country to elect a Professor exclusively for
viruses".
Zonder twijfel zullen wel middelen en wegen gevonden worden om
ook in Wageningen een viruscentrum op te bouwen op dusdanige
wijze, dat onderzoekers, ook van buiten, er de juiste sfeer en gelegenheid tot werken kunnen vinden. Reeds thans zijn aanvragen van elders
binnen gekomen. Dat Gij mij voor deze post hebt willen roepen en
daarmee een blijk hebt gegeven van vertrouwen in mij stemt mij tot
grote erkentelijkheid. De verantwoordelijkheid, die ik nu draag is niet
licht. Niet alleen voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld
maar ook voor het internationaal wetenschappelijk forum moet dé
jonge virologie worden uit- en opgebouwd.
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Mijne Heren Hoogleraren,
In 1916 kwam ik hier als student aan. Slechts een enkele van mijn
vroegere leermeesters mag ik thans hier terugvinden. Een wereldoorlog scheidt mijn vroegere Wageningse tijd van de huidige. Hoe
kwamen mijn Wageningse jaren als student en assistent mij vaak als
lichtpunt in de gedachten! Dat mij thans de mogelijkheid wordt gegeven te Wageningen in het wetenschappelijk onderzoek te worden
opgenomen, vervult mij met grote dankbaarheid en wel jegens U
voor de hartelijke wijze, waarop Gij voor mij een plaats wilt inruimen.
Uwe medewerking is voor mijn vakstudie onontbeerlijk; de virologie
toch komt niet tot bloei zonder vakken als chemie, physiologie en
physica; zonder persoonlijke waardering echter zou deze band in het
werk niet anders zijn dan dorre zakelijkheid.
Hooggeleerde Quanjer,
Vier en dertigjaar ken ik U reeds. Waar ik de ontwikkeling van de
plantenvirologie in vier phasen heb geschetst, zou het mij niet moeilijk
vallen om ook ons beider verhouding in vier perioden te schetsen;
immers ik kwam als schuchter student op Uw colleges, toen Gij nog
assistent waart van Prof. RITZEMA Bos en Uwe lessen nog vele uiteenlopende onderwerpen behandelde: van de schimmel tot de „Mus
rattus" toe; vervolgens werd ik Uw assistent; daarna werd ik Uwe
medewerker in verschillende publicaties en thans ben ik Uw opvolger
voor zover het de virologie betreft. Een dusdanige systematisering van
onze persoonlijke betrekking zou echter een ontluistering hiervan betekenen en zou een verschaling zijn van mijn gevoelensjegens U. Om
mijn dankbaarheid vorm te geven voor het vele, dat Gij voor mij hebt
gedaan en waaraan ikookvoor het grootste deel het feit tedanken heb,
dat ik thans op deze plaats sta, wil ik alleen dit zeggen: Sinds ik in
1928 Uw laboratorium verliet had ik steeds ongeveer om de vier jaar
gelegenheid een korte tijd bij U te werken en maakten wij samen twee
buitenlandse reizen, de eerste naar het congres voor vergelijkende
pathologie te Rome, vóór de laatste wereldoorlog en de tweede naar
het Engels microbiologisch congres te Leeds, vlak na deze ramp. Na
al deze contacten door dejaren heen heb ik met dankbaarheid kunnen
beleven, dat ik met het klimmen Uwerjaren steeds meer van U mocht
„ e n '. *kz a S n o e Gij al meer „De Kern" des levens naderde, waaruit
alle liefde en wijsheid vloeit. Hoezeer hoop ik, dat het mij vergund
moge zijn nog velejaren Uw medeleven met mijn werk en mijn persoonlijk leven te ervaren.
Hooggeleerde Oort,
^ \Ä- .r ^ ; S T E R D I J K n e e f t i n hare inaugurele rede te Amsterdam op
a Mei 1930 een spruitende tak van de boom der Phytopathologie
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geschetst. „ H e t is de kennis der virusziekten", deelde H a a r Hooggeleerde toen mee.
Thans mogen wij constateren, dat deze tak van de oorspronkelijke
boom op een eigen onderstam is overgebracht en tot een zelfstandige
boom is uitgegroeid.
Een overeenkomstige afscheiding hebt ook Gij geschetst in Uwe
inaugurele rede en wel van het I.P.O. ten opzichte van Uw laboratorium, met de toevoeging, „dat wij niet als antagonisten of als concurrenten naast elkaar zullen staan, maar dat wij met hetzelfde doel
voor ogen zullen samenwerken aan de oplossing van de problemen,
die de Landbouw ons stelt".
Geen betere wens kan ik ook thans uitspreken wat betreft ons beider
samenwerking. De reeds gedurende het afgelopen studiejaar door mij
van U verkregen medewerking is mij een waarborg, dat wij samen de
mogelijkheden zullen vinden de Binnenhaven tot een zich nog steeds
uitbreidende doorvoerhaven tot het wetenschappelijk wereldverkeer
te maken.
Hooggeleerde vanSlogteren,
U w omvangrijk werk op serologisch gebied heeft mij in zeer nauwe
aanraking met U gebracht. I n Uw laboratorium zie ik één der steunpilaren voor het Nederlands viruswerk; ik hoop ook in het vervolg van
Uw kennis en ervaring te mogen profiteren.
Hooggeleerde Roepke,
Entomologie is voor het virusonderzoek van essentieel belang. Uit
d e jaren, dat ik tropische landbouw bij U volgde, ken ik Uw beminlijkheid. Het isdan ook zonder schroom, dat ik de overtuiging uitspreek
d a t Gij mij U w medewerking niet zult ontzeggen.
HooggeleerdeWesterdijk,
Vele Uwer oud-leerlingen mag ik tot mijn vrienden rekenen. In
hen allen leeft nog steeds iets van de sfeer van Baarn, waar Uw toewijding en meeleven hun leven hebben verrijkt. Deze verhouding van
docent tot leerling neem ik mij gaarne als voorbeeld, ook waar ik weet
niet in Uw schaduw te zullen kunnen staan.
Hooggeachte van Vliet,
Herhaaldelijk heb ik U w belangstelling voor de virologie ervarenbij onze besprekingen mocht ik steeds op U w steun rekenen. Hiervoor
betuig ik U mijn welgemeende dank.
Zeergeleerde Briejèr,
Als student kon ik practijkervaring opdoen op de Plantenziektenkundige Dienst, waar ik 26 j a a r geleden als adjunct-phytopatholoog

78
mijn maatschappelijke loopbaan begon. De herinnering aan wat ik
daar mocht leren, doet mij thans Uw welwillendheid inroepen ook
voor mijn studenten de gelegenheid te openen af en toe een scholing
bij Uw Dienst mee te kunnen maken.
Hooggeachte vandePlassche,

In 1946mocht ik gedurende korte tijd zitting nemen in enkele tuinbouwcommissies door U gesticht. Steeds bewonderde ik bij de besprekingen Uw brede visie. Mede hierdoor heb ik gehoor gegeven aan Uw
verzoek bij het I.P.O. te komen werken, toen ik reeds in Indonesië
wasteruggekeerd.Voor mijhad ditbesluitverstrekkende consequenties.
Voor Uwe uitnodiging en voor Uw begrip voor mijn hechte banden
met Indonesië ben ik U veel dank verschuldigd.
Mijnheer de Voorzitter, hooggeacht Bestuur van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,

Reeds bakende ik mijn taak aan het I.P.O. en die aan de L.H. af.
Dat Gij mij op gulle wijze hebt willen toestaan een deel van mijn tijd
aan debelangen der L.H. tewijden, stemt mij tot grote erkentelijkheid.
ZeergeleerdeTen Houten,

Reeds tijdens Uw werkkring opJava mocht ik met U aan dezelfde
vraagstukken werken, nl. de ziektenbestrijding bij de vezelplant.
Thans gaan onze gemeenschappelijke belangen nog dieper op elkaar
in, waardoor ik meen het recht van spreken te hebben, wanneer ik
constateer, dat het voor ons viruswerk een groot voordeel betekent,
dat iemand van Uw organisatievermogen en wetenschappelijke visie
de leiding van het I.P.O. in handen heeft. Reeds in de korte tijd van
zijn bestaan heeft ons Instituut een goede naam kunnen opbouwen tot
over de landgrenzen. De vanzelfsprekende wijze, waarop Gij reeds
thans aan onderzoekers en studenten van Wageningen en elders gastvrijheid hebt willen verlenen, is vooral voor mij een reden tot grote
verheugenis, waarvoor ik U gaarne mijn erkentelijkheid betuig.
Geachtemedewerksters en medewerkersbij het I.P.O. en het Laboratorium
voor Phytopathologie,

Onze taak iseen eigen stukje geschiedenis te maken in de ontwikkelingsgang van de plantenvirologie;wij hopen van uit onze bescheiden
plaats met onze collega's overal ter wereld samen te werken voor de
opbouw van de kennis van een sector der wetenschap, waarvan LAIDLAW constateerde, dat ze „essential for the future well-being of mankind" is.
aarbij hoop ik, dat in ons teamwork een ieder van ons tot eigen
ontplooiing kan komen.
Van deze gelegenheid maak ik gebruik U dank te betuigen voor de
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hartelijke wijze, waarop Gij mij Uwe medewerking geeft. Als gasten
van het Laboratorium voor Aardappelonderzoek werkten wij, I.P.O.mensen, tot voor kort in het teken van dit nuttig knolgewas.
Misschien mag ik voorstellen onze werkzaamheden in onze nieuwe
werkruimte voort te zetten in het teken van het graan, ten eerste omdat het graan in de komende decennia in het middelpunt der belangstelling zal staan door de studie der merkwaardige grondviren die de
granen aantasten, maar vooral ook omdat van het graan hetzelfde
gezegd kan worden als wat de wijsheid van het Oosten van de rijst zegt:
„Aanschouw de rijstaar, hoe meer zij rijpt, hoe meer zij heeft te bieden,
hoe waardiger en hoe nederiger zij buigt."
Met dankbaarheid zie ik hier diegenen aanwezig die van ver gekomen zijn om dit uur samen met mij te doorleven. U w belangstelling
is mij te meer waard waar ik hier ook zo gaarne mijn naaste familieleden en oude vrienden gezien zou hebben, die door de afstand tussen
Oost en West, welke op zulke dagen in persoonlijke omstandigheden
toch nog zeer reëel is, niet aanwezig kunnen zijn.
Dames enHeren Studenten,
De tijd, die ik als hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië
mocht doorbrengen, zal ik mij steeds met grote dankbaarheid herinneren, zeer speciaal om het contact met de studenten. Ginds in de
herboren Oosterse samenleving voelt men sterk de worsteling om cultuurwaarden en kan de docent behalve als vakman, ook als zoeker van
innerlijke waarden zijn krachten geven.
Voor U hier in het Westen ligt de problematiek anders, maar toch
bestaat ook voor U een worsteling, welke de pas afgetreden Rector
reden gaf zich af te vragen, of de student van thans wellicht anders
is dan die van voor de oorlog. Ik meen deze vraag met j a te moeten
beantwoorden en duidde reeds indirect op wat ik als oorzaak daarvan
zie, toen ik sprak van het dreigend verlies van de persoonlijkheid in
deze tijd van mechanisering. Gij moetanders zijn, omdat Gij, om met
TOYNBEE te spreken, een andere uitdaging hebt te verwerken. Uw generatie heeft zijn eigen geschiedenis te maken, een andere geschiedenis
dan die van voor de oorlog. H . M . Koningin Juliana sprak ditj a a r tot
de Parijse studenten over de noodzaak tot vernieuwing van deze
wereld „die ingesteld was" aldus H . M . „op een beschaving, die bewezen heeft die naam niet waardig te zijn, omdat zij gevormd was
met een kortzichtigheid die de vernietiging van Goddelijke schepping
en schepsels heeft mogelijk gemaakt."
In welke richting deze vernieuwing moet worden gezocht? Nu denk
ik aan een conclusie waartoe J U S T HAVELAAR in 1930 kwam in zijn
psychologische studie van het portret door de eeuwen. Sprekende over
het hoogtepunt van de Westerse cultuur, welke culmineert in het tot
uiting komen van de persoonlijkheid van de mens, maar dan van een
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persoonlijkheid, die de gemeenschap dienen wil, zegt HAVELAAR: „Dit
weten wij,Westerlingen, dat deware gemeenschap een „ik", een heilig
„zelf"veronderstelt, evenalshethoogere„ik" een„wij" veronderstelt."
Een uitspraak, waaraan ik thans, in 1950, een nog meer omvattende
betekenis zou willen toekennen. Immers steeds meer benaderen de
mensen elkaar, steeds meer wordt de wereld een eenheid, en het besef
hiervanmoetookindeinrichting van hetHoger Onderwijs tot uitdrukking komen (men zie de Ministeriële rede bij de installatie van de
CommissievoordeinternationaleoriënteringvanhetHoger Onderwijs).
Ook in het Reveil, dat onder de volkeren van Azië een proces van bewustwording en een geestelijke opmars op gang heeft gebracht, die
niet meer valt te stuiten, schrijven Oosterlingen bewust de dienst der
gemeenschap - naast de zelfontplooiing - in hun vaandel. Het besef
van de crisis-situatie der huidige wereld betekent voor studenten van
West, zowel als van Oost, een dwingende oproep tot dienstbaarheid.
In die zin is het dat ik de woorden aanvoel van de Koningin, begrijpende dat het vooral gaat om innerlijke hervorming, waar deze
luiden: „Men moet de mogelijkheden tot ingrijpende hervorming niet
laten wachten, want de nood is nog nooit zo groot geweest en er is
nog nooit zo sterk om hulp geroepen als nu."
Ik dank U voor Uw aandacht.

6. S Y M M E T R I E EN W A A R S C H I J N L I J K H E I D
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE WISKUNDE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 30 OKTOBER 1950 DOOR

DR. N.H. KUIPER

Mijne Heren Curatoren; Mijne Heren Hoogleraren;
Mevrouw en Mijne HerenLectoren enDocenten, Dames
en Heren Wetenschappelijke Medewerkers, Dames en
HerenStudenten, Dames enHeren,
£eer geachte Toehoorders,

Dewiskundeisvoorvelen eengeheimewetenschap.Hetiseen begrip
van zekere begrippen, dat niet dan met moeite verkregen wordt, ook
al zijn alle bronnen, die er betrekking op hebben, gemakkelijk toegankelijk. Vandaar dat het een wiskundige doorgaans onmogelijk is
om voor een publiek van niet ingewijden een rede over actuele onderwerpen uit zijn vak te houden. Wel kan hij trachten enige van de
belangrijke wiskundige begrippen te benaderen met voorbeelden.
Dit wilikthans doen aan dehand van dewoorden symmetrieen waarschijnlijkheid.

Symmetrie heeft in de meest gebruikelijke betekenis van het woord
betrekking op figuren. Letterlijk betekent sym-metrie samen meten. De
werkelijke betekenis kan hiermee in verband gebracht worden.
Stelt U zich voor dat twee personen bij een vlakke figuur staan, en
beide meten deze figuur op. Zij meten dus samen. Hierdoor is natuurlijk het begrip symmetrie nog niet vastgelegd. Om daartoe te komen
moeten we in de eerste plaats de voorwaarde stellen dat de twee personen de figuur op verschillende manieren opmeten. Er wordt dus niet
twee keer precies hetzelfde gedaan, maar U kunt zich bijvoorbeeld
voorstellen dat persoon Avóór devlakke figuur en persoon Bachter de
vlakke figuur, dus aan de andere kant, staat. De tweede voorwaarde
ligt nu voor de hand:
de meetresultaten van beide personen moeten, ondanks de verschillende manieren van meten, gelijk zijn.
Wat betekent echter opmeten, en wat betekent gelijkheid van meetresultaten? Het opmeten ofuitmeten van een figuur ishet verzamelen
van gegevens zodanig, dat die gegevens alle gewenste kennis over de
figuur bepalen. Een theoretisch zeer bevredigende manier om een
vlakke figuur op te meten, wordt dus gevonden door een tweede figuur
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te maken die er precies op past. Het opmeten van de eerste figuur
bestaat dan in het precies passen van de tweede „meetfiguur" op de
eerste. Persoon A diezo'n meting uitvoert, kan de meetfiguur met zich
meedragen en aan ieder vertonen, die belang zou stellen in de oorspronkelijke figuur. De „meetfiguur" is zijn meetresultaat. Dit meetresultaat bepaalt inderdaad alle gewenste kennis over de oorspronkelijke figuur. Persoon A reikt zijn meetfiguur nu over aan persoon B en
deze meet de oorspronkelijke figuur op zijn beurt. Als B nu hetzelfde
meetresultaat constateert als A, hoewel hij zijn meting op een andere
wijze verricht, dan heet de oorspronkelijke figuur symmetrisch.
Doordat ikhier van deletterlijke betekenisvan het woord symmetrie
uitging, ismijn beschrijving van hetbegripenigszinsgewrongenenvaag
geworden. Ik zal nu een beschrijving geven die, naar ik hoop, duidelijker is, en die tevens uitnodigt tot veralgemeningen.
Het uitgangspunt is een verzameling punten, namelijk de punten
van het platte vlak, en verder eendeelverzameling, namelijk de punten
van de figuur F. In gedachte nemen we nu een tweede vlak, waarvan
elk punt gehecht is aan een punt van het eerste vlak. Dit tweede vlak
zal het bewegelijke vlak heten. Met de punten van de figuur F corresponderen de punten van net zo'n figuur F' in het bewegelijke vlak. Bij
het begin van onze beschouwing zijn het vaste vlak en het bewegelijke
vlak feitelijk niet te onderscheiden. Het bewegelijke vlak kan echter
bewogenworden. Wat iseen beweging? Een beweging ishet verwisselen
van depunten van het bewegelijke vlak ten opzichtevan het vaste vlak.
We gebruiken het woord verwisselenom uit tedrukken dat elk punt van
het vaste vlak na afloop weer bezet is door een verplaatst punt. Zo'n
verwisseling van punten heet in de wiskunde transformatie, bij een
eindige puntverzameling ook wel permutatie. Niet elke willekeurige verwisseling van de punten isechter geoorloofd. Slechts transformaties uit een beperkte collectieworden geoorloofd verklaard en bewegingen geheten. Terzijde merk ik op dat ik spiegelingen ook tot de
bewegingen zal rekenen.
Bij elke geoorloofde transformatie ofbeweging gaat de figuur F' van
het bewegelijke vlak over in een andere figuur. En als er nu een bewegingbestaat, zodanig dat de nieuwe figuur geheel met deoude figuur F
in het vaste vlak samenvalt, dan heet F symmetrisch.
Voorbeelden van symmetrische figuren zijn er natuurlijk te over.
Een gelijkbenige ongelijkzijdige driehoek is symmetrisch. Er is precies
een spiegeling die deze figuur doet overgaan in een figuur die met de
oorspronkelijke samenvalt. Hoewel zij symmetrisch is, is de mate van
symmetrie gering.
ben sterker voorbeeld is de gelijkzijdige driehoek. Behalve drie
spiegelingen zijn er ook nog twee draaiingen om het middelpunt,
namelijk over hoeken van 120° en 240°, ten opzichte waarvan de
figuur symmetrisch is. U zult merken dat ik mij niet uitsluitend tot de
spiegelsymmetrie beperk.
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O p analoge wijze vindt men dat de regelmatige zeven-hoek symmetrisch is ten opzichte van dertien bewegingen, namelijk zeven spiegelingen en zes draaiingen, terwijl men bij de cirkel, of het punt, en ook
bij de rechte lijn, een onbeperkt (oneindig) aantal verschillende bewegingen kan vinden die de figuur schijnbaar onberoerd laten. I n
plaats van onberoerd gebruikt men in de wiskunde het woord invariant.
Symmetrische figuren behagen niet alleen de wiskundige, die, gegeven zo'n figuur, zich direct gedrongen zal voelen alle bewegingen te
zoeken ten opzichte waarvan de figuur invariant ofsymmetrisch is. Ook
andere mensen kunnen dank zij symmetrie in een figuur aangenaam
getroffen worden. Vaak is als ontwerp voor een tapijt of een ander
kunstwerk een figuur gekozen met een grote mate van symmetrie. a )
De gevoelens, meestal onbewust, die een mens kan krijgen bij het
aanschouwen van een symmetrische figuur, hebben ook de aandacht
gehad van personen die h u n wil, ten goede often kwade, aan groepen
mensen wilden meedelen ofopleggen. W a t zou de macht van het hakenkruis geweest zijn, indien een van de haakjes naar de andere kant
gestaan zou hebben?
Tot dusver heb ik mij beperkt tot symmetrieen ten opzichte van die
geoorloofde verwisselingen van de punten van het platte vlak, die de
bewegingen zijn. Het is echter zeer wel mogelijk om een andere groep
van transformaties geoorloofd te noemen. Daarvan zal ik nu een voorbeeld geven.
Stelt U zich voor dat weer een bewegelijk vlak punt voor punt gehecht isaan een vast vlak, alles gelegen in de drie-dimensionale ruimte.
Bij dit vaste vlak kunt U bijvoorbeeld denken aan de vloer van deze
zaal. Bij het bewegelijke vlak kunt U denken aan een mat die op de
vloer ligt. Het bewegelijke vlak wordt nu in deze aula door U bewogen
tot in een door U te kiezen stand. Vervolgens kiest U een vaste richting
niet evenwijdig aan het vaste ofhet bewogen vlak, en U projecteert alle
punten van het bewogen vlak (de mat) langs die richting op het vaste
vlak (de vloer). Of de mat de materiële verwezenlijking van deze projectie zal overleven, laat ik buiten beschouwing. Elk punt oorspronkelijk gehecht aan het vaste vlak, komt tenslotte terecht op een andere
plaats van het vaste vlak (uitzonderingen daargelaten). We hebben
daarmee een verwisseling van de punten gehecht aan het vaste vlak,
geconstrueerd. Deze en dergelijke verwisselingen zullen we nu geoorloofd noemen. In de wiskunde heten ze affienetransformaties. De stellingen en eigenschappen die er betrekking op hebben vormen de affiene
meetkunde, zoals de stellingen en eigenschappen die betrekking hebben op de Euclidische bewegingen, de Euclidische meetkunde vormen.
Het is gemakkelijk in te zien dat affiene transformaties rechte lijnen in
rechte lijnen overbrengen, ellipsen in ellipsen, maar een cirkel doorgaans niet in een cirkel doch in een ellips. Binnen het kader van de
x

) Vgl. A. Speiser. Theorie der Gruppen von Endlicher Ordnung. Hfdst. 6.
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affiene meetkunde heeft het zin om te spreken van een rechte lijn en
van een ellips, maar een cirkel kan binnen dit kader niet op passende
wijze gedefinieerd worden. De cirkel die ik zojuist noemde, was ook
niet gedefinieerd binnen dit kader, maar in het Euclidische vlak (de
vloer) waar ikvan uitging en dat ik gebruikte om van de affiene meetkunde een beeld voor U te ontwerpen.
Elke beweging van het Euclidische vlak is ook geoorloofd volgens
de nieuwe conventie. Het is een voorbeeld van een affiene transformatie. En daarom iselke figuur die symmetrisch isten opzichte van de
bewegingen, a fortiori symmetrisch ten opzichte van de affiene transformaties. Omgekeerd zijn er echter veel figuren in een Euclidisch vlak
affien symmetrisch, maar niet Euclidisch symmetrisch. Een driehoek
met drie ongelijke zijden isbijvoorbeeld affien-symmetrisch en wel ten
opzichte van vijfverschillende affiene transformaties. D.w.z. er zijn vijf
verschillende verwisselingen van plaats van de punten van het vlak,
geoorloofd volgens de nieuwe conventie, die een willekeurig gekozen
driehoek overbrengen in een driehoek die met de oorspronkelijke
samenvalt. Hoewel in een Euclidisch vlak veel meer figuren affiensymmetrisch dan Euclidisch-symmetrisch zijn, ishet toch ookweer niet
moeilijk om een niet affien-symmetrische figuur te vinden. Een vierhoek isbijvoorbeeld in het algemeen al niet affien-symmetrisch.
Laten weechter nogveel meer transformaties toe door ze geoorloofd
te noemen, dan kan de uitkomst anders worden. We kunnen bijvoorbeeld allenaar beidezijden continue ofwel topologische transformaties
van het platte vlak geoorloofd noemen. In dit geval ishet moeilijk een
figuur tevinden die niet symmetrisch isin de door mij aangegeven zin.
Wiskundigen onder U zullen er misschien zelfs moeite mee hebben!
De veralgemening van het begrip symmetrie, die hierin bestaat dat
andere puntverwisselingen dan de Euclidische bewegingen geoorloofd
genoemd worden, heb ik U nu geïllustreerd. Op andere wijze kan het
begripsymmetrieveralgemeend worden,door van het platte vlak of de
Euclidische ruimte alsde enig mogelijke puntverzameling van uitgang
aftezien. Er zijn vele andere puntverzamelingen. Bijvoorbeeld kan de
keuze zijn:een verzameling bestaande uit de punten van een cirkelomtrek, of eenvoudigweg uit 52 abstracte punten. In dit laatste geval
kan het zijn dat we de punten in gedachten volgens een cirkelvormige
keten geordend hebben en dat de geoorloofde verwisselingen van de
punten die permutaties zijn welke deze orde niet verstoren. Een fraaie
symmetrische figuur, symmetrisch ten opzichte van de nu geoorloofd
verklaarde permutaties, bestaat dan bijvoorbeeld uit de punten met
rangnummer 13,26, 39, 52. Deze figuur isin zeven opzichten symmetrisch, zoals U zult kunnen nagaan.
Van de begrippen symmetrie en invariantie stap ik nu tijdelijk over
op een ander wiskundig begrip, defunctie, om vandaar tot de waar-
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schijnlijkheidstheorie te komen. Een functie is een toevoeging van een
getal (vaak genaamd y) aan elk ding (genaamd x) uit een gegeven
collectie dingen. Die collectie dingen heet het definitiegebied van de
functie en kan bijvoorbeeld bestaan uit alle reëele getallen. Dan is de
functie van de soort die U het beste kent en welke U zich pleegt voor te
stellen bij het symbool y = f(x). De dingen kunnen ook geordende
getallenparen zijn. De functie bepaalt dan een getal bij elk getallenpaar
x = (X,(x).Vinden we het te vermoeiend om een geordend getallenpaar
zoals (X, [L],als één ding te beschouwen dan spreken we van een functie
van twee veranderlijken, daarmee dit voorbeeld in zekere zin tot het
vorige terugbrengend. Terzijde merk ik op, dat deze handelwijze om
de genoemde reden door wiskundigen verwerpelijk wordt geacht. De
ontwikkeling van de wiskunde toch is juist voor een groot deel te
danken aan de abstraherende arbeid, waarbij telkens weer een complex
van begrippen als één begrip gedacht wordt. De abstraherende arbeid
bestaat vooral hierin, dat de eigenschappen van de diverse begrippen
van het eerst gegeven conplex in dejuiste mate op de achtergrond van
het bewustzijn geplaatst worden, waar zijn niet storen bij het verder
denken, maar zó, dat zij wel op elk gewenst moment ten bewustzijn
gevoerd kunnen worden.
Het volgende nog moeilijker voorbeeld van een functie, is dat, waarbij de dingen intervallen op een rechte lijn of een cirkel zijn. Aan elk
interval wordt dus een getal toegevoegd. Eén voorbeeld daarvan is U
zeker bekend, namelijk wanneer aan elk interval op een rechte lijn het
getal toegevoegd wordt dat de lengte van het interval in cms aangeeft.
I n de waarschijnlijkheidsrekening is het belangrijke voorbeeld van
een functie een functie van deze laatste soort, namelijk de functie genaamd waarschijnlijkheidsverdeling of kansverdelingof kans.
De waarschijnlijkheidsrekening, waar ik thans over zal spreken, is
enerzijds een onderdeel van de zuivere wiskunde, anderzijds een onderdeel van de natuurwetenschappen, waartoe ik de toegepaste wiskunde
ook reken (die heus niet onzuiver behoeft te zijn).
Waarschijnlijkheidsrekening als onderdeel van de zuivere wiskunde
bestaat in zekere zin pas sinds KOLMOGOROFF in 1933 als punt van uitgang een kort en bondig geformuleerd stelsel axioma's publiceerde.
Sindsdien kan men het onderscheid tussen waarschijnlijkheidstheorie
als zuivere wiskunde en waarschijnlijkheidstheorie als natuurwetenschap even goed begrijpen als het overeenkomstige onderscheid voor
meetkunde. Waarschijnlijkheidstheorie en meetkunde als zuivere
wiskunde zijn theorieën, die principieel niet aan de practijk getoetst
kunnen worden. De axioma's zijn uitspraken, waar zekere niet nader
gedefinieerde woorden of andere symbolen in voorkomen. Men leidt
hieruit andere uitspraken over die symbolen af: de stellingen. Ten
opzichte van en binnen het kader van de gebruikelijke of gebruikte
logica en de gegeven axioma's zijn die stellingen juist.
Waarschijnlijkheidstheorie en meetkunde als natuurwetenschap
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zijn theorieën die slechts zin hebben voor zover ze aan de practijk getoetst geworden en bevestigd zijn. De niet nader gedefinieerde woorden
in de zuiver wiskundige theorie krijgen in de natuurwetenschap een
welgedefinieerde betekenis. De axioma's in de zuiver wiskundige theorie corresponderen met hypotheses in de natuurwetenschap. De stellingen corresponderen met natuurwetten. De natuurwetten worden
getoetst aan de natuur. Wordt de natuurwet bij een experiment in
overeenstemming met de natuur bevonden dan wordt het vertrouwen
in de hypothese gesterkt. Is de natuur niet in overeenstemming met de
natuurwet, dan wordt dit vertrouwen geschokt en vervalt de hypothese
en daarmee de theorie.
Ik behoef U niet te vertellen dat de hypotheses van de Euclidische
meetkunde als natuurwetenschap zo vaak bevestigd waren, dat een
diep geloof in deze hypotheses ontstond, een geloof dat zelfs philosophen in de vorm van a priori kennis benaderden. M a a r dit geloof
bleek misplaatst en hoe duidelijker dit werd, des te duidelijker werd het
onderscheid tussen meetkunde als zuivere wiskunde en als natuurwetenschap. Teneinde U w gemoedsrust niet te verstoren, merk ik op,
dat de afwijkingen van de Euclidische meetkunde in het dagelijks leven
tot dusver te verwaarlozen zijn.
Ik behoef U ook niet te vertellen dat de hypotheses van de elementaire waarschijnlijkheidstheorie thans zo vaak bevestigd geworden zijn
dat in elk geval dat de theorie schijnt te logenstraffen, de fout gezocht
wordt niet in de hypotheses van de waarschijnlijkheidstheorie maar
ergens anders, waar dan ook. In de practijk mag men dan ook geen
schade verwachten indien de begrippen axioma en hypothese hier verward worden.
Na de axiomatische opbouw van de meetkunde in moderne vorm
ontstond echter een algemene behoefte aan een betere fundering van
alle delen van de wiskunde. In het bijzonder werd de tijd rijp voor een
axiomatische ontwikkeling van de waarschijnlijkheidsrekening. I n die
waarschijnlijkheidstheorie beschouwt men een puntverzameling en ook
deelverzamelingen daarvan. Zo'n deelverzameling is per definitie een
gebeurtenis. In de verzameling van 52 abstracte punten, waaraan we
bijvoorbeeld de namen „schoppen a a s " e.d. geven, is de deelverzameling, bestaande uit de dertien punten met voornaam „schoppen" een
gebeurtenis. Een waarschijnlijkheidsverdeling of kansverdeling is een
functie, die aan elke in zekere zin redelijke deelverzameling, dat is aan
elke gebeurtenis, een getal tussen 0 en 1toevoegt en welke functie nog
aan andere eisen moet voldoen, waarop ik thans niet inga. Hiermee
r ^ u , • e e r s t e grondbegrippen in de zuiver wiskundige waarschijnlijkheidstheorie vastgelegd. In de natuurwetenschappelijke theorie
wordt vervolgens een verband gelegd tussen echte gebeurtenissen en
gebeurtenissen van de bovengenoemde soort. Een hypothetische kansverdeling zal bevredigend genoemd worden, indien het getal (de kans),
dat deze aan een gebeurtenis toevoegt, bijna gelijk is aan de relatieve
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frequentie van het gebeuren van de gebeurtenis bij herhaalde experimenten.
Nadat ik symmetrie en invariantie besproken heb, en vervolgens
enige opmerkingen over waarschijnlijkheidstheorie gemaakt heb, zal ik
U thans laten zien, dat in de waarschijnlijkheidstheorie ook van symmetrie en invariantie sprake kan zijn. Ik moet daartoe de begrippen
symmetrie en invariantie ook met betrekking tot functies vastleggen.
Een functie, die aan punten of zekere collecties punten uit een puntverzameling getalwaarden toekent, zal symmetrisch heten, indien er
geoorloofd verklaarde puntverwisselingen in het définitiegebied zijn,
welke ieder punt of collectie punten overbrengt in een punt of collectie
met dezelfde functie-waarde.
Voorbeelden zijn er vele. Allereerst noem ik de functies van één
veranderlijke (x). De geoorloofde verwisseling van punten x (dat zijn
dus getallen in dit geval) kan die zijn, welke elk getal in het tegengestelde getal doet overgaan. Functies symmetrisch (invariant) ten
opzichte van deze verwisseling hebben een aparte naam. Zij heten
evenfuncties. Zo'n functief (x) heeft dus de eigenschap :f (x) = ƒ ( - * ) •
De geoorloofde verwisseling van punten kan ook die zijn, waarbij een
getal x overgaat in een getal agroter, dus in x + a (aconstant). Functies
invariant tegen zo'n verwisseling heten periodiekefuncties. Die functies
hebben de eigenschapf (x + a) =f{x).
Is de functie er een van twee veranderlijken, dan kan de geoorloofde
verwisseling die zijn, welke in het vlak van coördinaten voorgesteld
wordt door de spiegeling ten opzichte van de diagonaal van het eerste
kwadrant bepaald door de coördinaatassen. Functies symmetrisch ten
opzichte van deze puntverwisseling hebben de n a a m „symmetrische
functie vantweeveranderlijken" (f{x,j>)
=f{y,x)).
Thans kom ik terug op het reeds eerder genoemde voorbeeld van 52
abstracte punten. De geoorloofde permutaties zullen alle permutaties
van de 52 punten zijn. Gevraagd wordt een functie die symmetrisch of
invariant is ten opzichte van alle permutaties. Het is duidelijk dat zo'n
functie aan elk van de 52 punten dezelfde functiewaarde moet toekennen.
Zijn de 52 punten die van een puntverzameling in de waarschijnlijkheidsrekening, dan zijn er zeer veel kansverdelingen gedefinieerd op
alle deelverzamelingen van de 52 punten, die aan alle axioma's van
KOLMOGOROFF voldoen. M a a r wanneer we aan de kansverdeling de
zojuist genoemde eis van invariantie ten opzichte van alle permutaties
opleggen, dan blijft slechts één mogelijkheid, namelijk die waarbij aan
elk punt de getalwaarde 1/52 toegevoegd is.
Neemt men de invariantie-eis als hypothese aan bij trekkingen uit
een spel kaarten, dan blijkt de kans op trekking van een bepaalde kaart
welke ook, 1/52 te zijn. De kansen om verschillende kaarten te trekken
zijn dus even groot. Deze gevolgtrekking van de invariantie-hypothese
werd doorLaplacealsuitgangspunt genomen voorditenandere gevallen.

Ik wil tenslotte nog een ander soortgelijk, maar continu, voorbeeld
behandelen, namelijk at paradox van Bertrand. Eerst zal ik de vraag, zoals
die geluid heeft, zuiver wiskundig stellen: Hoe is de kansverdeling van
de koorden van een cirkel in een Euclidisch vlak? Deze vraag heeft
aldus gesteld geen zin. Men kan er oneindig veel antwoorden op geven,
die alle even goed zijn. Men kan dus oneindig veel kansverdelingen
bedenken die aan de axioma's van KOLMOGOROFF voldoen. Nu nodigt
men U echter uit plausibele symmetrie-eisen voor te stellen, zodat het
aantal mogelijkheden beperkt wordt, eventueel tot één antwoord. We
kunnen dan bijvoorbeeld als volgt redeneren :
Een koorde is bepaald door zijn eindpunten. Aan de kansverdeling
van punten op de cirkelomtrek stellen we de eis van invariantie tegen
draaiingen van de cirkel om zijn middelpunt. De kansverdeling van
puntenparen op de cirkelomtrek, en dus van koorden volgt hieruit.
Deze wiskundige theorie genomen als hypothese, kan door het experiment bevestigd worden, als we tenminste het goede experiment erbij
kiezen. Zo'n experiment is het volgende : Men laat tweemaal een knikker met grote beginsnelheid in een cirkelvormig horizontaal gesteld
gootje rollen, en bepaalt de koorde die de twee eindstanden van de
knikker verbindt. In plaats van een knikker kan men ook het uiteinde
van een draaibare wijzer nemen. Herhaling van dit experiment levert
een relatieve frequentie-verdeling, die overeenstemt met de op grond
van de invariantie-hypothese theoretisch afgeleide kansverdeling.
We kunnen echter ook op een andere manier redeneren en een
andere kansverdeling krijgen die ook door een experiment, een ander
experiment, bevestigd kan worden. De kansverdelingen die we zo
vinden zijn dus niet gelijk.
En de paradox van Bertrand was:hoe is dat mogelijk? M e n had dus
het onjuiste gevoel dat er een ideale kansverdeling van de koorden van
een cirkel moest zijn. De wijze waarop ik U deze paradox thans opgediend heb, was zodanig dat het paradoxale niet de gelegenheid kreeg
om tot zijn recht te komen. De waarschijnlijkheidsrekening geeft de
paradox van BERTRAND thans geen schijn van kans meer. Deze paradox
is het uiteindelijke pad van vele paradoxen gegaan: zij is als paradox
gestorven, en hetkost zelfs moeiteom zich in de gedachtensfeer te verplaatsen, waarin deze paradox eertijds leefde.
Z«ergewaardeerde toehoorders,
Aan het einde van mijn rede gekomen, zij het mij vergund mijn eerbiedige dank te betuigen aan H a r e Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot Hoogleraar.
Mijne Heren Curatoren,
O p Uw voordracht werd ik tot dit ambt benoemd. Voor het vertrouwen dat U mij hiermee geschonken heeft zeg ik U dank. Ik hoop
het tot Uw en aller voldoening met mijn werk te beantwoorden.
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De taak van de hoogleraar in de wiskunde aan de Landbouwhogeschoolacht ikveelzijdig. Een zijde daarvan ishet onderwijs, dat gericht
moet zijn op de training van het kritisch vermogen van de studenten,
en op het doen ontwikkelen van al die wiskundige begrippen welke de
landbouwkundige ingenieur in de voor hem liggende dertig jaren
eventueel nodig zal kunnen hebben. Er kan vastgesteld worden dat de
behoefte aan wiskundig meer begaafde en geschoolde landbouwkundigen groeit; in het bijzonder denk ik hierbij aan landbouwkundigen
met een intensieve speciale opleiding in wiskunde en statistiek.
Een tweede zijde van mijn taak is mijn oriëntering in het probleem
van de wiskundige verwerking van de vele getallen, die dagelijks bij
landbouwkundige instituten van de Landbouwhogeschool en elders
ontstaan. Hier is onmisbaar een voortdurend kritisch onderzoek van
doelstelling en gebruikte methode, wil men de verdrinkingsdood ontgaan. Tevens is begrip van en ontwikkeling van nieuwe methoden
noodzakelijk. Het aantal mensen dat in deze richting werkt is klein.
Het aantal mensen dat in deze richting thans oorspronkelijk werk kan
verrichten ook. Ik hoop met medewerking van alle betrokkenen meer
belangstelling voor dit terrein te kunnen wekken.
Een derde aspect van mijn taak, het beoefenen en dienen van de
wiskunde, zal mij steeds voldoende aantrekken.
Mijne Heren Hoogleraren, Leden van deSenaat van de Landbouwhogeschool,

U zeg ik dank voor het advies dat tot mijn benoeming leidde, en
voordehartelijke wijzewaaropgij mijin Uw midden opgenomen hebt.
Dames enHerenLectoren,Docenten, WetenschappelijkeMedewerkers, Ambtenaren,Beambten,

Ook de eerste kennismaking met U heb ik tot dusver bijzonder gewaardeerd.
Hooggeleerde Van Uven,

Gij hebt het wiskunde-onderwijs aan de Landbouwhogeschool uit
niets opgebouwd, en gij zijt er in geslaagd dit onderwijs op een hoog
niveau te brengen, en daarmee een grote invloed uit te oefenen. Ook
aan wetenschappelijk werk hebt gij U met succes gewijd. Ik dank U
voor de vele gesprekken die U mij toestond, en waarin ik de gang van
zaken, zoals die onder Uw leiding was, leerde kennen. Ik dank U voor
de hartelijkheid en grote bereidwilligheid waarmee Gij mij tegemoetgetreden zijt en ook voor de nadruk waarmee Gij mij herhaaldelijk
aangeraden hebt mijn eigen weg in de materie te zoeken. Dit zal ik
doen enikhoop daarmee een U waardig opvolger te worden.
Hooggeleerde Van der Woude,

Van de velen die mij geïnspireerd hebben voor de wiskunde zijt gij
de belangrijkste. Nog steeds wanneer ik U bezoek, wordt mijn enthou-
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miasmedoor U aangewakkerd, misschien zonder dat gij U ervan bewust
zijt. Ik kan U daarvoor niet dankbaar genoeg zijn.
The Institutefor AdvancedStudy tePrinceton,New Yersey,in de Verenigde
Staten
Heeft mij de gelegenheid geschonken mij na mijn universitaire studie
twee jaren volkomen ongestoord aan de wiskunde te wijden. Deze
jaren zijn voor mij van zeer grote waarde geweest. Ik acht dit het juiste
moment om daar nogmaals mijn dank voor uit te spreken. Die dank
geldt in het bijzonder Professor OSWALD VEBLEN.
Mijne Heren Hooglerarenen Instructeurs bij de afdeling Wiskunde van de
TechnischeHogeschool,
De korte periode, waarin ik met U samenwerkte, is voor mij prettig
en leerzaam geweest. Ik heb enige vrienden onder U hervonden en
gevonden, en hoop deze in de toekomst te behouden.
Dames enHeren Wiskundigen,
De band die ons bindt is de Wiskunde. Ik hoop het contact met U te
behouden en te verstevigen, persoonlijk zowel als door middel van Het
Wiskundig Genootschap en het Mathematisch Centrum.
Dames enHerenStudenten,
Wiskunde wordt lang niet door iedereen bemind. Voor velen betekent het een voortdurende onaangename worsteling. Velen denken bij
wiskunde aan examens en zij vrezen het selectief vermogen daarvan.
In mijn colleges hoop ik U met een ander aspect van de wiskunde
te doen kennismaken. Ik hoop U herhaaldelijk de sensatie van het
begrijpen te doen beleven. Deze sensatie acht ik de beste basis voor Uw
studie, zelfs al wenst U de wiskunde slechts te beoefenen omdat het vak
verplicht of nuttig om zijn toepassingen is.
Uw medewerking zal ik op prijs stellen.
Ik heb gezegd.

7. B E S C H O U W I N G E N O V E R H E T O N D E R W I J S
I N DE T E C H N O L O G I E AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE TECHNOLOGIE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 26 FEBRUARI 1951 DOOR

DR. IR. H.A. LENIGER
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijke
medewerkers, Assistenten, Studenten,
en voorts Gij allen, diedoorUw aanwezigheid blijk geeft
van belangstelling.
Zeergeachte toehoorderessen en toehoorders,

Het vak technologie bevindt zich aan de périphérie van het door de
Landbouwhogeschool bestreken gebied. In verband hiermede zou een
gedetailleerde behandelingvan éénofenkeletechnologische problemen
voor de meesten Uwer weinig belangwekkend zijn. Ik meen daarom,
dat het de voorkeur verdient op deze plaats en dit tijdstip enkele algemene beschouwingen over het onderwijs in de technologie aan deze
hogeschool te houden.
Het geven van een nauwkeurige definitie van het begrip technologie
is niet eenvoudig. Om de gedachten te bepalen kan men het woord
technologie in het kader van het onderwijs aan de Landbouwhogeschool naar mijn opvatting het best omschrijven als de verwerking van
de producten van de land-, tuin- en bosbouw, daarbij „verwerking" in
de ruimste zin deswoords gebruikend.
Het lijkt mij nuttig nu allereerst de vraag in beschouwing te nemen,
waarom onderwijs in de technologie, dusin deverwerking van bodemproducten, aan deLandbouwhogeschool thuishoort. Hierbij zalik dan
tevens gelegenheid hebben om na te gaan of niet gevreesd behoeft te
worden voor overlapping en duplicering van aan andere hogescholen
en universiteiten gegeven onderwijs.
Het is m.i. om verschillende redenen gewenst, en zelfs noodzakelijk,
dat landbouwkundig ingenieurs enigermate op de hoogte zijn van
technologische begrippen, werkwijzen en problemen.
In de eerste plaats spreekt het welhaast vanzelf, dat zij één en ander
dienen te weten van de bestemming van de door hen voortgebrachte
producten, m.a.w. van het doel, waarvoor deze producten worden
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voortgebracht. Deze bestemming bepaalt immers voor een belangrijk deel de eisen, welke aan de grondstoffen worden gesteld en de
landbouwkundige zal moeten beoordelen of, en in hoeverre, aan deze
eisenkanworden tegemoetgekomen doorbepaalde cultuurmaatregelen,
door selectie, enz. Voorts is hij in staat een goede keuze te doen uit
verschillende grondstoffen, welkevoor een bepaald doel in aanmerking
komen. Vooral dit laatste is van groot belang; heel vaak komt het
immers voor, dat voor een zeker doel vele plantaardige grondstoffen
min of meer geschikt zijn. Men denke slechts aan het grote aantal
vezelgewassen, aan de vele houtsoorten, aan de grote verscheidenheid
van oliën en vetten, van looistoffen, etc. Een niet-landbouwkundige
zal in het algemeen wel kunnen aangeven, welke grondstof voor de
fabricage van een zeker product het meest geschikt is, doch hij bekijkt
deze kwestie noodzakelijkerwijze altijd min of meer eenzijdig, terwijl
een landbouwkundige in staat iseen groter aantal factoren, waaronder
de productiemogelijkheden en productiekosten van de verschillende
grondstoffen, te overzien. Om deze reden kan de landbouwkundig
ingenieur als inkoper en beoordelaar van plantaardige grondstoffen
goede diensten bewijzen.
Het nauwe verband tussen cultuur en bestemmingvan de producten
is zo vanzelfsprekend, dat het mij niet nodig lijkt hierop nader in
te gaan. De kennis van de grondstoffen en de er uit vervaardigde
producten kan men aanduiden met het algemene woord:warenkennis.
Dezewarenkennisvormtslechtseenkleinonderdeelvan de technologie,
zodat uit het voorgaande voorlopig alleen geconcludeerd kan worden,
dat het voor de a.s. landbouwkundig ingenieurs van groot belang is
enige aandacht te besteden aan warenkennis.
Hoe staat het nu met de rest van de technologie, dus met de eigenlijkeverwerking,gelegen tussengrondstofeneindproduct? Ishet nodig,
dat de a.s. landbouwkundig ingenieur zich ook hierin verdiept?
Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, omdat de wijze
van verwerking van een grondstof ten nauwste samenhangt met de
structuur en samenstelling er van. De landbouwkundig ingenieur is uit
hoofde van zijn opleiding het best van de aard van de plantaardige
grondstoffen op de hoogte en het is daarom van groot belang, dat hij
ookoverdeverwerkingeenwoordje kanmeespreken.Hetisgemakkelijk
voorbeelden te noemen van gevallen, waarin de kennis van de structuur van het materiaal voor het doeltreffend be- ofverwerken van dat
materiaal onmisbaar is; men denke b.v. aan alle mechanische bewerkingen en ook aan drogen. In andere gevallen ligt het verband tussen
e aard van het materiaal en de methode van verwerking voor een
met-deskundige niet zo voor de hand; bij extractie b.v. is het niet
alleen van belang te weten hoe het te extraheren bestanddeel in de
grondstofaanwezig is,maar tevenswaar het gelocaliseerd is.
u e aard van de grondstof speelt in velerlei opzicht een gewichtige
rol by de verwerking. Ik wil b.v. nog even Uw aandacht vragen voor
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het bekende feit, dat het tijdstip van oogsten, dus het stadium van
rijpheid, van sommige producten een grote invloed heeft zowel op de
uiteindelijke kwaliteit van de te fabriceren producten als op het verloop van de verwerking. Voorts spelen de verwerkingsmethoden ook
een grote rol bij de reeds eerder genoemde keuze van grondstoffen;
het gaat daarbij immers niet alleen om de kwaliteit van het eindproduct, doch evenzeer om de verwerkings-eigenschappen, verwerkingskosten e.d.
Hoe meer men over de verwerking van bodemproducten nadenkt,
hoe meer men tot de overtuiging zal komen, dat cultuur en verwerking
bij elkaar horen, in elkaar grijpen en dus als één geheel beschouwd
dienen te worden. Cultuur en verwerking beïnvloeden elkaar wederzijds, niet alleen technisch, doch ook economisch. Op grond van dit
alles komt men tot de conclusie, dat het zeer gewenst is, dat de landbouwkundig ingenieurs niet alleen kennis van waren bezitten, doch
ook algemeen technologisch onderlegd zijn.
Deze conclusie moet nu echter onmiddellijk worden gevolgd door
een tweede, nl. deze, dat het onmogelijk ishet onderwijs in de technologie aan deze hogeschool zó uitgebreid te geven, dat de landbouwkundig ingenieurs in staat zijn zelfstandig enigszins gecompliceerde
technologische problemen op te lossen. Het zwaartepunt van de
studie aan deze hogeschool ligt in de biologische wetenschappen en in
verband hiermede kan en mag de technologie slechts een bescheiden
plaats in het studieprogramma innemen. Ook de wetenschappen,
waarop de technologie gebaseerd is, nl. de wiskunde, de natuurkunde,
de scheikunde en de werktuigbouwkunde, kunnen slechts in beperkte
omvang en diepgang worden onderwezen.
Onwillekeurig zal thans de vraag bij U rijzen of een zeer beperkte
opleiding in de technologie zin heeft en veel nut zal kunnen afwerpen.
Ook deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. In de tegenwoordige tijd worden enigszins gecompliceerde problemen niet door
enkelingen, doch door teams van verschillend georiënteerde deskundigen bestudeerd en opgelost. Welnu, in verband met zijn kennis van de
plantaardige grondstoffen moet het van groot belang geacht worden,
dat de landbouwkundig ingenieur ingeschakeld kan worden bij en
deel kan nemen aan teamwork op technologisch gebied. Daarvoor is
het echter noodzakelijk, dat hij iets van technologie afweet. Samenwerking met anderen kan immers slechts op doelmatige wijze plaats
vinden wanneer men eikaars taal begrijpt, eikaars gedachtengang kan
volgeneneikaarsargumenten kanbeoordelen.Hetismijn ervaring,dat
erbijdebestuderingvanverschillendetechnologischeproblemen inderdaadbehoeftebestaataandemedewerkingvanlandbouwkundigingenieurs en het mogelijk maken vaneensamenwerking met anderenis naar
mijn opvattingdebelangrijkste redenwaarom onderwijsindetechnologie aan dezehogeschool,hoebeperktook,noodzakelijkis.Tevenshebik
hiermedehethoofddoelvanhetonderwijsindetechnologie aangegeven.
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De gevolgde redenering voert mij nu vanzelf tot de beantwoording
van de hiervoor geopperde vraag of niet gevreesd behoeft te worden
voor overlapping en duplicering van elders gegeven onderwijs. Wat
overlapping betreft kan geconcludeerd worden, dat deze een noodzakelijke voorwaarde is voor samenwerking. Teamwork, dus samenwerking in werkgroepen, is slechts mogelijk wanneer de opleidingen
van de deelnemers elkaar enigszins dekken. Tegen dupliceren in de
engere zin van het woord moet echter gewaakt worden. Aangezien aan
de universiteiten vrijwel geen onderwijs in de technologie gegeven
wordt, behoeft alleen te worden nagegaan ofer geen kans is op duplicering van een deel van de aan de Technische Hogeschool te Delft gegeven opleiding.
Wat dit betreft zou ik slechts het volgende willen opmerken.
Mutatis mutandis geldt voor het onderwijs in de biologische vakken
aan de Technische Hogeschool hetzelfde als voor het onderwijs in de
technologie aan de Landbouwhogeschool. Beide zijn om dezelfde
redenen gewenst; beide zorgen voor voldoende aansluiting en overlapping, doch van dupliceren behoeft geen sprake te zijn. Het onderwijs in de verwerking van plantaardige producten zal immers geheel
anders ingericht dienen te zijn al naar gelang het gegeven wordt aan
studenten in de biologische of technische wetenschappen. Voor de
eerste groep zal het algemeen technologisch en voor de tweede groep
algemeen biologisch georiënteerd moeten zijn. Hierover zou uiteraard
nog veel meer te zeggen zijn, doch ik meen te kunnen volstaan met de
opmerking, dat de bestaande situatie m.i. de mogelijkheid schept van
een goede samenwerking in de toekomst tussen landbouwkundig ingenieurs enerzijds en technologen anderzijds. Een dergelijke samenwerking zal naar mijn mening in een behoefte voorzien.
De moeilijkste vraag, waarmede ik bij het aanvaarden van mijn
ambt geconfronteerd word, is ongetwijfeld hoe het onderwijs in de
technologie aan deze hogeschool, gezien de beperkte tijd die er voor
beschikbaar isèn de beperkte opleiding in de basiswetenschappen, het
best ingericht kan worden.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk nog
even nader in te gaan op het doel van het onderwijs in de technologie.
Hiervoor hebikreedsaangegeven omwelkeredenen het gewenst is,dat
landbouwkundig ingenieurs enigszins technologisch onderlegd zijn.
Uit hetgeen ik heb betoogd, volgt, dat vrijwel elke landbouwkundig
ingenieur gedurende zijn loopbaan behoefte zal gevoelen aan kennis
van detechnologie.Zeker geldt dit voor het onderdeel van de technologie, de warenkennis, doch ook met problemen, de verwerking van de
bodemproducten betreffende, zullen vele landbouwkundig ingenieurs
in meerdereofmindere mate in aanraking komen.
, mige v a n d e ze problemen komen namelijk herhaaldelijk en
overal voor; ik denk hierbij in het bijzonder aan transport-, bewaar-,
droog- enverpakkingsvraagstukken. Hierover dient eigenlijk elke land-
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bouwkundig ingenieur georiënteerd te zijn. Andere technologische
problemen zijn specifiek voor de bodemproducten verwerkende industrieën. Met deze problemen komen behalve zij, die in deze industrieën werkzaam zijn, ook de consulenten in aanraking. Deze zullen
immers geroepen worden om adviezen te geven aan de talloos vele
kleine bedrijven, die geen academici in hun dienst hebben.
N a a r mijn mening kan er in de bedrijven, die plantaardige grondstoffen verwerken, een vrij groot arbeidsveld voor landbouwkundig
ingenieurs liggen. Ik heb er reeds op gewezen, dat hun kennis van
waren voor die bedrijven van grote betekenis geacht moet worden.
Zijn zij bovendien algemeen technologisch onderlegd, dan zullen
kleinere bedrijven aan hen soms de voorkeur geven boven andere
academici, terwijl zij in grotere bedrijven een plaats kunnen innemen
naast en samen kunnen werken met chemici, technologen en werktuigbouwkundigen. Ik merk hierbij op, dat tewerkstelling van landbouwkundig ingenieurs in bedrijven meer in aanmerking komt, naarmate de
structuur, samenstelling en variatie van de grondstoffen in die bedrijven
een grotere rol spelen.
Tenslotte zie ik ook een belangrijke taak voor landbouwkundig
ingenieurs bij de uitvoering van researchwerk, zowel in bedrijven als
in instituten. Juist bij dit werk zal hun kennis een welkome aanvulling
kunnen zijn van die van anders gespecialiseerde collega's.
De toekomst zal moeten leren of mijn zienswijze ten aanzien van de
plaatsingsmogelijkheden van technologisch onderlegde landbouwkundig ingenieurs in de bodemproducten verwerkende industrie en wat
daarmede verband houdt, juist is geweest. Thans kan daarover niets
met zekerheid worden gezegd. Het lijkt mij wel raadzaam een nauwgezet onderzoek naar die mogelijkheden in te stellen, mede opdat bij
het onderwijs rekening gehouden zal kunnen worden met de wensen en
behoeften van de practijk.
Dit alles in overweging nemend kan het doel van het onderwijs in de
technologie aan deze hogeschool thans voorlopig als volgt omschreven
en samengevat worden :
1. de a.s. landbouwkundig ingenieurs op de hoogte te brengen van de
bestemming van de bodemproducten en van de eisen, welke uit een
technologisch oogpunt aan deze producten worden gesteld; hun
duidelijk te maken, welk verband er bestaat tussen de aard van de
grondstoffen en de kwaliteitseigenschappen van de daaruit te
fabriceren producten en hen te wijzen op het belang van een goede
keuze van grondstoffen.
2. De a.s. landbouwkundig ingenieurs enig inzicht te geven in technologische begrippen, methoden en apparaten, opdat zij in staat
zullen zijn over de verwerking van plantaardige producten mede te
praten en daarbij een nuttig gebruik te maken van hun kennis van
de structuur en samenstelling van de grondstoffen.
Het formuleren van het doel van het onderwijs is gemakkelijker d a n
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het verwezenlijken van dit doel. Het aantal nuttige planten met technische betekenis en dus het aantal plantaardige grondstoffen bedraagt
vele honderden, het aantal producten, dat er uit gefabriceerd wordt, is
nog aanzienlijk groter. Het onderdeel van de technologie, de warenkennis,isdusreedseenzeer uitgebreid vak.Voortsvertoont ookde verwerking van de grondstoffen, dus de eigenlijke technologie, een uitermate grote verscheidenheid.
Ik wil trachten U van die verscheidenheid een beeld te geven. In de
eersteplaatsisereengrotevariatieinde aard van de bodemproducten
en het spreekt vanzelf, dat die variatie op de wijze van verwerking een
grote invloed heeft. Het maakt natuurlijk technologisch een groot verschil of men vruchten, zaden, bladeren, stengels, wortels, knollen of
nog andere plantendelen verwerkt.
In de tweede plaats loopt het doel van de verwerking, en daarmede
indirect ook weer de methode van verwerking, sterk uiteen. Wat dit
betreft is het mogelijk de technologische processen zeer globaal in
tedelen in tweegrote groepen, nl.in een groep, waarbij hetgaat om de
winning en zuivering van meer of minder scherp gedefinieerde stoffen
en in een groep, waarbij de verwerking in hoofdzaak gericht isop een
conservering.
Er zijn vele voorbeelden van de winning van tamelijk scherp gedefinieerde producten uit plantaardige grondstoffen. Deze producten
kunnen soms als eindproducten worden beschouwd, meestal echter
zijn zij slechts halffabrikaten ofhulpstoffen, dievoor ofbij de fabricage
van voor de mens nuttige artikelen worden gebruikt. Zo kan men
alcaloiden, bereid uit pharmaceutische gewassen, rekenen tot de groep
van eindproducten. Suiker is zowel eindproduct als halffabrikaat en
hulpstof. Hetzelfde kan men zeggen van zetmeel, gefabriceerd uit
granen, aardappelen, enz. Voorbeelden van typische halffabrikaten,
gewonnen uit bodemproducten, zijn vezels, oliën en vetten en aetherischeoliën,ofschoon sommigevezelproducten toch ookwelalszodanig
in de kleinhandel terecht komen, denk b.v. aan kapok, en daarom als
eindproducten gekenschetst zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt
trouwens voor een klein deel der plantaardige oliën en vetten. Voorbeelden van hulpstoffen, vervaardigd uit bodemproducten, zijn looistoffen.
Bij alle winnings- en zuiveringsprocessen wordt een hoeveelheid
afvalproducten verkregen. Deze hoeveelheid kan relatief groot zijn,
zoals in het geval van de verwerking van pharmaceutische gewassen,
waarin soms slechts enkele tienden procenten van het waardevolle
bestanddeel voorkomen, en relatief klein, zoals bij de verwerking van
sommige vezels-, olie- of looistof bevattende grondstoffen. Deze afvalproducten scheppen allerlei interessante problemen met tal van
aspecten.
^ ^t ^ e e § r o e Pvan processen heeft de verwerking voornamelijk
ten doel het gehele of vrijwel gehele geoogste product in een goed
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houdbare vorm te brengen. Wanneer men dit begrip zeer ruim opvat,
zou men in al deze gevallen van conserveren kunnen spreken. Dikwijls
gebeurt er echter tijdens de verwerking meer dan conserveren in engere
zin. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken. Wanneer groenvoedergewassen worden gedroogd, is dit een conservering zonder meer,
terwijl de hoeveelheid afvalproducten practisch nihil is. Hetzelfde geldt
voor het drogen van verschillende andere producten. Worden de groenvoedergewassen geënsileerd, dan is conservering eveneens het hoofddoel, tijdens het ensileren vinden er echter allerlei omzettingen plaats.
De verwerking van groenten en fruit heeft meestal ook conservering
ten doel, welke hierbij o.m. kan geschieden door bevriezen, drogen of
steriliseren. I n deze gevallen worden zowel de veranderingen in het
oorspronkelijke product als de hoeveelheid afvalstoffen tot een minim u m beperkt. De verwerking van zulke producten als tabak, thee,
koffie en cacao is in wezen ook geheel op conservering door drogen gericht, doch tijdens deze verwerking vinden er tal van veranderingen
plaats, welke onvermijdelijk en inhaerent zijn aan de historisch gegroeide verwerkingsmethoden. Als laatste voorbeeld moge de verwerking van rubberlatex tot ruwe rubber worden genoemd. Ook deze verwerking bestaat weer in hoofdzaak uit een ontwatering van de grondstof, waarbij hoogstens nog een al of niet opzettelijke, geringe zuivering
plaats vindt.
Deze voorbeelden mogen voldoende zijn om aan te tonen, dat een
indeling van de processen in twee grote groepen al naar het doel van de
verwerking wel gerechtvaardigd is.
De grote variatie in de processen kan ook nog op een andere manier
worden geïllustreerd. M e n kan nl. bij elk proces onderscheid maken
tussen de chemisch- of bio-chemisch technologische kant er van, de
physisch- of mechanisch technologische kant en tenslotte de technische uitvoering, dus de apparatieve of werktuigbouwkundige
aspecten.
Aangezien men bij de verwerkingvan bodemproducten vrijwel steeds
uitgaat van levend materiaal, dient men altijd bedacht te zijn op allerlei biochemische omzettingen. Soms spelen deze omzettingen gedurende de gehele verwerking de hoofdrol, men denke b.v. aan de fabricage
van tabak, thee, koffie, cacao en natuurlijk ook aan die industrieën,
die gebruik maken van levende micro-organismen om landbouwproducten in andere producten om te zetten, of die micro-organismen
te hulp roepen om de te winnen producten vrij te maken, zoals bij het
roten van vlas.
De merkwaardige omstandigheid doet zich voor, dat deze biochemisch zeer ingewikkelde processen physisch technologisch, en wat
de technische uitvoering betreft, meestal zeer eenvoudig zijn. M e n kan
zich b.v. moeilijk een technisch eenvoudiger proces voorstellen dan de
fermentatie van tabak of thee. Wil men dit eenvoudige proces echter
goed beheersen en in de gewenste banen leiden, b.v. door variatie van
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de uitwendige omstandigheden, dan dient men de gecompliceerde
biochemie ervan te kennen.
In andere gevallen zijn de biochemische omzettingen alleen in zoverre van belang, dat men ze zoveel mogelijk moet trachten te voorkomen. Vooral in de voedingsmiddelen-industrie komt dit geval veel
voor, ik denk b.v. aan enzymatische destructie van vitamine C en aan
hydrolytische vetsplitsing.
In weer andere gevallen is de biochemie van nog ondergeschikter
betekenis en ligt de nadruk geheel op chemische- ofphysische technologie of op apparatenbouw. De chemie komt bij de verwerking van
plantaardige grondstoffen te pas wanneer het gaat om het vrij maken
van te winnen bestanddelen, die op één of andere wijze gebonden
voorkomen, voorts bij de fabricage van cellulose, bij het zuiveren van
ruwe sappen, zoals bij de fabricage van suiker, enz. De physische technologievoert deboventoon bij drogen van allemogelijke producten, bij
extraheren van geneeskrachtige kruiden, looistof bevattende gewassen,
oliën en vetten etc, bij het destilleren van aetherische oliën en harsen,
bij het concentreren van sappen en extracten en bij tal van andere
scheidingsmethoden.
Tenslotte is er dan nog de grote variatie in de soorten en typen van
apparaten, diedeverwerking van deplantaardige producten technisch
mogelijk moeten maken. Daarbij zwijg ik dan nog van de vele hulpapparaten, kracht- en warmtevoorziening, meet- en regeltoestellen,
enz.
Ik wil U niet verder vermoeien met een opsomming van de vele
facetten van de technologie van bodemproducten. Waarschijnlijk ben
ik er wel in geslaagd U te overtuigen van de uitgebreidheid van mijn
vak en zult U het thans eens zijn met wat ik eerder zei, nl. dat het
aangeven van het doel van het onderwijs in de technologie heel wat
eenvoudiger isalsdeverwezenlijking daarvan. Wanneer U gelegenheid
had tot discussie, zoudt U vermoedelijk zelfs de opmerking maken, dat
het doceren van zulk een omvangrijk gebied in de er voor beschikbare
tijd volkomen onbegonnen werk is. In ieder geval kunt U zich wel
voorstellen, dat het studieprogramma de nodige zorgen baart.
Zeer in het kort wil ik uiteenzetten hoe ik mij dit programma denk.
In de eerste plaats zou ik er dan op willen wijzen, dat het m.i. primair
gaat om een algemene technologische vorming, dus om het leggen van
een brede basis, waarop later voortgebouwd kan worden. Een meer
gedetailleerde behandeling van bijzondere onderwerpen kan eerst aan
deordekomen,wanneer voldoende algemeen technologische ontwikkeling aanwezigis.
Deze ontwikkeling is noodzakelijk voor iedere a.s. landbouwkundig
ingenieur, die technologie als bijvak kiest en die later met kans op
h 1 e e n hmctie wil vervullen, waarin technologische kennis van
ang is. Men kan verwachten, dat werkgevers aan sollicitanten naar
zulk een functie de eis zullen stellen, dat zij een vrij brede technologi-
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seheopleiding hebben genoten. Om teleurstellingen tevoorkomen kan
de Landbouwhogeschool m.i. ook slechts diegenen voor dergelijke
functies aanbevelen, dievoldoende algemeen technologisch zijn onderlegd.
Wanneer men dus het oog gericht houdt op de practijk, blijkt het
allereerst nodig te zijn de belangstellenden in het vak technologie een
algemene, grondleggende opleiding te geven. Daarnaast kunnen zij,
om hun kennis aan te vullen en te verdiepen, een experimenteel of
theoretisch onderzoek van een ofenkelespecialeproblemen verrichten.
Vervolgens wil ik er op wijzen, dat het er m.i. niet om gaat de a.s.
landbouwkundig ingenieurs eenencyclopaedischekennisbijtebrengen.
Aangezien er schier op elk gebied goede boeken bestaan, zou dit
trouwens tijdverspilling zijn.
Waar het wel om gaat, en dit volgt ook uit het door mij geformuleerde doel van het onderwijs in de technologie, is de a.s. landbouwkundig ingenieurs inzicht in technologische vraagstukken bij te
brengen. Zodra dit inzicht aanwezig is,m.a.w. zodra zij technologisch
kunnen denken, isheelveel bereikt. Zij zullen dan in staat zijn technologische problemen te formuleren en literatuur te bestuderen, hetgeen
betekent begrijpen, op zijn waarde beoordelen en interpreteren van
hetgeen zij lezen; zij zullen ook in staat zijn met anderen over technologische problemen van gedachten te wisselen, aan de oplossing van
deze vraagstukken mede te werken, voorstellen en plannen te beoordelen enz. Kortom, inzicht maakt het mogelijk een positieve bijdrage
te leveren tot deverwerking van de plantaardige grondstoffen. Inzicht
berust echter op kennis van de grondslagen.
Het is duidelijk, dat een systematische, grondstofgewijze behandelingvan de technologie slechts tot een oppervlakkige encyclopaedische
kennis en niet tot inzicht kan leiden; een dergelijke behandeling acht ik
dan ookzinloos.Hoogstenszalhet nuttigzijn enkeleprocessen bij wijze
van illustratie meer in details te bespreken, hetgeen zal kunnen geschieden aan de hand van fabricageschema's, door ons technologen
flow-sheetsgenaamd.
Er isgelukkig eenbetere en meer efficiente methode om technologie,
althans een belangrijk deel daarvan, te bestuderen, diewel tot het verkrijgen van inzicht leidt. Bij alle verscheidenheid en verschillen tussen
de talloze processen zijn er namelijk ook overeenkomsten en het is van
dezeovereenkomsten, dat gebruik gemaakt kan worden.
Wanneer men de zeer uiteenlopende processen, volgens welke de
bodemproducten worden verwerkt, bekijkt, zal men spoedig tot de
conclusie komen, dat zij allemaal bestaan uit een serievan een beperkt
aantal, steeds weer terugkerende handelingen of werkwijzen, welke
men veelal aanduidt met de naam van unit-operations. Sommige van
deze unit-operations ontbreken vrijwel nooit; in bijna elk bedrijf
komen b.v. warmteoverdracht en transport van vaste materialen of
fluida voor. Andere unit-operations, zoals drogen, treft men eveneens
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veelvuldig aan, omdat de verse plantaardige grondstoffen nu eenmaal
alle een hoog watergehalte bezitten. Weer andere, zoals malen, mengen, filtreren, centrifugeren, extraheren, destilleren, verdampen en
kristalliseren zijn wat minder frequent, maar eveneens belangrijk.
Een proces bestaat dus uit een aantal van deze unit-operations
achter elkaar in dejuiste volgorde. Soms is het aantal unit-operations
zeer beperkt, zoals b.v. bij het drogen van groenvoedergewassen, soms
groot, denk b.v. aan een suikerfabriek. Men kan nu de processen bestuderen door studie te maken van de afzonderlijke bewerkingen,
waarbij men er alleen om behoeft tedenken, dat de verschillende unitoperations in een bepaald proces goed gecoördineerd dienen te zijn.
Terloops zij er op gewezen, dat er nog meer overeenkomst is.Bij elk
proces heeft men b.v. te maken met meet- en regelinstrumenten,
constructie-materialen etc. Ook deze onderdelen kunnen derhalve als
zodanig, dus los van het bepaalde proces, worden bestudeerd.
Uit het voorgaande moet U niet afleiden, dat de unit-operations in
elk proces in dezelfde gedaante verschijnen. Het tegenovergestelde is
waar; er zijn geen twee processen, waarin de bewerkingen op precies
dezelfde wijze geschieden. U zult nu wellicht opmerken, dat de waarde
van de indeling in unit-operations hierdoor aanzienlijk wordt verminderd. Ik meen, dat dit niet juist is; integendeel kan uit de verscheidenheid van gedaanten een groot voordeel worden afgeleid. Juist
door bestudering van die verscheidenheid in technische uitvoeringsvormen verkrijgt men namelijk het zo gewenste inzicht.
Ik kan dit het beste verklaren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Stel, men heeft een zetmeelsuspensie, welke men wilscheiden in
de vaste stof en de waterige vloeistof. In principe kan dit op vele
manieren gebeuren; men kan b.v. het zetmeel laten bezinken en de
vloeistof decanteren, men kan filtreren, separeren, centrifugeren, uitpersen etc.Wanneer mendan nogbedenkt, dat elkegenoemdemethode
op zeer veel manieren kan worden uitgevoerd, blijkt dat het aantal
mogelijkheden legio is. Het interessante is nu niet zozeer hoe deze bewerking in een bepaalde tak van bedrijf wordt uitgevoerd, maar waarom dit zo geschiedt en of de gekozen methode nu wel dejuiste is. De
bestudering van de unit-operations en van hun uitvoeringsvormen
maakt het mogelijk de voor- en nadelen van deze werkwijzen te beoordelen enin een bepaald geval demeest geschikte methode te kiezen.
Wanneer men daartoe in staat is,kan men zeggen over inzicht in technologische problemen te beschikken.
Dit voorbeeld zou met vele andere aangevuld kunnen worden. Het
iseen merkwaardig feit, dat bepaalde methoden in bepaalde bedrijven
worden toegepast en in andere geheel onbekend zijn, ofschoon zij daar
misschien even goede diensten zouden kunnen bewijzen. Dit iseen geyo gvan dehistorische ontwikkeling en het geringe onderlinge contact.
Welnu, de studie van de afzonderlijke bewerkingen, los van de eigenlijke procedees, verschaft een overzicht en inzicht waardoor het moge-
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lijk wordt devoor- en nadelen van develewerkwijzen en apparaten op
hunjuiste waarde te schatten. Dat men daarbij de aard van de te verwerken producten steeds in aanmerking moet nemen en vaak zijn toevlucht zal moeten nemen totvergelijkende proefnemingen spreekt vanzelf.
Ik hoop U te hebben duidelijk gemaakt, dat de bestudering van de
unit-operations grote voordelen heeft en beantwoordt aan het gestelde
doel.Nochtans beperkt dezestudiezichtot dephysisch-enmechanischtechnologische kant van de technologie. Het systematiseren van de
chemische en biochemische aspecten is moeilijker. Het beste kan dit
m.i. geschieden door een groepsgewijze behandeling van die processen,
welkein chemisch ofbiochemisch opzicht overeenkomst vertonen. Een
dergelijke behandeling kan op doelmatige wijze worden gecombineerd
met destudievandekennisvan waren.
Uit het voorgaande blijkt dus, dat de algemeen technologische vorming, waarover ik gesproken heb, m.i. zal moeten bestaan uit bestudering van de zgn. unit-operations enerzijds en van de chemie en
biochemievan devoornaamste processen anderzijds.
Tot slot van deze beschouwingen wil ik er op wijzen, dat het gezien
de uitgebreidheid van het vak ondanks een goede systematiek, gebaseerd op overeenkomsten in deprocessen, toch noodzakelijk isde te behandelen stof zoveel mogelijk te beperken. Behalve door een weloverwogen eliminatie van alleswat voor dea.s.landbouwkundig ingenieurs
niet erg belangrijk is en door een indeling volgens de afstudeerrichtingen kan deze beperking nog op een andere wijze worden bereikt. Ik
heb er namelijk reeds op gewezen, dat de landbouwkundig ingenieurs
uit de aard der zaak in het bijzonder bemoeienis met de verwerking
van plantaardige grondstoffen zullen hebben wanneer de structuur en
samenstelling van die grondstoffen een grote rol spelen.Ditishet geval
bij deeerstephasevan de verwerking.
De verwerking geschiedt nl. dikwijls in een aantal trappen; van
grondstof komt men tot halffabrikaat en van halffabrikaat via een of
meer trappen tot derivaten eneindproducten. De eerstetrapisvoor de
landbouwkundig ingenieurs verreweg het belangrijkste omdat hun
kennis daarbij het meestvan pas komt.
Een paar voorbeelden kunnen ter toelichting dienen. De verwerking
van zetmeelhoudende grondstoffen tot zetmeel, van suikerbevattende
grondstoffen tot suiker, van oliehoudende zaden tot oliën, van vezelgewassen tot ruwe vezel enz. moet uiteraard debelangstelling van de
landbouwkundig ingenieurs hebben. De verdere verwerking van resp.
zetmeel, suiker, oliën en ruwevezels tot allemogelijke eindproducten is
daarentegen voor de landbouwkundig ingenieurs van minder belang
omdat het karakter van de oorspronkelijke plantaardige producten
daarbij niet zo'n groterol speelt.
De bedrijven, die zich met de eerste stadia van de verwerking bezig
houden, kunnen m.i. geacht worden te behoren tot de zgn. landbouw-
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nijverheid. M.a.w. zalde technologische opleidingaan deze hogeschool
m.i. beperkt moeten blijven tot deze landbouwnijverheid. Slechts de
warenkennis zal zich noodzakelijkerwijze enigszins verder dienen uit te
strekken.
Samenvattend heb ik allereerst betoogd, dat het om verschillende
redenen zeer gewenst is, dat landbouwkundig ingenieurs kennis van
waren bezitten en daarnaast enigszins algemeen technologisch onderlegd zijn. Daarbij heb ik er de nadruk op gelegd, dat cultuur en verwerking als één geheel moeten worden beschouwd. Vervolgens heb ik
uiteengezet, dat de technologie slechts een bescheiden plaats in het
studieprogramma van dezehogeschool kan innemen. Vreesvoor duplicering van aan andere instellingen van hoger onderwijs gegeven
onderwijs behoeft niet te bestaan, terwijl enige overlapping van dat
onderwijs een noodzakelijke voorwaarde geacht moet worden om de
zo belangrijke samenwerking tussen verschillend gespecialiseerde deskundigen mogelijk te maken. Voorts heb ik U verteld, dat landbouwkundig ingenieurs gedurende hun loopbaan veelvuldig met technologische problemen in aanraking zullen komen en metterdaad aan de oplossing daarvan kunnen medewerken. Op grond hiervan heb ik het
doel van het onderwijs in de technologie geformuleerd. De verwezenlijking van dat doel isin verband met de grote uitgebreidheid van het
vak niet eenvoudig. Ik heb getracht U een beeld te geven van de grote
verscheidenheid van de processen. Tenslotte heb ik U duidelijk gemaakt, dat het bij de opleiding van de landbouwkundig ingenieurs in
de technologie niet om het bijbrengen van een encyclopaedische kennis, doch veelmeer om het verkrijgen van inzicht gaat. Het gewenste
inzicht kan worden bereikt door de te behandelen stof systematisch in
te delen volgens de overeenkomsten in de processen. Dit komt neer op
studie van de zgn. unit-operations en wat de chemie, biochemie en
warenkennis betreft op een groepsgewijze behandeling van de overeenkomst vertonende processen. Het uitgebreide terrein kan tenslotte
enigszins beperkt worden door slechts de eigenlijke landbouwnijverheid te behandelen.
Zeergeachte toehoorderessen en toehoorders,

Bij de aanvaarding van mijn ambt zij het mij vergund Hare Majesteit de Koningin mijn eerbiedige dank te betuigen voor mijn benoeming.
Mijne Heren Curatoren,

Het verheugt mij thans in de gelegenheid te zijn U te danken voor
net in mij gestelde vertrouwen en ik geef U gaarne de verzekering, dat
i ^ n e t mogelijke zal doen om dit vertrouwen niet te beschamen.
weet, dat U goed onderwijs in de technologie van groot belang
acht en ook, dat U beseft, dat zulk onderwijs een betere outillage ver-
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eist dan thans beschikbaar is. In de korte tijd, dat ik hier werkzaam ben,
heb ik reeds ervaren, dat ik bij mijn pogingen om de bestaande situatie
te verbeteren en een goed milieu voor het geven van technologisch
onderwijs te scheppen, kan rekenen op Uw volle medewerking. Ik ben
U erkentelijk voor de snelle en efficiënte wijze, waarop U mijn voorstellen behandelt.
Ik heb echter ook reeds ondervonden, dat ambtelijke molens langzaam malen. U zult begrijpen, dat dit wel enigszins indruist tegen de
grondslagen van mijn vak; snel en efficiënt malen vormt immers een
onderdeel van de technologie. Ik kan slechts hopen, dat ik aan de
ambtelijke gang van zaken zal wennen en dat ik die op de duur goed
zal kunnen verdragen.
In de toekomst zullen nog vele moeilijkheden en belemmeringen
overwonnen moeten worden. Ik spreek gaarne de hoop uit, dat het met
U w hulp zal gelukken de bestaande plannen ten aanzien van de materiele en personele voorzieningen van het laboratorium voor technologie
binnen niet te lange tijd te verwezenlijken.
Mijne Heren Hoogleraren,
Ik beschouw het als een voorrecht opgenomen te worden in Uw
kring. Het is niet de eerste maal, dat U een Delfts ingenieur tot collega
krijgt, doch gezien het nogal technische karakter van mijn vak, kan ik
mij voorstellen, dat U mij beschouwt alseen enigszins vreemde eend in
de bijt. Ik zal echter mijn best doen mij aan te passen aan het milieu
van deze hogeschool en eigenlijk ben ik er wel zeker van, dat ik mij
spoedig geheel thuis zal gevoelen, want gedurende mijn loopbaan heb
ik veelvuldig en op de meest prettige wijze samengewerkt met tal van
biologen.
De aard van mijn vak brengt met zich mede, dat ik met velen Uwer
niet zo heel veel zakelijk contact zal hebben. Ik zal persoonlijk contact
echter bijzonder op prijs stellen. Daardoor zal ik ook veelvan U kunnen
leren, dat mij bij het tot stand brengen van een verbinding tussen de
biologie en de techniek goed van pas zal komen.
De technologie grenst aan enkele, hier aan deze hogeschool gedoceerde vakken. Met U, Hooggeleerde Tendeloo, Den Hertog, Van
Wijk, Smit en Wassink, hoop ik tot een prettige en nauwe samenwerking te geraken.
Dames enHerenStudenten,
Wanneer ik tenslotte enkele woorden tot U richt, dan doe ik dat in
het bewustzijn, dat technologie voor U een moeilijk vak is. U zult
vreemd staan tegenover de technologische begrippen, methoden en
denkwijzen. Daar technologie bovendien een keuzevak is, zullen velen
Uwer geneigd zijn dit vak nietop het programma teplaatsen. Misschien
zal mijn rede U echter tot nadenken stemmen en zult U tot de slotsom
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komen, dat het toch wel erg nuttig isiets van technologie af te weten.
Wanneer dit het geval is en U besluit enige aandacht aan dit vak te
schenken, dan zal ik U gaarne in de geheimen er van inwijden en kunt
U teallen tijde op mijn steun en medewerking rekenen.
Eén ding wil ik U echter nog op het hart binden. Wanneer U aandachtig geluisterd heeft naar mijn betoog, zult U tot de conclusie gekomen zijn, dat U door het volgen van het onderwijs in de technologie
nog geen technoloog wordt. U moet niet de illusie nebben, dat U later
op technologisch gebied geheel zelfstandig zult kunnen optreden.
Zoudt U dit wel doen, dan kan dit slechts schade berokkenen aan U
zelfen aan de goede naam van deze hogeschool. Misschien heeft U bij
andere vakken reeds ervaren, dat U na een korte studie meent er reeds
heel veelvan af teweten en dat U verder studerend de indruk krijgt er
steeds minder van te kennen. Dit geldt ook voor technologie. Na de
korte opleiding in dit vak, die U aan deze hogeschool kunt krijgen, zult
U misschien in de waan verkeren een expert te zijn. U zult dat echter
beslist niet zijn. Laat het U tot troost zijn, dat ik zelf, die toch al verscheidenejaren technologie studeer, eerlijk van mening ben, dat ik er
nog maar betrekkelijk weinigvan afweet.
Bedenkt voorts steeds, dat twee mensen meer weten dan één.
Schroomt niet overlegteplegen met anderen. In kringenvan academici
wordt het ruggespraak houden met collega's, het toetsen van Uw meningaan dievan anderen, niet beschouwd alseentekenvan onkunde of
onmacht.
Ik hoop ernstig, dat U deze woorden ter harte zult willen nemen
en ook, dat U zich er niet door ontmoedigd zult gevoelen. Ik ben er
van overtuigd, dat U aan de studie van technologie vreugde zult beleven en dat U van de kennis er van voordeel zult hebben. Ik hoop
tenslotte, dat het mij zal gelukken U iets van mijn enthousiasme voor
mijn mooievak mede te geven.
Ik heb gezegd.

8. D E M E C H A N I S A T I E V A N D E L A N D B O U W
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE LANDBOUWWERKTUIGKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 21 MAART 1951 DOOR

IR. G. R I E M E R

Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren,Docenten,Wetenschappelijke en andereMedewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames enHerenStudenten
en voorts gij allen, die door Uw aanwezigheid
blijk geeft van Uw belangstelling.
Zeergeachte Toehoorderessen en Toehoorders,
U kunt van een nieuwe hoogleraar in de landbouw-werktuigkunde
verwachten, dat U iets te horen krijgt over „de mechanisatie van de
landbouw". Dit onderwerp is de laatste jaren zeer actueel geworden,
maar eigenlijk is deze „mechanisatie", d.w.z. „de toepassing van mechanische hulpmiddelen in delandbouw", even oud als de cultuur zelf.
Toen in de grijze oudheid de mens van het nomadenleven overging
naar vestiging op vaste woonplaatsen, kreeg men behoefte aan „grondbewerking" voor het verbouwen van voedsel.
Die eerste grondbewerking werd met zeer primitieve hulpmiddelen
verricht. Volgens overlevering werd de bouwgrond losgewoeld met
een stuk boomstam, waaraan zich een naar beneden gerichte, haakvormige tak ofwortel bevond.
Deze „haakploegen" waren de eerste cultuur-werktuigen ter wereld
en zij vertegenwoordigden het eigenlijke begin van de mechanisatie
in de landbouw.
De oudste cultuurvolken beschouwden het ploegen als een heilige
handeling, waardoor de aarde werd voorbereid om steeds opnieuw
vruchten te dragen.
De ploeg is inderdaad een eerbiedwaardig werktuig. M A X EYTH,
de bekende Duitse voorman in de landbouw-techniek schreef in één
zijner vele reisbeschrijvingen, over Egypte:
„ L a n g voordat, duizenden jaren geleden, de Pyramiden in Egypte
werden gebouwd, werd de vallei van de Nijl met ploegen bewerkt.
Ook wanneer na vele duizenden jaren deze Pyramiden zullen zijn ver-
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gaan, zal nog steeds een ploeg de vruchtbare grond langs de Nijl
omleggen."
In de bloeitijd vanhet Romeinse wereldrijk werd de oude Romeinse
haakploeg in geheel Zuid-Europa gebruikt, in Spanje, Italië, de Balkan en zelfs tot in Zuid-Duitsland.
De Berbers in het Atlas-gebergte in Marokko bewerken h u n akkers
nog steeds met deze Romeinse haakploegen.
Haakploegen waren omstreeks 1800 nog veel in zwang, o.a. in
Duitsland. In onsland waren toen al karploegen in gebruik.
Deze ploegen werden gemaakt door de dorpssmid en de wagenmaker, diebijh u nploegenbouw de aanwijzingen vande landbouwers
opvolgden.
In Engeland was in 't begin van de 19e eeuw de balansploeg van
JAMES SMALL de meest gangbare ploeg.

Zodoende kwamen deze „Small"-balansploegen ook voor in NoordAmerika en Zuid-Afrika.
Toen deAfrikaanse boeren h u n„Grote Trek" vanuit de Kaap-Provincievolbrachten, hing aandeossenwagens de balansploeg als onmisbaar
werktuig voor het bewerken van het Nieuwe Land in Transvaal en
Oranje Vrijstaat.
Ook bij die andere „Grote T r e k " langs de „Westward T r a i l " in de
Nieuwe Wereld, werd de balansploeg door elk gezin meegevoerd, om
daarmee de vruchtbare gronden van de Mississippi-vallei te kunnen
bewerken.
Handwerkslieden trokken mee naar het Midden-Westen. In 1836
begon J O H N D E E R E een smederij inGrand Detour aan de Rock River
in de staat Illinois. Sommige boeren in zijn omgeving hadden grote
moeilijkheden met het ploegen, omdat de grond niet wilde glijden
langs de ijzeren risters van hun ploegen. Er bleef een dunne grondlaag
kleven aan de oppervlakte dezer ploegristers, en de grondbalk schoof
met grote wrijving langs deze klevende grondlaag. De grond wilde
niet „schieten" langs het ploegrister.
JOHN DEERE kreegvandeeigenaar van een zaagmolen een gebroken
zaagblad. Dit stuk staalplaat werd door hem gevormd tot een gecombineerd ploegrister en ploegschaar. Na herhaaldelijk proberen was
de goede vorm gevonden voor de zware kleigrond langs de Rock River
en J O H N D E E R E kon zijn ploegrister en -schaar harden. Daarop demonstreerde hij deze eerste stalen ploeg ter wereld op een boerderij met
bijzonder kleverige grond. De boeren zagen met verbazing, dat deze
ploeg een schone voor ploegde en dat de grond goed wilde schieten,
stalen rister werd spiegelblank gepolijst door deerlangs strijkende
il m ^ ! ^ C Z e s t a ^ e n "sters uitgeruste „ J o h n Deere" balansploegen
trokken bijzonder licht en werden graag gekocht. De hoeveelheid benodigde stalen zaagbladen wasspoedig uitgeput enin 1843 kreeg J O H N
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DEERE eenzendingploegenstaal uitEngeland omde toenemende vraag
naar zijn ploegen bij te houden.
Zo groeide de werkplaats van J O H N DEERE tot één der grootste fa-

brieken van landbouwmachines ter wereld.
In het land van de „free enterprise" kreeg J O H N D E E R E vanzelfsprekend concurrentie. In Moline (111.) aan de Mississippi begon in
1865 de Moline Plow Co methet fabriceren van ploegen.
I n 1884bracht deze fabriek de eerste driewielige paardenploeg, die
de in onze oren goed klinkende n a a m droeg van „Moline Flying
Dutchman".
Naast deJ o h n Deere- en Moline fabrieken zijn nogvele anderebekende engoede fabrieken van landbouwmachines inAmerika opgericht.
Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de landbouwmechanisatie was het j a a r 1831, toen GYRUS H A L L M C CORMICK de
eerste bruikbare graanmaaier ter wereld demonstreerde.
Dit was een maaimachine, waarmede graan werd gemaaid en in
losse bossen afgelegd op het land. In het Nederlands Openluchtmuseum zal deze zomer een natuurgetrouw houten model van deze
eerste M c Cormick-graanmaaier getoond worden. Uit de werkplaats
van M c CORMICK groeide de International Harvester Cy,de grootste
fabriek van landbouwmachines ter wereld.
In Europa zien wein 't midden der vorige eeuw eenzelfde ontwikkeling alsin Amerika. Ookin onswerelddeel kwamen grote fabrieken
van landbouwmachines voort uit kleine dorpssmederijen. In Holland
bekende namen van Europese ploegenfabrieken zijn o.a. RANSOMES,
M É L O T T E , EBERHARD en R U D O L P H SACK. Laatstgenoemde, de bouwer
van de eerste zelfsturende ijzeren karploeg, bewees, dat ook een eenvoudige boerenzoon in staat was, omeengrote fabriek van akkerbouwwerktuigen te bouwen en te leiden.
Behalve aan de toewijding en ondernemingsgeest van h u n leiders,
dankten deze fabrieken h u n bloei aan het steeds groeiend afzetgebied
n a a r vele landen inen buiten Europa.
Door hun grote serie-productie konden die fabrieken de werktuigen
goed engoedkoop fabriceren. In hunlaboratoria werden de materialen
bij aankomst op kwaliteit onderzocht. Het is begrijpelijk, dat de
meeste dorpssmeden ophielden met eigen bouw van landbouwwerktuigen en overgingen tot verkoop van fabrieksmachines en daarnaast
de reparatie dezer machines verzorgden.
De mechanisatie van de landbouw is vanzelfsprekend sterk beinvloed door de ontwikkeling der krachtwerktuigen.
In 1760 bouwde JAMES W A T T de eerste bruikbare stoommachine,
die spoedig werd toegepast voor aandrijving van weverijen en andere
industrieën. Het zouechter nog 82j a a r duren, voordat in de landbouw
van stoomkracht gebruik werd gemaakt.
Wel verscheen in 1838in een Duitse courant een spotprent vaneen
vierwielige stoomploeg, waarvan destoomketel op de twee voorwielen
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rustte en de twee ploeglichamen tussen voor- en achterwielen waren
bevestigd. De bestuurder zat achter de stoomketel en rookte de bekende
lange Duitse pijp. Het onderschrift luidde:
„Nieuwe uitvinding van een stoomploeg, waarmee zonder moeite
in vijf minuten één morgen land kan worden omgeploegd."
Dit kwam dus overeen met 1 Hectare ploegen in 12\ minuut.
Een dergelijke capaciteit is tot heden nog illusie gebleven!
In 1842 bracht RANSOMESin Engeland de eerste stoomlocomobielen
voor landbouwdoeleinden. Passend voor deze stoommachines werden
door J O H N F O W L E R drie- tot achtscharige kipploegen gebouwd, die
met een kabel over de akker heen en weer werden getrokken tussen
twee met stoomlieren uitgeruste locomobielen. Deze locomobielen
moesten langzaam over de wendakkers voorwaarts rijden, naarmate
het ploegwerk vorderde. Ze hadden een zeer grote wieldruk en reden
de wendakkers te vast in elkaar.
Ook in Duitsland verschenen in 1896 de stoomploegen op de grote
bedrijven.
Naast „stoomploegen" werden ook „stoomdorsmachines" gebouwd,
die het gedorste graan marktschoon afleverden.
RANSOMESbouwde zijn eerstestoomdorsmachines in Engeland in 1842.
Andere, in Holland bekende stoomdorsmachines zijn o.a. MARSHALL,
RUSTON, LANZ en later BORGA.
Met de aanschaffing van dergelijke stoominstallaties waren grote
kapitalen gemoeid en zo kwamen deze alleen in gebruik bij de zeer
grote landbouwbedrijven en bij loonwerkers.
Eerst de uitvindingen van de verbrandingsmotor en van de electromotor brachten voor de middelgrote landbouwbedrijven de mogelijkheid van grotere mechanisatie.
In 1878 toonde O T T O zijn eerste viertact gasmotor op de wereldtentoonstelling in Parijs. Enkele jaren later volgden de benzine- en
petroleummotoren.
Na vier j a a r ingespannen proefnemingen slaagde RUDOLF DIESEL
te Augsburg erin, zijn eerste oliemotor in bedrijf te houden.
In deze eerste „DieseP'motor werd de brandstof met behulp van
lucht met een druk van 60-70 atm. in de cylinder geblazen tegen de
compressiedruk van 35 atm. in.
Later volgden Dieselmotoren waarbij de brandstof met een speciale
brandstofpomp werd ingespoten, zonder hulp van druklucht.
• y a n ^ e ^ s P r e ' c e n d werden deze verbrandingsmotoren ook eerst in de
industrie toegepast. De fase-verschuiving in hun toepassing voor de
industrie en voor de landbouw was echter beduidend kleiner als bij
de stoommachine.
Dit is zeer begrijpelijk,
y de stoomploegen moest men kolen en water aanvoeren en de
zeer zware locomobielen over de akkers laten rijden. De verbrandings-
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motor was zoveel lichter, terwijl de brandstof veel gemakkelijker kon
worden vervoerd.
Men kon er nu aan denken om de caricatuur van de stoomploeg van
1838 te verwezenlijken, waarbij de lichtere verbrandingsmotor de
plaats in zou nemen van de stoommachine.
Reeds in 1907, dus 27j a a r na de verschijning van de eerste benzinemotor, werden de eerste verbrandingsmotoren toegepast in de landbouw. Merkwaardig is, dat dit in Amerika en Duitsland vrijwel gelijktijdig gebeurde, waarbij men principieel geheel verschillende „motormachines" bouwde.
In Duitsland bouwde ROBERT STOCK in 1907 zijn eerste „motorploeg". De grondvorm hiervan was een vijfscharige rondgaande ploeg
op drie wielen, waarvan de beide grote voorwielen werden aangedreven door een viercylinder 40 Pk staande benzinemotor. Deze
motor bevond zich vóór de beide voorwielen.
De eerste „ S T O C K " motorploegen werden door verbeterde modellen
gevolgd en er verschenen in Duitsland meerdere fabrikaten motorploegen, o.a. de Akra van de Maschinenfabrik KyfFhäuserhütte en de
M.A.N. van de Maschinenfabrik „Augsburg-Nürnberg".
Die M.A.N. motorploeg, bouwjaar 1921 bestond uit twee hoofddelen, ni.:
een driewielig motorstel
en een onderin dit motorstel scharnierend opgehangen driescharige
rondgaande ploeg.
Een tijd lang scheen het, dat de motorploeg in Duitsland algemeen
ingang zou vinden.
STOCK bouwde in 1924 zelfs een motor-wentelploeg, voor het bewerken van kleine akkers van één kant.
De motorploeg had de volgende bezwaren:
1. wanneer de ploegscharen op stenen stootten, werden de schokken direct overgebracht op het motorstel. Men trachtte dat bezwaar te ondervangen door aanbrengen van schokbrekerveren;
2. het vervangen van de ploeg door andere werktuigen voor de
grondbewerking was zeer moeilijk;
3. de motorploeg kon practisch niet worden gebruikt voor het
trekken van oogstmachines.
Deze bezwaren ondervond men niet bij de motortrekker, later algemeen tractor genoemd. De tractor kon vele soorten grondbewerkingswerktuigen enookoogstmachines achter zich aan over de akker trekken.
Met een enkele handgreep konden de „getrokken" werktuigen
worden losgemaakt van de tractor, en worden vervangen door andere
„getrokken" machines. Wanneer een getrokken tractorploeg op een
steen stootte, werd deze ploeg automatisch ontkoppeld met behulp
van een zgn. „veiligheids-trekhaak".
Het is daarom begrijpelijk dat de motorploeg het veld moest ruimen
voor de tractor.
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Vrijwel gelijktijdig met de Stock motorploeg in Duitsland, verscheen in Amerika de eerste vierwielige tractor, gebouwd door de
International Harvester Cy.
Deze eerste I.H.C. wieltractoren werden aangedreven door een
langzaam lopende,liggende,tweecylinder motor, waarvan de cylinders
tegenover elkaar lagen, ter weerszijden van de krukas.
Deze zware motoren werden met een afzonderlijke hulpmotor gestart. Het waren zware machines met een gewicht van ca 150 kg per
pk. Het aantal omwentelingen van de krukas bedroeg slechts 350 per
minuut, waardoor de assen en tandwielen zeer zwaar moesten zijn.
Deze eerste wieltractoren waren voor de meeste bedrijven tezwaar,
en hadden een veel te hoge wieldruk op de grond.
In 1914 werden in Ilsenburg in Duitsland een beperkt aantal
„Ilsenburg" wieltractoren gebouwd. In deze machines werd een 50 pk
viercylinder staande benzinemotor van een vrachtauto gebruikt, die
650 omwentelingen per minuut maakte. Ook deze tractor had het
voor onze hedendaagse begrippen zeer hoge gewicht van ca 160kg per
pk. De gewichten per pk van de moderne Amerikaanse wieltractoren
liggen ruim de helft lager dan van die eerste machines. Ondanks de
nadelen der eerste uitvoeringen was de tractor voorbestemd, om het
middelpunt der landbouw-mechanisatie te worden.
Een der oorzaken van de na 1914 versnelde mechanisering van de
landbouw, was de massa-uiting van menselijke hebzucht „de oorlog".
Vanaf de oudste tijden wordt oorlog gevolgd door hongersnood, zoals
wij in 1944/'45 in het Westen hebben ondervonden.
In de bijbelse geschiedenis lezen we, dat die hongersnood vroeger
door sprinkhanenplagen werd verzwaard. Een professor gaf de volgende verklaring voor die, in oorlogstijd optredende, sprinkhanenplagen:
„De sprinkhanen leggen hun eitjes met de legboor in de akkers. De
later uit deze eitjes komende jonge diertjes kruipen in de richting
van het door de legboor in de grond gemaakte buisje omhoog naar
de oppervlakte.
In vredestijd worden de akkers omgeploegd, waardoor deze buisjes
worden omgekeerd en verbroken. Bij het uitkomen kruipen dan de
meestejonge sprinkhanen in de omgekeerde richting der buisjes, dus
naar omlaag, en verstikken in de grond."
„En de boer, hij ploegde voort" kon WERUMEUS BUNING ons in de
bezettingsjaren voorhouden.
In de oudste tijden waren de meeste boeren soldaat, zodat toen vele
akkers onbewerkt bleven. De boer ploegde toen niet voort!
De sprinkhanen kwamen dus in groten getale aan de oppervlakte
en de sprinkhanenzwermen stortten zich op de nog vruchtdragende
Meent U niet, dat dergelijke sprinkhanenplagen alléén in de oude
oorlogstijden voorkwamen.
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Gedurende de eerste wereldoorlog had Turkije grote legers in het
veld, o.a. aan de Dardanellen, in Mésopotamie en aan de gemeenschappelijke grens met Rusland.
In Anatolië werden daardoor vele akkers niet geploegd en in 1916
moesten de Duitsers speciale hulpcolonnes naar Klein Azië sturen om
denogtevelde staande oogst tebehoeden voor totalevernietiging door
de sprinkhanen.
Speciale greppelploegen werden op gereedstaande vrachtwagens
vervoerd naar de velden, waarop een sprinkhanenzwerm was neergestreken. In grote haast werden diepe greppels om deze velden getrokken. Deze greppels vulden zich met sprinkhanen, die daarop met
benzine werden overgoten en verbrand.
Gedurende de eerste wereldoorlog stond de ontwikkeling van de
landbouwmechanisatie in Europa vrijwel stil. De fabrieken van landbouwwerktuigen waren nagenoeg volledig overgeschakeld op oorlogsproductie. Het ploegschaar werd tot zwaard omgesmeed!
In Amerika, dat tot 1917 buiten de oorlog bleef, bracht FORD in
datzelfde jaar de eerste Fordson wieltractor met 20 pk motor. Bij
deze Fordson waren motor en versnellingsbak in één gegoten blok
gebracht, waardoor geen afzonderlijk tractorraam nodigwas.
Bovendien konden de tandwielen en aslagers in dit blok geheel
afgeschermd worden tegen vuil en stof. Het belangrijkste voordeel
v
an deze nieuwe wieltractor was het kleine totaalgewicht van slechts
1220kg,overeenkomend met64kgperpk. Hierdoor wasde wieldruk
°p de grond veel kleiner geworden.
Ter verkrijging van voldoende adhaesie moesten de achterwielen
v
oor ploegwerk worden voorzien van wielgrijpers. De hoogte van het
aanhangpunt der ploegen werd zo gekozen, dat bij maximale trekkracht bijna het gehele tractorgewicht op de achterwielen drukte,
waardoor voldoende adhaesie met de grond werd verkregen. Een
nadeel van deze constructie was,dat de tractor moeilijk bestuurbaar
w
erd. Ook is het voorgekomen, dat bij onbesuisd inschakelen van de
koppeling, de tractor ging steigeren.
Deze eerste Fordsons werden gedurende tien jaar in ongewijzigde
vorm gebouwd. Evenals de Ford auto's, waren de Fordsons laag in
Pnjs enzemaakten daarom grote opgang.
Het jaar 1907was voor de motorisering van de landbouw een bijzonder jaar. Naast de eerste motorploeg en de eerste wieltractor
bouwde de Holt Caterpillar Co in Peoria (111) de eerste Caterpillar
rupstractor metverbrandingsmotor. Derupsbanden hebben een veel
groter aanrakingsvlak metde grond en daarom waren de Caterpillars
de aangewezen trekkers opde zachte gronden in de rivierdelta's van
Californie.
Ook werden deze rupstractoren gebruikt in de bosbedrijven op
de hellingen vande Rocky Mountains in destaten Oregon en Washington. Het houttransport vergt sterke tractoren met grote aanpas-
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sing aan ongelijk land en hieraan voldeden de rupstractoren bij uitstek.
In de eerste wereldoorlog toonden ook de tanks hun groot aanpassingsvermogen aan elke terreingesteldheid. Met deze op rupsbanden
gemonteerde kanonnen kon men op de plaats draaien, omdat de beide
rupsbanden ieder afzonderlijk ontkoppeld konden worden. Men zette
één rupsband stil, terwijl de andere rupsband bleef werken, en het
gevaarte draaide om de stilstaande rupsband. Na deze oorlogservaring werden de meeste rupstractoren uitgerust met twee afzonderlijke
stuurkoppelingen voor beide rupsbanden.
Kort na de oorlog 1914-1918 kwamen meerdere fabrikaten wieltractoren in gebruik op onze Hollandse akkerbouwbedrijven.
Deze machines werden in het begin alleen gebruikt voor ploegwerk.
De ijzeren achterwielen waren voorzien van verschillende soorten
grijpers, waartegen soms extra driehoekige punten, om doorslaan der
wielen te voorkomen op natte kleigrond.
Vooral de extra punten veroorzaakten structuurbederf van kleigrond, door de samenpersing van deze grond onder in de voor.
Deze wieltractoren werden gekocht door loonploegers en door landbouwbedrijven, waar een span ploegpaarden kon worden afgeschaft
bij aankoop van een wieltractor. O p deze bedrijven moesten voldoende paarden beschikbaar blijven om naast de tractor alle verdere
land- en rijwerk in de drukste tijd te doen.
In 1934 verschenen de eerste wieltractoren met lage druk luchtbanden en nu kon de wieltractor één der voornaamste werkzaamheden
van de boerderij, „het rijwerk", overnemen van de paarden. Professor
DENCKER te Bonn, schat in één zijner vele publicaties, dat na de invoering van de lage druk banden, de wieltractor in staat was, om al
naar gelang van de ligging van het bedrijf, 50-75 % van het paardenwerk over te nemen. Het aantal wieltractoren in Nederland nam daarna snel toe.
De meeste tractoren hadden behalve de trekhaak nog een tweede
mogelijkheid voor vermogensafgifte, ni. de riemschijf.
Daarmede werden stationnaire landbouwmachines aangedreven,
zoals dorsmachines, maalmolens en persen.
In de dertiger jaren werden de tractoren uitgerust met de aftak-as,
waardoor het mogelijk werd de bewegende delen van getrokken oogstmachines door de tractormotor aan te drijven, in plaats van door de
loopwielen dezer machines.
Deze aftak-as aandrijving werd in het begin alleen toegepast bij
korenmaaier-zelfbinders. Men begreep, dat een veiligheids-koppeling
in de aftak-as aandrijving noodzakelijk was, die deze aandrijving uitschakelde bij overbelasting.
Al spoedig bleek, dat desondanks de assen der bindapparaten verogen en men moest een tweede veiligheidskoppeling aanbrengen ter
bescherming van het bindapparaat.
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Nadien zijn deze veiligheidskoppelingen op grote schaal toegepast
in alle motorisch, aangedreven landbouwmachines.
Een gedenkwaardigjaar voor de landbouwmechanisatie in ons land
was 1930, toen onze eerste grote Zuiderzeepolder, de Wieringermeer
droog viel.
De Wieringermeerdirectie stond voor de zware taak, om bijna
20.000 ha zoute, volkomen ondoorlatende grond, zonder enige afwatering, in cultuur te brengen. Dit kon alleen met behulp van volkomen nieuwe methoden geschieden.
Hier bracht de rupstractor uitkomst.
De zeer slappe Wieringermeergronden konden de rupstractoren in
normale fabrieksuitvoering niet dragen en men moest de rupsbanden
der eerste Caterpillars voorzien van brede houten blokken, om wegzakken der machines te voorkomen. Midden op de akkers was de
dikte van de droge bovenlaag wat groter, maar aan de slootkant was
deze droge korst erg dun. Het kwam meerdere keren voor, dat machines, bij het uitladen vanaf de zolderschuit op de kant, door de
bovenkorst van de grond zakten en grotendeels in de breiachtige
ondergrond verdwenen!
Alle landbouwmachines, zoals zaaimachines, ploegen en kunstmeststrooiers werden daarom met extra brede wielen uitgerust.
Men gebruikte voor de inzaai speciale acht meter brede scharnierzaaimachines, bestaande uit twee helften van elk vier meter, die scharnierend met elkaar waren verbonden.
Daarmee was het mogelijk om over de greppels heen te zaaien. De
m de Wieringermeer toegepaste greppelafstand van elf meter, paste
slecht voor die acht meter brede zaaimachines. Daarom werd de
greppelafstand in de Noordoostpolder aangepast aan de breedte der
zaaimachines en men koos hier greppelafstanden in veelvouden van
acht meter.
Voor het onderploegen van de hoog opgroeiende zoutegrondopslag,
zoals zeeasters, werden speciale vierscharige tractorploegen gebruikt.
De Caterpillars D 4 bleken voldoende sterk, om twee achter elkaar
gekoppelde vierscharige tractorploegen met een totale werkbreedte
v
an 2.80 meter te trekken.
In de Wieringermeer leerden de importeurs van landbouwmachines
de montage en afstelling van grote tractoren en tractorwerktuigen,
^ e bedrijfsboeren en tractorchauffeurs leerden de bediening en de
m
ogelijkheden van deze mechanisatie in het groot.
Met een acht meter scharnierzaaimachine werden in gunstige omstandigheden 40 ha gerst in tien uren bezaaid, zodat het mogelijk was
grote oppervlakten in korte tijd te bewerken.
Buitenlandse bezoekers waren vol lof over het in de Wieringermeer
verrichte werk. Dr HANS SACK verklaarde, dat een dergelijk groots
werk éénmaal in de honderd jaar te zien was.
Duizenden landbouwers bezochten de nieuwe polder en zagen wat
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met de daar gebruikte machines werd gedaan. Men zag dat de rupstractoren veel minder druk op de grond uitoefenden als wieltractoren
en bij een zelfde motorvermogen beduidend groter trekkracht hadden.
Een flink aantal rupstractoren werd aangeschaft, voornamelijk op
akkerbouwbedrijven met zware kleigrond.
Men berekende dat een rupstractor minstens vier paarden moest
kunnen vervangen.
Al het zwaarste ploegwerk werd met de rupstractor verricht. Achter
de rupstractor werden grotere en bredere werktuigen gebruikt, o.a.
brede tractoreggen voor zaaiklaar maken van geploegd winterland.
Bij dit voorjaarswerk bleek het voordeel van de geringe gronddruk
van de rupstractor, waarbij geen structuurbederf voorkwam.
Gedurende de tweede wereldoorlog kon slechts een beperkt aantal
tractoren met behulp van gasgeneratoren in bedrijf blijven, terwijl een
flinkaantal tractoren door de bezetter in beslag werd genomen.
In bezet Europa werden de fabrieken van landbouwmachines opnieuw omgeschakeld op oorlogsproductie, zodat de ontwikkeling van
de techniek daar weer stilstond. Op bevel van HITLER werd één volledigejaarproductie van Duitse tractoren en landbouwmachines naar
de Oekraine gebracht, welke machines later dankbaar door deRussen
werden buitgemaakt.
Het isverwonderlijk, dat voor de Noordoostpolder in die bezettingsjaren nog een aantal Duitse rupstractoren en tractorwerktuigen werd
geleverd, waarmee men, ondanks veel gemartel, het bedrijf gaande
kon houden.
De tractorchauffeurs moesten zich in de bezettingsjaren bekwamen
tot volleerde gasfabrikanten!
Ook in Amerika en Engeland werd een belangrijk gedeelte der fabrieken van landbouwmachines omgeschakeld op oorlogsproductie.
Men zag echter de noodzaak van snelle mechanisering van de landbouw, omdat vele mannen gemobiliseerd werden en er dus groot gebrek kwam aan arbeiders op de boerderijen. De ontwikkeling van de
landbouwtechniek ging in beide landen sterk vooruit gedurende de
zes oorlogsjaren.
Engeland, dat in de eerste wereldoorlog dicht bij de hongersnood
was geweest, heeft gedurende de tweede wereldoorlog een sterke
mechanisatie van de landbouw doorgevoerd om de productie van
eigen bodem zoveel mogelijk op te voeren.
In 1945werden wij „overvallen" metdezesterkgegroeide landbouwmechanisatie!Door de geallieerde hulporganisatie voorde bezette gebieden, de S.H.A.E.F.F., werd reeds in Juni 1945 een belangrijke
partij Amerikaanse en Engelse tractoren en landbouwmachines
aangevoerd. Daarbij bleek, dat naast veel passende machines, ook
£ C \ ° , e v e e l n e i d onbruikbaar materiaal binnen kwam. De regering
kocht daarop door bemiddeling van haar economischemissiesinAmerika en Engeland dezozeerbenodigdetractorenen landbouwmachines.
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Ir L. HUISMAN zorgde er in Engeland voor, dat de juiste machines
werden aangekocht, terwijl Ir R. SMEDEMA hetzelfde werk in Washington verrichtte.
Een studie-commissie, bestaande uit wijlen Prof. Ir P. A. v. D. BAN
en enige heren importeurs van landbouwmachines, begaf zich n a a r
Amerika, om kennis te nemen van de vele nieuwe mogelijkheden der
landbouwmechanisatie. Men zag, dat de maaidorsmachines in grote
aantallen werden gebruikt, zowel in Amerika, als in Engeland.
Eén Amerikaanse fabriek, de Minneapolis Moline Co, had zelfs de
fabricatie van graanmaaier-zelfbinders volkomen stopgezet en maakte
nu uitsluitend maaidorsers.
De maaidorsmachine heeft in Amerika al een lange staat van dienst.
De uitgestrekte vlakten ten Westen van de Mississippi met hun droge
klimaat en geringe bevolkingsdichtheid vroegen naar dit soort machines
Al bijna een eeuw geleden, in 1860, werden de eerste maaidorsmachines
in Amerika gebruikt. Dit waren zeer zware dorsmachines met aangebouwdemaaibalk, die destijds door24 muilezels werden getrokken. Dergelijkemonstermachineskondenslechtsinbeperktaantalworden ingezet.
Eerst na de toepassing van geperste en gelaste staalplaat en van
lage druk banden kreeg de maaidorser haar huidige, mooie, stroomlijnvorm en licht gewicht.
Deze zoveel lichtere maaidorsmachines komen in steeds grotere
aantallen in gebruik, voornamelijk door de beperking van het oogstrisico in een nat oogstseizoen.
Voornoemde studiecommissie zag, dat bij vele wieltractoren nu
„opgebouwde" landbouwmachines werden gebruikt, in plaats van „getrokken" landbouwmachines.
Van vele nieuwe werktuigen werden enkele proefmachines besteld,
om hiermede ervaring in ons land te verkrijgen.
Daarnaast werden grote aantallen tractoren en tractor-werktuigen
besteld, die door bemiddeling van deimporteurs enhun wederverkopers
werden gedistribueerd.
Het is in die eerste tijd na de oorlog voorgekomen, dat op een bepaald ogenblik een dergelijk groot aantal tractoren van één fabrikaat
binnenkwam, dat de importeur van dit merk werd overstroomd met
koopvergunningen. Door de wilde navraag en het stelsel van koopvergunningen kwamen deze tractoren gedeeltelijk in gebieden, waar
geen voldoende ingewerkte dealers van dat merk woonden. De importeur stuurde vanzelfsprekend naar die gebieden zijn deskundige
monteurs, maar door het ontbreken van voldoende deskundige nazorg
ter plaatse, is op enkele bedrijven snelle slijtage door onoordeelkundig
gebruik voorgekomen.
In het algemeen hebben de importeurs en hun dealers de grote
stroom tractoren en nieuwe landbouwmachines van de eerste naoorlogse jaren zeer goed verwerkt en daarbij is door deze mensen
enorm veel werk verricht.
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De technische leiders en monteurs moesten zich vertrouwd maken
met de montage en bediening van vele, geheel nieuwe machines en
dan in ijltempo de dealers en de gebruikers onderrichten en deze
voorzien van Hollandse gebruiksaanwijzingen. Daarnaast moest voor
een voldoende voorraad onderdelen worden gezorgd, hetgeen speciaal
voor nieuwe machines een probleem is.
Behalve de importeurs hebben vele Nederlandse fabrieken opmerkelijke prestatiesverricht metdeontwikkelingenbouwvanspeciaal
op de Nederlandse behoeften afgestemde landbouwmachines, zoals
dorsmachines, aardappelpoters, ploegen en harkkeerders.
Bekende namen zijn o.a. BORGA, Bos, MARING, VELDKONING, VICON
en anderen.
Deze fabrikanten moesten vaak een geheel nieuwe machine ontwerpen en meerdere malen wijzigen, voordat de machine in serieproductie kon komen.
In 1946 kwamen de eerste zelfrijdende Massey Harris maaidorsmachines in de Noodoostpolder in bedrijf en dit werd direct een succes.
Men wachtte met in bedrijfstelling totdat de oogst volledig rijp was.
De korenmaaier-zelfbinders waren toen al ca veertien dagen aan het
werk.
Het geoogste graan moest in de natte zomer 1946 direct kunstmatig
gedroogd worden! Opnieuw gaf de Wieringermeerdirectie een voorbeeld aan de Nederlandse landbouw! Achter de maaidorsmachine
bleef het stro op het land liggen en dit stro werd opgeraapt en geperst
met de opraappers.
Het eigenlijke oprapen van het stro geschiedt met de pick-up, bestaande uit een aantal roterende veertanden, die het op het land liggend stro opnemen en op een omhooglopend transportdoek leggen.
Bij dit opleggen worden de veertanden uit het stro teruggetrokken.
De pick-up wordt nu toegepast voor het oprapen van vrijwel alle
ophetland liggende,gemaaidegewassen,o.a.koolzaad,lucerneen gras.
De met pick-up uitgeruste machines zijn maaidorsers, opraappersen, choppers en grasopladers.
Nadat de maaidorser haar bruikbaarheid in de Noordoostpolder
had bewezen, werden ook in de andere akkerbouwbedrijven vele
maaidorsers aangeschaft. In Groningen worden deze machines bij
voorkeur gebruikt in de zaderijen en daarbij werken ze feitelijk als
semi-stationnairedorsmachines.Hetgrotevoordeel van de gelijkmatige
toevoervan het dorsgoed bij rijdend maaien van het gewas,en de daardoor grote dorscapaciteit, gaat bij stationnair werk grotendeels verloren. Het verdient aanbeveling hetkoolzaad metzwadmaaiers vooraf
te maaien en het op een hoge stoppel liggende koolzaad, na afrijpen,
met een maaidorser met pick-up te dorsen. Het vroegere dorsen van
koolzaad met de stationnaire dorsmachine behoort tot het verleden,
OI
w a t d a a r b i J v e e l . m e e r korrelverlies optreedt.
Wanneer de maaidorsmachine maait en dorst, wordt het afgemaaide
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gewas bij voorkeur met een pick-up haspel op het transportdoek gelegd. Bij deze haspel blijven de tanden steeds in dezelfde stand, waardoor ze gemakkelijk uit de halmen wordenteruggetrokkenzonder kans
opwikkelen der halmen omdehaspel.Depick-up isduseenzeer dankbaar werktuig.
In deze naoorlogse jaren zien we steeds meer wieltractoren met
„opgebouwde" landbouwmachines in 't werk komen. Vooral voor
de fabrieken, die zowel tractoren als landbouwmachines bouwen,
de„fullline"fabrieken,ishetzeerverleidelijk om bijhun tractoren zgn.
„integral implements" te leveren. De koper van hun fabrikaat tractor
is dan met grote waarschijnlijkheid tegelijk koper van erbij te leveren
opgebouwde werktuigen.
De bediening van opgebouwde werktuigen werd zeer vereenvoudigd
voor de toepassing van mechanische en hydraulische herinrichtingen.
Vooral de hydraulische hefinrichting,waarmede men het opgebouwde
werktuig in elke stand kan vastzetten, is een zeer mooie vinding.
De belangrijkste opgebouwde werktuigen zijn:
de aanbouw-maaibalk voor grasmaaien;
de toolbar voor schoffelwerk, geulen trekken en aanaarden;
de opgebouwde ploeg.
Bij de opgebouwde ploeg wordt de wieltractor gebruikt als voorste
ondersteuning van het ploegraam, in plaats van de beide voorwielen
van de „getrokken" tractorploeg. Men krijgt hierdoor een veel korter
geheel en bovendien een goedkopere ploeg, door het ontbreken van
de voorwielen. De „full line" fabrieken kunnen hun opgebouwde
ploegen zo aanbrengen, dat deze even onafhankelijk zijn van de open neergaande bewegingen van de tractor als een getrokken tractorploeg. Daartoe worden deze opgebouwde ploegen meestal tussen vooren achterwielen aan de tractor bevestigd. De achterwiel-as moet daarvoor voldoende hoog liggen.
Verschillende „full line" fabrieken hebben nu een driepunts ophanging van hun aanbouwploegen. Daarbij wordt de aanbouwploeg
met opzet hoog in het ploegraam aangetrokken, waardoor in de ploeg
een koppel werkt, dat een druk op het achtereind van de tractor uitoefent, die schuin omhoog en naar voren isgericht. Hierdoor wordt de
bestuurbaarheid van de tractor verbeterd. Het idiëele aanhangpunt
van de driepunts ophanging ligt tussen voor- en achterwielen.
De opgebouwde tractorploeg is zeer geschikt voor het ploegen van
kleine akkers, vooral de opgebouwde keerploeg.
De speciale ploegfabrieken zien een gedeelte van hun afzetgebied
verloren gaan en zij trachten ditverliestecompenseren dooraanbouwploegen te bouwen, passend achterverschillendemerkentractors. Deze
aanbouwploegen worden veelal achterop de wieltractor gebouwd en
dan is het moeilijker, om de diepgang van de ploeg onafhankelijk te
houden van deop-en neergaande bewegingen van de tractor, ofschoon
dit in de praktijk meevalt.
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Eigenaardig is, dat men met de opgebouwde tractorploeg in principe is teruggekeerd tot de „motorploeg" van 1925, die toen het veld
moest ruimen voor de losse wieltractor.
Alleen is het afnemen van de aanbouwploeg nu eenvoudiger als bij
de oude „motorploeg", terwijl de wieltractor nu veel meer mogelijkheden biedt.
Toch blijven de voor de motorploeg genoemde nadelen ten dele
ook gelden voor de combinatie wieltractor-aanbouwploeg.
De meeste aanbouwploegen hebben geen automatische ontkoppeling bij het stoten op wortels e.d. Hierdoor kan schade ontstaan aan de
ploeg. Een enkele Duitse aanbouwploeg is voorzien van een automatische veerkoppeling, waarbij het ploeglichaam omhoog komt uit de
grond, bij stoten tegen wortels e.d.
Bij aanbouwploegen moet het weerstandspunt steeds zo dicht mogelijk bij de hartlijn van de tractor liggen. In de praktijk wordt hierop
niet altijd voldoende gelet, en dan ontstaat er, vooral op zware grond,
wringing in de combinatie tractor-aanbouwploeg.
Daarom zal er naast de aanbouwploeg steeds behoefte blijven aan
getrokken tractorploegen, vooral aan de zgn. ,,universaal" tractorploegen.
Laatstgenoemde ploegen kunnen als diepploegen werken met een
verschillend aantal scharen, terwijl er afzonderlijke stoppellichamen
en ook ondergrondwoelers in kunnen werken. Ook getrokken tractorploegen worden nu hydraulisch bediend vanaf de tractor.
Bij de aanbouwwerktuigen zijn er vele onopgeloste vragen zoals:
Bij de aanbouw-keerploeg gaat het tussen de links- en rechtswerwerkende ploeg en de wentelploeg.
Bij de aanbouw-maaibalk over de plaatsing van de maaibalk
voor ofachter de achterwielen.
Bij de schoffelmachines over plaatsing voor de tractor, tussen
voor- en achterwielen of achter de tractor.
Het zal nog jaren duren, voordat de praktijk heeft uitgemaakt,
welk systeem de voorkeur verdient.
Voor de speciaal-fabrieken van oogstmachines ziet het er donker uit
in de toekomst, nu de aanbouw-maaibalken de paardenmaaimachines
gaan verdringen.
Meerdere fabrikanten van oogstmachines zijn daarom begonnen
met de bouw van wieltractoren.
Vooral in Duitsland is daardoor een overvloed van tractor-fabrikaten gekomen, waarvan de meestezgn. „confectie-tractors" zijn, die
inmontagewerkplaatsen worden samengebouwd uit gekochte motoren,
versnellingsbakken en achteraandrijvingen.
Het gevaar bestaat, dat een aantal dezer na-oorlogsefabrieken weer
gaat verdwijnen, waardoor de zo belangrijke onderdelenvoorziening
in het gedrang zou komen.
De landbouw-mechanisatie gaat steeds verder en de enorme ver-
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scheidenheid van werktuigen isvoor de enkeling vrijwel niet meer te
omvatten.
De toekomst zal ongetwijfeld nog veel nieuws brengen. Bij onze
Oosterburen wordt hard gewerkt aan het probleem, hoe de kleine
gemengde bedrijven van enkele hectaren, kunnen worden gemechaniseerd.
Het gaat er daarbij om, de productie van deze kleine bedrijven zodanig te verhogen, dat ze economisch sterker staan.
Men zoekt naar economisch verantwoorde oplossingen, waarbij
het niet mogelijk is, om de machines van grotere bedrijven, van 20 ha
en meer, eenvoudig te verkleinen in hun afmetingen.
In Duitsland gebruikt men op het kleine bedrijf algemeen het
„Vielfachgerät". In dit eenvoudige schoffelwerktuig kunnen verschillende gereedschappen worden gezet, zodat vele werkzaamheden met
deze machine worden verricht. Men kan ermee geulen trekken en
tegelijk plantgaten maken voor aardappels, men kan er aardappels
mee aanhogen en schoffelen en ook andere vruchten kunnen ermee
geschoffeld worden. Het werktuig isgoedkoop en dat moeten de werktuigen voor de kleine boer in de eerste plaats zijn.
Op het kleine gemengde bedrijf wordt een groot gedeelte van de
geteelde producten gebruikt als veevoer. Het kleinbedrijf is dus in de
eerste plaats een veredelingsbedrijf en elke mechanisatie van de werkzaamheden op de boerderij ter verhoging van de melkproductie is
voor het kleine bedrijf primair. In ons land wordt speciaal gezocht
naar goede oplossingen op dit gebied.
In Duitsland zoekt men daarnaast tevens naar een passende tractor
voor het kleine gemengde bedrijf.
Prof. DENCKER uit Bonn geeft in één zijner publicaties aan, dat de
wieltractor in de tegenwoordige bouw niet past voor de kleine bedrijven, omdat die machine door haar grote gewicht te hoog in prijs
blijft voor de kleine boer. Men zou moeten zoeken naar een kleine
tractor, waarbij een luchtgekoelde lichte motor voldoende vermogen
aan deaftak-as kan geven, omdaarmee deaan dezetractor gekoppelde
werktuigen aan te drijven. Deze werktuigen, zoals bijvoorbeeld een
hichtbandenwagen, zouden dan niet meer getrokken worden, maar
aangedreven door de aftak-as. De tractor behoeft dan geen groot eigen
gewicht meer te hebben, om voldoende adhaesie met de grond te krijgen voor het trekken van werktuigen. Deze toekomsttractor zou daardoor licht en goedkoop worden.
Prof. Dr SPEISER uit Kiel vermeldt in zijn inauguratie-toespraak,
dat een belangrijke voorwaarde voor de bouw van een dergelijke tractor is, dat de benodigde grondbewerkingsmachines ook door de aftakaskunnen worden aangedreven. Bijeengrondfrees isdit goed mogelijk,
maar een frees isniet altijd bruikbaar. Prof. SPEISER zoekt de oplossing
in een ander type roterend lichaam voor de grondbewerking en het is
te hopen dat hij hierin zal slagen.
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Wanneer deze tractor voor het kleine bedrijf is gevonden, zullen de
tractorfabrikanten een groot afzetgebied daarvoor vinden, want het
kleine bedrijf is, ook in ons land veruit het grootst in aantal. Deze
tractor zal dan niet meer trekken, maar aandrijven!
Bij deze verwachte mechanisatie zal het moeilijk zijn voor de kleine
boer om te scheiden van zijn beste vriend, — zijn paard.
In de eerstejaren na de oorlog was ergroot gebrek aan landarbeiders.
Velejonge plattelanders moesten in de oorlog dwangarbeid verrichten
in Duitse steden. Na hun terugkeer bleef een aantal dezer mensen in
de stad werken.
Mede daardoor overtrof de vraag naar machines verre het aanbod,
zodat rijp en groen door elkaar werden gekocht. Spoedig bleek, dat
men in vele gevallen verkeerde machines had aangeschaft.
De regering oordeelde het daarom noodzakelijk, om een nieuwe
Voorlichtingsdienst voor landbouwmachines in te stellen.
Deze nieuwe Voorlichtingsdienst kreeg de taak, om de landbouwers
te adviseren, welke typen tractoren en machines passend zijn voor hun
bedrijven. Ook moest de nieuwe Voorlichtingsdienst de landbouwers
onderwijzen in het juiste gebruik hunner werktuigen. Dit is vooral
van belang bij melkmachines en tractoren. De nieuwe Voorlichtingsdienst voor landbouwmachines kreeg daarmede een uitermate moeilijke en verantwoordelijke taak.
Voordien werd de voorlichting verzorgd door de toenmalige Rijkslandbouwconsulent voor landbouwwerktuigen, Ir P. A. VAN DEN BAN,
en na diens benoeming tot hoogleraar, door zijn opvolger, Ir P . W .
BAKKER ARKEMA met enkele medewerkers. De door deze heren gegeven voorlichting werd en wordt door landbouwers en leveranciers
zeer gewaardeerd.
Daar het werk voor de heren te Wageningen te omvangrijk werd,
kwam er de nieuwe Voorlichtingsdienst bij. Daartoe werd aan elke
regionale Rijkslandbouwconsulent een ambtenaar toegevoegd, die de
voorlichting in landbouwmachines verzorgt in het ambtsgebied van
de Rijkslandbouwconsulent.
Deze nieuwe Voorlichtingsdienst heeft veel nuttig werk gedaan en
de overgrote meerderheid van de ambtenaren van deze dienst hebben
een hoge opvatting van hun verantwoordelijke taak. Door enkele
ambtenaren werd op onjuiste wijze in het openbaar afkeuring uitgesproken over werktuigen (voornamelijk melkmachines en tractoren)
van bona fide leveranciers, die van dergelijke uitspraken groot nadeel
ondervonden in hun zaken. Hierdoor bestond het gevaar, dat deze
leveranciers de nieuwe Voorlichtingsdienst als concurrent gingen beschouwen, hetgeen moet worden voorkomen. Hopelijk zullen deze
enkele ambtenaren zich in de toekomst tot de leveranciers wenden,
wanneer zij opmerkingen over machines hebben, opdat de leverancier
p ^ T * W o r d t . S e s t e l d eventueel nodige verbeteringen aan te brengen.
Elke leverancier heeft er belang bij, dat zijn machines zo goed moge-
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lijk werken. Een goede samenwerking tussen Voorlichtingsdienst en
leveranciers isin het belang van degehele Nederlandse landbouw.
Naast de Voorlichtingsdienst staan de beide Instituten voor Landbouwtechniek en voor Tuinbouwtechniek. Eén der belangrijke taken
van beide instituten is:het onderzoek naar de bruikbaarheid van bepaalde typen werktuigen en tractoren voor onze Hollandse bedrijven.
De leveranciers zijn in de gelegenheid om hun machines door het
Instituut telaten onderzoeken, aan welkonderzoek zij vanzelfsprekend
kunnen meewerken.
Ook de gebruikers kunnen hun wensen en ervaringen aan de Instituten kenbaar maken. Daarnaast zal aan het wetenschappelijk onderzoekeenruimeplaatswordengegeven.Graagzalikhieraan meewerken.
De directeuren van beide Instituten en hun medewerkers zijn verlangend om aan het bedrijfsleven waardevolle adviezen te geven.
Wetenschap en praktijk zijn in deze Instituten op gelukkige wijze
verenigd.
Grote groepen wederverkopers in landbouwmachines volgen thans
vakcursussen om zich te bekwamen in de behandeling en reparatie
van tractoren en werktuigen. De cursussen van de Smecoma nebben
een goede reputatie.
Daarnaast wordt het vak landbouwwerktuigkunde thans aan alle
landbouwscholen beoefend.
Ook zijn er speciale cursussen voor tractorchauffeurs, waarvoor
grote belangstelling bestaat. De importeurs laten hun vakmensen
's winters deelnemen aan speciale vakopleidingen, hetgeen dikwijls
op hun fabrieken geschiedt.
Alle voorwaarden zijn dus aanwezig, om de verdere mechanisatie
van onze landbouw in dejuiste banen te leiden en wij mogen in dat
opzicht vertrouwen hebben in de toekomst.
£eer geachteaanwezigen,

Bij Koninklijk besluit ben ik benoemd tot hoogleraar aan deze
Universiteit. Het zij mij vergund mijn eerbiedige dank te betuigen
aan Hare Majesteit de Koningin voor deze benoeming.
Mijne Heren Curatoren,

Ik ben U zeer dankbaar voor het vertrouwen dat U in mij hebt gesteld en dat U mij hebt willen voordragen voor benoeming tot hoogleraar. Mijn opleiding tot Delfts ingenieur bracht practisch geen aanraking met de landbouw. Mijn ervaring bij de leiding van een importzaak in landbouwmachines, heeft mij echter in nauw contact gebracht
met de problemen van de landbouwmechanisatie.
Mijn voorganger en vriend, Prof. Ir P. A. v. D. BAN, had een veldpraktijk en opmerkingsgave als geen ander en hij beheerste ons mooie
vak volkomen. De doorhem achtergelaten plaats is niet te vervangen.
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Ik zal mijn best doen de aan mij toevertrouwde taak zo goed mogelijk
te vervullen. Daarbij reken ik op de steun van importeurs en fabrikanten, opdat ik op de hoogte kan blijven van alle nieuwe vindingen
en toepassingen.
Door een nauw contact met de gebruikers zal ik mijn kennis van de
praktijk kunnen vergroten.
Mijne HerenHoogleraren,

Ook U ben ik zeer dankbaar voor het voorrecht, dat U mij waardig
hebt gekeurd om in Uw midden te worden opgenomen. Ik dank U
voor de grote welwillendheid, waarmede U mij bent tegemoet getreden. In samenwerking met U zal ik er naar streven de goede reputatie van onze Landbouwhogeschool hoog te houden.
Mijne Heren vroegere Collega's enWederverkopers,

Uit mijn 30-jarige ervaring als bedrijfsleider weet ik, hoeveel zorg
en toewijding van U en Uw medewerkers worden gevergd, om Uw
zakengoed tedoen.Gedurende het oogstseizoen kent men bij U geen
vaste werktijden. Van hoog tot laag wordt dan gewerkt todat het werk
af is, d.w.z. totdat alle klanten zijn geholpen. U zorgt ervoor, dat voldoende reservedelen in voorraad zijn, voorde aanvangvan het seizoen.
U zorgt ook voor de opleiding van Uw vakmensen, die de machines in
bedrijf moeten stellen en daarbij de gebruikers moeten voorlichten.
„De klant goed bedienen" is Uw eerste en belangrijkste taak. De
Nederlandse landbouw weet dit en waardeert Uw werk.
Sommige buitenstaanders menen, dat de handel er voornamelijk
op uit is, om vooral veel winst te maken. U hebt de plicht om winst te
maken, want zonder winst zouden Uw bedrijven te gronde gaan.
Wanneer het bedrijfsleven, landbouw, handel of industrie, zonder
winst gingwerken, zou geen vernieuwing mogelijk zijn. Bovendien zou
de Staatshuishouding in gevaar komen, door het wegvallen van de
inkomsten uit de bedrijfswinsten.
Uw winstpercentages zijn voor enkele jaren vastgesteld in overleg
met de Stichting voor de Landbouw en hierbij kan zeker niet worden
gesproken van „grote" winsten.
De resultaten van Uw ondernemingen hangen ten nauwste samen
met de bedrijfsuitkomsten van de landbouw. De voor onze akkerbouw
zo zwarte jaren 1930 en 1931 waren ook zeer harde jaren voor Uw
zaken en voor de fabrieken van landbouwmachines.
U zult begrijpen dat het mij moeite heeft gekost, om het zakenleven
vaarwel te zeggen.
r ne
erst in Uw zaken een gezonde sportieve sfeer, en dat is de
aantrekkelijke kant van het zakenleven.
weet dat U allen er naar streeft om Uw klanten het bestetebrengen wat er aan de markt is, en dit streven verdient volle waardering.
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Dames enHerenStudenten,

U hebt vanmiddag een kort geschiedkundig overzicht gehoord van
de ontwikkeling der landbouwmechanisatie. Deze mechanisatie heeft
aan de landbouw de mogelijkheid gegeven, om de bedrijven efficient
te voeren en de productie sterk te verhogen.
Anderzijds gaf deze mechanisatie aan de industrie de mogelijkheid
tot het bouwen van grote fabrieken van landbouwmachines.
Deze samenwerking tussen landbouw enindustrieiszeermooi.Vele
fabrieken hebben hun eigen boerderijen, waar hun machines worden
gebruikt en verbeterd.
Dit alles is het resultaat van hard werken.
Ik vertelde U iets van de geschiedenis van de ploegensmid JOHN
DEERE. Deze man deed overdag het normale klantenwerk en als die
dagtaak voorbij was, stond hij tot laat in de nacht te werken aan zijn
ploegristers. Zijn overbuurman diende een klacht in bij de politie,
omdat hij niet kon slapen door de helder klinkende hamerslagen op
het aambeeld van JOHN DEERE.
Ook door onze boeren en tuinders wordt hard gewerkt. Zij dragen
de verag^ifprding voor de voedselvoorziening van Nederland. Een
goede boer is tegelijk vakman, bedrijfsleider en koopman en dit zijn
hoge eisen, gesteld aan één man. In Uw praktijktijd zult U leren
waarderen wat door de Nederlandse boer en tuinder op zijn bedrijf
wordt gepresteerd.
Door enkele studenten is de vrees geuit, dat de nieuwe hoogleraar
in de landbouwwerktuigkunde teveel de nadruk zal leggen op de
zuiver technische zijde van het vak.
Ik zal trachten, U het noodzakelijk inzicht te geven in de werking
der machines en in de toepassingsmogelijkheden daarvan. Daarbij is
het van belang, dat U weet waarom een werktuig op een bepaalde
manier is geconstrueerd.
Door de sterk toegenomen mechanisatie is het terrein van de landbouwwerktuigkunde omvangrijk geworden. Er zijn nog veel problemen op te lossen en voor diegenen onder U, die dit vak als keuzevak nemen, zijn er ruim voldoende onderwerpen, die onder mijn
leiding kunnen worden uitgewerkt.
Ik heb gezegd
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DR. A.J. ZUUR
Mijne Heren Curatoren dezer Hogeschool,
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In 1848 verscheen de eerste publicatie over de drooglegging van de
Zuiderzee; in 1930werd de eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer,
leeggemalen. In de tussengelegen 80jaren hebben velen plannen gemaakt voor de inpoldering van de Zuiderzee en daarover beschouwingen geleverd; het in 1923verschenen litteratuuroverzicht van Van der
Wal omvat niet minder dan 581 publicaties over dit onderwerp. Ook
de landbouwkundige kant van de inpoldering is in deze litteratuur
vertegenwoordigd. Zij gaat in de eerste plaats over de economische
zijde van het vraagstuk en over de voordelen, die de inpoldering voor
de landbouw zal opleveren; dit punt blijft hier verder buiten bespreking. Doch daarnaast vindt men beschouwingen over de aard van
het werk, de te verwachten moeilijkheden en de wijze, waarop men
deze moeilijkheden denkt op te lossen. Na het droogvallen van de
eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer, en zelfs al gedeeltelijk na
deindijkingvan de Proefpolder bij Andijk, vinden deze beschouwingen
en voorspellingen een abrupt einde; experimenten en een zeer snel
groeiende ervaring bepalen van dat ogenblik af de verdere ontwikkelingsgang.
Deze beschouwingen en voorspellingen zijn dus historie geworden;
het leek mij een aardige gedachte om deze ontwikkeling van het
denken over het beloofde land, eer men het betrad, voor U te schetsen.
Nu bestrijkt evenwel de landbouwkundige kant van de drooglegging
der Zuiderzee nog een groot gebied; deze kan niet in zijn geheel behandeld worden. Ik wilde mij daarom beperken tot de landbouw-
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technische zijde en ook daarvan nog een onderdeel, waarover vrij veel
gediscussieerd is,namelijk deverkaveling, buiten beschouwing laten.
De landbouwtechnische zijde van de Zuiderzeewerken is met de
woorden ontwateren, geven van een bestemming aan de grond, deze
daartoe in orde maken, de grond in cultuur brengen en in cultuur
houden tot de uitgifte, zeer snel omschreven. Doch al deze onderdelen
vallen uiteen in een groot aantal posten; envoor elke post moet de uitvoering aangepast worden aan de bijzondere aard van de jonge gronden, degrootte en ontoegankelijkheid van het terrein enhetgebrek aan
arbeiders en schuurruimte. Wie moet b.v. de ontginning verzorgen:de
toekomstige boer, aannemers of een speciaal voor de ontginning te
scheppen lichaam? Wat moet de afstand en de diepte van de detailontwatering zijn en welke wijze van detailontwatering moet men
kiezen? Kunnen zoute gronden direct bezaaid worden en zo neen,
hoeveeljaar moet men dan wachten en welke gewassen lenen zich het
best voor verbouw op deze zoute gronden? Op deze vragen en talloze
andere moet men een antwoord hebben, zodra de polder droogvalt.
Wat heeft men nu vóór het droogleggen van de eerste polder, de
Wieringermeer, over al deze vraagstukken gedacht? In welke mate
heeft men zich een voorstelling gemaakt van het te verrichten werk?
Waarin heeft men het bij het rechte einde gehad en waarin heeft men
misgetast?Ziedaar het onderwerp van deze voordracht.
Deoudsteplannen {1848-1866). De eersteplannen voorde drooglegging
van de Zuiderzee zijn van Kloppenburg en Faddegon, die hun denkbeelden in 1848 in een boek van 157 blz. ontvouwden, en van Van
Diggelen, die dit in 1849 in een maar liefst 409 blz. dik werk deed.
Ondanks de uitvoerigheid van deze studies krijgt de landbouw er
slechts een bescheiden plaats in. En wat er over de landbouw in staat,
heeft nogin hoofdzaak betrekking op de voordelen, die de inpoldering
voordeafwatering van hetoudeland metzichzalbrengen. Landbouwtechnische beschouwingen over het in cultuur brengen vindt men bij
Kloppenburg en Faddegon in het geheel niet; Van Diggelen wijdt
alleen een passageaan de bemesting der zandgronden in de Zuiderzee,
waarvoor hij IJsselslibwil gebruiken.
Nu mag men van deze eerste werken over de drooglegging van de
Zuiderzee niet te veel verwachten: Kloppenburg en Faddegon waren
geheel leken; Van Diggelen was weliswaar ingenieur, maar hij was
nooit betrokken geweest bij inpolderingswerkzaamheden. Anders
staat het met de ontwerper van het volgende project, Beyerinck. Zijn
plan omvatte eeninpolderingvan de Zuidelijke komvan de Zuiderzee.
Beyerinck nu had een belangrijke rolgespeeld bij deinpolderingvan de
Haarlemmermeer en de leiding gehad van de inpoldering van de
Zuidplaspolder. Voor een dergelijk iemand is het naar de huidige begrippen hoogst bevreemdend, dat hij in zijn ontwerp van 1866, afgezien van enkele opmerkingen over de verkaveling, geen woord wijdt
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aan de landbouwkundige zijde van de inpoldering. En toch was daartoejuist voor hem reden te over geweest.
De guiderzeeplannen en de negentiende-eeuwse droogmakerijen. Noch de

inpoldering van de Zuidplaspolder, noch die van de Haarlemmermeer
was landbouwkundig een succes geweest; en ditzelfde oordeel geldt
voor verreweg de meeste overige negentiende-eeuwse droogmakerijen.
Ik denk hierbij nu niet aan de gebrekkige kolonisatiepolitiek en de
ongelukkige sociale omstandigheden in de Haarlemmermeer, die de
laatste decennia de hoofdaandacht hebben getrokken. Ook zuiver
landbouwtechnisch heeft de ontginning van de droogmakerijen uit de
eerste helft van de negentiende eeuw alles te wensen overgelaten. En
niets kan beter het belang van een goede landbouwtechnische voorbereiding van de Zuiderzee-inpolderingen demonstreren dan de moeilijkheden, bij deontginningvandenegentiende-eeuwse droogmakerijen
ondervonden.
In al deze polders hebben de eerste boeren grote kapitalen verloren, doordat de ontwatering onvoldoende was en doordat de cultuurmethoden niet aangepast waren aan de bijzondere aard van dejonge
gronden. In de Haarlemmermeer b.v. wasde gemiddelde opbrengst in
1856, dus4jaar na het droogvallen, minder dan de helft van die op de
beste percelen aldaar, terwijl er ook percelen voorkwamen, waarvan
vrijwel geen oogst gehaald werd. De gebrekkige ontwatering van de
Haarlemmermeer heeft erverder toegeleid, dat het overgrote deel van
deze polderjaren in grasland heeft gelegen, hoewel op dergelijke jonge
gronden akkerbouw de aangewezen cultuur is. „Met karrevrachten is
het geld in de modder gezonken" luidt een uitspraak van iemand
over die eerste tijd.
Hoe weinig men er zich rekenschap van gaf, dat de landbouwtechnische zijde van de inpoldering een even deugdelijke kennis en
voorbereiding eiste als de civieltechnische, blijkt het best uit de geschiedenis van het in cultuur brengen van de Anna Paulownapolder,
welke geschiedenis door de hierna te bespreken Commissie Lovink uitvoerig is nagegaan. In de eerste plaats was het terrein hier vóór de
inpoldering zo slecht verkend, dat de qualiteit van de grond na de inpoldering over grote oppervlakten sterk bleek tegen te vallen, iets wat
met de er vlak naast gelegen Zijpe indertijd ook al het geval was geweest. Wat de ontginning betreft, enig inzicht in de bijzondere eisen,
diejonge gronden stellen, ontbrak geheel; en dit punt had bij deze op
zout water gewonnen polder een dubbele betekenis.
DeAnna Paulownapolder vielin 1846droog.Zelfsin 1852,dus6jaar
later, hadden dezandige gronden nogeen zogeringe productiewaarde,
dat zij voor f 1,— per ha werden verpacht. Op de kleigronden bracht
de tarwe toen gemiddeld 12hl per ha op. Ook in 1854, dat is8jaar na
de drooglegging, wordt nog een gemiddelde tarweopbrengst van 10of
11 hl gemeld, dat is ongeveer de helft van het landsgemiddelde. In
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September 1856 stonden grote gedeelten van de polder enkele dagen
nagenoeg blank. Geen wonder, dat ook in deze polder kapitalen verspeeld zijn bij de ontginning.
Het mag inderdaad wonderlijk heten, dat dit alles een vakman als
Beyerinck geen aanleiding heeft gegeven om bij zijn ontwerp ook wat
meer aandacht aan de landbouwkundige zijde van het in cultuur brengen te besteden, temeer omdat de opbrengst der gewassen in het eerste
jaar bij zijn berekeningen eenzekererolspeelt.De enige,trouwenszeer
belangrijke, landbouwkundige les, die hij uit de droogmaking van de
Haarlemmermeer heeft getrokken, is: verbetering van de hoofdontwatering. Zo ishij nu b.v. van mening, dat één peil voor grote polders
niet gewenst is, en hij wil voor elke polderafdeling dan ook een afzonderlijk polderpeil, aangepast aan de hoogteligging van die polderafdeling.
Hetwerk vande MaatschappijvoorGrondcrediet (1866-1870). Het ontwerp
Beyerinck, dat herhaaldelijk op onderdelen, o.a. door Stieltjes en door
Leemans, gewijzigd is, was het begin van een grote activiteit op het
gebied van de plannen tot inpoldering van de Zuiderzee. Het heeft een
particuliere maatschappij, de Maatschappij voor Grondcrediet, zelfs
aanleiding gegeven een concessie voor drooglegging van de zuidelijke
kom van de Zuiderzee aan tevragen. Het werk van deze Maatschappij
voor Grondcrediet is belangrijk voor het onderwerp van deze voordracht, omdat hierbij voor het eerstvoor een beoordeling van de droog
te
leggengronden de hulp isingeroepen van de bodemkunde, en welin
de persoon van Van Bemmelen.
Bij de oudere ontwerpen tot drooglegging van de Zuiderzee verkeerde men over de aard der droog te leggen gronden geheel in het
onzekere of men baseerde zich op de marine kaart, die enkele globale
notities over de bodemgesteldheid gaf. Door Van Bemmelen werden
echter talrijke monsters van de zeebodem genomen en deze monsters
werden door hem in de eerste plaats ingedeeld naar kneedbaarheid en
weekheid, op grond van welke eigenschappen hij een aantal klassen
onderscheidde. Van de aldus onderscheiden klassen werden enkele
typische representanten nader onderzocht door bepaling van het slibgehalte. Ook werd in enkele grondmonsters het gehalte aan voor de
plantengroei belangrijke bestanddelen bepaald. De zo verkregen
gegevens werden vergeleken met dievan gronden van bekende vruchtbaarheid in het oude land:voor de zware gronden de Dollardpolders,
voor delichtere deWadpolders envoorhet zand de Zijpe.
Doch tot een blote waardebeoordeling van de grond beperkte Van
Bemmelen zich niet. Hij gaf ook enkele aanwijzingen voorde cultuur;
zob.v.,dat bepaalde gewassendevoorkeur geven aan lichtere gronden.
Speciaal aan de slechtere gronden werd aandacht besteed. Voor de
zandgronden werden zware bemestingen voorgeschreven, zelfs werd de
mogelijkheid van bovenploegen van zwaardere onderliggende grond
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overwogen. Ook met het voorkomen van zure grond hield Van
Bemmelen al rekening en hij gaf aan, dat deze grond verbeterd kon
worden door bedekking met kalkhoudende grond uit de omgeving. Uit
dit alles blijkt, dat Van Bemmelen, al was hij scheikundige van professie, goed op de hoogte was met de landbouw en met de waarde en
het gebruik der verschillende grondsoorten, doch dat hij toen nog niets
wist van de speciale landbouwkundige problemen, die aan het ontginnen verbonden zijn; later zou dat anders worden.
Uit de talrijke overige nota's, diedoor de Maatschappij voor Grondcrediet zijn gepubliceerd, blijkt, dat evenmin iemand anders aan de
moeilijkheden bij de ontginning en aan de wijze, om deze moeilijkheden op te lossen, aandacht heeft geschonken. Geen feit is beter in
staat om aan te tonen, welk een geringe belangstelling de landbouwkundige zijde van het inpolderingswerk tot nog toe getrokken had en
hoe weinig men op de hoogte was van de daarbij optredende moeilijkheden. Want voor de Maatschappij voor Grondcrediet, die jaren
achtereen grote stukken land zou moeten verkopen, zou het toch niet
onverschillig zijn geweest, welke cultuurresultaten de eerste kopers in
deontginningsperiode behaald zouden hebben.
Hetwerk van de Staatscommissie van 1870. Het plan Beyerinck heeft via
de Maatschappij voor Grondcrediet in 1870geleid tothetinstellen van
een Staatscommissie, die de ontwerpen moest beoordelen. Het rapport
van deze Staatscommissie is zeer belangrijk, omdat hier voor het eerst
de moeilijkheden aan de orde komen, die zich hebben voorgedaan bij
de droogmaking van de Haarlemmermeer en de Anna Paulownapolder; deze moeilijkheden worden in rekening gebracht bij het overwegen van de wijze, waarop men de Zuiderzeebodem in cultuur moet
brengen. Gewezen wordt op de noodzakelijkheid van een goede ontwatering voor de ontzilting, op de vele kosten die gemaakt moeten
worden om na het verkavelen de gronden geschikt voor de cultuur te
maken, en op de geruime tijd die verlopen moet eer men voldoende
oogsten kan behalen. Betoogd wordt, dat de zandgronden kostbare
maatregelen tegen verstuiven zullen nodig maken. Een passage wordt
gewijd aan de grootte van de Zuiderzee-inpolderingen, waardoor het
bezwaar vangebrek aan wegen,waterleidingen enarbeidersveel groter
zal zijn dan bij kleine inpolderingen; het zal daardoor, zo wordt opgemerkt, verhoudingsgewijze veel langer duren, eer de gehele ontginning zal zijn voltooid. Al met al zal er wellicht meer dan een geslacht voorbijgaan, eer de 175.000 ha voor geregelde winstgevende
landbouw geschikt zal zijn.
Dezewijze woorden zijn hoofdzakelijk te danken aan het feit, dat de
Commissie een tweetal personen bevatte, Tets endeLeeuw (de laatste
dijkgraaf van de Anna Paulownapolder), die de moeilijkheden in deze
polder van nabij hadden meegemaakt. Hun woorden hebben echter de
meerderheid van de Commissie niet kunnen overtuigen; deze laat
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zich ni. over de landbouwtechnische zijde van de inpoldering veel optimistischer uit.
Het oorspronkelijke plan Beyerinck bracht het, na de door Stieltjes
en Leemans er in aangebrachte verbeteringen, in 1877 tot een wetsontwerp voor inpoldering van de zuidelijke kom van de Zuiderzee,
maar dit ontwerp werd vóór de behandeling ingetrokken.
Het tijdvak tot de oprichting van de JÇuiderzee-vereniging {1877-1886). Er

trad nu ten aanzien van de plannen tot drooglegging van de Zuiderzee
een verwarde tijd in. Allerlei plannen, gaande vanaf partiële inpolderingen tot een volledige indijking van de Zuiderzee met inbegrip van
de Wadden, worden uitvoerig bediscussieerd. Aan deze verwarring
wordt pas een einde gemaakt door het werk van de Zuiderzee-verenigingin 1886.Doch ookin dit tussen-tijdvak isdeaandacht in hoofdzaak gericht op de civieltechnische en economische zijden van het
vraagstuk; de belangstelling voor de landbouwtechnische kant van de
inpoldering blijft gering.
Inmiddels heeft een voor de geschiedenis van de Zuiderzeeplannen
belangrijk feit plaatsgevonden:de inpoldering van de IJ-polders. Hoewel deze onderneming voor de bedijkers, ondanks de hoge prijzen,
waarvoor de grond werd verkocht, geen financieel succes is geworden,
moet zij landbouwkundig zeer goed geslaagd worden geacht. Vrijwel
vanafhet begin werden goedeoogsten behaald; alleen bracht de slappe
bodem bij de ontginning veel moeiten en kosten met zich mee. Het
succes bij het in cultuur brengen wasin de eerste plaats te danken aan
het feit, dat de gronden vanaf het begin goed zijn bemalen, verkaveld
en ook van een intensieve detailontwatering zijn voorzien. Daarnaast
moet evenwel worden bedacht, dat het zoutgehalte van de IJ-polders
aanmerkelijk lager was dan dat van de Anna Paulownapolder en dat
de grond in een belangrijk, doch toen nog niet bekend, opzicht gunstig
van diein de Anna Paulownapolder verschilde.
De invloed, die het succes van de ontginning van de IJ-polders had
op het landbouwkundig denken over de drooglegging van de Zuiderzee, was groot. De woorden van Tets en de Leeuw raakten geheel in
het vergeetboek en de moeilijkheden, ondervonden bij het in cultuur
brengen vandeHaarlemmermeer endeAnna Paulownapolder, werden
van nu af meestal geheel toegeschreven aan de ontwatering, die daar
inderdaad aanvankelijk zeer onvoldoende was geweest. Zelfs Van
Bemmelen, die inmiddels kennis had gemaakt met de in de Anna
Paulownapolder ondervonden tegenslagen, en die in verband met
plannen tot inpoldering van de Wieringermeer in 1880 een bodemkundig onderzoek daarvan verrichtte, wijst er op, dat bij goede ontwatering geen herhaling van de lijdensgeschiedenis van die polders te
vrezen is; hij verwacht integendeel, dat de bodem reeds dadelijk voor
een gewas geschikt zal zijn.
Dit rapport van Van Bemmelen is overigens voor ons onderwerp
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belangrijk, omdat hier zijn beschouwingen over de qualiteit en het
gebruik der Zuiderzeegronden nogwat meer worden uitgewerkt dan in
zijn nota van 1867.Bovendien heeft hij nu enigermate begrip gekregen
van het bijzondere karakter der Zuiderzeegronden. Zoutgehalte en
structuurmoeilijkheden spelen in zijn beschouwingen, zij het dan zeer
summier, een rol. Sociografen zullen in zijn rapport verder een van de
eerste pleidooien vinden voor het feit, dat het in cultuur brengen van
eenjonge polder meer isdan landbouwtechniek.
Hettijdvak vanLely{1887-1918). Aan de hiervóór beschreven periode
van onzekerheid over de te volgen weg bij de opzet der Zuiderzeewerken werd in dejaren 1887-1891 een einde gemaakt door het werk
van Lely. Deze heeft een plan voor de drooglegging van de Zuiderzee
ontworpen, dat debasisisgeworden van alhetverderewerk endat ook
in grote lijnen later zo uitgevoerd is; de discussies bewegen zich nu
voortaan binnen het raam van dit plan.
Hoe knap het werk van Lely uit een waterbouwkundig oogpunt ook
is geweest, en hoezeer hij de waterbouwkundige consequenties van de
drooglegging in alle opzichten heeft doordacht, landbouwkundig heeft
hij het vraagstuk niet veel verder gebracht. De weinige landbouwkundige opmerkingen, die hij maakt, en die men ook in de oudere
litteratuur vindt, houden alle direct verband met waterstaatkundige
problemen. Met de landbouwkundige zijde van de drooglegging bemoeit hij zich niet; er is alleen onder zijn leiding een hernieuwd
bodemonderzoek ingesteld, ditmaal door Mayer. Dezevervanging van
Van Bemmelen als adviseur door Mayer was overigens geen vooruitgang. Van Bemmelen stond blijkens zijn rapporten van 1867 en 1880
aan het begin van een bodemkunde van de Zuiderzeegronden;
Mayer valt terug tot een loutere waardebeoordeling der gronden.
De Staatscommissie van 1892, die het ontwerp van Lely te beoordelen kreeg, heeft, hoewel zij landbouwkundigen in haar midden had
en hoewel landbouwkundige vragen, o.a. over de uitgifte der gronden,
haar wel degelijk ter harte gingen, het vraagstuk van het in cultuur
brengen zelve ook niet veel verder gebracht. Het enige wat opmerking
verdient ishet feit, dat zij de grond pas wiluitgeven, alserin de polder
geordende toestanden heersen.Deexploitatiegedurende deeerstejaren
wil zij laten verrichten door de aannemers en polderjongens of door
combinaties, die als tijdelijke ondernemers de grond op de meest eenvoudige wijze in cultuur brengen. Verder valt op enige zorg voor de
kolonisatie, die hier overigens niet ter sprake komt; men doet nl. het
voorstel om aan de verkrijgers van de grond, die zelf de boerderijen
zullen moeten bouwen, eenvoorschot opdeze woningbouw te geven.
In deze tijd heerst algemeen de mening, dat de plannen voor de inpoldering van de Zuiderzee in grote lijnen wel vaststaan; de meeste
aandacht wordt in de litteratuur gewijd aan economische beschouwingen. Landbouwkundige publicaties zijn er slechts weinige. Alleen is er
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in 1905nog een rapport verschenen van een Commissie van Landhuishoudkundigen. Ten aanzien van de technische kant van het in cultuur
brengen ishet rapport echter uiterst beknopt. Gewezen wordt nog eens
weer op het belang van een goede ontwatering en verkaveling. Blijkbaar worden, als aan deze eis voldaan is, geen verdere moeilijkheden
meer verwacht. Het rapport bevat verder enkele landbouwkundige
adviezen (oppervlakkige bewerking, verbouw van koolzaad en aanleg
van hooi- en klaverweide na het koolzaad), welke niet nader worden
gemotiveerd.
Verder wil de Commissie van Landhuishoudkundigen arbeiderswoningen door de Staat laten stichten en, evenals de Staatscommissie
van 1892,wilzijdegrond pas aan de boeren uitgeven, alsdeze cultuurrijp is. Over de grote organisatie, die deze Staatscultuur met zich zou
brengen, wordt echter met geen woord gerept.
Na 70jaar van plannen maken wordt eindelijk in 1918 het definitieve besluit genomen, om de Zuiderzee droog teleggen en in 1930valt
de eerste polder, de Wïeringermeer, droog. In die tussentijd zijn nog
een paar rapporten verschenen, waarin het in cultuur brengen van de
Zuiderzeegronden besproken wordt, nl. de rapporten van de zgn.
Commissies Lovink en Vissering, resp. van 1924 en van 1930. De
Commissie Lovink hield zich hoofdzakelijk bezig met de technische
zijde van het in cultuur brengen, de Commissie Vissering met de
organisatorische. Het zijn de laatste rapporten, die tot de fase van het
plannen maken en voorbereiden behoren, doch hier geldt zeker: lest
best. Want in deze rapporten tracht men zich voor het eerst concreet
voorogen testellen, wat ernu oplandbouwkundig gebiednahetdroogvallen precies moet gebeuren.
Vanuit het tegenwoordige gezichtspunt bezien, zegt men:het werd
ook tijd. En toch deden deze Commissies met dit werk iets, wat eigenlijk buiten haar directe opdracht lag: de Commissie Lovink had tot
taak een onderzoek in te stellen naar het verkavelingsplan en naar de
baten,diededroogleggingzouopleveren,deCommissieVisseringhadadviesuittebrengenoverdeuitgiftevandegronden.DeCommissieszagen
evenwelscherper, watnodigwas,dan debewindsman diehaar instelde.
De rapporten vandeCommissie Lovink.Wat de Commissie Lovink betreft, deze is voor het landbouwtechnische deel van haar werk in de
eerste plaats teruggegaan naar de ervaringen, opgedaan bij de inPolderingvan deAnna Paulownapolder ende Waard- en Groetpolder.
Deze ervaringen heeft zij uit allerlei moeilijk toegankelijke bronnen
zorgvuldig bij elkaar gezocht en de verkregen gegevens zijn uitvoerig
bestudeerd. De noodzakelijkheid van een goede ontwatering ten behoeve van de drooglegging en ontzilting ishaar natuurlijk ook uit die
oude rapporten gebleken. Het door deze oude ervaringen aangewezen
systeem van diepe greppels voor de aanvankelijke detailontwatering
heeft zij overgenomen.
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Doch in tegenstelling tot de heersende mening heeft de Commissie
Lovink uit de oude rapporten de indruk gekregen, dat de moeilijkheden van de eerstejaren niet alleen een kwestie van ontwatering en
ontzilting waren, doch dat er ook nog iets anders aan de pas drooggevallen gronden haperde. Al wordt dit niet met zoveel woorden in het
rapport gezegd, het is duidelijk, dat de Commissie daarbij het beeld
van door zeewater overstroomde oudere gronden voor ogen heeft gestaan. Bij deze gronden treden nl. bij het weer in cultuur brengen
specifieke moeilijkheden op met de structuur. En de noodzakelijkheid
van bemesting met stalmest en van klaververbouw, die uit de oude
rapporten naar voren komt, heeft zij geïnterpreteerd als te berusten op
de structuur-verbeterende werking van deze maatregelen.
Zoals bekend is, kan het structuurverval op overstroomde gronden
zeer ernstig zijn; de vergelijking met de overstroomde gronden heeft
dan ook gemaakt, dat de Commissie Lovink in haar rapport meer
moeilijkheden bij het in cultuur brengen verwacht dan haar voorgangers nâ de inpoldering van de IJ-polders. Al staat ook voor haar
vast, dat „in betrekkelijk korte jaren" een waardevolle cultuurgrond
zal worden verkregen, voor het eerst wordt hier weer gesproken van
„ernstige bezwaren, die bij het in cultuur brengen van de met zeewater doordrenkte gronden zullen worden ondervonden" en van
„aanvankelijk geringe productiviteit" der gronden. Dit geldt dan in
het bijzonder voor de eerste droog teleggen polder, de Wieringermeer,
waar het zoutgehalte het hoogst zal zijn.
Verder treft men in het rapport van deze Commissie beschouwingen
aan over de eigenlijke cultuur in een omvang en detaillering,welketotnogtoe in de Zuiderzeelitteratuur volkomen onbekend waren. Met
betrekking tot de cultuurmaatregelen wordt onderscheid gemaakt
tussen meer en minder zoute gronden, tussen klei-, zavel- en zandgronden en tussen de verschillende cultuurjaren. Voor de zoute gronden wordt een met rust laten voorgeschreven, tot deze gronden zullen
ontzilt zijn; voor de zandgronden wordt deze rustperiode op één
winter en voor de zwaardere gronden op twee winters gesteld. Voor de
zandgronden wordt aanleg tot grasland via natuurlijke begroeiing
aangeraden, en bovendien infiltratie. Gewezen wordt op de betekenis
voor de lichtere gronden van de kunstmest, die het grote mestgebrek
kan opvangen, dat bij het in cultuur brengen der lichtere gronden in de
Anna Paulownapolder zo'n rol heeft gespeeld. De lichtere zavelgronden moeten tijdelijk worden gebruik als grasland; de zwaardere kunnen direct bouwland worden.
Aangegeven wordt, welke gewassen zich in het bijzonder lenen voor
de cultuur gedurende de eerstejaren; enkele wenken worden gegeven
voor de vruchtopvolging. Het rapport bevat verder voorschriften voor
de bewerking, welke men op de zwaardere gronden voorzichtig en
ondiep uitgevoerd wil zien. Kortom het rapport is in zekere zin een
handleiding voor het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden.
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Zeer belangrijk is, dat de Commissie zich ervan bewust was, dat de
studie van de oude rapporten toch niet voldoende was geweest om een
antwoord te geven op alle practische vragen, die zouden rijzen, wanneer de Wieringermeer zou zijn drooggevallen. Zij beval daarom aan
omvoorafeenproefpolder aan teleggen, waar verschillende wijzen van
in cultuur brengen op kleine schaal zouden kunnen worden beproefd
en vergeleken. Dit voorstelvan de Commissie Lovink heeft inderdaad
geleidtot het vooraf maken van een proefpolder, en wel bij Andijk. In
deze proefpolder zette de Commissie in enigszins gewijzigde samenstelling haar werk voort. Het daar verrichte werk valt echter in de
periode, waarin de beschouwingen en voorspellingen vervangen zijn
door experimenten en ervaring; het valt dus buiten het bestek dezer
voordracht.
Alleen zijn van de hand van Hissink, een der leden der Commissie,
een paar rapporten verschenen over de bodemgesteldheid van Proefpolder en Wieringermeer, welke kunnen worden beschouwd als te zijn
geschreven zonder de ervaring, in de Proefpolder opgedaan. De betekenis dezer rapporten voor de geschiedenis van het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden isin de eerste plaats, dat hier het onderzoek
van Van Bemmelen en van Mayer met moderne middelen wordt herhaald. De analysetechniek had niet stil gestaan; de classificatie der
gronden was scherper geworden en uitgebreid door de invoering van
het begrip stuivende en slempige zavelgronden; de pH-meting maakte
het mogelijk, de zure gronden duidelijker te onderkennen en alsgevolg
daarvan werden er meer zure gronden in de Wieringermeer gevonden
dan Van Bemmelen had aangegeven; ook de inklinking werd binnen
de gezichtskring van het wetenschappelijk onderzoek getrokken.
Daarnaast zijn deze rapporten van belang, omdat hierin voor het
eerst het probleem van de natrium-klei in verband wordt gebracht
met het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden. In normale Heigronden bestaan de zgn. uitwisselbare kationen grotendeels uit
calcium. Bij contact met natriumrijke vloeistoffen, zoals zeewater,
wordt een deel van dit uitwisselbare calcium vervangen door natrium
enhiermede gaat een grote gevoeligheid voorstructuurbederf gepaard.
Het optreden van deze omzettingen en ook de betekenis er van voor
door zeewater overstroomde gronden isdoor Hissink alin 1906en 1918
aangegeven; het is wel merkwaardig, dat deze publicaties geen weerklank hebben gevonden in het rapport van de Commissie Lovink, hoewel de moeilijkheden met de structuur hierin ook behandeld worden.
In deze nota's van Hissink wordt dan gewezen op het voorkomen
van een hooggehalte aan uitwisselbaar natrium in dejonge Zuiderzeegronden. In een andere nota, opgenomen in het hierna te bespreken
rapport van de Commissie Vissering, stelt hij degevolgen van een hoog
natriumgehalte nog eens in het licht: verslechtering van de structuur
en pappig worden van de grond, zodra de zouten van het zeewater uit
de grond zijn geloogd.
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Hoewel daarover in de gedrukte geschriften weinig te vinden is,
staat toch wel vast, dat deze rapporten op alle betrokkenen een grote
indruk hebben gemaakt. Nu het bodemkundig onderzoek de altijd
toch enigszins vage oude berichten scheen te bevestigen, werd er niet
meer aan getwijfeld, dat men indertijd bij het in cultuur brengen van
de Anna Paulownapolder moeilijkheden met de structuur had ondervonden en dat deze moeilijkheden ook in de Zuiderzeepolders zouden
zijn te verwachten. Er isuit die tijd zelfs een advies, om ter vermijding
van structuurverval de gronden de eerstejaren in gras te leggen.
Hetrapport van deCommissie Vissering. Wij komen thans tot het laatste
rapport, dat vóór het droogleggen verschenen is,dat van de Commissie
Vissering. Deze Commissie heeft zich hoofdzakelijk met de organisatie
van het in cultuur brengen bemoeid. Ook zij heeft teruggegrepen op
oude ervaringen. Is voor de Commissie Lovink de Anna Paulownapolder de bron geweest, waaruit men lering putte, de Commissie
Vissering heeft zich daarnaast gespiegeld aan het incultuur brengen
van de Haarlemmermeer.
Op de Commissie Vissering heeft vooral het gebrek van de eerste
kolonisten aan outillage enervaringindruk gemaakt. Bovendien was zij
getroffen door de grote bedragen die men in de grond moet steken, om
deze productief te maken; en zij trok daaruit de conclusie, dat de
gronden van Staatswege in cultuur moesten worden gebracht. Nu
leefde evenwel bij deze Commissie sterk de vrees, dat het in cultuur
brengen door de Staat zelf zou leiden tot bureaucratie; daarom stelde
zij de oprichting voor van een semi-overheidsbedrijf, dat de vrijheid
van handelen zou hebben van een particulier.
De Commissie Vissering heeft terdege beseft, in tegenstellingtot de
Staatscommissie van 1892 en de Commissie van Landhuishoudkundigen, dat voor deze gecentraliseerde ontginning een groot apparaat
nodig was; en zij heeft begrepen, dat de organisatie van dit apparaat
zorgvuldig moest wordenvoorbereid. Ook deopbouw van het lichaam,
dat de ontginning moest verzorgen, gaf zij in haar rapport aan (cultuurchefs, bedrijfsleiders, voorwerkers, arbeiders). Verder had zij nog
sterker dan de Commissie Lovink het bewustzijn, dat men moest
trachten de techniek dienstbaar te maken aan de ontginning van de
grote oppervlakten.
In tegenstelling tot het vraagstuk van de cultuurmaatregelen, die bij
de ontginning der Zuiderzeegronden moesten worden genomen, is er
ten aanzien van de organisatie van het ontginningswerk een zekere
ontwikkeling bij de Zuiderzeeplannen aanwezig; de gedachten zijn
daarbij steeds meer gegaan in de richting van een ontginning, los van
de toekomstige gebruiker en ten slotte in die van een ontginning door
de Staat. In de Haarlemmermeer b.v. werd indertijd de grond, alleen
van tochten en hoofdsloten voorzien, rechtstreeks aan de toekomstige
gebruiker opgeleverd; deze had voor de detailontwatering en de ontginning te zorgen. Bij verschillende van de oude Zuiderzeeplannen
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werdhetbegreppelenvandegrond al naar de droogleggende instantie
verschoven; eerst was deze nog een particulier, later de Staat. De
Staatscommissie van 1892 betrok ook de cultuur gedurende de eerste
jaren, wanneer nog geen geordende toestanden in de polder zouden
heersen, indetaakvan deStaat; dochzijdenktnogaanparticuliere ondernemers voor de uitvoeringvanhetwerk.DeCommissieVisseringten
slottewildeontginningdooreensemi-overheidsbedrijf laten verrichten.
Wijze van beoordelen der rapporten. Met het rapport van de Commissie
Vissering eindigt de reeks beschouwingen envoorspellingen over het in
cultuur nemen van de Zuiderzeepolders; het rapport van deze
Commissie maakt zelfs hier en daar al gebruik van de ervaringen,
welke in de in 1927 drooggevallen proefpolder waren opgedaan. Uit
het gegeven overzicht blijkt dus, dat de belangstelling voor de landbouwkundige kant van de Zuiderzee-inpolderingen in het algemeen
gering is geweest en dat men ook weinig aandacht heeft geschonken
aan de problemen, die bij het in cultuur brengen zouden rijzen. Er is
hier een opvallend verschil met de civieltechnische zijde van het werk,
waarin een belangrijk deel van Nederland steeds heeft meegeleefd en
welkegedurende langejaren uitvoerigin bespreking isgeweest.
Pasin de allerlaatstefaseis,door de Commissies Lovink enVissering,
het vraagstuk van het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden met de
nodigedetaillering behandeld. En alsdan nu devraagrijst, in hoeverre
het gelukt is, door beschouwingen en extrapolatie van de oudere
ervaringen juiste aanwijzingen te krijgen over het in cultuur brengen
van de Zuiderzeegronden, dan kan deze bespreking beperkt blijven tot
het werk van de twee bovengenoemde Commissies.
Bij het beoordelen van de door deze Commissie uitgestippelde koers
moet men erzichnatuurlijk welvan bewust zijn, dat men daaraan niet
de eis mag stellen, dat de gang van zaken er tot in onderdelen en voor
een langereeksvanjaren geheeljuist zalzijn aangegeven. Het ligt voor
de hand, dat een Dienst, toegerust met een groot aantal technici en
onderzoekers, geen 20 jaar lang Zuiderzeegronden zal ontginnen,
zonder in de werkwijzen in allerlei opzichten verbeteringen aan te
brengen. De meeste onderdelen, of het nu gaat over grondonderzoek,
boekhouding of wijze van oogsten, hebben in de loop der jaren een
ingrijpende wijziging ondergaan.
Deeersteoogst,met doorpaarden aangedreven zelfbinders, verschilt
aanmerkehjk van de huidige met zijn combines; de eerste greppelploeg, aangedreven door op pontons gemonteerde lieren, verschilt al
evenveel van de huidige, die rechtstreeks aan een paartrekkersis gekoppeld. Maar men kan in dezen evenzeer van een geleidelijke verbetering van bestaande werkwijzen als van een verandering van
principe spreken; en het zal mede afhangen van de afstand, waarop
men het onderwerp bekijkt, in hoeverre men dergelijke wijzigingen als
een verbetering van een bestaande methode dan wel als een verande-
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ring van principe zal zien. Voor de waardering van de vóór het droogvallen aangegeven koers is m.i. de hoofdzaak, dat men toen algevoeld
heeft, dat men in een nieuwe polder met zijn gebrek aan arbeidskrachten zoveel mogelijk moet mechaniseren.
Beoordeling rapport Commissie Vissering. Wat dan nu de wijze betreft,
waarop de Zuiderzeepolders in cultuur moeten worden gebracht, het
standpunt, dat, nog afgezien van sociaal-economische overwegingen,
ookuit een landbouwtechnisch oogpunt deStaat hetbestde ontginning
kan verzorgen, dit standpunt geldt heden ten dage nog. Als argumenten voor de Staatsontginning zijn door de Commissie Vissering aangevoerd: de grote investeringskosten, nodig voor de ontginning; de
onmogelijkheid voor de afzonderlijke boer om grote en speciale werktuigen voor de ontginning te gebruiken; de gespecialiseerde kennis, die
de ontginning eist; de moeilijkheden met de verrekening van die ontginningskosten, welke tot verbetering van de grond hebben gestrekt.
Aldeze argumenten hebben nog nietsvan hun geldigheid verloren. De
Commissie Vissering maakte nog onderscheid tussen ontginning door
de Staat zelf en door een semi-overheidsbedrijf. Na het droogvallen is
evenwel gebleken, dat ook bij het zuivere Staatsbedrijf vormen kunnen
worden gevonden, waarbij aan de bezwaren van de Commissie
Vissering tegemoet wordt gekomen.
Door de Commissie Vissering is een samenbundeling van de hele
ontginning in één groot bedrijf voorgestaan. Ook dit is een opzet, die
moeilijk meer uit het in cultuur brengen der Zuiderzeepolders isweg te
denken. Als argumenten zijn indertijd aangevoerd, dat deze wijze van
ontginnen goedkoper en rationeler zou zijn en dat men beter gebruik
zou kunnen maken van de hulpmiddelen van techniek en wetenschap.
Deze argumenten zijn eveneens juist gebleken. De vraag kan alleen
worden gesteld, en zij zal door ieder vermoedelijk wel bevestigend beantwoord worden, of in deze argumenten niet veel meer besloten ligt,
dan de Commissie Vissering toentertijd heeft beseft.
Wat ten slotte de organisatiewijze van het ontginningsbedrijf betreft
(cultuurchefs, bedrijfsleiders, voorwerkersenarbeiders),dezeisin grote
lijnen inderdaad zo uitgevoerd als door de Commissie Vissering is
aangegeven, en zij heeft de toets van een twintigjarige praktijk doorstaan.
Ten aanzien van de techniek van de ontginning kan worden opgemerkt, dat zowel de Commissie Lovink als de Commissie Vissering
beide hebben beseft, dat in de mechanisatie een mogelijkheid en een
noodzakelijkheid voor het in cultuur brengen lag, die ten volle moest
worden uitgebuit. De Commissie Lovink heeft o.a. gedacht aan molploegen voor de drainage, de Commissie Vissering aan greppelploegen
en werktuigen voor het slechten van de greppelgrond. Ook deze
mechanisatie is inderdaad een integrerend deel van het in cultuur
brengen der Zuiderzeepolders geworden, zelfs in die mate, dat de
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mechanisatie in de Zuiderzeepolders veelal ten voorbeeld heeft gestrekt aan die op het oude land.
Beoordeling rapportCommissieLovink. Ten slotte rijst dan nog de vraag,
in hoeverre het mogelijk is geweest, om met behulp van de toenmalige
landbouwwetenschap en voortbouwend op de oude ervaringen, aan te
geven, volgens welke methode de gronden het best konden worden
ontgonnen. Aan dit onderwerp heeft de Commissie Lovink uitvoerige
beschouwingen gewijd, beschouwingen, die meer bladzijden beslaan
dan de gehele overige landbouwtechnische litteratuur van vóór het
droogvallen. Het is daarom nodig, dit punt wat meer in detail te behandelen, dan de algemene opzet van deze voordracht eigenlijk wel
wenselijk maakt.
Bij de ontginning is dan in de eerste plaats gebleken, dat een goede
hoofd- en detailontwatering, op het belang waarvan al sinds ongeveer
1870 werd gewezen en waarop ook de Commissie Lovink heeft aangedrongen, inderdaad een levensvoorwaarde is voor pas ingedijkte
gronden. Dit geldt in de eerste plaats voor op zout water gewonnen
gronden, zoals de Wieringermeer. Terreinen in de Wieringermeer,
waarvan de hoofdontwatering (bemaling, tochten en sloten) zelfs uitstekend in orde was, doch die niet van een detailontwatering waren
voorzien, bleken in het algemeen na drie winters nog een zodanig zoutgehalte te hebben, dat landbouwgewassen er niet op konden groeien.
Het zou, als men de detailontwatering ook verder achterwege had gelaten, zeker eenjaar of tien hebben geduurd, eer inzaai met succes zou
hebben kunnen plaatsvinden.
Bij minder zoute gronden heeft de ontwatering natuurlijk geen betekenis voor de ontzilting, maar ook hier is het belang van een goede
detailontwatering aanmerkelijk groter gebleken dan op het oude land.
Dejonge gronden hebben aanvankelijk een kleinere doorlatendheid en
waterberging dan oudere gronden, waardoor spoedig wateroverlast
optreedt. O p ontwateringsproefvelden zijn dan ook bij een detailontwatering, die nog zeer veel beter was dan vaak op het oude land, in
ongunstige jaren wel opbrengsten verkregen, die slechts ongeveer de
helft bedroegen van die op goed ontwaterde percelen.
De Commissie Lovink was van mening, dat de detailontwatering de
eerste jaren moest worden verzorgd door diepe greppels; na enkele
jaren in greppels te hebben gelegen, zou de grond dan kunnen worden
gedraineerd. En hoewel de argumenten voor deze werkwijze thans niet
meer geheel dezelfde zijn als voorheen, is het advies zelfjuist gebleken.
Het isin dit verband van belang, om enige aandacht tewijden aan de
opvattingen, die de Commissie Lovink heeft gehad over de doorlatendheid en ontwatering van de grond, omdat zij op dat punt zelf zo uitvoerig is geweest.O p haar beschouwingen over de ontwatering hebben
de doorlatendheidsonderzoekingen van Wollny en anderen, waarbij
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men de grond vóór het onderzoek eerst droogde en verpoederde, een
grote invloed gehad.
Bij deze wijze van onderzoek wordt voor kleigrond altijd een kleine
doorlatendheid gevonden, en dit isin tegenspraak met een aantal inhet
veld waar te nemen en ook door de Commissie Lovink waargenomen
feiten; men vindt daar nl. meermalen aanwijzingen voor een grote
doorlatendheid van bepaalde kleigronden. Deze tegenspraak heeft de
Commissie echter niet de weg gewezen naar het juiste inzicht in het
ontwateringsproces van kleigronden, hoewel zij enkele malen in haar
betoog vlak bij de waarheid is geweest. En alleen de nauwe en onberedeneerde aansluiting aan de oude ervaringen van de Anna
Paulownapolder heeft de Commissie behoed voor het onjuiste advies
van een zeer nauwe greppelafstand, dat zij toch eigenlijk op grond van
haar redenering had moeten geven.
Na het droogvallen van de Andijker Proefpolder isgebleken, dat de
kleigronden zichvlak na het droogvallen in een toestand bevinden, die
min of meer vergelijkbaar is met die, waarin zij bij laboratoriumproeven verkeren; de doorlatendheid is dan inderdaad zeer klein. De
eigenlijke kleigronden zijn echter bij het droogvallen buitengewoon
waterhoudend en tijdens het in cultuur brengen verliezen zij zeer veel
water; daardoor worden scheuren gevormd, waarlangs het water
gemakkelijk wordt afgevoerd. Zo ontstaat zeer snel een grote doorlatendheid.
De voorschriften, die de Commissie Lovink in haar eerste rapport
voor de cultuur op pas drooggevallen gronden heeft gegeven, zijn in
grotelijnenjuistgebleken. Zoutekleigronden moet mentweejaar na de
detailontwateringlatenrusten,alvorenszeintezaaien,teneindederegen
gelegenheid te geven, het zout uit de grond telogen;zoute lichte gronden moet men één jaar laten rusten; weinig zoute gronden kunnen
direct worden ingezaaid; de ervaring na het droogvallen heeft aan dit
recept weinig kunnen verbeteren. Gebruik van de zwaardere gronden
als bouwland, van de zandgronden als grasland isook nu nog de basis
van het bestemmingsplan; en de toepassing van infiltratie voor de
zandgraslanden is niet meer uit de ontginning der Zuiderzeepolders
weg te denken. Het advies om koolzaad en granen als eerste gewassen
te verbouwen, geldt nu nog; eveneens dat van het weglaten van aardappelen, erwten en bonen in het zaaiplan van de eerstejaren der zoute
polders. Alleen ten aanzien van vlas is grotere voorzichtigheid nodig
gebleken dan de Commissie aangaf. Het advies van een grote klaververbouw iszeerjuist geweest, het belang ervan zelfs nog groter, dan de
Commissie zelfvermoedde. In de volgende paragraaf zal op dit onderwerp en op de er mee samenhangende grondbewerking nog worden
teruggekomen.
Verder is door de Commissie Lovink het voorstel gedaan, om een
proefpolder aan te leggen; dit voorstel berustte op het besef, dat het
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raadplegen van de oudere ervaringen en het houden van beschouwingen daarover niet voldoende waren geweest om in detail voorschriften
te geven voor het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden. Door het
aanleggen van een proefpolder zouden verschillende twijfelachtige
punten voorafkunnen worden opgelost endeeigenlijke ontginning van
de Wieringermeer zou daardoor juister en goedkoper kunnen geschieden.
Met ditvoorstelplaatstede Commissiehet incultuur brengen van de
Zuiderzeepolders op de basis van het experiment. Dit iseen zeerjuiste
opvatting geweest; de ontginning van de Zuiderzeegronden bleek op
allerlei grotere enkleinerepunten zozeer aftewijken van decultuur op
de normale gronden, dat er inderdaad talrijke experimenten nodig
waren, omdemeestjuiste envoordeligewijzevan ontginnen te vinden.
Doch ook ten aanzien van ditpuntkanwordenopgemerkt,datde Commissie,toen zij haar rapport schreef, wel niet vermoed zal hebben, dat
hetonderzoeken enexperimenteren na20jaarnoginvollegangzouzijn.
Het advies voor klaververbouw. In de vorige paragraaf is reeds terloops
het advies van de Commissie Lovink genoemd, om aan de klaver een
ruime plaats in het bouwplan in te ruimen. Dit advies is een goede
illustratievan hetfeit, dat hetniet altijd evengemakkelijk isomdeoude
ervaringen juist te interpreteren en toe te passen op onbekende objecten. Tevens laat het zien, dat al deze weinig spectaculaire landbouwkundige adviezen een diepere zin hebben dan men bij oppervlakkige
beschouwing wel zou denken. Daarom moge dit advies hier een enigszinsuitvoerigebespreking vinden.
Wat dan het advies zelf betreft, in de oude litteratuur over de Anna
Paulownapolder wordt uitdrukkelijk op het belang van de klaververbouw gewezen en dit gebeurt in termen, die een verband met de
structuurverbeterende werking van dit gewas niet uitsluiten en vaak
zelfs voor de hand doen liggen. De Commissie Lovink nu heeft deze
passages in verband gebracht met het structuurverval, datopdoor zeewater overstroomde oudere gronden zulke ernstige moeilijkheden oplevert. Dejonge poldergronden waren ook op zee gewonnen en zo zou
een slechte structuur hier evenmin onwaarschijnlijk zijn. Deze opvattingen vonden steun in de onderzoekingen van Hissink, waaruit
bleek dat èn door zeewater overstroomde gronden èn op zee gewonnen
polders een hoog gehalte aan uitwisselbaar natrium bevatten; en dit
hogegehalteheeft eenslechteinvloed opdestructuur. De opmerkingen
over de klaververbouw in de oude rapporten werden daarom geduid
alssamentehangen methetprobleem van denatriumklei. Erwerd dan
ookbehalvedezeklaververbouw grotevoorzichtigheid bij de bewerking
van de grond voorgeschreven; in de laatstejaren vóór het droogvallen
van deWieringermeer werd zelfs het advies gegeven om ter vermijding
van moeilijkheden met de structuur dejonge polders aanvankelijk in
gras te leggen.
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In het licht van de toenmalige kennis kan met deze adviezen worden
ingestemd. Doch zij zijn doorkruist door een vóór het droogvallen
onbekende eigenschap van onder zout water gelegen gronden, nl. dat
zij een grote hoeveelheid sulfiden (in hoofdzaak zwavelijzer) bevatten;
eengroot gedeeltevan deze sulfiden oxydeert na het droogvallen, als de
lucht in de bodem kan dringen, gemakkelijk. Bij dezeoxydatie ontstaat
zwavelzuur, dat op de koolzure kalk van de grond inwerkt onder gipsvorming. Door dit gips blijft de zoutconcentratie van het bodemvocht
ook na het uitlogen van het keukenzout voldoende hoog, om verslemping van de natriumklei tegen te gaan. Bovendien wordt deze
natriumklei door het calcium bevattende gips zeer spoedig omgezet in
de normale calciumklei, dieniet tot een slechte structuur neigt. Alsgevolg van deze omzettingen zijn dan ook wezenlijke moeilijkheden met
de structuur, zoals men die op de door zout water overstroomde
gronden kent, in geen van de Zuiderzeepolders opgetreden. Integendeel, de pas drooggevallen gronden zijn voor mishandeling eigenlijk
ongevoeliger gebleken dan oudere kleigronden.
Toch is het wel goed, er even bij stil te staan, hoe het in cultuur
brengen van de Zuiderzeegronden zou zijn verlopen, alsdegrond deze
sulfiden niet had bevat. Deeigenschap van denatriumkleigronden, om
bij vocht spoedig in eennatte breiachtige massa over te gaan en om bij
droogte zeer snel steenhard op te drogen, zou betekend hebben, dat de
grond in voor- en najaar maar heel kort voor bewerking en bezaaiing
geschikt zou zijn geweest en dat de enorme vlakten dus elkjaar in een
zeer korte tijd zouden moeten zijn bewerkt en bezaaid. Verder zou het
terrein voor een nog groter gedeelte van hetjaar onbegaanbaar en, bij
het aanvankelijk gebrek aan wegen, zelfs ontoegankelijk zijn geweest.
En ten slotte had men door deze moeilijkheden met de structuur op
veel meer mislukte gewassen moeten rekenen. Onder deze omstandigheden zou het advies van de Commissie Lovink zeker ook naar de
huidige inzichten geldigheid hebben gehad.
Dat de Zuiderzeegronden bij het droogvallen zoveel sulfiden bevatten, heeft het in cultuur brengen inderdaad zeervergemakkelijkt en
moeilijkheden met destructuur zijn dus,zoalsgezegd, niet opgetreden.
Maar alles wat van slikvlakten bekend is, maakt het vrijwel zeker, dat
ookdebodemvan deAnna Paulownapolder dezegemakkelijk oxydeerbare sulfiden in grote hoeveelheid heeft bevat; het is dus niet waarschijnlijk, dat er in deze polder structuurmoeilijkheden, behalve dan
die, voortvloeiende uit de slechte ontwatering, hebben bestaan. Doch
dan rijst devraag, waaraan de lage opbrengsten, bij de ontginning van
de Anna Paulownapolder ook bij goede ontwatering verkregen, dan
wel waren toe te schrijven, en waarop het effect van de grote klaververbouw dan berustte.
Nu is na het droogvallen van de Zuiderzeepolders gebleken, dat de
noodzakelijkheid van een goede ontwatering niet het enige is, waarin
de jonge gronden zich ten aanzien van de cultuurmaatregelen van
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oudere onderscheiden. Het andere punt is de stikstofbehoefte, die veel
groter is dan die van poldergronden in volle cultuur. Zonder toepassing van stikstofbemesting werden in de Wieringermeer en Noordoostpolder opbrengsten verkregen, die nog niet de helft bedroegen van
de bij volledige bemesting behaalde.
Deze grote stikstofbehoefte was zo onverwacht, dat het, zelfs met de
hulp van de huidige techniek der bemestingsproefvelden, in de
Wieringermeer enkelejaren heeft geduurd, eer men de volle omvang
ervan besefte. Tegenwoordig ishet mogelijk, om aan de grote stikstofbehoefte tegemoet te komen door zware stikstofbemestingen; een bemesting met 500 kg nitraatmest per ha is in de Zuiderzeepolders voor
het eerstetarwegewasniet ongewoon. In 1850,bij het in cultuur nemen
van de Anna Paulownapolder, kende men daar de kunstmest nog niet.
Zogoed alszekerheeft dezepolder degrotestikstofbehoefte der Zuiderzeepolders ook gehad. Het is zonder meer duidelijk, dat dit voor de
rentabiliteit van die inpoldering funest moet zijn geweest. En de vraag
rijst, ofdeslechteresultaten, dieaanvankelijkindeoverigenegentiendeeeuwse droogmakerijen zijn bereikt, ook niet gedeeltelijk op stikstofhonger berustten.
Behalve door het toedienen van kunstmest kan aan de grote stikstofbehoefte der jonge Zuiderzeegronden ook tegemoet worden gekomen
door verbouw van vlinderbloemige gewassen; deze verhogen, zoals
bekend, het gehalte aan gemakkelijk aantastbare stikstofverbindingen
van de grond aanmerkelijk. Op deze werking van de klaver moet het
gunstige effect daarvan in de Anna Paulownapolder waarschijnlijk wel
berust hebben enditisookdereden, waarom deklaverinhet bouwplan
van deZuiderzeepolders eenzogroteplaatsinneemt. Het adviesvan de
Commissie Lovink isdusjuist geweest, maar bij de interpretatie ervan
en bij de op deze interpretatie verder gebaseerde adviezen is de
Commissie op een doolweg geraakt.
Maar waarom heeft de Commissie er dan zelfnooit aan gedacht, dat
de stikstofverrijkende werking van de klaver, die natuurlijk in het
algemeen wel bekend was, hier in het bijzonder van belang zou zijn?
Dit komt vermoedelijk hierdoor, dat een beter bekend type jonge
grond, ni. de pas ingedijkte kwelders, zichjuist onderscheidt door een
grote stikstofrijkdom. En ook de IJ-polders, die een grote rol gespeeld
hebben bij de voorspellingen over het in cultuur brengen van de
Zuiderzeegronden, vormen in zoverre een uitzondering op de regel,
dat zij bij de ontginning geen grote stikstofbehoefte hadden, integendeel uitzonderlijk rijk waren aan stikstof. De vanaf het begin hoge opbrengsten inde IJ-polders waren deCommissieLovinkookwel bekend,
maar zij zijn door haar toegeschreven aan het lagere zoutgehalte aldaar. Het is echter wel zeker, dat deze grote productiviteit minstens
evenzeer terug te voeren is op de stikstofrijkdom van die polders.

142
Slotbeschouwing. De minderjuiste interpretatie van de oude ervaringen met de klaververbouw mag natuurlijk niet de aandacht afleiden
vandehoofdzaak, nl.dat dezeergedetailleerde aanwijzingen, diedoor
de Commissies Lovink en Vissering voor de ontginning der Zuiderzeegronden zijn gegeven, in vrijwel elkopzichtjuist zijn gebleken. Dat het
in cultuur brengen der Zuiderzeepolders, in tegenstelling tot hetgeen
bijoudeindijkingen isgeschied,eensuccesisgeweest,isdan ook grotendeelstoe teschrijven aan degrondige voorbereiding daarvan door deze
Commissies.
Overziet men ten slotte nog eens de hele ontwikkeling van het
landbouwkundig denken over de inpoldering van de Zuiderzee, dan
zijn in deze ontwikkeling drie perioden te onderscheiden. De eerste
periode loopt vanaf 1848, het jaar van de eerste publicatie over de
drooglegging van de Zuiderzee, tot ongeveer 1870, toen de beschouwingen van de Staatscommissie over de inpoldering van de Zuiderzee
verschenen. In dat eerste tijdvak heeft men zich, afgezien van de
hoofdontwatering, in het geheel niet bekommerd om de landbouwkundige zijde van de Zuiderzeeinpolderingen. Er isdan ookgeen reden
om te veronderstellen, dat een inpoldering van de Zuiderzee toen veel
anders zou zijn verlopen dan die van de overige negentiende-eeuwse
droogmakerijen : d.w.z. men zou de polder hebben drooggemalen, en
vervolgens van tochten en sloten hebben voorzien. Daarna zouden de
gronden zonder meer aan de meestbiedende zijn verkocht. Boeren,
zonder enig begrip van de cultuur op zoute gronden en zonder enige
ervaring op het gebied van ontginning, zouden deze ontginning op
gebrekkige wijze terhand hebben genomen;na veletegenslagen en een
langdurige sukkelperiode, die grote kapitalen zou hebben verslonden,
zou ten langen leste een bloeiende polder zijn ontstaan.
De tweede periode loopt vanaf 1870 tot ongeveer 1918. In deze
periode is de belangstelling voor de landbouwkundige zijde van de
inpolderingen groeiende, hoewel in 't algemeen nog gering. De grote
winst van deze periode is, dat men daarin overtuigd raakt van de
noodzakelijkheid van een goede ontwatering. Verder heeft men ingezien, dat in de ontginningsperiode nog geen normale landbouw kan
worden gedreven endat dejonge gronden speciale cultuurmaatregelen
eisen. In verband daarmee beseft men nu, dat het ontginnen van de
groteslikvlaktennietaandeafzonderlijke boerkanworden overgelaten;
deze taak wordt nu geleidelijk aan de Staat overgedragen. Van de
enormeorganisatie,dieaan deze Staatscultuur verbonden is,heeft men
zich in die tweede periode echter nog geen duidelijke voorstelling gevormd; evenmin van de wijze, waarop de gronden in cultuur moeten
worden gebracht, en van de daarbij optredende problemen.
Hetispasindederdeperiode, dielooptvanaf 1918tot 1930,dat deze
vraagstukkendoor het werkvan de Commissies Lovink en Vissering de
behandeling krijgen, die zij verdienen. Aan alle belangrijke cultuurmaatregelen en aan de organisatie van de ontginning wordt dan vol-
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doende aandacht geschonken en men kan zeggen, dat men door het
werk van deze Commissies het in cultuur brengen der Zuiderzeepolders goed voorbereid tegemoet is gegaan.
Vraagt men zich ten slotte af, waaraan de succesvolle arbeid van
deze Commissies te danken is,dan zijn hiervoor meerdere factoren aan
te wijzen. De belangrijkste isevenwel, dat men de vroegere ervaringen
op het gebied van inpolderingen uitvoerig bestudeerd heeft, deze heeft
omgewerkt tot algemene gezichtspunten en de zo verworven kennis
heeft toegepast op het nieuwe object.
Deze wijze van werken heeft een betekenis, die uitgaat boven het
vraagstuk van het in cultuur brengen der Zuiderzeepolders alleen. Het
typischevan inpolderingen is,dat zij betrekkelijk zeldenvoorkomen en
dat dan elk object nog in meerdere ofmindere mate van zijn voorganger afwijkt. De bij het inpolderen opgedane ervaringen vormen daardoor geen aaneengeschakelde reeks, die automatisch leidt tot naar tal
van omstandigheden gedifferentieerde ervaringsregels, zoals wij die
b.v. bij de grondbewerking kennen. Verzameling van de bij andere
inpolderingen opgedane ondervindingen en bestudering daarvan moet
het ontbreken van deze ervaringsregels vervangen; en dit klemt te
meer, naarmate het in te polderen object sterker van het meest voorkomende type afwijkt. Studie van het in cultuur brengen van vroeger
eneldersdrooggevallen gronden zaldan ooksteedseenintegrerend deel
behoren uit te maken van de wetenschap van het in cultuur brengen
van drooggevallen gronden.
Mijne HerenCuratoren derLandbouwhogeschool,

De instelling van een buitengewone leerstoel in het in cultuur brengen van drooggevallen gronden betekent, dat U van mening zijt, dat
dit onderwerp aan de Landbouwhogeschool een eigen plaats toekomt.
Deze erkenning van de betekenis van het vak, dat in het bijzonder
beoefend wordt door de Dienst, waaraan ik verbonden ben, verheugt
mij zeer. Ik weet, dat Gij, Hooggeachte Huizinga, in samenwerking
met wijlen Professor Visser, zeer geijverd hebt voor de instelling van
deze leerstoel. Mijn dankwoord geldt dus in bijzondere mate U.
Door mij aan Hare Majesteit de Koningin voor te dragen voor de
bezetting van deze leerstoel, hebt Gij een groot vertrouwen in mij gesteld. Gaarne geef ik U de verzekering, dat ik zal trachten de mij opgedragen taak naar mijn vermogen zo goed mogelijk te vervullen.
Bij de besprekingen over mijn benoeming isnamens U de wens uitgesproken, dat ik ook de internationale aspecten van het vak in mijn
beschouwingen zou betrekken. Dit is een wens, die bij mij eveneens
leeft; ikhoop, dat Gij mijin de gelegenheid zult stellen, mijn onderwijs
in die richting uit te bouwen.
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Mijne HerenLedenvandeSenaat,

Verschillende omstandigheden, waaronder overlading met ander
werk een belangrijke plaats innam, hebben er toe geleid, dat mijn
contact met de Landbouwhogeschool niet zo nauw is geweest als ik
meermalen welheb gewenst. Ik beschouw het alséén van de voordelen
van mijn hoogleraarsschap, dat dit mij nader tot de Landbouwhogeschoolentot Uw aller grotekennis enervaring zal brengen.
Hooggeleerde Edelman, Hellinga enSchuffelen,

Het door mij te doceren vak omvat gebieden, die tot nu toe door U
werden bestreken. Dit feit heeft mij aanvankelijk met enige bezorgdheid vervuld. De vanzelfsprekendheid, waarmede Gij de consequenties
van deze nieuwe leerstoel hebt aanvaard en de welwillendheid, waarmedeGij mijbij devoorbereiding van mijn taaktegemoet zijtgekomen,
heb ik zeer gewaardeerd. Zij geven mij de beste verwachting voor onze
toekomstige samenwerking, waartoe ik ook het mijne hoop bij te
dragen.
Hooggeachte Hissink,

Gij zijt de grondlegger van de moderne bodemkunde der drooggevallen gronden. Ik weet, dat het voor U een grotevoldoening is, dat de
betekenis van het door U opgebouwde vak hier erkend is en dat een
Uwer leerlingen met het onderwijs daarin werd belast.
In de bodemkunde zijt Gij mijn leermeester geweest. Ik hoop ook
Uw glasheldere betoogtrant mij ten voorbeeld bij mijn onderwijs te
nemen.
Hooggeachte Smeding,

Geen van van ons beiden zal hebben voorzien dat het onderhoud,
dat ikin de zomer van 1927met U in Hotel de Wereld mocht hebben,
op den duur tot een hoogleraarschap zou leiden. Dat dit gebeurd is,
dank ik voor een belangrijk gedeelte aan de grote ontwikkelingsmogelijkheden, die Gij aan het wetenschappelijk onderzoek der Zuiderzeepolders hebt geboden.
Het isvoor een Directeur van een Dienst niet prettig, de werkkracht
van zijn ambtenaren over twee functies verdeeld te zien.Voor het feit
dat Gij desondanks in deze benoeming hebt toegestemd, dank ik U
zeer.
WaardeCollega'sen Medewerkersuit de Noordoostpolder,

Ik beschouw het als een groot voorrecht, dat ik geroepen ben de
bijna 25jaar Zuiderzeearbeid, waaraan wij allen onsdeel hebben, hier
in Wageningen te mogen uitdragen. Dat ik daarbij verankerd blijf in
het Zuiderzeewerk, kan de resultaten van het onderwijs slechts ten
goede komen en stemt mij tot groter vreugde dan Gij wellicht beseft.
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Dames enHerenStudenten,

De traditie wil, dat iktot Uhet laatsthetwoordricht, maar dit betekent niet, datGij ook de laatste zijt, totwie ikdebehoefte gevoel
enkele woorden te spreken. Het is het toeval geweest, dat mij naar de
Zuiderzeewerken heeft gevoerd, maar ikben zeer gaan houden van het
vak, dat ikU moet onderwijzen. Het werken op de kwelders, slikken
en pas drooggevallen gronden, deforse aanpak van het polderwerk
en de ontginningsarbeid, de nieuwheid van de bij het in cultuur brengen optredende problemen, het gevoel mee te werken aan de opbouw
van een nieuwe wereld, dat alles heeft een grote bekoring voor mij gekregen enikhoop iets daarvan aan U te kunnen overdragen.
Het inpolderen isvan oudsher een typisch Nederlands bedrijf geweest. In ons land zijn de mogelijkheden uiteraard beperkt. Door
mijn werk bijdeZuiderzeewerken weet ik,dat juist door het voorbeeld derZuiderzeewerken overal terwereld debelangstelling voor
het in cultuur brengen van de potentieel zo vruchtbare lage terreinen
toeneemt. In vroegere tijden van expansie heeft Nederland ook buiten
het eigen land mogelijkheden voor inpoldering gezocht en die gevonden; talrijke polders over heel Europa getuigen daar nog van. Nederland isweer eens teklein geworden voor zijn bevolking eneen deel
van ons zal weer zijn weg buiten ons land moeten vinden. Ikhoop,
dat ook thans weer een deelvan onze expansiekracht gericht mag worden op de lage vlakten in het buitenland en dat de arbeid, die wij hier
gezamenlijk te verrichten krijgen, iets mag bijdragen tot het bereiken
van ditdoel.
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DR. I. SAMKALDEN
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Professoren, Lectoren en docenten,
Dames enHerenStudenten
en gij allen, die mij met Uw aanwezigheid bij deze
plechtigheidverblijdt,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

De wetgeving over agrarische onderwerpen beschermt niet alleen
de belangen van de landbouw. Tal van andere belangen zijn in de
loop der tijden onder haar hoede gekomen en sommigen daarvan
staan tot op zekere hoogte in tegenstelling tot de landbouwbelangen.
Een duidelijk voorbeeld van oudere datum isde regelingvan dejacht,
die - al sinds 1814- het behoud van een redelijke wildstand beoogt te
verzekeren. Ruim een eeuw later wordt ook het behoud van bossen en
natuurschoon tot openbaar belang gestempeld. En sinds enkele decennia zijn wij,ook in de wetgeving, vertrouwd geraakt met de gedachte,
dat de bestemming van de grond in dit dichtbevolkte land niet aan
het toeval kan worden overgelaten en dat het belang van het behoud
van goede cultuurgrond slechts één der aspecten is van dit gecompliceerde vraagstuk.
Ook waar de wetgeving zich inlaat met de voortbrengselen van de
landbouw, geschiedt dat niet steeds om agrarische belangen te beschermen. In de twintiger jaren van deze eeuw treedt de wetgever
met de Warenwet en de Vleeskeuringswet op ter bescherming van de
volksgezondheid. Verreweg het meest ingrijpend echter zijn de regelingen, die,eerst in de eerste wereldoorlog, vervolgens in het zicht van
de tweede wereldoorlog en daarna, getroffen moesten worden ter bescherming van de belangen der consumenten van agrarische producten.
Men denke intussen niet, dat dit allesnieuwigheden zijn, uitvindsels
van een tijd, waarin de overheidszorg geen grenzen meer schijnt te
kennen.
Als in 1593het Haagse bos „gedurende de voorleden troublen, seer
gedepopuleert ende gebloot is, van 't grof Wildt 't welck aldaer plach
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te onthouden, tot groot cieraet van deselve plaetse, ende eere van de
wildernisse van de Graeffelijckheijdt van Hollandt", dan wordt wild
ingevoerd uit Engeland en een plakkaat van 7 April van dat j a a r
geeft in zes en twintig artikelen strenge voorschriften ter bescherming
van het bos en van de wildstand. Behalve een verbod om bomen te
vellen en takken af te hakken, vindt men er vrij ingrijpende andere
voorschriften. Zo moeten de bewoners van huizen aan de oostzijde van
het Voorhout binnen zesweken hun erven omheinen met stenen muren
of stevige planken en wie in gebreke blijft, verbeurt niet alleen een
boete, maar bovendien de deuren en vensters uit zijn huis, die men
zal „daer uyt houwen, ter tijt toe dat syluyden deselve hare Erven
dicht gemaeckt, ende betaelt sullen hebben de voorsz boeten... mette
kosten van de executie". Ook wordt een ieder verboden vee te weiden
in het bos „ende insgelijck gheen Paerden oft Koeyen, Kalveren ofte
Verekens te weyen, ofte laten loopen op de Vijverbergh, Voorhout,
buyten ende binnen-hof".
H a n d in hand gaan de financiële belangen van de „Graeffelijckheyt
van Hollant" en het belang van een rationeel bodemgebruik in een
plakkaat van 24J a n u a r i 1591.Daarin werd bepaald, dat „niemant in
de Schermer, de Beemster, de Waerdt noch andere Meeren ende
wateren, de Graeffelijckheyt van Hollant in 't geheel toekomen oft
daerinne deselve eenigh gedeelte is competerende, egheen slijck, modder oft cley sal moghen halen ofte baggheren". De omwonenden van
deze meren gebruiken namelijk het slik en de klei voor het dichtmaken
van hun landen en de rietbossen aan de oevers en voor het bakken
van stenen. Door die ontgravingen worden de wateren zo diep gehouden, „datter gheen hoope souden wesen, de selve t' eenighen tijt
tot Landt te reduceren, daer toe de selve nochtans wel bequaem souden
worden". Bovendien wordt daardoor de grafelijkheid ernstig geschaad,
want niet alleen de meren en wateren, maar ook „alle aen-wassen,
Rietbosschen, uytter Waerden ende Rietbroecken, oock vallende ende
opkomende in de publijcke Rivieren ende wateren van Hollandt,
(zijn) van alle oude tijden verstaen... geweest, toe te behooren aen de
Domeynen van de Graeffelijckheydt".
Het ingrijpen van overheidswege in de afzet van agrarische producten tot bescherming van de consumentenbelangen vindt men getekend in een plakkaat van 14Juli 1615, gericht tegen „de groote verdieringe van 't Schapenvleysch, streckende tot boven-maten beswaernisse van den goeden Ingesetenen". De duurte wordt geweten
aan het ontijdig slachten van schapen en jonge lammeren en daarom
wordt - behalve in bijzondere gevallen - het slachten van schapen
verboden tussen 25 November en ultimo April en van in de winter
geboren lammeren tussen 1 J a n u a r i en twee dagen voor Pasen.
Trouwens, de verzekering van de voedselvoorziening eist in Holland
in het laatste part van de tachtigjarige oorlog de toepassing van nog
andere middelen, die ons uit de eerste wereldoorlog en uit de laatste
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twintig j a a r weer bekend zijn geworden. O p 22 November 1630 bepalen de Staten van Holland en Westfriesland, dat iedere voorkoop
van tarwe, rogge, gerst, haver, erwten en bonen verboden is en dat
alleen gekocht mag worden ,,'t gene op de Marckt openbaerlijck te
koope werde ghebracht, opten tijt en uren bij de Steden ofte andere
plaetsen aireede ghestelt, ofte alsnoch te stellen". Dit gebod geldt ook
de kooplieden, die hun producten alleen mogen verschepen uit een
plaats, waar een markt is, en nadat die producten op de markt te
koop zijn geweest. Aangezien voorts de stijging van de graanprijzen
geweten wordt aan de uitvoer naar buiten de provincie, wordt in hetzelfde plakkaat uitdrukkelijk verboden „uyt de Provincie van Hollandt
ende West-Vrieslandt te brenghen ofte vervoeren, bij wat weghen ofte
middelen sulcx soude mogen geschieden, eenigerhande soorten van
granen, ghemalen ofte ongemalen, gebacken ofte ongebacken, op de
verbeurte vande selve granen, als mede van 't Schip, Schuyte, Wagens,
Karren ende Paerden daer mede de selve sullen zijn vervoert, ende
bovendien arbitrale correctie".
Nu moet hier dadelijk worden aangetekend, dat men zich het
verschil tussen de omvang en de geschakeerdheid van de volkshuishouding in de twintigste en de zeventiende eeuw niet groot genoeg
kan voorstellen ; dat mede als een gevolg van deze verschillen ook de
rechtsorde van toen en nu op uiteenlopende grondslagen is gevestigd.
M a a r als deze voorbeelden ons naast onze eigen ervaringen toch iets
te zeggen hebben, dan is het dit: dat elke nationale gemeenschap,
waarvan de huishouding verstoord dreigt te worden door de aantasting van collectieve belangen, de neiging vertoont die belangen te
stellen onder de actieve bescherming van het publiek gezag.
In welke gevallen zulk een verstoring dreigt is geenjuridische vraag.
Of een tekort aan buitenlandse betaalmiddelen, een stijgend aantal
werklozen, een tekort aan cultuurgrond, verstoringen teweeg brengen,
die evenzeer als hongersnood, epidemieën, natuurrampen of de verdediging tegen een buitenlandse vijand, het dwingend ingrijpen van
de overheid in het normale rechtsverkeer rechtvaardigen, wordt naar
andere danjuridische maatstaven beoordeeld. Politieke factoren spelen
hierbij een rol, die niet te verwaarlozen is, vooral niet in onze tijd met
zijn parlementaire regeringsvorm, gebouwd op algemeen, individueel
en rechtstreeks kiesrecht. Daardoor immers kunnen belangen, waarbij
een relatief talrijke groep medeburgers rechtstreeks betrokken is, in
het centrum van de belangstelling van uiteenlopende politieke richtingen komen te staan. Arbeidswetgeving, middenstandswetgeving,
landbouwwetgeving, hebben daarvan de invloed ondergaan. Maar al
mogen de politieke factoren hier niet worden verwaarloosd, zij zijn
niet de enige en niet eens de belangrijkste. O p enkele andere factoren,
dien ik thans, heel in het kort en zonder pretentie van volledigheid, de
aandacht te vestigen.
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In de eerste plaats dan de gang der historie, die grote invloed heeft
op de betekenis van bepaalde welvaartsbronnen voor de gehele volkshuishouding. Aan het eind van de achttiende eeuw hebben de Zeven
Provinciën de suprematie ter zee definitief aan de Britten moeten afstaan en de Oost-Aziatische handel, de andere grote bron van welvaart, verloopt in die tijd relatief ongunstig. Men moet aan deze feiten
aandacht schenken bij het lezen van artikel 54 der Staatsregeling van
1798 „De Maatschappij beveelt, insgelijks, de meeste bevordering van
den Landbouw, en deszelfs bloeij, bijzonderlijk ten aanzien der nog
ledige en woeste gronden, door de gantsche Republiek". Evenzo bij
het lezen van artikel 8 der Additionele Artikelen, dat ter bevordering
van de landbouw en de koophandel de bevaarbaarmaking gelast van de
Dommel en de Aa en daartoe jaarlijks tenminste vierhonderdduizend
guldens besteed wil zien, totdat de gemelde rivieren bevaarbaar zullen
wezen. De invloed van de gang der historie behoeft niet rechtstreeks
te zijn en is het ook meestal niet. Zij bevordert de ontvankelijkheid
voor geestelijke stromingen, die aan haar parallel lopen; dat is voldoende.
I n de tweede plaats ligt in de technische en industriële ontwikkeling
een factor, die voor het ingrijpen van de overheid in het economisch
verkeer, een voorshands nog niet afnemende betekenis heeft. Door deze
ontwikkeling ontstond een vergaande specialisering van de productie,
gepaard aan een kwantitatief enorme uitbreiding van het internationale handelsverkeer. Een toenemende gevoeligheid van de nationale
volkshuishoudingen voor storingen die ver daarbuiten optreden, is
daarvan een ook in onze dagen voor ieder waarneembaar gevolg. Men
kan dit ook anders uitdrukken. De nationale grenzen nebben nog
steeds administrative, juridische en - niet in het minst - psychologische betekenis. Maar voor de handhaving van het welvaartsniveau
zijn het reeds lang obstakels, waar men moeizaam tussen door moet
laveren met een ingewikkeld stelsel van internationale overeenkomsten
en internationale organisaties voor economische samenwerking. Deze
internationale verbindingen bevaarbaar te maken is overheidstaak en
het gewicht daarvan kan, helaas, een vergelijking met het bevaarbaar
maken van de Dommel en de Aa in 1798 glansrijk doorstaan. Onze
eigen grondwet houdt ons de spiegel voor, waarin de hardnekkigheid
van deze obstakels valt waar te nemen. O p de ruïnes van de Unie van
Utrecht, een Unie, die toen, naar het woord van Van Slingelandt geen
Unie meer was, „ m a a r eenlouter chaos,j a het bederff van een geünieerd
Lighaam, wanneer de Leeden van een Unie zo vrij en ongebonden
zijn, dat se nog bij overstemming, nog bij decisie, können ergens toe
geobligeert worden", op deze ruïnes wordt de Bataafse Republiek gevestigd. Daarmee komt dan ook een einde aan de tarievenstrijd tussen
de provincies. Artikel 52 van de Burgerlijke en Staatkundige grondregels, verbiedt nadrukkelijk alle belemmeringen in het goederenverkeer tussen de departementen. Hiermede is uitdrukking gegeven aan
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een belangrijk beginsel. Het is dan ook in de grondwetten van 1814,
1815 en 1840 herhaald, al was intussen gebleken, dat de uitdrukking
niet feilloos was. Eigenlijk was niet beoogd elke belemmering in het
goederenverkeer onmogelijk te maken, maar men had alleen de provinciale rechten bij de invoer, de uitvoer en de doorvoer willen verbieden. Zo was de bepaling dan ook geformuleerd geweest in de Staatsregelingen van 1801 en 1805 en zo staat zij sinds 1887 weer te lezen in
onze huidige Grondwet, artikel 138 derde lid. Zij schijnt al meer dan
een eeuw overbodig, omdat bij de goedkeuring van provinciale verordeningen tegen interprovinciale tarieven kan worden gewaakt.
Thorbecke's Staatscommissie van 17 Maart 1848 stelde dan ook reeds
afschaffing voor, maar de regering kon daar niet toe komen : uit de
weglating zouden, zo zeide zij, verkeerde gevolgtrekkingen kunnen
worden afgeleid. De voorzichtigheid heeft daarom het voorschrift doen
behouden. Nu, in 1952, staat het er nog. Is de voorzichtigheid nog
steeds geboden, dan is sprekender illustratie voor de nawerking in
onze grondwet van achttiende-eeuwse obstakels in het economisch verkeer moeilijk te vinden.
Een derde factor, die invloed heeft op het ingrijpen der overheid
in het economisch verkeer is de ontwikkeling van de wetenschap, in
het bijzonder van de natuurwetenschappen. Dientengevolge zijn ongekende productiemogelijkheden ontstaan, maar ook talloze nieuwe behoeften gecreëerd. De exploratie en de ontginning van deze nieuwe
mogelijkheden wordt een zo kostbare zaak, dat enerzijds de overheid
daarbij te hulp moet komen en anderzijds wettelijke bescherming van
de resultaten der onderzoekingen niet kan uitblijven. De wettelijke
bescherming van octrooien en kwekersrechten is een concreet voorbeeld van het verschijnsel, dat ik hier op het oog heb.
De vierde en laatste factor, die in dit verband genoemd moet worden,
is de groeiende dichtheid der bevolking. Levenbach beschrijft in zijn
opstel over het burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen, hoe in 1838 de tien Noordelijke Provincies en het Hertogdom
Luxemburg een totaal aantal inwoners hadden van 2,8 millioen en
een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 87 per km 2 , evenveel als in
1938 de provincie Drenthe bezat. Ruim twee derde deel der bevolking
woonde buiten de steden, die dan ook aanmerkelijk kleiner waren dan
de huidige. Amsterdam telde ruim 210.000 inwoners, maar Rotterdam, ook toen reeds de tweede stad in grootte, bracht het nog niet
verder dan 78.000.
Vergelijkt men met deze gegevens de ruim 10 millioen van thans,
d a n moet men wel onder de indruk raken van de beperkingen, die
aan ieders vrijheid moeten worden opgelegd om dit samenleven op
een speldeknop van Europa mogelijk en dragelijk te maken. D a n is
het ook niet moeilijk te verstaan, dat daarvoor meer inmenging van de
wetgever nodig is, dan de vierde Titel van het tweede boek van het
Burgerlijk Wetboek reeds inhield over de rechten en verplichtingen
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tussen eigenaars van naburige erven. De Hinderwet, de Woningwet,
de Wet op het Nationale Plan, de Ruilverkavelingswet, het zijn allen
uitvloeisels van dezelfde demografische werkelijkheid.
Twee conclusies zou ik uit het voorafgaande willen vasthouden. De
eerste is, dat bepaalde vormen van wettelijk ingrijpen in het maatschappelijk verkeer, ter bescherming van collectieve belangen, niet
gebonden zijn aan tijd enplaats.Detweedeis,datin onzeeigen samenleving dit ingrijpen minder incidenteel is en zich over een veel groter
aantal onderwerpen uitstrekt.
Beide conclusies vinden bevestiging in de geschiedenis van de agrarische wetgeving over de tweede helft van denegentiende en het begin
van de twintigste eeuw.
Bij het begin van dit tijdvak is ernst gemaakt met de liberale beginselen. Het in 1799 opgerichte Fonds voor de landbouw, waaruit
tal van uitgaven in het belang van de landbouw waren gedaan en dat
gevoed werd door heffingen op de veestapel, bestaat dan nog wel,
maar de laatste heffing dateert uit 1844.De in 1805 opgerichte commissiën voor de landbouw, die het toezicht hadden opdebelangen van
de landbouw, zijn begin 1851opgeheven. Het particulier verenigingsleven neemt hun taak over. Deschaalrechten op deinvoer van granen,
ter bescherming van de eigen graanproductie ingesteld in 1835, zijn
na 1847 niet geheven en in 1852 afgeschaft. De wettelijke regelingen
beperken zich tot wat ook de Grondwet van 1840 nog noemde de
„aanmoediging van de landbouw". Zo bevordert een wet van 6 Juni
1840 de ontginning van woeste grond door de mogelijkheid te openen
van vrijstelling der grondlasten. Ook de verdeling van marken en
andere in gemeenschap bezeten gronden wordt - zij het krachtens een
weinig doeltreffende wet uit de Franse tijd - bevorderd in de overtuiging, dat die gronden slechts zelden datgene opleveren, wat zij bij
zorg van individuele eigenaars zouden kunnen opbrengen. Wel bestaan er op het gebied van de paardenfokkerij en tot bescherming van
de veestapel nog verscheidene provinciale reglementen, maar de centrale wetgever heeft van rechtstreekse bescherming de handen af getrokken. Een door Thorbecke in 1851/'52 ingediend wetsontwerp ten
aanzien van besmettelijke veeziekten stuit op zoveel bezwaren, dat
het blijft liggen en na de Aprilbeweging verdwijnt.
Gedurende enkelejaren blijft dehemelderstaatsonthouding wolkenloos. Dan breekt in Engeland de runderpest uit. Er moeten snel maatregelen genomen worden om besmetting en aantasting van onze
veestapel zoveel mogelijk te voorkomen. De wet van 17 October
1865 verleent de Kroon de bevoegdheid de in- en doorvoer van
vee, het vervoer van vee binnenslands en het houden van veemarkten
te verbieden. Bovendien kunnen verbods- en andere bepalingen worden vastgesteld betreffende aangifte, verkoop, behandeling en visitatie van levend en dood vee, vlees, huiden, haar, wol, mest en andere
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afval en van de middelen tot vervoer. Het is geen kleinigheid, waartoe
de uitvoerende macht hier wordt bevoegd verklaard. Geen wonder,
dat de negentiende-eeuwse jurist met nauwelijks verholen afgrijzen
spreekt over zulke bepalingen, zó ruim geformuleerd, dat een koets
met zes paarden zich daarbinnen gemakkelijk bewegen kan. Er is één
troost: het gevaar is acuut, maar tijdelijk. Als het is afgewend, zal de
vrijheid terugkeren. Met een behoorlijke regeling van de veeartsenijkundige politie zal dan moeten worden volstaan. Artikel 3 zegt het
duidelijk: deze wet blijft niet langer van kracht dan tot 1 J a n u a r i
1867. Hoe is het echter in werkelijkheid gegaan? Niet minder dan
vier maal moet de termijn verlengd worden en drie nieuwe noodwetten
ter bestrijding van de veetyphus zijn nog noodzakelijk, alvorens eindelijk op 1J a n u a r i 1871 de wet tot regeling van het veeartsenij kundig
staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie in werking kan treden.
Hoe spoedig zij blijkt te kort te schieten, hoe vaak weer nieuwe afzonderlijke wetten nodig waren, kan ik thans buiten beschouwing
laten. Een blijvend overheidstoezicht is geschapen.
De bestrijding van plantenziekten wordt iets later urgent, als omstreeks 1874 overbrenging dreigt van de coloradokever uit Amerika
tot groot gevaar van de aardappelteelt. Men kan in de Inleiding van
het boekje van mr Frederiks uit 1912 over de Plantenziektenwet nalezen, hoe de meeste staten van het Europese vasteland wetten uitvaardigden om de invoer van aardappelen te kunnen verbieden en
hoe de Nederlandse regering zich „te meer" verplicht achtte, daarbij
niet achter te blijven, omdat dit invoerverbod economisch voor ons
weinig betekenis had. O p een invoer van 18 millioen kg aardappelen,
kwamen er immers in 1873 slechts 2210 kg uit Amerika. H e t ging,
ook toen al, blijkbaar niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers.
Dat bleek wel heel duidelijk toen, in 1878, vier Europese landen besloten tot het nemen van gemeenschappelijke maatregelen tegen de
druifluis en Nederland uitnodigden tot de conventie toe te treden. Wij
bleven - op eenstemmig advies van de land-en tuinbouworganisaties gedurende vijfjaar afzijdig en traden eerst toe, toen men de uitvoer
van onze tuinbouwproducten ging belemmeren. Tegelijk met de wet
tot goedkeuring van onze toetreding kwam op 6 December 1883 een
wet tot stand, waarbij de Kroon bevoegd werd verklaard bij algemene
maatregel van bestuur de bepalingen vast te stellen, die voor de uitvoering van de conventie nodig mochten zijn. Wederom een formulering, ruim genoeg voor de koets met zes paarden en dus zet de wet
ook thans een koetsier op de bok, want artikel 2 schrijft voor, dat de
algemene maatregel van bestuur binnen twee j a a r na de inwerkingtreding van de wet aan bekrachtiging door een wet wordt onderworpen.
Zo zal dan, aldus de bedoeling, de wetgevende macht zijn wakend oog
kunnen laten gaan over de vrijheidsbeperkingen, vervat in het besluit
van 24 December 1883, achttien dagen na de wet vastgesteld. Hoe
gaat het in werkelijkheid? Ruim vier maanden nadat de termijn van
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tweej a a r is verlopen, op 15 April 1886 wordt ze verlengd tot uiterlijk
1J a n u a r i 1888. Bij de wet van 30 December 1887 - dus net op tijd wordt ze wederom verlengd, nu tot 1 J a n u a r i 1890 en als het dan weer
te laat is, dan wordt in arrenmoede bij de wet van 15 April 1890 de
koetsier maar van de bok gehaald :de bekrachtiging door de wetgever
van de algemene maatregel van bestuur wordt uit de wet van 1883
geschrapt.
De druifluis is niet het enige insect, dat de droom der staatsonthouding verstoort. In 1898 veroorzaakt de San José schildluis nieuwe
commotie. De gevaren, die de tuinbouw bedreigen, zijn zo groot, dat
in de lente van 1898 de beide kamers der Staten Generaal in twee
weken een wetsvoorstel behandelen tot wering van voor de landbouw
schadelijke dieren en plantenziekten. De wet van 2 April 1898 is geborduurd op het inmiddels bekende stramien : de Kroon mag bij algemene maatregel van bestuur de in- en doorvoer van bomen, planten,
vruchten e.d. en van het verpakkingsmateriaal daarvan verbieden of
voorwaardelijk toestaan. M a a r - en nu komt de wet met nieuwe middelen tot bewaking van de ruime bevoegdheden van de Kroon — tegelijk met zo'n algemene maatregel moet een gelijkluidend wetsvoorstel bij de Staten Generaal worden ingediend. Wordt dit voorstel ingetrokken of niet aangenomen, dan wordt de maatregel onverwijld
ingetrokken. Zo is de wetgever gehouden zich eerst te occuperen met
de San José schildluis - wet van 23 Mei 1899 - en precies elfj a a r later
met de wering van de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw — wet van
23 Mei 1910. Het is bij die gelegenheid, dat regering en volksvertegenwoordiging erkennen aan maatregelen tot wering van schadelijke insecten en plantenziekten, niet voldoende te hebben, m a a r dat ook
maatregelen tot actieve bestrijding in het binnenland nodig zijn. Deze
erkenning leidt tot vervanging van de wet van 2 April 1898 door een
nieuwe wet, de Plantenziektenwet van 1912. Het laissez-faire moest
ook hier worden verlaten.
Tot dusver sprak ik slechts over wettelijke maatregelen op agrarisch
gebied, waarbij de bescherming van collectieve belangen aan staatsorganen werd opgedragen. Thans moet ik aandacht geven aan een
maatschappelijk verschijnsel, dat op de agrarische wetgeving van onze
tijd grote invloed heeft gehad: de ontwikkeling van de corporaties:
verenigingen en andere rechtspersonen. In zijn boek „Een eeuw rechtsontwikkeling" heeft Valkhoff een overzicht gegeven van de opkomst
der corporaties in Nederland. Die opkomst houdt verband met de
specialisering en industrialisering van de voortbrenging en de daarmee
samenhangende behoefte aan grote investeringen. O p het gebied van
nijverheid en handel groeit het aantal naamloze vennootschappen van
137in 1850 tot bijna 20.000 in 1950. Voor de landbouw is vooral de
coöperatieve vereniging van betekenis. Nadat deze voor het eerst in
1876 wettelijke regeling verkreeg, neemt ook het aantal coöperaties
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snel toe: 1 J a n u a r i 1949 bedraagt het 3975. Ik mocht reeds vermelden,
dat bij de opheffing van de landbouwcommissies in 1851 hun taak het adviseren van de regering over aangelegenheden van de landbouw
- door particuliere verenigingen werd overgenomen. Deze, de landbouwmaatschappijen, waarvan de eerste in 1843 in Zeeland was opgericht, winnen in snel tempo aan betekenis. Ook zij zullen hun stempel drukken op de wetgeving.
Het is bekend, hoe tegen het eind van de vorige eeuw, de afzet van
sommige zuivelproducten, in het bijzonder boter, op grote moeilijkheden stuit. Reeds had de wetgever in 1889 zijn heil gezocht in bepalingen tot voorkoming van bedrog in de boterkandel. O p elk surrogaat van boter moest óf het woord margarine of het woord surrogaat
duidelijk vermeld staan. M a a r dit blijkt niet voldoende. Ook de boterbereiding zelf zal onder toezicht moeten komen om de kwaliteit van
dit product te kunnen waarborgen. Wanneer echter in 1898 een wetsvoorstel wordt gedaan om een Rijkstoezicht in te stellen, stuit dit op
zo grote tegenstand, dat de regering van haar voornemen moet afzien.
Betekent dit dat het toezicht op de boterbereiding van de baan is?
Geenszins. Het betekent dat de landbouworganisaties die zaak zelf ter
hand willen nemen. De Friesche maatschappij voor landbouw komt
de eer toe het eerste botercontrólestation te hebben opgericht in 1901.
Anderen volgen. Het zijn verenigingen, die ten doel hebben te waarborgen, dat hun aangeslotenen een onvervalst product leveren aan de
afnemers van boter. De controle op de bereiding wordt door hen uitgeoefend. M a a r geheel buiten de wetgever om gaat het niet. Gecontroleerde boter moet ook in het handelsverkeer duidelijk van niet-gecontroleerde te onderscheiden zijn. De wet van 17 J u n i 1905 komt dan
te hulp : De aangeslotenen bij een contrólestation - boterbereiders en
handelaars - zullen bij uitsluiting van anderen op door hen bereide
of gekochte boter een van Rijkswege vastgesteld merk mogen aanbrengen. Het Rijk oefent slechts toezicht op de contrólestations, niet op
de boterbereiding. Het Rijksmerk isjuridisch niet verplicht gesteld,
economisch zal het, ook toen al, moeilijk zijngeweest voor ongemerkte
boter een behoorlijke afzet te vinden.
Het nieuwe stelsel maakt grote opgang, zodra blijkt dat de wetgever
ook voor andere agrarische producten actief moet ingrijpen ter bevordering van de afzet. Het heeft er alle schijn van, dat de legislatieve
vondst van 1905, waardoor privaatrechtelijke corporaties onder sanctie
van de wet belast worden met de bescherming van bepaalde collectieve
belangen, de schroom van de wetgever om zich met deze belangenbescherming in te laten, heeft doen verminderen. Bij de wet van 17
Juli 1911 wordt het ingevoerd voor kaas, in 1918 voor de bevordering
van de paardenfokkerij. In 1929 wordt het, met enkele wijzigingen,
gevolgd in de wet, die ten doel heeft de keuring van de kwaliteit van
landbouwproducten bij uitvoer te regelen (de Landbouw-uitvoerwet
1929). Een der belangrijkste verschillen is, dat in die wet het merk,
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hetwelk tot bewijs van de goedkeuring moet dienen, wèl verplicht is
gesteld. Nog steeds kan men betogen, dat aansluiting bij het met de
keuring belaste lichaam, niet verplicht is, omdat men immers niet
verplicht is uit te voeren. Dat betoog is dan ook wel geleverd. Ik zeg
niets onvriendelijks, wanneer ik meen, dat het wel een heel groot verschil onderstelt tussen de juridische en de economische werkelijkheid.
De in feite gedwongen aansluiting blijkt echter geen beletsel voor
de voortgezette toepassing van het stelsel. Wetsuitvoering door privaatrechtelijke rechtspersonen geschiedt onder de Landbouwcrisiswet
van 1933 - de crisiscentrales - onder de Pachtwet 1937 - de erkende
pachtbureaux - onder het Besluit bestrijding tuberculose onder het
rundvee - de provinciale gezondheidsdiensten - en onder de onlangs
tot stand gekomen Keuringswet tuinbouwzaden.
De voorkeur voor de privaatrechtelijke organisatievorm ondervond
niet slechts de regering van 1898, toen zij een Rijkstoezicht wilde instellen op de boterbereiding, maar ook het kabinet Kuyper, dat zich
blijkens zijn program van Augustus 1901 ten doel had gesteld een
rechtstreekse vertegenwoordiging van de landbouw tot stand te brengen. Het in vele opzichten merkwaardige ontwerp, dat daartoe in
December 1902 werd ingediend, strandde op de tegenstand van de gevestigde organisaties die daarvan een aantasting van hun positie vreesden en die overigens meenden zulk een rechtstreekse vertegenwoordiging niet nodig te hebben om de belangen die zij behartigden met
vrucht te kunnen bepleiten.
Gaat men nu na welke privaatrechtelijke rechtspersonen publieke
belangen op agrarisch gebied behartigen, dan blijkt de aanvankelijke
terughoudendheid van de wetgever wel heel ver in het tegendeel te
zijn omgeslagen. O p het gebied van de zuivel noem ik naast de botercontrôlestations en de kaascontrôlestations, de vereniging Het controlestation voor melkproducten (C.V.M.), de vereniging Contrôlestation voor Zuivelproducten Leiden (C.Z.L.) en het Zuivelkwaliteitscontrôlebureau. (Z.K.B.) De controle op de kwaliteit van bacon wordt
uitgeoefend door de Nederlandse vereniging voor baconcontrôle, voor
eieren is die taak toevertrouwd aan het Nederlandse Eiercontrôlebureau; voor landbouwzaden en pootgoed werkt de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en pootgoed
(N.A.K.); voor boomkwekerijgewassen de N.A.K.-B; voor groentezaden de N.A.K.-G; voor siergewassen de N.A.K.-S; voor de controle
op tuinbouwproducten het Uitvoercontrôlebureau Tuinbouwproducten (U.C.B.) ; op het gebied van de paardenfokkerij de stamboekverenigingen.
De provinciale gezondheidsdiensten voor de bestrijding van de t.b.c.
onder het rundvee noemde ik reeds. En ofschoon ik gestreefd heb naar
volledigheid, kan ik geen garantie geven dit doel ook te hebben bereikt.
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Vraagt men nu naar de voordelen van dit stelsel, dan zou men een
formeel argument kunnen putten uit de legislatieve eenvoud ervan.
De wetgever behoeft slechts te sanctionneren, niet in te stellen en te
regelen. Maar ik sla dit argument niet hoog aan. Veel belangrijker
is, dat de belangen, die door deze wetgeving beschermd moesten worden, verschillende maatschappelijke groepen rechtstreeks betroffen.
Niet slechts de agrarische producenten, ook de handel en soms ook de
industrie zijn daarbij betrokken. Dikwijls zijn ook deze groepen privaatrechtelijk georganiseerd en de rechtspersonen, waaraan de wet de
bescherming van de belangen overlaat, kunnen dan door de samenwerking van de georganiseerde maatschappelijke groepen ontstaan;
en ook waar die samenwerking ontbrak, kan ervoor gezorgd worden,
dat in de besturen van deverenigingen en stichtingen de verschillende
groepen belanghebbenden een redelijke vertegenwoordiging vinden.
In een tijd, waarin de wetgever nog geen weet heeft van openbare
lichamen voor beroep en bedrijf, zijn verscheidene dezer privaatrechtelijke rechtspersonen reeds voorlopers van verticale bedrijfsorganisaties.
Een tweede, niet minder belangrijk argument is, dat door dit stelsel
de rechtstreekse staatscontrole op individuele ondernemingen kanworden vermeden. De Staat immers, oefent wel toezicht uit op de verenigingen en stichtingen, maar het zijn deze lichamen, niet de Staat, die
controle oefenen op de ondernemingen, die bij hen zijn aangesloten.
Toch zou het, bij alle voorkeur van de landbouw voor de privaatrechtelijke organisatievorm, verkeerd zijn, de ogen te sluiten voor de
bezwaren, die aan deze wetgeving zijn verbonden. De besturen der
rechtspersonen - verenigingen of stichtingen - beslissen over de toelating van hun aangeslotenen, stellen regelingen vast, die voor deze
aangeslotenen bindende kracht hebben, leggen hen bij overtreding van
deze voorschriften geldboeten op soms tot bedragen van ten hoogste
tienduizend gulden; zij kunnen zelfs besluiten tot hun schorsing of
schrapping. Voor de gewone vereniging isdit niet ongewoon. Voor de
vereniging met een publieke taak wordt het een bezwaar, zodra men
in redelijkheid moet aannemen, dat het de aangeslotenen economisch
niet vrij staat al of niet toe te treden of te bedanken. Dat dit bezwaar
ook als zodanig wordt gevoeld, blijkt wel uit de omstandigheid, dat
hetzij uit kracht van het Rijkstoezicht, hetzij uit kracht van een opzettelijke wetsbepaling, voorschriften zijn gegeven over de omvang en
de uitoefening van deze bevoegdheden. Zulke voorschriften kwamen
b.v. voor de botercontrôlestations tot stand bij een K.B. van 17 Juli
1912 en voor de rechtspersonen, belast met de uitvoering van de
Landbouwuitvoerwet 1938 in een algemene maatregel van bestuur,
het Landbouwuitvoerbesluit 1939 (Algemene Voorwaarden). Beide
regelingen zijn herhaaldelijk herzien. De strekking van deze voorschriften iswaarborgen te scheppen datjegens de aangeslotenen of de
gegadigden tot aansluiting niet lichtvaardig en met voldoende objecti-
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viteit wordt opgetreden. Soms wordt ten aanzien van bepaalde beslissingen een beroep op de Minister mogelijk gemaakt. Soms wordt
een onafhankelijk college van beroep voorgeschreven. In beide gevallen
moet dit beroep dus in de Statuten of reglementen geregeld worden.
De ministeriële goedkeuring van statuten en reglementen strekt soms
mede tot waarborg dat de corporatie aan de gestelde eisen blijft beantwoorden. I n aansluiting aan deze voorgeschreven goedkeuring kan
dan verlangd worden, dat de eisen die de corporatie stelt voor de toelating van nieuwe aangeslotenen in een reglement worden vastgesteld
en dat ook de wijze waarop tuchtrecht wordt uitgeoefend bij een aan
goedkeuring onderworpen reglement wordt geregeld. De statuten bepalen meestal dat de beslissingen van de besturen en van de beroepscolleges bindend zijn voor de aangeslotenen. Daardoor krijgen zij de
kracht van een bindend advies. Dit betekent, dat wie zich door zulk
een beslissing ten onrechte benadeeld acht slechts een beperkte mogelijkheid heeft de hulp van de burgerlijke rechter in te roepen. Een
bindend advies, een beslissing dus waarvan partijen te voren te kennen
gaven, dat zij haar als bindend beschouwen, wordt door de burgerlijke
rechter slechts aangetast als het zo onbillijk of onredelijk is, dat het
in strijd ware met de goede trouw om de betrokken partij aan haar
gebondenheid aan die beslissing te houden.
De figuur, dat iemand door een juridische of economische aansluitingsdwang bij een vereniging of stichting verplicht is zich ook te
onderwerpen aan de in de statuten en reglementen opgenomen voorschriften vertoont enige overeenkomst met een figuur, die in het
arbeidsrecht bekend staat als de algemeen verbindend verklaring van
een collectieve arbeidsovereenkomst. Zulk een overeenkomst, a a n gegaan tussen een vereniging van arbeiders en b.v. een vereniging van
werkgevers, is naar zijn aard bindend voor de vrijwillig toegetreden
individuele leden der beide verenigingen. Worden de bepalingen der
overeenkomst algemeen verbindend verklaard, dan strekt hun werking
zich ook uit tot degenen, ondernemers en arbeiders in dezelfde bedrijfstak, die niet vrijwillig tot de verenigingen zijn toegetreden.
Nu heeft de Hoge R a a d in een arrest van 8J u n i 1951 beslist, dat een
bindend-adviesclausule in een collectieve arbeidsovereenkomst niet algemeen verbindend mag worden verklaard. Daardoor zou voor degenen, die deze clausule niet vrijwillig aanvaardden, de mogelijkheid
om zich tot de burgerlijke rechter te wenden, zeer worden beperkt;
dit acht ons hoogste rechtscollege met de Grondwetsregel, dat niemand
tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem
toekent, niet overeen te brengen. Wat de consequenties van dit arrest
zijn ten aanzien van de constructie, die in de landbouwwetgeving zo
veelvuldig voorkomt, moet nog blijken, maar verdient ernstig onderzocht te worden.
Bezinning op de consequenties van het stelsel is te meer noodzakelijk, omdat deze wetgeving aan een relatief groot aantal corporaties
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een publieke taak heeft toegekend, terwijl los daarvan een derde vorm
van collectieve belangenbescherming bezig is tot ontwikkeling te komen. Ik denk hierbij aan de wet op de bedrijfsorganisatie en de daarin
vervatte mogelijkheid om de belangenbescherming ter zake van bepaalde onderwerpen over te laten niet aan staatsorganen en niet aan
privaatrechtelijke rechtspersonen, maar aan nieuwe openbare lichamen, bedrijfschappen en productschappen. Wat aan deze nieuwe
lichamen niet is toegestaan - het regelen van de vestiging b.v. - dat
mogen de verenigingen en stichtingen, die met een publieke taak zijn
bekleed wèl, in zover zij mogen beslissen over de toelating van nieuwe
aangeslotenen. Wat de nieuwe openbare lichamen slechts mogen onder
een bij de wet geregelde waarborg van beroep - het uitoefenen van
tuchtrechtspraak - dat is verenigingen en stichtingen geoorloofd onder
statutaire, niet onder in de wet neergelegde waarborgen. Indien de
nieuwe wet op de bedrijfsorganisatie tot ontplooiing geraakt dan zullen
deze discrepanties sterker worden gevoeld.
Bij een herziening van de landbouwwetgeving op dit punt ligt het
voor de hand te denken aan twee herzieningen met dezelfde strekking,
die reeds voorafgingen. De eerste betrof de vervanging van de stichtingen, die de Landbouwcrisiswet uitvoerden, door openbare lichamen,
de bedrijfschappen voor de voedselvoorziening. De tweede betrof de
vervanging van de privaatrechtelijke pachtbureaux die ingevolge artikel 59 van de Pachtwet 1937 erkend konden worden en in dat geval
toezicht uitoefenden op de pachtcontracten, door nieuwe publiekrechtelijke lichamen, de Grondkamers.
Ook nu zou de gedachte, dat een openbaar belang door een openbaar lichaam behartigd moet worden, goede diensten kunnen bewijzen, zeker nu wij weten, dat openbare lichamen wel overheden,
maar geen organen van de centrale overheid behoeven te zijn.
Zoeven zei ik, dat het scheen alsof de legislatieve vondst van 1905
de schroom van de wetgever om zich in te laten met de bescherming
van collectieve belangen op agrarisch terrein, heeft doen verminderen.
Dit is ook merkbaar op een ander belangrijk onderdeel van de wetgeving,nl.hetagrarisch grondgebruik. Reedsin 1910dringt het landbouwcomité aan op een wettelijke regeling van de ruilverkaveling, in 1912
wordt overheidsingrijpen bepleit om grond te kunnen toewijzen aan
landarbeiders; in hetzelfde j a a r wordt een, zij het beperkte, wettelijke
regeling van het pachtcontract aanbevolen.
De maatschappelijke ontwikkeling drijft de wetgever verder op een
niet-populaire, maar noodzakelijke weg. En hoe langer de landbouw
in de Europese landen zich zal moeten handhaven binnen de nauwe
grenzen der nationale volkshuishoudingen, hoe verder de nationale
wetgever deze noodzakelijke weg zal worden opgedreven, teneinde
althans enige bestaanszekerheid aan deze bevolkingsgroep te kunnen
verschaffen. Engeland ismet de Agriculture Act 1947en de Agricultural
Holdings Act 1948 voorgegaan, Zwitserland is onlangs gevolgd,
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Frankrijk handhaaft bestaanszekerheid voor de landbouw evenals
België met minder spectaculaire, maar even efficiënte middelen. Nederland kent crisis- en bezettingsrecht, dat thans tot eenzelfde doel wordt
aangewend.
Dreigen onder deze lasten de toch reeds beperkte ontplooiingsmogelijkheden, die de mens in de twintigste eeuw zijn gelaten, niet
geheel verdrukt te worden? Hier ligt, toehoorders, het meest klemmende probleem, dat vooral dejurist van onze dagen meer dan enig ander
vraagstuk, moet bezighouden. Vruchteloos is zijn toorn of zijn spot
over de voortschrijdende bescherming van collectieve belangen in de
wetgeving. Vruchtbaar kan zijn het zoeken naar de middelen en de
vormen, waardoor de levenskring van het individu beschermd kan
worden tegen onbillijke en onredelijke aantasting, niet alleen door de
overheid, maar ook door de vele en veelsoortige organisaties, waarbij
de mens van heden, zijns ondanks, is ingelijfd.
Het zij mij thans allereerst vergund mijn eerbiedige dank te betuigen aan H . M . de Koningin, Wie het behaagd heeft mij op deze
plaats te benoemen.
Mijne heren Curatoren,
Gij hebt door Uw voordracht willen bevorderen, dat mij het voorrecht ten deel viel aan deze Hogeschool en op deze leerstoel werkzaam
te mogen zijn. O p mij rust de plicht waar te maken, dat het vertrouwen,
hetwelk Gij mij waardig keurde, terecht werd gegeven. Dat ik mij van
deze plicht volledig bewust ben is niet de enige verzekering, die ik U
thans mag geven. Gij moogt,j a gij moet ook weten, dat ik die verantwoordelijkheid hoog stel - omdat ik, beter dan wie ook, de beperktheid
van mijn krachten ken - en haar nochtans aanvaard met de blijmoedigheid, die onverbrekelijk verbonden is aan de vreugde in de
arbeid, die wacht.
Mijne heren Professoren,
I n Uw kring te worden opgenomen om met U te arbeiden aan de
bloei van deze Hogeschool zal mij niet alleen een vreugde zijn door
het schone doel maar ook door de mogelijkheid mij met Uw ervaring
en Uw uitgebreide kennis van de landbouw te verrijken. Ik zal daaraan grote behoefte hebben en het stemt mij dankbaar nu reeds te
weten, dat ik mij dan niet te vergeefs tot U zal mogen wenden.
De wijze waarop Gij, hooggeachte Minderhoud, mij reeds hebt
willen voorlichten bij mijn eerste schreden op het Wageningse pad en
het contact, dat ik met U, hooggeachte Hofstee en hooggeachte
Thurlings, reeds mocht hebben, doen mij met verlangen het tijdstip
tegemoet zien, waarop de wettelijke bescherming van het collectieve
belang der woonruimteverdeling mij zal toestaan niet alleen te, maar
ook in Wageningen hoogleraar te zijn.
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Hooggeachte Polak,

Bij Uw ambtsaanvaarding te Leiden hebt Gij aan het slot gesproken
over de wenselijkheid van een nauwer contact tussen 's Lands oudste
en jongste instelling van hoger onderwijs. Woorden, die mij uit het
hart zijn gegrepen. Niet alleen omdat Uwjongste collega zijn opleiding
eveneens aan 's Lands oudste Universiteit ontving, maar ook omdat
hij, die in het verleden zonder U persoonlijk te kennen, reeds dikwijls
kennismaakte met de faam, die U vooruitging, zich thans geconfronteerd ziet met de leegte, die U achterlaat. Indien het contact, dat gij
bepleitte, er toe zal bijdragen, dat die leegte minder wordt gevoeld,
dan is de voorwaarde vervuld voor een persoonlijk contact, waarin ik
mij warm verheug en waarvoor ik niet dankbaar genoeg zal kunnen
zijn.
Slechtsvierjaren geleden aanvaardde ikdewerkkring in Den Haag,
dieikthans heb verlaten. Veeltekort isdieperiode geweest om nu met
voldoening te kunnen terugzien op volbrachte arbeid. Maar zij is lang
genoeg geweest ommet grote erkentelijkheid te gewagen van de hartelijke medewerking, de grote hulpvaardigheid, de collegiale vriendschap en de ruime mate van vertrouwen, die mij in dezejaren ten deel
viel. De periode was ook lang genoeg om althans van enkele vraagstukken van Nederlands landbouwbeleid de ernst en de boeiende
levendigheid teleren kennen en blijvende bewondering tewekken voor
de toewijding, de werkkracht en de bekwaamheid waarmede aan de
oplossing daarvan wordt gewerkt. Uit zulk een omgeving te scheiden
valt mij niet licht. Degenen, die gekomen zijn om deze plechtigheid
bij te wonen, doen mij hopen, dat ik in het behoud van persoonlijke
banden althans enige compensatie mag vinden voor het gemis van de
omgeving, waarin ik te kort, maar met zoveel vreugde heb mogen
werken.
Degenen onder mijn vrienden, die zich uit het oude Indologenlied
de wens herinneren, dat de band, die ons te Leiden samenbond er ook
een zou zijn voor het leven, weten, dat mijn gevoelens op deze dag
niet alleen hooggestemd zijn. Het oude bestuurscorps in Indonesië
waarvan wij eensdeel uitmaakten isversplinterd onder de dramatische
slagen van een ontwikkeling, die wel te voorspellen maar niet te voorkomen was. Dat daardoor aan veler maatschappelijke verwachtingen
de bodem werd ingeslagen waseven hard alsonvermijdelijk. Maar dat
vooral onder hen, die door plichtsbetrachting en zelfverloochening de
oude taak het langst trouw bleven, thans nog zovelen moeten zoeken
naar een nieuw begin, dat is een onrechtvaardigheid, die ook zij die
succesvoller waren smartelijk ondervinden.
Dames en Heren Studenten,

Als onderdeel van de geestelijke bagage, waarmede gij bij Uw intrede in de maatschappij toegerust wilt zijn, is de exacte kennis van
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het agrarisch recht minder belangrijk dan het vermogen om van een
technisch, economisch of sociaal vraagstuk de juridische aspecten te
kunnen zien. Een bescheiden mate van parate kennis zal daarbij niet
kunnen worden gemist. Zonder kennis wordt ge nu eenmaal geen enkele techniek meester en het juridisch denken is tot op zekere hoogte
een techniek. Tot op zekere hoogte. Want deze techniek blijft arm en
bloedeloos wanneer degeen die haar beoefent zich niet bewust is van
haar oorsprong en drijfkracht: de drang naar gerechtigheid. Indien
ik er niet in zou slagen bij U deze bewustheid levend te houden, dan
zou ik in mijn taak jegens U, zoals ik die thans zie, hebben gefaald.
Ik heb gezegd.

11. V R A A G S T U K K E N I N V E R B A N D M E T DE
O N T W I K K E L I N G VAN M I N D E R
O N T W I K K E L D E LANDEN
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE TROPISCHE LANDHUISHOUDKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 20 OKTOBER 1952 DOOR

I R . J. A. VAN B E U K E R I N G

Mijne Heren Curatoren; Mevrouw en mijneHeren
Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijk Stafpersoneel, Assistenten en Studenten dezer
Hogeschool
en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw
tegenwoordigheidvereert.
Zeer Geachte toehoorderessen en toehoorders^

Het centrale probleem, waarvoor de wereld van heden zich ziet gesteld, is,naast en alsonderdeel van dat van het behoud van de wereldvrede,welhet probleem van deontwikkelingvan deminder ontwikkelde landen. Het is een vraagstuk met zeer vele facetten en met zo vele
schakeringen en zó complex van aard, dat het welhaast uiteenvalt in
even zovelevraagstukken alser minder ontwikkelde gebieden zijn. Een
groot deelder wereldbevolking behoort tot deze gebieden. De Verenigde Naties rekenen buiten de Russische invloedsfeer daartoe ongeveer
1.100.000.000 zielen op een wereldtotaal van 2.400.000.000. Zuid- en
Zuid-Oost Aziëkomen in dit opzicht met 653.000.000 zielen op de eerste plaats, doch ook Latijns Amerika en Afrika paraisseren in de lijst
van de minder ontwikkelde landen met aantallen van 158.000.000 en
198.000.000 zielen.1)
Het isderhalve niet te veelgezegd, indien hier van een wereldvraagstuk wordt gesproken.
Deminderontwikkeldegebiedenhebben bijhetvele,dathen scheidt,
ookveelgemeen. Gemeen hebben zijvooral, dat hun maatschappelijke
structuur voornamelijk een agrarische is gebleven. Tekenend hiervoor
zijn de cijfers, welke de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties publiceert 2 ) en die hierop neerkomen, dat in Noord
>) Partners in Progress; A report to the President by the International Advisory
Board, Maart 1951.
*) Food and Agricultural Organization; Yearbook ofFood and Agriculture 1950.
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Amerika 20 %,inEuropa 33 %enindeminder ontwikkelde landen 60
tot 74 %vandebevolking haar bestaan rechtstreeks inde landbouw
moet vinden. Gemeen hebben zij ook,d a th u n agrarische bevolkingsdichtheid groot en de productiviteit vande arbeid gering is,datde
voedselsituatie en,de voedingstoestand dikwijls tewensen overlatenen
dat het nationale inkomen slechts eenfractie bedraagt vand a t der
beter ontwikkelde gebieden. Markant zijn indit opzicht decijfers voor
de arbeidsproductiviteit indelandbouw ; COLIN CLARK *)berekent deze
op 2006 internationale eenheden per manjaar voor Nieuw Zeeland,
623 voor deVerenigde Staten van Amerika en339 voor West Europa
tegen 227voor Afrika, 83voor India, 46voor China en70voor geheel
Azië bijeenwereldgemiddelde van 140 internationale eenheden. De
calorieënproductie derminder ontwikkelde landen is dienovereenkomstig laag, metname 2700-2900 per hoofd per daginAzië tegen 10.000
in Noord Amerika en5250 inWest Europa en zóishetookgesteld met
de consumptie, welke in Aziëeen hoeveelheid van2100 calorieënper
hoofd van de bevolking p e rdag niet te boven gaat, tegen 3100 inde
Verenigde Staten van Amerika en2800 inEuropa. 2 ) H e t nationale inkomen is onder dergelijke verhoudingen uiteraard gering. Voor het
j a a r 1949vinden wij opgegeven 30dollar per hoofd van de bevolking
voor Zuid-Oost Azië, 55 dollar voor Zuid-Azië en80 dollar als gemiddelde vanalle minder ontwikkelde landen tezamen, tegen 473 dollar
voor West Europa en1453 dollar voor deVerenigde Staten van Amerika. Ik zalU verder niet metveel cijfers vermoeien. De voorgaande
brengen in voldoende mate hetbeeld in herinnering van degrote afstand, welke ertenaanzien vandelevensstandaard tussen de minderen de beter ontwikkelde landen bestaat.
Bij hetvele, d a tdeminder ontwikkelde landen opdehier in grote
trekken aangeduide punten gemeen hebben, zijn er ook belangrijke
verschillen, verschillen, welke van ingrijpende betekenis zijn endie
voornamelijk stammen uit het verschil indesociale organisatie dergemeenschappen enuitdemede daaruit voortvloeiende verschillen in de
agrarische structuur vanhetland. Gebaseerd alszijzijn op genealogisch
en/of territoriaal verband enalle schakeringen daarvan 3 ) , geven zijmet
hun interne en n a a r buiten gerichte communale verhoudingen, h u n
beschikkingsrecht enindividuele rechten, h u n godsdienstige instellingen enh u nhuwelijksgewoonten, h u nerfrecht en geboorterecht, h u n
sociale standen- enklasseverschillen zo'n veelheid van verschijningen
te zien, d a teenanalyse hiervan zouneerkomen o p een uitgebreide
studie op sociografisch gebied. De tropische landhuishoudkunde behoeft zich evenwel niet tenvolle metdeze materie bezig tehouden.Wel
dient zij zich ervan bewust te zijn, datindeminder ontwikkelde landen
0 COLIN CLARK; TheWorld's capacity
tofeed andclothe itself;TheWayAhead,
F
Vol. II,no2, pag. 74.
*) VRIES, E. DE;De Aarde Betaalt.

3

) HAAR, B.TER; Adat LawinIndonesia. Inst,ofPac. Relations, NewYork, 1948.
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de sociale organisaties met hun starre instellingen, hun standen- of
kastewezen, hun communalisme en gelijkvormigheid dikwijls belemmeringen voor maatschappelijke en economische vooruitgang vormen.
Het zal dikwijls zelfszózijn, dat sociale organisatievormen zullen moeten worden opgegeven en door nieuwe zullen moeten worden vervangen,willendegemeenschappen der minder ontwikkeldelanden zich
voorontwikkelingpraedisponeren.Ontwikkelingbetekent differentiatie
en specialisatie van mens en maatschappijvormen, zij vereist een
horizontale en verticale beweeglijkheid tussen groepen, standen en
kasten. Veel van hetgeen vroeger in dit opzicht als geheiligd werd beschouwd en dat de leden der gemeenschap een gevoel van sociale
veiligheid vermocht te geven, zal moeten worden losgelaten en zal
moeten worden omgevormd tot nieuwe waarden en vormen, welke de
aanschijn zullen moeten geven aan nieuwe sociale instituten, die, aangepastaangewijzigdeenzich wijzigende omstandigheden, sociale stabiliteit en sociale zekerheid daarvoor in de plaats zullen moeten stellen.
Mogelijk, dat hierbij de school en het bedehuis, de coöperatie, de vakvereniging endejeugdvereniging eenbelangrijke rolzullenkunnen vervullen. Dit loslaten van oude vormen en het aanvaarden van nieuwe
zal evenweldeprijs zijn, welkedeminder ontwikkeldelanden voor hun
ontwikkeling zullen moeten betalen en zij zullen ook bereid moeten
zijn dezetebetalen; dit wasookdeprijs, die Europa heeft betaald, toen
dit werelddeel zijn oude feodale en communalistisch georiënteerde
standengemeenschap ontwikkelde tot de moderne maatschappij van
heden, met haar gedifferentieerd gemeenschapsleven en haar voortgeschreden ontwikkeling op sociaal en economisch gebied.
De tropische landhuishoudkunde heeft in het bestek van deze sociale
materie tot taak de agrarische structuur van de betrokken landen te
ontleden en de invloed, welke daarvan op de ontwikkeling van deze
landen uitgaat, te onderzoeken. De wijze, waarop de landbouw in de
minder ontwikkelde gebieden veelal is georganiseerd, de tekortkomingen, welkezichdaarbij op het gebiedvan credietverlening, voorlichting, vakonderwijs, coöperatie e.d. voordoen, zomede de vigerende
landbouwbedrijfsvormen staan een vlotte ontwikkeling maar alte dikwijls in de weg. De grondbezitsverhoudingen, waaronder mede begrepen zijn de rechtstitel op de grond, de grondbezitsverdeling, de
traditionele vormen van pacht en de gebruikelijke pachtvoorwaarden,
zijn niet zeldenvan dien aard, datzijeenbeletselvormenvoor een goed
en efficiënt grondgebruik. Het veelvuldig voorkomen van dwergbedrijven en van bedrijfsversnippering leidt tot werkloosheid en geringeproductiviteit van dearbeid;debedrijfsgrootte isdikwijls zóklein
geworden, dat de bedrijven zelfs het bestaansminimum niet kunnen
opbrengen; de schuldverhoudingen, welke hieruit voortvloeien, zijn
veelal zeer drukkend.
Het is de materie van deze aard, in haar totaliteit de agrarische
structuur van een land bepalend, die voor de tropische landhuishoud-
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kundige het uitgangspunt moet vormen voor het opstellen van ontwikkelingsplannen, plannen, welke door integratie met die van de
sociale ingenieur en van technische experts een reële inhoud zullen
moeten verkrijgen. De Verenigde Naties besteedden in samenwerking
met de Landbouw- en Voedselraad veel aandacht aan de problemen,
welkedeagrarischestructuur vandeminder ontwikkeldelanden schept
en deden daarover een ernstige studie verschijnen.1)
Landhervormingen - endaaronder dientnietalleende tegenwoordig
daaraan veelal gegeven betekenis van verdeling van groot-grondbezit
te worden verstaan, doch ook ruilverkavelingen, regelingen van het
pachtsysteem en van de pachtvoorwaarden, zomede maatregelen tot
het tegengaan van versnippering van bedrijven - zijn momenteel aan
de orde van de dag. Zij kunnen inderdaad vele mankementen in de
agrarische structuur van een land wegnemen en zó mede de weg voor
verdere ontwikkelingen banen. Het isevenwel niet zó, dat landhervormingen de alpha endeomega voordeeconomische vooruitgangvan de
minder ontwikkelde gebieden kunnen zijn. Vermelde studie stelt dit
duidelijk;landhervorming draagt infeite alleenmaar totverhogingvan
het nationale inkomen bij,indien ersprakeisvan veel grootgrondbezit,
dat op extensieve wijze wordt geëxploiteerd, zoals dit met het latifundiënbezit in Zuid Amerika het geval is. Verdeling en heruitgifte van
dergelijk bezit in klein- of middenstandbedrijf zal het netto product
inderdaad aanmerkelijk kunnen doen toenemen. Verdeling van grootgrondbezit, dat intensief wordt geëxploiteerd, hetzij in de vorm van
kleine pachtbedrijven, hetzij als plantage of anderszins kan daarentegen geen ofslechts geringe toeneming van het nationale product ten
gevolge hebben; wel wordt hiermede bereikt, dat een betere verdeling
van het nationale inkomen en daarmede een verhoging van de koopkracht van de boerenstand wordt verkregen;deze tendenz is ook aanwezig bij een regeling van de pachtsystemen en pachtvoorwaarden.
Het behoeft daarom geen verwondering te wekken, dat meerdere minder ontwikkelde landen zich met kracht tot landhervormingen hebben
gezet. Om een enkel voorbeeld te noemen: in India, waar ongeveer
| gedeelte van het aantal landbouwers eigengeërfde boeren zijn, ^ gedeelte uit pachters bestaan en f gedeelte totdelandarbeidersklassebehoren, zijn diverse wettelijke voorzieningen getroffen, op grond waarvan voornamelijk de verdeling van het Zamindar-grootgrondbezit ter
hand is genomen, waarbij uiteindelijk een areaal van 170 millioen
acres, zijnde de helft van India's bouwland zal zijn betrokken. Voorts
zijn in dit gebied maxima en minima ten aanzien van het grondbezit
gesteld en zijn inmiddels ruilverkavelingen over een areaal van
1.600.000acres uitgevoerd.2)
Ik mogeevenwelherhalen, dat landhervormingen in de dichtbevolk*) Rapport van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties; Defects in
Agrarian Structure asObstacles to Economic Development; Stuk E/2003.
*) Ibidem.
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te minder ontwikkelde gebieden degewenste oplossing, zijnde een aanmerkelijke verhoging van het welvaartspeil, dat zich dan zal hebben
temanifesteren in een adequate toeneming van het nationale inkomen,
niet zullen kunnen brengen. De overbevolking van het platteland, het
excessief grote aantal mensen, dat zijn bestaan rechtstreeks in de landbouw moet vinden, ishier de dominerende factor. Deze impliceert onafhankelijk van enige sociale organisatie het ontstaan van een productieorganisatie van overwegend dwergbedrijven, welke niet in staat zijn
de boer een bestaansminimum te verschaffen en die geen kapitaalsinvestering kunnen dragen, hoewel dit voor deze reeds zeer arbeidsintensieve bedrijven de enig mogelijke weg is om tot productieverhoging te kunnen geraken. India levert in dit opzicht wederom een goed
voorbeeld van de frequentie, waarmede het dwergbedrijf voorkomt.
Voordiversestatenvan ditgebiedsdeelgeldt,dat 12,2 %tot 15,8 %van
het aantal bedrijven, onverschillig ofditeigengeërfde of pachtbedrijven
zijn, behoren tot een bedrijfsgrootteklasse van kleiner dan 0,8 hectare,
en 31,4 % tot 82 % tot die kleiner dan 2 hectaren, en dat bij hectareproducties, welke aanmerkelijk lager zijn dan die in Europa.1) Andere
dichtbevolkte landen geven in dit opzicht eenzelfde beeld te zien.Java
bijvoorbeeld komt voor wat de vigerende bedrijfsgrootte betreft bij
weinig grootgrondbezit niet boven eengemiddelde van circa 1,5 ha per
bedrijf uit. Het werkt verhelderend nog eens na te gaan wat een landbouw van deze structuur zonder kapitaalsinvesteringen kan bereiken.
Men kan hierover zeer kort zijn: in feite is dit niets, ook al zijn de
prestaties, welkeJava's landbouw te zien heeft gegeven niet gering geweest. Het isnamelijk zo,dat deJavaanse landbouw met grote krachtsinspanning juist de bevolkingsaanwas heeft kunnen opvangen, doch
ook niet meer dan dat. Zij heeft dit, nadat het bouwveldenareaal tot
het uiterste was uitgebreid, kunnen doen door meer en meer over te
gaan tot een meermalige beplanting van de bouwvelden, door een verhoging van de occupatie dus, daartoe mede in staat gesteld door de
aanleg van goede bevloeiingswerken. Zij is er daarbij in geslaagd de
calorieènproductieopeen merkwaardig constant niveau van ongeveer
2000calorieënperhoofd per dag te houden; de kwaliteit van het calorieënpakketiserdaarbijechter op achteruit gegaan, voornamelijk doordat de knolproductie een groter aandeel in het totaal isgaan innemen.
Java heeft zó voortgaande voor wat haar voedselproductie betreft nog
speling. In een van voor de oorlog daterende gedetailleerde studie 2)
berekende ikop theoretische gronden, dat het door verdere verbeteringen van de bevloeiingstoestand en door een tot het uiterste opgevoerde
rationalisatie mogelijk zalzijn het occupatiecijfer voor sawahs en droge
gronden dooreen genomen op te voeren tot gemiddeld 185 %. Dit betekent evenwelniets anders dan datdaardoordecalorieènproductiekan
worden opgevoerd tot eenhoeveelheid, voldoende voor devoeding van
1

) Rapport van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties; I.e. pag. 166.
•) Intern rapport, vanwege oorlogsomstandigheden niet meer beschikbaar.
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globaal genomen een 60.000.000 zielen op basis van een menu van de
huidige calorische waarde. En als dit alles eenmaal zal zijn bereikt, dan
is bij de huidige agrarische structuur ook het maximum bereikt en zal
in feite, zoals ik reeds zeide, niets zijn bereikt ; de ontwikkeling van de
landbouw en van het land isdan een statische geweest.
Geheel anders zal de situatie evenwel kunnen zijn, indien van een
andere agrarische structuur kan worden uitgegaan. Vergroting van de
bedrijfsgrondslag, gepaard gaande met de introductie van een rationeel
bedrijfsstelsel, is veelal reeds voldoende aanleiding voor een aanmerkelijke verhoging van de productiviteit, zonder dat daarbij nog van betekenende kapitaalsinvesteringen sprake behoeft te zijn. TERGAST X) berekende voorJ a v a , dat bedrijfsvergroting van 1,5 ha tot omstreeks 5 ha
onder invoering van het gemengde bedrijfsstelsel en van een goed
vruchtwisselingssysteem mogelijkheden schept tot een vermeerdering
van de hectare-opbrengst in de orde van grootte van niet minder dan
50 % tot 80 %. Voor het geheel betekent dit een enorme stijging van het
volksinkomen en hoeveel te meer zal dit nog kunnen zijn, indien mede
tot toepassingvande moderne techniek kan worden overgegaan. De mogelijkheden, welke deze techniek nog biedt zijn groot en worden treffend
geïllustreerd door het feit, dat het Amerikaanse Departement van Landbouw, dat gedurende de oorlog de mogelijkheden tot verdere verhoging
van de voedselproductie in de Verenigde Staten bestudeerde tot de
conclusie kwam, dat een verbetering van de voedselvoorziening met
225 % in een tijdvak van 10 jaren voor mogelijk moet worden geacht. 2 )
De conclusie moet wel zijn, dat ook voor de dichtbevolkte minder
ontwikkelde landen nog mogelijkheden voor een aanzienlijke verhoging
van de landbouwproductie in perspectief aanwezig zijn. De realisatie
hiervan vereist evenwel een verregaande verandering van de agrarische
structuur, kapitaalsaanwending in de landbouw en toepassing van
moderne techniek en wetenschap. De omgang van dit vraagstuk kan
worden bevroed, indien men daarbij bedenkt, dat volgens de berekeningen van COLIN CLARK, zoals deze geamendeerd zijn door D E V R I E S ,
in Azië slechts 4 ha en in India slechts 2,5 ha standaardbouwland per
landbouwer aanwezig zijn.
Het is duidelijk, dat bij de huidige beklemming, waarin het landbouwbedrijf in de overbevolkte gebieden der minder ontwikkelde landen is geraakt, het uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze landen
niet bij de landbouw kan worden gevonden. Onder deze omstandigheden zal industrialisatie en transmigratie, voor zover daartoe nog
mogelijkheden aanwezig zijn, de oplossing moeten brengen. Door industrialisatie zal aan vele krachten werkgelegenheid moeten worden
geboden en zal aan de landbouw de nodige ruimte moeten worden gegeven voor het aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen in de
' ) TERGAST, G. C. W . C H . ; Vergroting van d e bedrijfsbasis in d e Indonesische
l a n d b o u w , in het bijzonder o pJ a v a en M a d u r a . L a n d b o u w X X I I , no's 7 t/m 9, 1950.
s
) bCHULz, T H E O D O R E W . ; Agriculture in an unstable economy; pag. 80.
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agrarische structuur, teneinde aldus landbouwbedrijven met een aanmerkelijk vergrote bedrijfsgrondslag en van een aanmerkelijk grotere
productiviteit te kunnen opbouwen. Aan de andere kant zal een opkomende industrie voor zover zij niet op export is of kan worden gericht koopkrachtige vraag in het eigen land moeten ontmoeten. De
reeds eerder vermelde studie van de Verenigde Naties -1) stelt op dit
punt mijns inziens zeerjuist, dat deze koopkracht in eerste instantie zal
kunnen worden opgewekt door landhervorming als gevolg van de
daaraan verbonden betere inkomensverdeling, waarna het proces, eenmaal in gang zijnde, wellicht zijn eigen koopkracht zal kunnen ontwikkelen en zijn eigen markt zal kunnen creëren. Het is geen eenvoudige taak, waarvoor men hier wordt gesteld, doch onuitvoerbaar is
ze niet. J a p a n heeft het bestaan in betrekkelijk kort tijdsbestek een industrie in het leven te roepen, waar thans meer dan 50 % van zijn bevolking Hij betrokken is; er zijn ook andere landen, die h u n industrie
vrijwel uit het niet hebben opgebouwd. Het kan zijn n u t hebben in dit
verband even een blik op de geschiedenis te werpen.
Engeland legde de basis voor zijn van groot formaat geworden industrie in de tijd, waarin MALTHUS zijn bevolkingstheorie opstelde en
LASALLE zijn ijzeren loonwet formuleerde. Het was een tijd, waarin de
bevolkingsdruk op het land groot was en de trek naar de stad voor een
groeiend arbeidsleger zorgde. De levensstandaard was in die dagen
uiterst laag, waardoor de consumptie tot een minimum beperkt moest
blijven ;aan sociale voorzieningen werd in geen enkel opzicht aandacht
besteed. Het waren, zoals SINGER 2) het uitdrukt, deze uiterst lage
levensstandaard, gecombineerd met de puriteinse geest van hen, die de
grote inkomens verwierven en ook belegden, welke de uitvoering van
een geweldig industrialisatieprogramma mogelijk maakten. Engeland
ontwikkelde zijn hulpbronnen aldus op efficiënte wijze, doch ten koste
van veel en in de tegenwoordige tijd niet meer aanvaardbare armoede
en ellende.
De Verenigde Staten van Amerika konden de ontwikkeling van hun
land onder heel wat gunstiger omstandigheden ter hand nemen. De
opbouw kon van onderop beginnen en hier konden de agrarische en de
industriële ontwikkeling beter op elkaar afgestemd en in onderlinge
harmonie worden gehouden. Bovendien kreeg Amerika een geweldig
kapitaal mee in de vorm van immigranten, wier opvoeding, opleiding
en uitrusting door het land van emigratie waren bekostigd. Dit wil niet
zeggen, dat Amerika bespaard isgebleven voor consumptiebeperkingen
en ontberingen ; integendeel, het pioniersleven is ook in dit werelddeel
dikwijls hard en zwaar geweest; doch aanvankelijk kreeg het via de

') Rapport van de Secretaris Generaal van deVerenigde Naties;I.e.pag. 166.
2
) SINGER, H. W.; Development Projects as part of National Development Programmes; Formulation and EconomicAppraisal ofDevelopment Projects,Volume I,
United Nations, 1951.
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immigranten een geweldig kapitaal alshet ware in de vorm van buitenlandse hulp gratis mede.
Buitenlandse hulp ontving ookJ a p a n bij het ten uitvoer leggen van
haar industrialisatieprogramma. SINGER X) beschrijft het industrialisatie-proces voor J a p a n als een combinatie van de Amerikaanse, de
Engelse en de Russische methode. Amerikaans in zover dit land technische hulp van het buitenland en buitenlandse investeringen en
leningen ontving; Engels in zoverre ook deJapanse industrialisatie zich
bij lage levensstandaard en met behulp van binnenlandse besparingen
voltrok; Russisch in zoverre deJapanse regering een groot deel der investeringen zelf verrichtte en controle uitoefende op de particuliere
activiteit ten deze.
Zó is het dus, dat industrialisatie, of meer algemeen gezegd economische ontwikkeling, onder de meest uiteenlopende omstandigheden
kan geschieden. Het is geen patent van welke organisatievorm of van
welk politiek systeem ook. Integendeel ; in welk politiek of organisatorisch verband ook uitgevoerd, ontwikkeling is en blijft zich zelve altijd
weer gelijk. SINGER 2) stelt het probleem mijns inziens op juiste wijze
als hij zegt, dat ontwikkeling een aangelegenheid is van physieke aard ;
ontwikkeling is de realiteit van het aanwenden in physieke zin van
hedenmateriaal en van hedenwaarden ten behoeve van toekomstig gebruik, de realiteit dus van de beperking van de hedenconsumptie ten
bate van een toekomstige. Het maakt naar mijn gevoelen daarbij in
principe weinig of geen verschil uit, n a a r welke doeleinden wordt gestreefd ; ontwikkeling vereist zowel in materiële als in sociale en culturele zin altijd weer opofferingen van physieke aard. Een waterwerk, een
fabriek of een haven, een ziekenhuis, een school, d a n wel een kerk,
kunnen niet anders worden gebouwd dan met behulp en opofferingen
van hedenarbeid, hedenkennis en hedenmateriaal en een Rembrandt
en een Goethe zouden niet tot uiting zijn gekomen, indien niet voorafgaand hulpbronnen voor de vervaardiging van papier, linnen, verf en
inkt waren aangewend. Dit alles impliceert dus, dat ontwikkeling niet
anders dan door aanwending van hedenhulpbronnen, hetzij deze uit
arbeid, kapitaal of consumptiegoederen bestaan, zal kunnen geschieden en dat de lasten, welke zij voor een gemeenschap met zich
medebrengt, ook door deze gemeenschap en in het heden zullen moeten worden gedragen. Deze lasten zullen niet op derden kunnen worden
afgewenteld noch naar de toekomst kunnen worden verschoven, althans niet anders dan door hulp van buiten de betrokken samenleving.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat buitenlandse hulp ten aanzien van de ontwikkeling van de minder ontwikkelde landen meer en
meer een realiteit wordt, al mag daarbij niet worden verheeld, dat op
dit terrein nog vele voetangels en klemmen aanwezig zijn. Indien het
evenwel zó moge zijn, dat haar motivering en haar aanvaardbaarheid
i) SWOER, H. W.; I.e. pag.

*) I b i d e m .
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besloten mogen liggen in het besef, dat in de wereld van heden het lot
van deéénhet lotvan deander zalzijn, dan zaldit terrein zichals vanzelfruimen. De vraagstukken waarvoor de minder ontwikkelde landen
zijn gesteld zijn groot en groots, en de tijd iste kort om deze geheel op
eigen kracht tot oplossing te kunnen brengen, ook al geldt en blijve in
dit opzicht gelden het „wie zichzelf helpt, helpt zich het best".
Er zijn vele,naar mijn smaak teveel instanties en organisaties, welke
hetzij in multilateraal, hetzij in bilateraal verband op het gebied der
buitenlandse hulpverleningwerkzaamzijn.Daar zijn in deeersteplaats
de Verenigde Naties en de daartoe behorende gespecialiseerde organisaties als de Voedsel- en Landbouworganisatie, het Internationale
Arbeidsbureau, de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
enandere,welkezichelkophun gebied tot taak hebben gesteld aan de
ontwikkelingvan deminder ontwikkeldelandenmedetewerken. Daarnaast scharen zich met geen ander doel voor ogen diverse regionale
organisaties zoals de Caraïbische Commissie, de Zuid Pacific Commissie,de Commissie voor Coöperatie in Technische Aangelegenheden in
Afrika Zuid vandeSaharaenniettevergeten het Commonwealth ConsultativeCommittee,datinSeptember/October 1950dediverse ontwikkelingsplannenvanIndia,Pakistan,Ceylon,Malakka,Singapore,Noord
BorneoenSerawakcoördineerdetothetbekendeColomboplanvooreconomischeontwikkelingin Zuid enZuid-Oost Azië.Daar zijn vervolgens
de nationale organisaties van de Verenigde Staten van Amerika, met
name deoude Marshall organisatie, thans Mutual Security Agency, en
het bekende Point Four van President Truman, dat een programma
van hulpverlening op coöperatieve grondslag aan de orde stelde „for
making the benefits of our scientific advances and industrial progress
availablefortheimprovementandgrowth ofunderdeveloped areas", en
daar zijn tenslotte nog tal van particuliere organisaties, die met hetzelfde doel voor ogen werkzaam zijn. Het aantal organisaties wordt
welhaast teveelom op te noemen en het wilmij voorkomen, dat indien
ergens coördinatie en eenheid noodzakelijk is,het wel op dit gebied is.
Een commissie van experts van de Verenigde Naties, die het probleem
van de werkgelegenheid in minder ontwikkelde landen bestudeerde,
beval o.m. reeds aan over te gaan tot de oprichting vanwege de Verenigde Naties van een Internationaal Ontwikkelings Orgaan, dat tot
taak zal hebben de minder ontwikkelde landen bij te staan bij de opstelling, de coördinatie en de uitvoering hunner plannen en dat tevens
alsdistributie encontrôle-orgaanvoorteverstrekken buitenlandse hulp
zal kunnen dienen.1) Het ismogelijk, dat een dergelijk instituut onder
de huidige omstandigheden te ver reikt, doch de minder ver reikende
instelling van een algemeen internationaal financieringsinstituut wordt
naar ik meen overwogen eniseen ernstige overweging ten volle waard.
De financiering van ontwikkelingsplannen van minder ontwikkelde
*) Report of a Group of Experts; Measures for the economie development of
underdeveloped countries; United Nations, Mei 1951.
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gebieden isoverigens reeds een vraagstuk op zich zelve.Het is duidelijk,
dat het grote en complexe probleem van de ontwikkeling dezer gebieden ook met grote middelen zal dienen te worden aangepakt en dat
daarmede grote investeringen zullen zijn gemoeid. Het behoeft daarom
geen verwondering te wekken, dat diverse instanties hebben getracht
zich een beeld te vormen van de financiële consequenties, welke aan de
ontwikkeling van de minder ontwikkelde landen zijn verbonden. Nu is
het met ontwikkeling in het algemeen zó gesteld, dat zij, indien zij eenmaal goed isingezet, acceleratievermogen zal verkrijgen. Ontwikkeling
werkt - mits goed geleid - cumulatief. De eerst verkregen resultaten
kunnen aanstonds wederom voor nieuwe investeringen worden aangewend en zo zullen bij elke verdere productieverhoging steeds meer besparingsmogelijkheden ontstaan. Doch dit cumulatieve proces kan zich
niet inzetten voordat een drempelwaarde isoverschreden, een drempelwaarde, welke in eerste instantie wordt gesteld door de bevolkingsaanwas, in de tweede plaats door het minimum aan nationaal inkomen,
dat als redelijk aanvaardbaar wordt geacht en voorts door de basisuitrusting als transportfaciliteiten, verbindingen, opvoeding, vakopleiding, wetenschappelijk onderzoek, sociale en gezondheidszorg e.d.
waarover het land moet beschikken, teneinde rendabele productiemogelijkheden te kunnen realiseren. Het isjuist op deze punten, dat de
minder ontwikkelde landen zo'n grote achterstand vertonen, en deze
achterstand zal snel en met volle kracht dienen te worden ingehaald willen deze landen verder hun eigen ontwikkelingsweg kunnen
gaan.
De reeds eerder genoemde commissie van experts van de Verenigde
Naties kwam schattenderwijs tot de conclusie, dat het nationale inkomen van de minder ontwikkelde landen met 2 % perj a a r zal kunnen
stijgen, indien jaarlijks 1% van de beroepsbevolking naar de industrie
wordt overgeheveld en 4 % van het nationale inkomen voor voorlichting en voor investeringen in de landbouw wordt besteed. De commissie ging daarbij uit van de uiteraard zeer ruwe taxatie, dat de industrialisatie 2500 dollar per man zal kosten, waaronder begrepen zijn de
kosten voor industriële research en voor vakopleiding. Zij becijferde het
nationale inkomen van de minder ontwikkelde landen, betrekking
hebbende op ruim 1.15 milliard zielen, op 96.600.000.000 dollar per
jaar en de nationale besparingen van deze landen in totaal op ruim
5 milliard dollar, zijnde circa 5 % van hun nationale inkomen. De
commissie berekende, uitgaande van de vermelde praemissen, voorts,
dat het totale volgens dit programma te investeren bedrag ruim 19
milliard dollar perj a a r zal zijn, of rond 20 % van het vermelde nationale inkomen. Deze cijfers - hoewel niet zonder meer aanvaardvaar geven een ruw beeld van de omvang van het vraagstuk. De minder ontwikkelde landen komen voor de uitvoering van een dergelijk vele jaren
vorderend ontwikkelingsplan niet minder dan 14 milliard dollar per
j a a r te kort, zijnde 15 % van hun nationale inkomen en daarbij zijn
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d a n nog niet eens de noodzakelijke uitgaven voor verbeteringen van de
basisuitrusting van deze landen begrepen.
SINGER 1 ) komt tot analoge becijferingen. Hij gaat uit van een hypothetisch ontwikkelingsprogramma, volgens hetwelk de totale bevolkingsaanwas, die hij op 1 | % perj a a r aanneemt, geheel en al industrieel zal worden geëmployeerd. Indien een dergelijk programma door de
j a r e n heen consequent ten uitvoer wordt gelegd, zal kunnen worden
bereikt, dat na 120jaren een beroepsstructuur zal zijn verkregen van
30 % landbouwers en 70 % niet landbouwers, instede van 90 % landbouwers en 10 % niet landbouwers. Voor de kosten van de industrialisatie neemt SINGER eveneens een bedrag van 2500 dollar per werker
aan en komt op deze basis tot een totaal te investeren bedrag van 20
dollar per hoofd van de bevolking perjaar, waaraan hij nog een bedrag
van 10 dollar toevoegt voor noodzakelijke investeringen in de publieke
sector en in de landbouw. In totaal komt dit neer op een investering
gedurende zeer lange tijd van 30 dollar per hoofd van de bevolking per
jaar. Indien men nu bedenkt, dat het huidige nationale inkomen in de
laag ontwikkelde landen niet meer dan gemiddeld 80 dollar per j a a r
bedraagt en dat dit bedrag in de Aziatische landen nog aanmerkelijk
lager is, dan is het duidelijk, dat deze landen niet gemakkelijk een voldoende groot spaarquotum zullen kunnen opbrengen. Hiervoor zou
een voorafgaande stijging van het nationale inkomen tot minstens het
dubbele nodig zijn en ook dan zou het spaarquotum nog 20 % van dit
inkomen moeten bedragen. Dit is een percentage, dat zelfs bij veel
hogere nationale inkomens maar zelden wordt bereikt, of het zou in
Rusland moeten zijn, waar met behulp van een streng gereguleerde
consumptie en bij een nationaal inkomen, dat ongetwijfeld veel hoger
moet zijn, een netto investeringspercentage van 27 % kon worden behaald. 2 )
Nu is dergelijk cijfermateriaal als hierboven werd gegeven uiteraard
zeer globaal en zeer speculatief en voor veel critiek vatbaar, doch ook
indien men van meer bescheiden taxaties uitgaat blijven de cijfers
hoog. De Voedsel- en Landbouworganisatie 3) stelt de kosten voor de
industrialisatie van de minder ontwikkelde landen op slechts 1000
dollar per man, doch komt voor een industrialisatieprogramma, dat
naast de bevolkingsaanwas ook 1 % van de tegenwoordige landbouwers
in de industrie zal opnemen, niettemin tot een noodzakelijk investeringspercentage van 13 % van het nationale inkomen. Men kan dus
veilig aannemen, dat de gewenste drempelwaarde niet met de gewenste snelheid zal kunnen worden bereikt dan met behulp van grote
investeringen, investeringen, welke de huidige capaciteit van de minder
ontwikkelde landen ongetwijfeld te boven zullen gaan. Buitenlandse
») SINGER, H. W.; I.e. pag. 169.

2
) United Nations; Methods of financing economic development in underdeveloped
countries, NewYork, 1949.
3
) Ibidem.
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hulp zal daarvoor - naar mijn gevoelen voor een groot deel in de vorm
van schenkingen - noodzakelijk zijn. Het alternatief ten deze is,dat de
minder ontwikkelde landen zich niet dan zeer moeilijk en zeer traag
zullen kunnen ontwikkelen.
Wij kunnen ten aanzien van deze materie buiten beschouwing laten
de vraag of de beter ontwikkelde landen èn hun eigen investeringsprogramma's - gezien ook hun defensie-inspanningen - zullen kunnen
uitvoeren èneensubstantiële bijdrage zullenkunnen geven aan dievan
de minder ontwikkelde gebieden, al zouden wij met de eerder genoemde commissie van experts kunnen stellen, dat het nationale inkomen
van Noord Amerika, West Europa en Australië tezamen niet minder
dan 350milliard dollar perjaar bedraagt endat enkele procenten hiervan besteed aan deontwikkeling van de minder ontwikkelde landen de
beginbehoeften van deze gebieden reeds verreikend zouden kunnen
dekken.
Belangrijker in dit opzicht isevenweldevraagin hoeverre de minder
ontwikkeldelandengezienhetstadiumhunnerontwikkeling,hun structuur, hun basisuitrusting en hun personeelsvoorziening investeringsprogramma's van groter allure op efficiënte wijze kunnen uitvoeren.
Practisch alle minder ontwikkelde gebieden hebben meerjarige ontwikkelingsprogramma's opgesteld, in looptijd variërend van 2 tot 10
jaren. De Voedsel- en Landbouworganisatie *)raamt - de planperiode
in het algemeen tot 4jaar normaliserend - dat voor de uitvoering van
de officiële welvaartsplannen van Afrika, Latijns Amerika, het Nabije
Oosten en het Verre Oosten een bedrag van 27,9 milliard dollar zal
moeten worden geïnvesteerd, waarvan 5,4 milliard dollar in de landbouwsector. Dit komt neer op een investering van rond 7,0 milliard
dollar per jaar, waarvan 1,35 milliard dollars bestemd zijn om in de
landbouwsector te worden aangewend. Bij een verdere uitwerking van
6 belangrijke onderdelen van deze sector komt deze organisatie evenwel tot de conclusie, dat het de betrokken landen niet mogelijk zal
zijn daarvoor in de eerstkomende 10 jaren een groter bedrag dan
4.452.000.000 dollar op verantwoorde wijze te investeren, aangezien
interne omstandigheden, beschikbaar materiaal en beschikbaar personeel daarop niet zijn ingesteld. Dit zou betekenen, dat de opnamecapaciteit van deze landen ongeveer 450.000.000 dollars perjaar zou
bedragen, ofslechtsiets meer dan i deel van hetgeen, waarin hun ontwikkelingsplannen voorzien. Nu dient hierbij te worden aangetekend,
dat dezecijfers niethelemaalvergelijkbaar zijn, aangezien de ramingen
van de Voedsel- enLandbouworganisatie de materie, welke in de betrokken ontwikkelingsplannen ten behoeve van de landbouwsector is
opgenomen, nietvolledigdekken.Niettemin komt naar mijn mening in
dit cijfermateriaal toch duidelijk tot uiting hoever opstukvan zaken de
afstand tussenhetwenselijke enhetmogelijke is.Het isblijkbaar zó, dat
*) United-Nations; I.e. pag. 173.
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men een dubbele aanloopperiode nodig heeft om tot de uitvoering van
een cumulatief werkend welvaartsplan te kunnen komen ; één voor
algemene voorbereidingen, gevolgd door één voor het doorlopen van
het stadium, dat naar de drempelwaarde voert.
I n dit licht moet ook het Colomboplan *) worden bezien. Ook dit
plan zal niet meer dan een eerste inleiding tot het bereiken van het
noodzakelijk geachte welvaartspeil kunnen zijn. De belangrijkste resultaten, welke van de uitvoering van het Colomboplan kunnen worden
verwacht, liggen m.i. meer op structureel dan op materieel gebied. De
landen zullen door uitvoering van havenwerken, verbetering en uitbreiding van het wegenstelsel en het spoorwegnet e.d. belangrijk beter
open gelegd worden ; de industrialisatie zal mede door uitvoering van
krachtwerken verder worden ingeleid. Onderwijshervorming en uitbreiding van het onderwijs, verbetering van de behuizing, meer gezondheidszorg en andere maatregelen in de sociale sector zullen niet
nalaten de volkeren beter voor ontwikkeling te praedisponeren. En ook
van de ingrijpende wijzigingen, welke ten aanzien van de agrarische
structuur worden voorgesteld mag men gezonde ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw verwachten. De direct te verwachten materiële resultaten zullen evenwel niet groot zijn, althans niet groot genoeg om daarvan reeds aanstonds een betekenende verbetering van het
welvaartspeil te mogen aannemen. India, dat met zijn 350.000.000
zielen uiteraard de grootste van de aan het Colomboplan deelnemende
landen is,zal gedurende de planperiode 1.379 milliard pond sterling investeren, waarvan 38 % zal worden besteed voor verbetering van het
transport -en verbindingswezen, 33 % voor landbouwdoeleinden, 16 %
voor investeringen in de sociale sector en 1 3 % voor investeringen ten
behoeve van de industrie en de mijnbouw, zomede voor verbetering
van de brandstof- en krachtvoorziening. 2 ) Onder de in de landbouwsector uit te voeren werken bevinden zich 3 grote multi-purpose projecten, welke o.m. in de bevloeiing van 2.500.000 ha nieuw land zullen
voorzien; verder zullen diverse kleinere irrigatiewerken en zal een vrij
omvangrijk grondverbeteringsschema worden uitgevoerd, terwijl eveneens veel aandacht zal worden geschonken aan de meststofproductie en
aan verbeteringen ten aanzien van de meststof- en zaaizaadvoorziening. Van dit alles wordt in directe zinverwacht, datjaarlijks een meerproductie zal worden verkregen van 7.200.000 ton voedselgranen,
375.000 ton jute, 210.000 ton katoen, 375.000 ton oliehoudende zaden
en 690.000 ton suiker. O p zichzelf beschouwd isdit geen kleinigheid en
een dergelijke meerproductie zal ook niet nalaten meer werkgelegenheid te scheppen en verbeteringen in de handels- en betalingsbalans
van het land te bewerkstelligen, doch voor wat de voedselvoorziening
x
) Report by the Commonwealth Consultative Committee, Sept. Oct. 1950; The
Colomboplan for CooperativeEconomic Development in South and South East Asia.
* Planning Commission of the Government of India; The first five year plan;
July 1951.
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betreft, betekent dezemeerproductie niet meer dan dat zij maarjuist de
bevolkingsvermeerdering zal kunnen bijhouden op basis van het op
zichzelf reeds sobere 1950-rantsoen, terwijl de textielvoorziening niet
verder zal reiken, dan herstel van het vooroorlogse lage consumptieniveau. In materieel opzicht is het plan dus niet ambitieus, eerder bescheiden. Niettemin zal de uitvoering daarvan de grootste krachtsinspanning van de betrokken volkeren vereisen,zowel op financieel als
op uitvoerend gebied, dit laatste alleen reeds wegens aanzienlijke tekorten op het gebied van de personeelsvoorziening.
Zoalsreeds eerder werd aangetekend, ontleent het plan op lange termijn gezien zijn grootste betekenis aan de nieuwe structurele verhoudingen, welkehetschept,vooralaan dieopagrarisch gebied.Het Indiaplan voorziet in dit opzicht in een aanmerkelijke vernieuwing van de
landelijke organisatie en structuur. Te beginnen op dorpsniveau zal
een „Village Production Council" worden ingesteld, welke de landbouwbelangen van het dorp zal behartigen en aan de opstelling van
productieplannen zal deelnemen en waarin enkele vooraanstaande
boeren zitting zullen hebben. Daarbij zullen de credietvoorziening en
de bevoorrading van de dorpslandbouw geleid worden via „multipurpose" coöperatieve verenigingen, dievoor een complex van 10 dorpen zullen worden ingesteld. Coördinatie van dorpsaangelegenheden
zal in eerste instantie plaatsvinden op het niveau van „Development
Blocks", welke 50 tot 60 dorpen met een totale bevolkingssterkte van
25.000 tot 30.000 zielen zullen omvatten. Op districtsniveau en onder
leiding van districtscomite's vindt coördinatie plaats van de landbouwaangelegenheden met alle andere aspecten van de landelijke ontwikkeling zoals opleiding, onderwijs en gezondheidszorg. Dit werk wordt
overigens reeds op het niveau van de „development Blocks" voorbereid. De coördinatie gaat dan verder via provinciale instanties naar het
staatsapparaat, op welk niveau een „Development Commissioner" de
centraleinstantieis.Op elkniveaukunnen niet officiële comité's, waarinookboeren zittinghebben, aan de activiteiten deelnemen. Zóisdan
het dorp in hetontwikkelingsplan tenvolleingeschakeld enkan het van
onderop zijn noden enbehoeften naar voren brengen. Op hoger niveau
zullen de activiteiten tot gezonde streekplannen kunnen worden gecoördineerd, terwijl van boven af de te volgen ontwikkelingspolitiek
kanwordenvastgesteld,degrotereprojecten kunnen worden uitgevoerd
en de basisuitrusting van het land kan worden verzorgd. Zó komt,
„community development" tot zijn recht en zó zullen het dorp en de
dorpeling zich een onderdeel van een groter geheel gaan gevoelen, en
zó zullen zij mede voor 's lands ontwikkeling verantwoordelijk zijn gesteld. Dit iseen democratische wijze van plan-ontwikkeling. In feite is
dit democratie.
Ten aanzien van de agrarische hervormingen wordt in het eerste
5jarenplan van India gesuggereerd om uiteindelijk te komen tot een
systeem van „Cooperative Village Management". Dit systeem houdt
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in, dat het totale complex der dorpsvelden als één bedrijfseenheid zal
worden beschouwd en alszodanig ofin grotere blokken zal worden geëxploiteerd. Daarbij zullen de eigendomsrechten worden erkend en
gehonoreerd door uitkering van een „ownership dividend". Tot de
instellingvan eendergelijk lichaam zaldan kunnen worden overgegaan
zodra f gedeelte van de eigengeërfde boeren en van de permanente
pachters zich daarvoor uitspreken. De opstellers van het plan zien niet
aanstonds mogelijkheden voor de instelling van zulk een systeem, o.m.
niet omdat daarvoor vooraf voor vele landbouwers emplooi buiten de
landbouw aanwezig zal moeten zijn. Als dadelijk realiseerbare tussenoplossing en inleiding tot een systeem van „Cooperative Village Management" wordt evenwel voorgesteld, over te gaan tot instelling van
een systeem van „Registered farms" en van „Cooperative Farm Societies". „Registered farms" zijn bedrijven, waarvan de bedrijfsgrootte
boven een bepaald nader te omschrijven minimum uitgaat en waarvoor zes maal de grootte van een economisch-kleinbedrijf wordt geïndiceerd. Aan deze bedrijven zullen bij wet bepaalde cultuurmaatregelen alsmede een te volgen loonpolitiek kunnen worden voorgeschreven. De „cooperative farm society" beweging heeft ten doel,
kleine bedrijven in coöperatief verband samen te voegen tot één groter
geheel met als minimum de afmetingen, welke voor die van de „registered farms" zullen worden gesteld. Beideinstituten zullen rechtstreeks
onder debemoeienisvan de „Village Production Council" vallen.
Zo ziet men de landelijke samenleving allerwege in beroering in het
zoeken naar en het aanvaarden van nieuwe vormen envan een nieuwe
agrarische structuur. De noodzaak van een sterke vergroting van de
grondslag van het landbouwbedrijf staat hierbij voorop en wordt sterk
gevoeld; een noodzaak voortvloeiende uit het feit, dat aanwezig productiepotentieel anders niet kan worden gerealiseerd. Industrialisatie
met alleaanklevevan dienishiervan devoornaamste consequentie.
Nu ishet met ontwikkeling, ofdezephysiekeobjecten dan welsociale
hervormingen betreft, zógesteld,dataanvankelijkalternatieven kunnen
enookdienen tewordenaangegeven. Eengoedeplan-opstelling bestaat
uit het stellen van alternatieven. Doch ontwikkeling eenmaal in gang
gezet, biedt naar mijn meninggeen uitzicht meer op eenwegterug. De
plattelandsontwikkeling in de dichtbevolkte gebieden is thans in gang
en de plattelandsstructuur is veranderd of is bezig te veranderen. De
landhervormingen zijn er onder meer om dit te bewijzen. En ook de
trek naar de stad, welke zich b.v. opJava voltrekt, heeft in dit opzicht
iets te vertellen; zij vertelt dat het platteland zijn krachten afstoot en
zal blijven afstoten eenvoudigweg omdat de dorpshuishouding voor
hen geen plaats meer biedt. Nieuwe productievormen en nieuwe organisatievormen zullen - zoals gezegd - deze sociale verschijnselen
moeten opvangen. Herstel van oude vormen en waarden zal in deze
constellatie geen oplossing kunnen brengen. Dit zou onder meer betekenen herstel van feodale verhoudingen, handhaving van het kaste-
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wezen, herstel ofcontinuering van de onbeweeglijkheid van klassen en
standen, herstel en verdediging naar buiten van het beschikkingsrecht
en isolatievan het individu, dat buiten zijn gemeenschap treedt.
Ik kan daarom moeilijk meegaan met de mening van BOEKE,1) die
slechts van een politiek van dorpsherstel resultaat verwacht voor de
ontwikkelingvan dualistischelanden. Dorpsherstel in dezinvan BOEKE
betekent zoals hij zegt, dat de oude sociale organisatie weer in ere
wordt hersteld, waarbij tweeërlei band, de horizontale met de dorpsgemeenschap en de verticale met het vóór- en nageslacht, wederom
wordt versterkt en de communale gemeenschapszin zoveel mogelijk
wordt vernieuwd. BOEKE 2) wijst in dit verband industrialisatie, transmigratie en hervorming van grootgrondbezit als welvaartsmaatregelen
van de hand en beschouwt de levensstandaard in deze landen als het
onwrikbare element, waarnaar elke kapitaalsaanwending zich zal
hebben te richten. Ik zeide U reeds, dat en waarom ik deze mening
moeilijk kan onderschrijven. Mijn ervaring is ook, dat de krachtenwelke het individu los van zijn oude gemeenschapsbanden kan op,
brengen niet mogen worden onderschat. Mij heeft de Hindoestaanse
gemeenschap in Suriname in dit opzicht altijd zeer getroffen. Deze gemeenschap, aanvankelijk gevormd door een ongedifferentieerde groep
van uit India geïmmigreerde plantagearbeiders, heeft zich met behoud
van godsdienst en familie-verband, doch bevrijd van de knellende
banden van het kastewezen, rustig en gestadig ontwikkeld tot een
samenleving, waarin men thans niet alleen de klein-, de middenstandsen de grootlandbouwer en zelfs de plantagebeheerder kan aantreffen,
doch ook de klein- en de groothandelaar de, klein- en de middenstandsindustrieel, de arts, de advocaat, de lagere en de hogere ambtenaar. Hier dusopbouw ener maatschappij niet door dorpsherstel, maar
losvan het oude dorpsverband, niet door communalisering, maar door
differentiatie, specialisatie enkapitaalvormig ineigen boezem.
Ik ben er mij van bewust het vraagstuk van de ontwikkeling van
minder ontwikkelde gebieden hier slechts schematisch naar voren te
hebben gebracht enallerminst uitputtend tehebben behandeld. Indien
het mij nochtansveroorloofd isenkele conclusieste trekken dan zijn het
weldeze:
dat ontwikkeling infeite altijd weerophetzelfde neerkomt,met name
op het aanwenden van hulpbronnen in situ en in concreto;
dat ontwikkeling impliceert differentiatie en specialisatie van mens
en maatschappijvormen en bestaat uit alternatieve aanwending van
exploitatiemogelijkheden ;
dat ontwikkeling gepaard gaat en moet gaan met desintegratie van
*) BOEKE,J. H.; Dorpsherstel, Rede uitgesproken op 8 Februari 1952, de 377ste
Gedenkdag van destichting der Leidse Hogeschool.
) BOEKE, J. H.; Agrarische hervormingen in het Verre Oosten; Mededelingen
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks,
deel 14,no 6, 1951.
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oude normen enwaarden, doch dat zij daarnaast aanleiding tot nieuwvorming geeft, nieuwvorming, waaraan richting zal dienen te worden
gegeven;
dat de potentiële productiecapaciteit van de landbouw in de dichtbevolkte minder ontwikkelde gebieden nog aanmerkelijk moet worden
geacht;
dat het uitgangspunt voor het uitvoeren van een ontwikkelingsplan
niet zal kunnen worden gevonden in de landbouw van een constellatie
zoals deze zich in deze landen voordoet;
datvoor dit alleswerkgelegenheid buiten debestaande landbouw zal
moeten worden gecreëerd, met als voornaamste consequentie, dat een
procesvan industrialisatie zal dienen te worden ingezet;
dat, om het met de woorden van FERNANDO X) te zeggen, het probleem der minder ontwikkelde landen, het probleem isvan een verlate
poging tot kapitaalvorming.
Zeer geachteaanwezigen,

Aan het einde van mijn rede gekomen moge ik in de eerste plaats
mijn dank betuigen aan Zijne Excellentie de Minister van Landbouw,
Veeteelt en Voedselvoorziening, die mij voor benoeming tot hoogleraar aan deze hogeschool bij Hare Majesteit de Koningin heeft
willen voordragen.
Mijne Heren Curatoren,

Wilt Gij mijn dank aanvaarden voor het vertrouwen, dat Gij in mij
hebt gesteld, door mij voor te dragen voor het geven van onderwijs in
de tropische landhuishoudkunde. Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid, welke het aanvaarden van deze taak met zich mede
brengt, vooral in tijden als deze, nu een wereldwijde oriëntering voor
ons land en voor onze hogeschool noodzakelijk is. Ik hoop mij Uw
vertrouwen waardig te kunnen tonen.
Mevrouw en mijne Heren Hoogleraren en Lectoren,

Zelf oud-leerling zijnde van deze hogeschool, gaan mijn gedachten
in de eerste plaats uit naar hen, die niet meer aanwezig kunnen zijn
en aan wie ik voor mijn vorming zoveel dank ben verschuldigd.
Het is mij een verheugenis onder U nog enkelen te mogen aantreffen, die mijn leermeester zijn geweest en die iknu alsjong collega mag
begroeten. Komende uit de praktijk van het landbouwleven, aanvankelijk uit die van Indonesië naderhand uit die van de Surinaamse
landbouw, aan welks ontwikkeling ik heb mogen medewerken, ben ik
mij ervan bewust, dat ik Uw steun en medewerking zal behoeven teneinde mijn onderwijs vruchtdragend te doen zijn. Voor de grote mate
l
) FERNANDO, G. I. O. M.;Cooperatives and the Dual Economy in the East; The
Colonial Review, Vol. VII, no 4,Dec. 1951.
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van tegemoetkomendheid, welke ik reeds van U mocht ontvangen en
voor de prettige wijze, waarop ikin Uw midden werd opgenomen, heb
ik grote waardering. Vanaf deze plaats zou ik over de oceaan heen
mijn ambtsvoorganger D E VRIES nog willen danken voor het vele,
dat hij mij gegeven heeft bij onze ontmoetingen, welkewij in de achter
ons liggende jaren zo menigmaal mochten hebben.
Dames en Heren Studenten,

De keuze van mijn onderwerp van heden zal U de richting hebben
doen zien, in welke Uw belangstelling bij Uw studie in de tropische
landhuishoudkunde vooral zal dienen te gaan. Door de tropische
landbouw alsrichting Uwer studie tekiezen, hebt Gij Uzelftot wereldburger verklaard. De weg van een wereldburger gaat - zeker in tijden
als deze - niet over rozen. Zij vereist roeping en een wil tot dienen,
pioniersgeest en volharding. Doch aldus toegerust zal het U mogelijk
zijn ook Uw steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van thans nog
minder ontwikkelde gebieden. En ook indien dit steentje gezien de
omvang van dit vraagstuk in relatieve zin slechts de omvang van een
korreltje moge hebben, het zal waardevol zijn, indien het is bijgedragen in het geloof aan de volkeren.
Lieve ouders en lieve vrouw, ook U heb ik veel te zeggen, doch ik
zou dit voor een andere plaats willen bestemmen.

12. D E A R B E I D VAN D E H U I S V R O U W
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE LANDBOUWHUISHOUDKUNDE
OP 9 DECEMBER 1952 DOOR

C.W. WILLINGE PRINS-VISSER
Mijne Heren Curatoren,
Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijk Stafpersoneel, Assistenten en Studenten dezer
Hogeschool, en voorts gij allen die door Uw tegenwoordigheid blijk geeft van Uw belangstelling.
Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
De huishouding heeft in het leven van de meesten onzer een uiterst
belangrijke functie. Ieder mens heeft behoefte aan voeding, aan kleding, aan een woning die beschut tegen regen en koude. M a a r daarboven heeft ieder mens - volwassene zowel als kind - behoefte aan het
gevoel van geborgenheid en koestering, dat gelegen is in de zekerheid
dat hij op tijd zijn maaltijd klaar, zijn kleding gereed om te dragen,
zijn kachel warm en zijn huis gezellig en in orde zal vinden - de zekerheid, dat er in dat huis steeds iemand te vinden is, die bereid is, om
hem die kleine persoonlijke diensten te bewijzen die tot het wezen van
een goede verzorging behoren, en dat er binnen dat huis alles zal
worden gedaan, om een volle ontplooiing van zijn aanleg mogelijk te
maken. Voor dit alles heeft de huishouding te zorgen door gebruik
te maken van de hulpbronnen die a a n het gezin ter beschikking staan.
Zo kan de huishouding een der peilers vormen waarop een goed gezinsleven rust.
Een van de voornaamste hulpbronnen die aan het gezin ter beschikking staan is- naast inkomen en bezittingen - de arbeidskracht en
de overige capaciteiten van de huisvrouw. Naarmate andere hulpbronnen in beperkter mate aanwezig zijn, stijgt het belang van de arbeid van de vrouw in de huishouding, wordt er op haar capaciteiten
een sterker beroep gedaan. Daarom is er alle reden, de arbeid van de
huisvrouw nader te bestuderen, te bepalen wat die arbeid in verschillend opzicht van de huisvrouw vergt en hoe de arbeid door de omgeving beïnvloed wordt. V a n de resultaten van een dergelijke studie
kan dan verwacht worden, dat er aanwijzingen in gevonden worden
om verlichting te brengen in die gevallen, waar de arbeid van de
huisvrouw tot bezwaren voor haarzelf of voor anderen aanleiding
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geeft. Wellicht wordt dan tevens een basis verkregen voor een zakelijker waardering van deze typisch vrouwelijke arbeid, die nog te
vaak als vrouwenwerk tegelijk gekwalificeerd en gediskwalificeerd
wordt.
Bij het bestuderen van de arbeid van de huisvrouw doen zich echter
enkele moeilijkheden voor. Een eerste is daarin gelegen, dat zij in het
algemeen genomen minstens twee taken tegelijkertijd verricht, die
moeilijk van elkaar te scheiden zijn : een taak als huisvrouw in engere
zin, en een taak als leidster van haar gezin, zij het dat zij deze laatste
taak gelukkig in de meeste gevallen met haar echtgenoot mag delen.
De omstandigheid, dat ook het leiden van het gezin krachten van de
huisvrouw vraagt, mag ons er echter niet van weerhouden te onderzoeken wat haar taak als huisvrouw van haar vergt.
Een tweede moeilijkheid bij het benaderen van de arbeid van de
huisvrouw wordt veroorzaakt door de grote verschillen, die er in allerlei opzichten tussen huishoudingen onderling bestaan. De omvang van
het werk, dat dagelijks door de huisvrouw verricht moet worden, hangt
samen met tal van factoren: de grootte van haar gezin; de financiële
omstandigheden, die bepalen of hulp in enige vorm mogelijk is; de
grootte en inrichting van haar huis, en, tenslotte, de stijl waarin zij
gewend is haar huishouding te voeren, hetzij als gevolg van traditie
hetzij als gevolg van eigen voorkeur. Een scherp beeld zal, in verband
met deze verschillen tussen de huishoudingen, nooit van de arbeid van
de „doorsnee huisvrouw" te verkrijgen zijn, maar wel van de arbeid
van de huisvrouw in een huishouding van een bepaald type en onder
bepaalde omstandigheden.
Een aspect van de arbeid van de huisvrouw, dat door verschillende
onderzoekers bestudeerd is, is het energieverbruik bij huishoudelijk
werk. Amerikaanse onderzoekers hebben daartoe verschillende huishoudelijke werkzaamheden bestudeerd. Gross en Randall citeren in
hun boek „ H o m e Management in theory and practice" een publicatie
van het Washington State College Agricultural Experiment Station,
waarin als resultaat van arbeidsphysiologisch onderzoek cijfers voor
energiegebruik worden gegeven (1).Werk, dateen toename van minder
dan 100% boven het energieverbruik in rust vergt, is lichte arbeid;
daartoe behoort allerlei werk dat in de huishouding zittend kan worden
gedaan, maar ook ander werk, b.v. strijken. Vrij zwaar werk, dat een
toename van 100-150% aan energiegebruik vergt, is onder andere
het wassen met behulp van een moderne machinale uitrusting, zwaar
werk, dat meer dan 150% toename van energiegebruik veroorzaakt,
is het doen van de was zonder mechanische hulpmiddelen. Trappen
oplopen kost, volgens dit onderzoek, het meeste aan energie : meer dan
1300% toename boven het gebruik bij rust.
Ook uit verschillende Duitse onderzoekingen blijkt, dat van alle
werkzaamheden, die de huisvrouw verricht, de meeste op zichzelf
als licht aan te merken zijn. Zwaar werk doet de huisvrouw slechts bij
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uitzondering: bij het hanteren van zwaar beddegoed, bij schrobben
en waterdragen, kleden kloppen en vloeren wrijven, bij het wassen
zonder machine, maar ook bij het draaien van een handwasmaschine
en bij het wringen met een handwringer.
Toch kwamen vier onderzoekers van het Max Planck Institut für
Arbeitsphysiologie in Dordtmund na een studie over het totaal van de
arbeid van drie huisvrouwen, in 1939 gemaakt, tot de conclusie, dat
het energiegebruik van deze vrouwen vrij hoog is; er werd nl. een
caloriënbehoefte vastgesteld van 3000, ruim 2 X het basaal metabolisme (2).Dit cijfer kon pas na een lang en ingewikkeld onderzoek bepaald worden. Alsproefpersonen werden drie huismoeders uit middenstandsgezinnengekozen,diezonderenigehulphaar huishouding deden,
die in ongeveer gelijksoortige huizen woonden, wier gezinnen echter
van verschillende grootte waren.Het onderzoek begon met een aantal
tijdstudies, die tot doel hadden, de werkzaamheden van de huisvrouw
uiteen te leggen in een aantal elementen, waarvan de aard bepaald
werd, en de tijdsduur tot in honderdsten van minuten nauwkeurig.
Zo werd door een groot aantal waarnemingen in de 3 gezinnen, gedaan op gewone werkdagen, bijzondere werkdagen en Zondagen, een
sluitend overzicht verkregen van de tijdsbesteding van de huisvrouw.
Uit de verkregen opsomming van verschillende werkzaamheden
konden 56 elementen worden vastgesteld, die met elkaar het gehele
terrein van huishoudelijke werkzaamheden bestrijken, en van al deze
arbeidselementen werd vervolgens het energiegebruik vastgesteld door
middel van proefnemingen, waarbij het door de proefpersoon uitgeademde koolzuurgas kwantitatief bepaald werd. Uit de resultaten van
de beide reeksen waarnemingen kan tenslotte voor alle drie huisvrouwen, zoals reeds gezegd is, een caloriënbehoefte van 3000 vastgesteld worden.
Wanneer men de Duitse en Amerikaanse cijfers voor het energiegebruik bij bepaalde huishoudelijke arbeid vergelijkt, blijkt, dat die
niet altijd overeenstemmen. Somszijn deDuitse cijfers, somsde Amerikaanse hoger, en enig voorbehoud tegenover de absolute waarde van
al deze cijfers is geboden, zolang het aantal van deze onderzoekingen
klein is.
Het onderzoek van het Max Planck Institut isechter vooral daarom
van belang, omdat het een onderdeel is van een reeks van studies
over het energiegebruik in 150 verschillende beroepen, waardoor een
plaatsbepaling ten opzichte van andere beroepen mogelijk is (3). Uit
het verslag over deze onderzoekingen in het tijdschrift „Arbeitsphysiologie" blijkt dat de arbeid van de huisvrouw zwaarder is dan die
van kantoorpersoneel, en van vele fabriekarbeidsters. Haar energiegebruik is gelijk te stellen met het energiegebruik van sommige technici, werkers in de chemische industrie en arbeiders uit de metaalverwerkende industrieenookmethetenergieverbruikvaneen praktizerend
arts. De oorzaak van het hoge energieverbruik iste zoeken in de lange
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werkdag, in het vele lopende en staande werk, en in het verrichten
van enkele veel energie eisende werkzaamheden. De Duitse onderzoekers wijzen erop, dat het mogelijk is, door rationalisatie in de huishouding een besparing van minstens 10% aan energiegebruik te bereiken.
De vraag kan nu gesteld worden, of ook in de Nederlandse huishouding een energieverbruik van een dergelijke grootte gevraagd
wordt. Gegevens uit arbeidsphysiologische onderzoekingen zijn over
Nederlandse huishoudingen niet beschikbaar. Wèl zijn in Nederland
gegevens verzameld over de tijdsbesteding van de huisvrouw. O p
verzoek van Mejuffrouw SCHIEVEN, toentertijd adjunct-directrice van
de Rollecate, verzamelden in 1946en 1948 een aantal leraressen bij het
huishoudonderwijs en landbouwhuishoudonderwijs gegevens over de
arbeidsduur in de huishouding van 369 gezinnen in de stad en op het
platteland. DeNederlandse VerenigingvoorHuisvrouwen hield in 1951
een enquête over de tijdsbesteding van 500 huisvrouwen. Met de gegevens uit deze enquêtes is het mogelijk een globaal beeld te verkrijgen
van het energiegebruik van de huisvrouw. De eerder genoemde Duitse
onderzoekingen hebben nl. een methode opgeleverd, om bij benadering
het caloriegetal te bepalen van elke arbeid, waarvan de tijdsduur en
de aard bekend is. Voor het energiegebruik in de verschillende
lichaamshoudingen en bij arbeid, waarvoor alleen de handen, de
armen of het gehele lichaam in verschillende mate ingespannen moet
worden, stelden zij uit h u n onderzoekingen empirisch gevonden waarden vast, waarmee men met gebruikmaking van een eenvoudige berekening het totale dagelijkse energiegebruik bij het verrichten van
een bepaalde arbeid schatten kan.
Met behulp van door Mejuffrouw SCHIEVEN beschikbaar gestelde
gegevens was het zo mogelijk, van een tweetal huisvrouwen, een boerin
en een stadsvrouw, echtgenote van een kantoorbediende, het energiegebruik te schatten. De beide vrouwen hadden ten tijde van het onderzoek beiden 3 kinderen beneden 6 jaar, woonden beiden in een huis
met 5kamers, deden beiden zonder hulp haar huishouding, beschikten,
op de stofzuiger van de stadsvrouw na, niet over mechanische hulpmiddelen. Zij gaven een werktijd van 12 resp. 13^ uur o p ; daarbij
zijn tot het werk gerekend de zorg voor de maaltijden, de afwas, het
onderhoud van huis en huisraad, de directe verzorging van de kinderen, naaien en verstellen en boodschappen doen. Dit werk is in te
delen in 4 resp. 4J uur zittend werk, 8 resp. 9 uur staand en lopend
werk. Voorts voor beiden in 1 | uur middelmatig zwaar werk, 9 resp.
9 | uur lichte armarbeid, en 1\ resp. 2 | uur lichte handenarbeid per dag.
Het energiegebruik, dat van deze huishoudelijke arbeid het gevolg
is, kon voor de boerin berekend worden op 3000 caloriën per dag, voor
de vrouw van de kantoorbeambte op 3100 caloriën. Deze getallen zijn
zeer voorzichtig berekend, en zij geven nog niet het totaal weer van
de eisen, die aan de energie van deze vrouwen gesteld worden. De
boerin werkte nl. volgens haar opgave nog 3 uur per dag mee in het
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bedrijf, bij de stadsvrouw kon geen rekening gehouden worden met
het trappenlopen, dat het wonen ophaar bovenwoning onvermijdelijk
meebracht.
Ook in deze gevallen zijn weer dezelfde oorzaken aan te geven,
waardoor aan het uithoudingsvermogen zohoge eisen gesteld worden:
langeperioden van staand en lopend werk,en zwaarder werkdatweliswaarinkorteperiodenoptreedt,maarindieperiodenveelenergie eist.
De vraag kan nu gesteld worden, of deze vrouwen uitzonderingen
vormen. Wat de tijdsduur van haar arbeid betreft, isdit niet het geval.
De tijdsduur van de huishoudelijke arbeid van deze vrouwen - 12 en
13£ uur - ligt beneden het gemiddelde, dat uit de enquête van de
Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen voor gezinnen met 3 kinderen berekend is,en dat 14£uur bedraagt. Het ligt zelfs nog beneden
het gemiddelde van de werktijd van alle geënquêteerde huisvrouwen,
dat 13,7uur bedraagt. Uitzonderingen vormen deze gevallen dus niet.
Het is wel zeker, dat er huisvrouwen zijn, aan wie nog zwaarder
eisen gesteld worden. Dat zijn de moeders van grotere gezinnen, de
bewoonsters van grote ondoelmatige huizen, alle vrouwen die naast
haar huishoudelijke arbeid enige beroepsarbeid verrichten, zoals trouwens ook bij de boerin van het voorbeeld het geval is en de vrouwen
die naast beroepsarbeid haar eigen huishouding doen ofin het ouderlijk gezin meewerken. Dan zijn er bovendien nog de vrouwen, bij wie
enigeofmeerderevan degenoemdefactoren cumulatiefaanwezig zijn.
Als een klassiek voorbeeld van overbelasting met arbeid wordt vaak
devrouwvan dekleine boer aangehaald. Daarnaast kan met recht een
ander voorbeeld staan:dat van de domineesvrouw, moeder vanjonge
kinderen, wonende in een ouderwetse pastorie, meewerkende in het
kerkelijk jeugd- en vrouwenwerk, en door haar positie gebonden aan
een zekere stijl van leven en een niet te ruim tractement. Voor dit
concrete geval is moeilijk een weg tot verlichting van arbeid aan te
geven: dominee, kinderen en kerkelijk werk zijn nu eenmaal gegeven;
een zekere stijl in de huishouding bij niet te ruime geldmiddelen kan
alleen bereikt worden door een bijzonder goede keuze bij de aanschaffing van huisinrichting en huishoudelijke uitrusting, endoor doelmatig inkopen: twee zaken waaraan weer gehele reeksen van problemen vastzitten. De oplossing van het geval wordt op de lange duur
in de praktijk doorgaans gevonden in het verhuizen naar een andere
gemeente met een beter ingerichte pastorie.
Voor de meeste overbelaste huisvrouwen is een dergelijke uitwijkmogelijkheid echter niet aanwezig. Daarom is onderzoek naar de
mogelijkheid, om verlichting in haar arbeid te brengen, van zo groot
belang. Deze verlichting kan gezocht worden in efficiënter werkmethoden endoelmatigeindelingvandewoning, waardoor de arbeidsduur en de arbeidsweg beperkt wordt. Hulp voor het zwaarste werk
is een tweede mogelijkheid, hulp die misschien te vinden is in het
mechaniseren van huishoudelijke arbeid.
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Hiervoor zal onderzoek moeten worden gedaan, dat pas op de lange
d u u r vruchten voor de huisvrouw zal afwerpen. Zorgvuldig geformuleerde eisen met het oog op de arbeid van de huisvrouw bij de bouw
van nieuwe en het verbouwen van oude woningen zullen moeten
worden opgesteld. Het onderzoek n a a r het arbeidsbesparend effect van
huishoudelijke machines zal moeten worden uitgebreid; bij dit laatste
zal ook moeten worden nagegaan, in hoeverre meerdere investering
in huishoudelijke apparaten gewenst en mogelijk is. Ook de psychologische kant van het rationaliseren van het huishoudelijk werk zal
de aandacht moeten vragen. HOFSTEE (5) heeft er in zijn lezing in de
studieweek Huishoudwetenschap in 1950 op gewezen, dat voor vele
huisvrouwen het verrichten van werk, dat elders rationeler, beter en
vlugger kan worden gedaan, uiterst deprimerend is. De veronderstelling, dat tegenzin in het huishoudelijk werk een oorzaak van een vermoeidheid kan zijn, die even drukkend is als vermoeidheid door zwaar
en te langdurig werk, werd in een onderzoek van GROSS en BARTLEY
van Washington State College bevestigd (6).
Hoe dit zij, de arbeidsphysiologie heeft een zekere plaatsbepaling
van de arbeid van de huisvrouw ten opzichte van beroepsarbeid mogelijk gemaakt, en kan aanwijzingen geven, in welke richting verlichting
van die arbeid te zoeken is, waar dit nodig wordt geacht.
De arbeid van de huisvrouw, zelfs in engere zin, is echter niet uitsluitend een kwestie van lichamelijke inspanning. Het is niet voor niets,
dat huishoudscholen en cursussen voor huishoudelijke voorlichting de
uiterste zorg besteden aan de opleiding, de vorming, en aan wat men
met een Amerikaanse uitdrukking zou kunnen noemen de „in service
training" van onze huisvrouwen. Huishoudelijke arbeid eist kennis en
handvaardigheid, om de meest uiteenlopende werkzaamheden te verrichten, inzicht en besluitvaardigheid bij het indelen van het werk en
het beheren van de geldmiddelen, tact in de omgang met anderen,
wilskracht om eentonig en weinig boeiend werk tot het einde toe vol
te houden, oplettendheid om alle voorvallen die zich in een huishouding tegelijkertijd afspelen, in het oog te houden.
De vraag, wat de functie van huisvrouw in dit opzicht inhoudt, kan
tot nu toe op grond van vergelijking met beroepsarbeid niet beantwoord worden, omdat de maatstaven ontbreken die hiervoor aangelegd zouden moeten worden. Wanneer de methoden van de werkclassificatie, die nu nog in een stadium van ontwikkeling zijn, in de
toekomst vervolmaakt zullen worden, zal het wellicht mogelijk zijn
ook langs deze weg te bepalen wat het werk inhoudt van een huisvrouw in een bepaalde, nader te omschrijven situatie. Dit zou van
groot belang zijn niet alleen voor de waardering van de functie van
huisvrouw, maar ook van specifiek vrouwelijke beroepen.
Maar ook op andere problemen, die met de arbeid van sommige
huisvrouwen samenhangen, zou een nieuw licht kunnen vallen. Men
kan, naar het mij voorkomt, zonder meer de voorspelling wagen, dat,
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ook bij de eenvoudigste stijl van leven, de functie van huisvrouw van
een gezin met kinderen bij een classificatie zou komen te liggen boven
het niveau van ongeschoolde arbeid, en wellicht niet beneden het
niveau van geoefende arbeid. In verband hiermede moet men ernstig
stil staan bij die gevallen, waar de maatschappij de toets der critiek
gaat aanleggen aan de arbeid van de huisvrouw.
Dit geschiedt daar, waar voor een gezin sprake is van sociale zorg,
en ook in de gevallen, waar de verzorging van de kinderen zo veel te
wensen overlaat, dat de Voogdijraad zich met het gezin gaat bemoeien.
Uit de rapporten, die door sociale werkers in deze gevallen worden
uitgebracht, treedt daarbij vaak het volgende, steeds dezelfde trekken
bevattende beeld naar voren van de huisvrouw en haar werkzaamheden: de huisvrouw is debiel, een sloofje, het huis ziet er rommelig
uit, een blind paard kan er geen schade doen, de kleding van de kinderen is vuil en wordt niet versteld, moeder kookt maar af en toe en
geeft van de schaarse geldmiddelen een gedeelte onnut uit.
Dit beeld stemt vrijwel overeen met de schildering, die HAVEMAN (7)
geeft van de huishouding in het asociale gezin, waar hij zegt: „Elke
regelmaat in de maaltijden ontbreekt. Is er geld aanwezig, dan komt
het beste van het beste op tafel, en is er geen geld, dan eet men niet
anders dan aardappels of haalt de voedselresten van kazerne of ziekenhuis. Aan de verzorging van het huis en de kleding wordt geen aandacht besteed. Zowel de woning als de kleding is steeds vuil en onverzorgd. Het valt op, hoe de kleren afgedragen worden. Nieuw trekt
men de schoenen en andere kledingstukken aan, en zonder aan reparatie te denken, wordt alles gedragen tot het versleten is."
O p grond van deze harde feiten zal de huisvrouw zeker in gebreke
gesteld worden.
Maar moet men zich niet veeleer afvragen, of van een, van nature
weinig begaafde huisvrouw niet het onmogelijke geëist wordt, en wel
in verschillende opzichten?
I n de eerste plaats is het vervullen van de functie van huisvrouw
met zeer beperkte geldmiddelen een zware opgave.
Eerder werd reeds de mening uitgesproken, dat die functie aanzienlijk meer eist dan b.v. ongeschoolde arbeid. Een man met dezelfde
begaafdheid als een huisvrouw in deze omstandigheden wordt het niet
kwalijk genomen dat hij het niet verder brengt dan tot ongeschoolde
arbeid, maar van de huisvrouw wordt geëist dat ze met een zeer geringe aanleg gekwalificeerd werk zal verrichten.
Daar komt nog het volgende bij. In deze gevallen worden van de
huisvrouw veel groter prestaties verwacht, dan van een huisvrouw
die, geestelijk en materieel, in gunstiger omstandigheden verkeert.
Deze huisvrouwen uit het milieu der asocialen ontbreekt het aan
alle hulpmiddelen en aan geld; daarom wordt er van haar geringe
capaciteiten des te meer en in vele gevallen het onmogelijke geëist.
Men moet zich eens voorstellen, wat het betekent, dat in derge-
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lijke gezinnen gewoonlijk bijvoorbeeld de naaimachine ontbreekt.
In principe is hier een parallel te trekken met de situatie van de
kleine boer, waarvan in het rapport „De kleine boeren op de zandgronden" van het Landbouw Economisch Instituut (8) gezegd wordt
„dat voor de zo nodige intensivering van zijn bedrijf zware eisen aan
zijn vakbekwaamheid gesteld worden, terwijl hij wat dit betreft niet
aan de spits staat en ook niet kan staan, omdat hij minder mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen."
En tenslotte wordt aan de huishouding van vrouwen uit het milieu
der asocialen door de maatschappelijke werker ook nog in een ander
opzicht vaak een onjuiste maatstaf aangelegd. HAVEMAN (5) schildert
in zijn boek over de ongeschoolde arbeider de verschillen tussen het
gezin uit de volksbuurt en uit het burgerlijk milieu, en doet daarin
uitkomen, op hoe totaal verschillende wijze in beide milieux de gezinseenheid beleefd wordt en hoezeer de sociale maatstaven in beide
milieux verschillen. Het spreekt vanzelf, dat daardoor ook de stijl van
huishouden in beide milieux verschillen moet, en voor degene die een
geval van verwaarlozing onderzoekt is het bijzonder moeilijk te beoordelen, wat in het milieu afwijking, wat normaal is.
Vooropgesteld, dat de verwaarlozing van de kinderen een objectief
criterium is voor het constateren van misstanden in een huishouding,
is toch een uiterste lankmoedigheid met huisvrouwen van dit type op
zijn plaats, een lankmoedigheid die in het werk van de kinderbescherming veelal tot uitdrukking komt in het aanstellen van een gezinsvoogd opdat ontzetting uit de ouderlijke macht vermeden kan worden.
Het ware echter te wensen dat met de gezinsvoogd ook de gezinsverzorgster in deze huishoudingen haar intree kon doen, in meer gevallen dan nu nog mogelijk is, opdat de huisvrouw onder goede leiding
de achterstand inhaalt en zichzelf leert helpen. Aan de opleiding van
deze huisvrouwen heeft in het verleden meestal alles ontbroken: het
is een gelukkig verschijnsel dat meer en meer de ogen open gaan voor
de noodzaak elk meisje onderwijs te geven, dat haar voorbereidt voor
haar taak als huisvrouw en moeder. Hierbij moet het gevaar vermeden
worden, dat Miss M A G GINNIS signaleert in een opstel over „Family
Centered Teaching" (9). I n de Verenigde Staten bestaat de neiging
de lessen in Home Economics te geven met als ideaal „the best way
of living, derived from the home back ground of the teacher, who is
usually from the middle class", Miss M c GINNIS wijst er op, dat het
voor elke huishoudlerares noodzakelijk is, bekend te zijn met de levenswijze van gezinnen met verschillende sociale achtergrond. Zodra in
ons land uit het sociologisch onderzoek nog meer bekend zal zijn over
het gezinsleven en de huishouding in verschillende sociale milieux,
zal ons huishoudonderwijs daar in hoge mate van kunnen profiteren.
De tot nu toe gehouden overwegingen op grond van de feiten, die
de arbeidspsychologie ons ter beschikking stelt, en van de - het zij toegegeven - min of meer speculatieve beschouwingen over een mogelijke
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werkclassificatie voeren tot de conclusie dat een aantal huisvrouwen
overbelast is. M e n kan echter constateren dat er andere groepen huisvrouwen zijn, van wie de huishoudelijke arbeid niet de volledige inzet
van haar capaciteiten vergt. In het algemeen genomen is dit een gelukkige staat van zaken, met het oog op de belangen van het gezinsleven. I n de kleine gezinnen, en ook in de gezinnen met geleidelijk
aan zelfstandig wordende kinderen, kan de huisvrouw soms zelfs over
meer tijd en arbeidskracht beschikken dan binnen haar huis aan te
wenden zijn. Het zou onjuist zijn te menen dat het overschot van capaciteiten van de huisvrouwen, dieweinig tedoen hebben, altijd geestelijk
productief gemaakt wordt. De gangbare grapjes over winkelende en
bridgende vriendinnen, over zich steeds ontwikkelende dames en pratende buurvrouwen hebben zeker een basis in de werkelijkheid. Ook
op geheel andere wijze kan dit overschot van capaciteiten derailleren,
zoals in het gedicht van ANNIE SCHMIDT: „de Poetsvrouw" getekend
wordt, waarin zij dicht:
Wie kwam er op het wonderlijk idee
dat men een huis heeft, om er in te leven?
Moet dat het doel zijn van een huis? Welnee,
het is er om een grote beurt te geven.
M a a r daartegenover staan de vele gevallen, waarin de huisvrouwen
met veel vrije tijd zich tot voortreffelijke gastvrouwen ontwikkelen,
die voor ieder in de kring van familie en vrienden aandacht hebben,
en die, als ze ouder zijn, een zekere mildheid en wijsheid op het leven
veroverd hebben. Zij zijn in alle sociale milieux te vinden, en de rust
die van hen uitgaat is in onze gejaagde wereld een kostbaar goed.
Het overschot van tijd en arbeidskracht betekent echter ook een
reserve in economische zin - een reserve die voor het Nederlandse
gezin voornamelijk in noodgevallen benut wordt. De gevallen, waarin
een Nederlandse huisvrouw uit persoonlijke voorkeur een beroep beoefent naast haar huishouding, zijn niet talrijk. Wellicht zouden zij
talrijker zijn wanneer er, zoals b.v. in de Verenigde Staten, meer
mogelijkheden zouden bestaan, werk voor halve dagen te vinden.
Voor de maatschappij wordt in Nederland deze reservebron voor
economische doeleinden niet zo sterk aangesproken als voor sociale
doeleinden. Het maatschappelijk en cultureel werk in ons land kan de
onbetaalde arbeid van vrijwillige krachten niet ontberen, en hier is
het, dat de arbeid van vele huisvrouwen tot zijn recht kan komen.
Het meest wordt deze bron van kracht benut binnen de kleinere gemeenschappen : in eigen kerk, eigen parochie, eigen dorp of eigen
wijk; ten bate van allerlei arbeid die als het ware in het verlengde
ligt van de arbeid in het gezin. Kleuteronderwijs, jeugdwerk, organisatie van gezinsverzorging en werk voor ouden van dagen wordt in
allerlei kleine kring door vrijwilligers tot stand gebracht: werk dat

190
niet zou geschieden wanneer niet ook vele huisvrouwen er h u n krachten aan zouden geven. Soms worden deze reserves voor maatschappelijke doeleinden als het ware gekanaliseerd. Het belangrijke werk van
de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers, dat sinds de bevrijding sterk
de aandacht heeft getrokken, berust geheel op het benutten van de
vrije tijd van vrouwen — huisvrouwen en niet huisvrouwen. In een
andere vorm geschiedt het in steeds meer van onze provincies door
het werk van de Gomité's voor Vrouwelijke Hulpverlening, waarvan
het eerste in 1939 werd opgezet in de provincie Drenthe door het O p bouworgaan. In federatief verband werken in Drenthe op provinciaal
en plaatselijk niveau de vertegenwoordigsters van alle vrouwenorganisaties samen, via deze vertegenwoordigsters worden de vrouwenorganisaties telkens bereid gevondenom, zoals hetverslagover 1945-1950 (10)
het uitdrukt, op verzoek van het opbouworgaan onder een stuk maatschappelijk werk, dat door vrijwilligsters verricht kan worden, haar
schouders te zetten. Het zijn zeer verschillende taken, die zo aangepakt
worden. Voorbeelden ervan zijn de volgende: de voorbereiding van
cursussen voor huishoudelijke voorlichting, het bezorgen van een vacantie in een gezin aan kinderen uit inrichtingen, maar ook het
enquêteren naar de stand van het gezinszorgingswerk in Drenthe in
1948 en naar de stand van de lectuurvoorziening ten plattelande in
1949. Jaarlijks opnieuw wordt de collecte „Octobermaand-Drenthem a a n d " door de vrouwelijke vrijwillige hulpverlening georganiseerd.
Dank zij de toewijding van huisvrouwen uit alle kringen, leden van
vrouwenorganisaties uit alle Drentse steden en dorpen, komt welk j a a r
een aanzienlijk bedrag voor sociaal werk bijeen: in de 5 jaren van
1947-1951 in totaal f158.000,—, geen gering bedrag voor een provincie
met 285.000 inwoners. Een belangrijk stuk sociaal werk dat voor een
groot gedeelte uit deze collecte gefinancierd wordt komt weer regelrecht aan de huisvrouw ten goede. Elkj a a r kunnen ruim 400 vrouwen
een week rust komen nemen in het Drentse tehuis voor vermoeide
huisvrouwen; werd destijds de inrichting uit de collecte bekostigd,
nu wordt elk j a a r het exploitatietekort bestreden uit de bijeen gebrachte gelden. Met belangrijke bedragen kunnen voorts andere takken
van sociaal werk gesteund worden, zoals jeugdzorg en bouw van
kleuterscholen. Voor sommige daarvan legt dit door particulier initiatief bijeengebracht geld de basis voor de aanvrage van overheidssubsidie.
In steeds meer provincies vond in de loop der jaren een dergelijke
coördinatie van het vrouwelijk hulpwerk plaats, overal aangepast aan
de regionale omstandigheden. Hopenlijk zal ook op landelijk niveau
de samenwerking, die in de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke
Vrijwillige Hulpverlening haar vorm moet krijgen, er in slagen een
waarlijk nationale bundeling van vrouwelijk hulpwerk tot stand te
brengen, waarin toch ook regionale aspecten, die vooral voor het
platteland zo belangrijk zijn, tot hun recht zullen komen.
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Ook op een ruimer gebied dan de practische sociale arbeid wordt
geprofiteerd van de reserve aan tijd en kracht die bij sommige huisvrouwen aanwezig is. Er kan gewezen worden op de arbeid die ook
door haar in het bestuur van land, provincie en gemeente verricht
wordt, en op talrijke andere plaatsen in het openbare leven. Huisvrouwen op deze posten blijven echter uitzonderingen. Geen uitzondering is het werk van de huisvrouw in haar eigen organisaties: de
vrouwenorganisaties die er in ons land in allerlei schakering van
levensovertuiging en sociale achtergrond zijn. Deze organisaties hebben veelal tot doel, haar leden ontspanning en vorming te geven; in
de confessionele organisaties neemt bovendien de verdieping van het
geloofsleven een zeer grote plaats in. Meer en meer wordt door de
leiding van deze organisaties echter aanvaard, dat ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse cultuur
bij de vrouwen een zekere verantwoordelijkheid ligt. I n en door de
vrouwenorganisaties wordt op deze ontwikkeling invloed uitgeoefend,
die belangrijk kan zijn, naast de directe invloed die van de vrouwen
in het openbare leven uitgaat.
BOUMAN heeft dit voor de Verenigde Statiën geconstateerd in zijn
boekje „Volk in Beweging" (11). In ons land doet sinds de bevrijding
het tijdens de bezetting illegaal opgerichte Nederlandse Vrouwencomité, waarbij 14 van de grootste vrouwenorganisaties zijn aangesloten, in dit opzicht belangrijk werk, maar ook in de afzonderlijke
organisaties is een neiging te bespeuren, om studie te maken van
kwesties die onderwijs, gezondheidszorg, sociale zorg en de culturele
belangen van het Nederlandse volk en zijn groeperingen betreffen en
met acties alsresultaat van deze studie naar buiten te treden. Daarmee
wordt soms op gelukkige wijze een aanvulling genoemd op de economische activiteit van de maatschappelijke organisaties van de heren
der schepping.
Als voorbeeld daarvan kan aangehaald worden de tentoonstelling
„Woning en Kleding voor ons" die ditj a a r op de agrarische jaarbeurs
werd ingericht voor twee samenwerkende Bonden van Plattelandsvrouwen, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse J a a r beurs. Wie van het terrein vol landbouwmachines deze expositie
binnen stapte, kon constateren hoe er naar gestreefd werd, richting te
geven aan de ontwikkeling van de stijl van wonen voor het plattelandsgezin en van de kleding voor de plattelandsvrouw. Voor dit alles
droeg een commissie van huisvrouwen uit de beide Bonden de verantwoordelijkheid - huisvrouwen die juist omdat zij met hart en ziel
huisvrouw zijn, dit werk tot een goed einde konden brengen.
Zijn wij met dit alles niet ver van de arbeid van de gewone huisvrouw afgeraakt? Ik meen van niet. Het is verheugend dat de huisvrouw op deze wijze ook de maatschappij tot haar arbeidsterrein heeft
kunnen maken, een arbeid waarvan ook haar gezin de vruchten kan
plukken. De huisvrouw, die dit werk in de maatschappij op zich
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neemt, kan dit des te beter doen, naarmate zij zich aan haar werk in
huishouding en gezin geestelijk gebonden acht, en aan haar taak als
huisvrouw een zekere zelfbewustzijn ontleent. En dat mag zij van
ganser harte doen. Al mag dan de arbeid van de huisvrouw door de
maatschappelijke ontwikkeling economisch minder belangrijk geworden
zijn, toch eist die arbeid de capaciteiten en in vele gevallen de inzet
van de krachten van een volledig mens.
In een ouder boek over rationalisatie van de huishouding „ O r d e en
methode in de gezinshuishouding" van PAULETTE BERNEGE (12) worden verschillende typen van huishoudingen geschilderd. Uit één van
deze typen is alle huishoudelijke arbeid verdwenen, omdat die door
vakkundigen buitenshuis gedaan wordt, en van dit type wordt gezegd,
dat het geheel beantwoordt aan de sociale evolutie en de eisen van de
moderne tijd. Bij deze visie op de huishouding wordt voorbij gezien
aan de functie die de huishoudelijke arbeid als zodanig in het gezin
heeft. PAULETTE BERNEGE haalt als voorbeeld de Amerikaanse huishouding aan. Nu is het merkwaardig dat door een kennismaking met
de Amerikaanse huishouding juist de indruk verkregen wordt dat de
huishoudelijke bezigheden de band in het gezin versterken :het samen
bezig zijn in de keuken van de huisvrouw en gezinsleden, het samen
zorgen voor de verbetering van het eigen huis hebben daarginds zeker
een positieve waarde in het gezinsleven. Dit doet vermoeden dat de
huishoudelijke arbeid betekenis kan hebben, niet alleen door de resultaten, maar in zichzelf. Heeft zij die ook waar de huisvrouw alleen
bezigis? Zeker is,dat van het „bezig zijn" van de huisvrouw een zekere
gezelligheid kan uitgaan, die wellicht het meest spreekt tot de kinderen,
die zich in die gezelligheid veilig en geborgen weten. Bijzonder werk
in huis kan geen kind zich laten ontgaan: het wil er bij zijn. O p het
platteland is het feit, dat er thuis geslacht wordt, een volkomen geldig
excuus om van een clubbijeenkomst weg te blijven. Wanneer de naaister in huis is moeten de kinderen er bij zijn, om te zien wat er gebeurt. Ook voor de ouderen bevat het werk van de huisvrouw iets
van hetzelfde element: in het weten dat er iets voor „ o n s " gedaan
wordt, wordt de saamhorigheid van het gezin als het ware tastbaar.
I n daden wordt een verbondenheid tot uitdrukking gebracht, die niet
op gelijkwaardige wijze in woorden te uiten zou zijn. W a a r de huisgenoten met de huisvrouw werkzaamheden delen - en waar geschiedt
dit tegenwoordig niet tot op zekere hoogte? - kan dit in versterkte
mate gelden.
Deze positieve kanten zullen echter des te beter tot hun recht komen, naarmate de last van de arbeid minder zwaar drukt. De studie
van de arbeid van de huisvrouw en al wat daarmee samenhangt, haar
opleiding, haar huis, het materiaal waar zij mee werkt, haar werkmethoden, haar omstandigheden, kan er in hoge mate toe bijdragen
om dit te bereiken.
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Aan het slot van mijn rede gekomen, zij het mij vergund, mijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot hoogleraar in de landbouwhuishoudkunde.
Mijne Heren Curatoren,
Het is op Uw voordracht, dat ik tot dit ambt geroepen werd. Ik
dank U voor het vertrouwen dat U in mij gesteld hebt, ik verzeker U
dat ik alles wat in mijn vermogen ligt zal doen, om de taak, die mij
toevertrouwd wordt, zo goed mogelijk te vervullen en om de studie
in de Landbouwhuishoudkunde tot bloei te brengen.
Mevrouw en mijne Heren Hoogleraren,Lectorenen Docenten,
Ik gevoel het als een grote onderscheiding, in Uw kring te worden
opgenomen. Ik ben er mij van bewust dat ik, en dit niet uitsluitend
omdat ik een nieuwe tak van wetenschap vertegenwoordig, een nieuw
element in Uw midden breng.
Ik weet, dat velen van U de ontwikkeling van de studie in de landbouwhuishoudkunde met belangstelling volgen en ik ben er zeker van
dat tussen ons een prettige en vruchtbare samenwerking kan groeien.
Hooggeleerde Brouwer en Venema,
Voor het begrip en de belangstelling, die U beiden voor het tot
stand komen van de nieuwe studierichting in woord en daad hebt
getoond, ben ik zeer erkentelijk.
Met U, hooggeleerde BROUWER, zal ik in de toekomst, naar ik hoop,
veel contact hebben. V a n U w grote kennis van en belangstelling voor
de vraagstukken op het terrein van de menselijke voeding zal in de
toekomst de studierichting Landbouwhuishoudkunde, naar ik hoop,
mogen profiteren.
HooggeleerdeHofstee,
De vele gesprekken, die ik in twee werelddelen met U over de problemen van huishouding en samenleving mocht voeren, hebben mij
er steeds meer van overtuigd, van hoe groot belang sociologisch inzicht is voor het bestuderen van de huishouding. Het stemt mij tot
grote vreugde, dat ik in de toekomst met U zal mogen samenwerken.
De vriendschap, die ik in U w gastvrij huis mocht genieten bij mijn
komst in Wageningen, is voor mij van de grootste waarde; ook dit wil
ik hier gaarne uitspreken.
Hoogedelgestrenge Van de Plassche,
U w medeleven in alles, wat met studie en onderzoek in de landbouwhuishoudkunde samenhangt, heeft mij steeds zeer getroffen.
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Ik hoop dat ik ook in de toekomst op Uw inzicht een beroep zal mogen
doen.
HooggeachteMejuffrouw Smit,
Uw steeds weer uitgesproken overtuiging, dat ook voor het huishoudonderwijs en de huishoudelijke voorlichting de basis gelegd moet
worden door wetenschappelijk onderzoek, dat zich op de vraagstukken
van de huishouding richt, heeft velen de ogen doen opengaan voor
de mogelijkheden die op dit gebied nog te verwezenlijken zijn. I n
zeker opzicht zijt gij mijn leermeesteres geweest: in de discussies, die
nu reeds sinds 1936 voortduren, hebben wij het hele terrein van de
huishouding ontelbare malen doorkruist. Ik hoop dat ons contact,
dat ook overigens voor mij zo veel betekent, in de komende jaren
even hecht mag blijven als het tot nog toe geweest is.
De aanwezigheid van zovelen van U, met wie ik in de afgelopen
jaren nauw heb mogen samenwerken, in de provincie Drenthe, in de
vrouwenorganisaties, de plattelandsorganisaties, het nijverheidsonderwijs, de organen voor huishoudelijke voorlichting en de Nederlandse
Huishoudraad, stemt mij tot grote vreugde.
In vele opzichten was ik als Hollandse, als stadsmens en als huisvrouw zonder specifiek huishoudelijke opleiding bij mijn intrede in
Uw midden een vreemde. De wijze, waarop ge mij al samenwerkende
in de problematiek van het sociale leven, van het platteland en van de
huishouding hebt willen binnenvoeren, heeft gemaakt dat ik allengs
tot Uw kring ben gaan behoren.
Ik vertrouw dat ik voor de ontwikkeling van studie en onderzoek in
de Landbouwhuishoudkunde Uw deskundige hulp zal mogen inroepen.
Dames enHerenStudenten,
Voor de meesten Uwer staat de landbouwhuishoudkunde tamelijk
ver van het terrein van Uw belangstelling. Enkelen van U hebben het
echter reeds gewaagd, de studie in deze nieuwe richting te beginnen.
Tot hen wil ik mij gaarne in het bijzonder wenden. In mijn rede
heb ik U niet alle gebieden kunnen tonen, waarover Uw studie zich
zal moeten uitstrekken. De vraagstukken van voeding, kleding en
woning zullen daartoe behoren, telkens geplaatst in het organisch
geheel dat elke huishouding, groot of klein vormt, en bezien tegen
de achtergrond van de economische en sociale omstandigheden die
mede de situatie van elk gezin of groep bepalen.
Het zal de taak van mij, en van mijn toekomstige medewerkers zijn,
U in deze problemen in te leiden, er Uw belangstelling voor te wekken
en U leiding te geven bij het bestuderen van onderdelen, opdat Gij
in de toekomst de wegen, die op dit terrein nog grotendeels gezocht
moeten worden, mee zult kunnen verkennen. Uw eigen aanleg en
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voorkeur zal in de keuze van deze onderdelen mee bepalend zijn.Op
deze wijze zal de landbouwhuishoudkunde, Uw eigen vorming en Uw
toekomstig werk ten bate van de huisvrouw het beste gediend zijn.
Ik hoop echter dat onze aanraking zich niet tot het gebied vande
landbouwhuishoudkunde zal bepalen. Het Wageningse studentenleven- en nu kan ikin het algemeen spreken- heeft mijn volle belangstelling, ikvoel mij erom verschillende redenen persoonlijk aan verbonden. Ikbeschouw het als een voorrecht erop geheel onambtelijke
wijze deel aante hebben, door hetfeit datmijn dochter aan deze
hogeschool studeert.
Tot U, lieve dochter, kan ik niet veelzeggen. Ik weet dat wij beiden
denken aan hem, die door zijn wezen en werken in zo sterke mate de
richting van ons beider leven heeft bepaald.
Lieveouders,

Tot U wil ikslechts zeggen, hoe onuitsprekelijk dankbaar ik ben,
dat gij hier op deze dag aanwezig kunt zijn.
Gij broers enzusters, zult hetmij niet kwalijk nemen datik één
onder Uspeciaal dank, voor wat zij indeze laatstejaren voor mijis
geweest.
Van U,mijn jongere zuster enoudere collega, heb ikindeze tijd
meer steun ontvangen dan ik in woorden zou kunnen uitdrukken.
Ik heb gezegd.
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Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool, Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten, Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten, en voorts gij allen,
die mij met Uw aanwezigheid vereert,
Dames en Heren,
Ik wil heden trachten U in kort bestek een schets te geven van
de uiteenlopende gebieden van onderzoek waarop de wiskundige
proeftechniek wordt toegepast, toegelicht met enkele sprekende
voorbeelden. Dit aantal gebieden en de verscheidenheid der vraagstukken is in de laatste 30 jaar sterk gegroeid. Het is thans zo, dat
men nauwelijks een publicatie, waarin quantitatieve gegevens worden besproken, ter hand kan nemen, of men vindt daarin de conclusies gestaafd met behulp van standaardafwijkingen, regressie- en
correlatie-coëfficiënten, betrouwbaarheids-intervallen en wat er zo
meer behoort tot de taal der statistiek. Al moge het zijn dat dit wel
eens wat overbodig lijkt en dat dezelfde conclusies ook wel verkregen zouden zijn zonder meer wiskunde toe te passen dan op de
lagere school is opgedaan, het blijft een voordeel, dat toepassing
van moderne methoden in zekere mate waarborgt tegen onjuiste
conclusies. Zoals de ploeg en de eg onmisbare werktuigen zijn van
de landbouwer, zo is de wiskundige proeftechniek het waardevolle
werktuig van de landbouw-onderzoeker geworden.
De vrij plotselinge populariteit van de nieuwe methoden is m.i.
in hoofdzaak terug te voeren tot twee omstandigheden. De eerste
is, dat in 1908 door een thans klassieke publicatie van „Student"
een haast onoverkomelijke hindernis voor de toepassing op een
klein aantal waarnemingen werd opgeruimd, doordat daarin werd
aangegeven op welke wijze de grotere onzekerheid verbonden aan
kleine aantallen exact kan worden verdisconteerd. Voordien moest
de nadruk, welke in de waarschijnlijkheidsrekening werd gelegd op
de voorwaarde van een groot aantal gevallen, wel afschrikkend werken. Grote aantallen parallel-waarnemingen — na genoemde publi-
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catie kunnen we zeggen van de orde van 30 of meer — waren immers bij de meeste proeven eenvoudig niet mogelijk.
Een tweede stimulerende factor was het werk van R. A. Fisher,
die zich bij het landbouwproefstation „Rothamsted" speciaal wijdde
aan de ontwikkeling van statistische methoden voor het landbouwkundig onderzoek. De tussen 1925 en 1946 verschenen 10 edities
van zijn boek „Statistical Methods for Research Workers" en talrijke publicaties van hem en zijn leerlingen getuigen van de ontwikkeling die het vak in deze jaren doormaakte. Vooral de methode
der variantie-analyse, die in allerlei richtingen werd uitgebouwd,
verspreidde zich in korte tijd over de gehele wereld en vond toepassing op vele gebieden van wetenschap. De in principe eenvoudige gedachtengang waarop zij berust geeft, ook aan degenen die onbekend moeten blijven met de wiskundige grondslagen, vertrouwen in het gebruik ervan.
In de landbouwwetenschap, biologie, genetica, medische wetenschap en economie is de wiskundige statistiek een instrument voor
dagelijks gebruik geworden. De factor, die deze wetenschappen
gemeen hebben is, dat men waarnemingen verricht aan levende
organismen, individuen dus, die steeds in zekere mate een individuele reactie vertonen op wijzigingen van het milieu, dus ook op
de opzettelijke wijzigingen, die het onderwerp van onderzoek zijn.
Het is deze individuele reactie, die een element van onzekerheid
brengt in alle conclusies die men uit het onderzoek trekt. De taak
van de wiskundige proeftechniek is, aan de ene kant, aan te geven
op welke wijze het onderzoek dient te worden ingericht, opdat de
individuele variatie niet verward wordt met de gemeenschappelijke
reactie, die wij willen leren kennen; aan de andere kant, de mate
van onzekerheid van de conclusies aan te geven, zodat de onderzoeker weet welk vertrouwen hij in zijn bevindingen kan hebben.
Uit het voorafgaande volgt, dat indien men de individuele reactie
kan beperken het onderzoek aan nauwkeurigheid en aan zekerheid
wint. Dit is dan ook het eerste streven van de onderzoeker, die een
zuiver wetenschappelijk probleem onder handen heeft. De physioloog, die de werking van een hormoon-preparaat onderzoekt zal
voor zijn onderzoek proefdieren kiezen van zoveel mogelijk dezelfde
genetische afstamming, eenzelfde leeftijd, gelijk lichaamsgewicht
enz. Het tegengestelde is het geval als het doel van het onderzoek
is een goed gefundeerd advies aan de practijk te geven. Voordat het
uitgedokterde hormoon-preparaat zonder risico als recept kan worden voorgeschreven zal het voorzichtig moeten zijn beproefd op een
zo uiteenlopend materiaal als mogelijk is.
Bij het veldproeven-onderzoek is deze omstandigheid een van de
belangrijkste moeilijkheden. We kunnen de waarde van een bemestingsschema of van een aantal rassen van een landbouwgewas zeer
nauwkeurig in een veldproef vaststellen; het isechter veel moeilijker
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op grond daarvan een advies voor een gehele landbouwstreek te geven. In Indonesië werd, om dit bezwaar op te vangen, bij het veldproeven-onderzoek een speciale vorm van proeven ingeschakeld, die
bestond uit een serie kleine proefjes, verspreid over het landbouwgebied dat voor toepassing in aanmerking kwam. Herhaling van de
proeven gedurende enkele jaren isverder nodig om over uitkomsten
te beschikken bij verschillend seizoen-verloop. In Nederland ontwikkelde Ir W. C. Visser de methode der polyfactor-analyse mede op
grond van dergelijke overwegingen.
Een andere bijzonderheid van dit soort onderzoek is, dat het
meestal van belang is diverse groeifactoren gelijktijdig bij de proef
te betrekken. Het is heden ten dage regel, dat men meer geïnteresseerd is in de zgn. interacties dan in de simpele effecten van de onderzochte maatregelen; het kan b.v. zijn dat een bepaald bemestingsschema pas tot zijn recht komt bij een gewijzigde grondbewerking,
zodat het nodig is bij het onderzoek gelijktijdig met het bemestingsschema, de grondbewerking te variëren. De neiging bestaat daarom
de veldproeven hoe langer hoe ingewikkelder te maken, een streven
dat zonder een efficiënte opzet en statistische analyse al gauw kan
leiden tot een chaotische verzameling gegevens, waaraan kop noch
staart te herkennen zijn. Statistici hebben zich met veel vindingrijkheid geworpen op het probleem, hoe een groot aantal factoren is
onder te brengen in een proef van redelijke afmetingen en toch
een voldoende nauwkeurigheid te bereiken. Wij beschikken thans
over een grote verscheidenheid van schema's voor dit doel.
Het voorgaande had in het bijzonder betrekking op proeven.
Algemener speelt de statistiek een grote rol bij wat men samenvattend het voorspellen kan noemen, een onderwerp waaraan de
Nederlandse Statistische Vereniging onlangs haar jaarlijkse Statistische Dag heeft gewijd. Anders dan bij de waarzeggerij komen hier
geen inspiratie verwekkende middelen, zoals kristallen bollen of
het praecipitaat in een koffiekopje aan te pas. De gang van zaken is
in het kort als volgt.
Ten einde b.v. te berekenen hoe hoog een dijk moet worden
gebouwd om een redelijke beveiliging tegen vloed te leveren, kan
men trachten de in het verleden waargenomen hoogwaterstanden
te correlleren met de factoren die hierop invloed uitoefenen, laten
we zeggen, windrichting en windkracht. Lukt het nu om een regressieformule op te stellen, die berekende vloedstanden levert welke
goed aansluiten bij de waargenomene, dan is er een redelijke basis
voor het geloof, dat zij bij benadering ook zal kloppen voor andere
dan de waargenomen waarden van de oorzakelijke factoren. Vult
men nu in de formule uitzonderlijke waarden in voor de oorzakelijke factoren, dan kan men een schatting maken van de waterstand,
die hiermee zou moeten samengaan. Maar meer dan dat: uit de fre-
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quentie waarmee de uitzonderlijke waarden in het verleden zijn
voorgekomen, is ook een schatting te maken voor de kans op gelijktijdig optreden van de uitzonderlijke waarden en dus van de
kans dat een zo hoge vloed zich zal voordoen. Aan de interessante
voordracht van Prof.Mazure op genoemde Statistische Dag ontleen
ik demededeling,dat opeen dergelijke wijze de hoogte van de dijken
der Zuiderzeepolders zijn berekend. De hoogte en sterkte van onze
zeedijken berusten in het algemeen niet op zulke beschouwingen;
trouwens, uit een statistisch onderzoek van Ir P. J. Wemelsfelder
van 1939 blijkt dat het niet mogelijk is een maximale waterstand
aan te geven, wél kan men de kans schatten op het overtreffen van
een bepaalde waterstand.
De doeltreffendheid van dit soort voorspellingen hangt vooral af
van de kracht van het verband tussen de beschouwde oorzakelijke
factoren en het te voorspellen verschijnsel. Een voorbeeld van voorspellingen op lange termijn zijn die van het Koninklijk Magnetisch
en Meteorologisch Observatorium te Djakarta betreffende de datum
van het invallen van de natte moeson, die reeds sedert vele jaren
worden uitgegeven. Het behoeft geen betoog, dat in een land waar
de landbouw geheel beheerst wordt door het water-vraagstuk, deze
voorspellingen van eminent belang zijn.
Tamelijk nieuw is de toepassing van wiskundige statistiek in de
industrie. Het betreft daarbij in hoofdzaak de statistische kwaliteitscontrôle en de keuring op kwaliteit van massa-artikelen.
In de hedendaagse industrie worden vaak zeer hoge eisen gesteld
aan de nauwkeurigheid van onderdelen, die in massa door een machine worden gemaakt. Het is ondoenlijk, of althans niet rendabel,
deze alle stuk voor stuk te keuren; een statistisch onderzoek leert nu,
hoe nauwkeurig de door de machine afgeleverde artikelen zijn; uit
de waargenomen variaties berekent men de grenzen waarbinnen de
afwijkingen van de norm, behoudens een kleine kans,moeten liggen.
Men kan dan volstaan met periodiek een monstertje te controleren,
het resultaat op een grafiek uit te zetten en zodoende het fabricatieproces in het oog houden. Afwijkingen van de instelling van de machine blijken onmiddellijk door te grote of te frequente afwijkingen
op de grafiek. Een belangrijk voordeel van de methodiek is de eenvoud ervan; voor de controle is geen enkele speciale bekwaamheid
nodig.
Bij de keuring van partijen gaat het er om uit een steekproef
het gehalte aan af te keuren artikelen te bepalen. Statistische methoden gebaseerd op de binomiale kansverdeling of op de kansverdeling van Poisson, maken het mogelijk om bij iedere grootte van
steekproef een grens aan te geven, waarboven (of zo nodig waar beneden) het gehalte niet zal liggen, behoudens een kans, die voorgeschreven kan worden. Zonder de kostbare en tijdrovende controle
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van elk artikel afzonderlijk kan de fabrikant op deze wijze een rationele garantie aan de afnemer aanbieden.
Een geheel nieuw terrein van toepassing is in de jongste wereldoorlog ontwikkeld, nl. hetgeen men in het Engels „operationsresearch" noemt en waarvoor Ir Sittig de benaming „beslissingskunde" heeft voorgesteld. Hiermee duidt men de onderzoekingen
aan van statistici, die toegevoegd waren aan de staven van leger, vloot
en luchtmacht, zowel bij de centrale hoofdkwartieren waar over
strategie en tactiek werd beslist, als aan de fronten waar onmiddellijk gegevens werden verzameld over het effect van een of andere
wijziging in de strijdvoering of van het gebruik van een nieuw wapen. In hun boek „Methods of Operations Research" behandelen
P. M. Morse en G. E. Kimball tientallen gevallen uit de krijgsvoering, waar een mathematische analyse leidde tot een rationele oplossing, waar men zich voordien met gissingen tevreden had moeten
stellen.Devraagstukken bestrijken welhaastalle facetten van deoorlogsvoering: bescherming van convooien, jacht op vijandelijke onderzeeërs, gebruik van afweergeschut, strategische en tactische bombardementen en vele andere onderwerpen. Soms is de wiskundige
behandeling uiterst eenvoudig en wordt alleen een objectieve instelling en de durf om een scherpe redenering toe te passen op gebrekkig lijkende gegevens vereist. Een interessant voorbeeld is het
volgende. In 1941 en 1942 woedde ter zee de zgn. Slag om de Atlantische Oceaan, de strijd dus om het open houden van de aanvoerlijnen naar Engeland, tegen de uiterst gevaarlijke duikbootaanvallen
van de Duitsers. Een simpele rangschikking van de gegevens omtrent
de verliezen aan schepen, per aangevallen convooi, naar grootte van
het convooi, aantal aanvallende duikboten en aantal beschermende
oorlogsschepen leerde, dat als eerste benadering gold, dat het aantal
getorpedeerde schepen evenredig is met het aantal aanvallende
duikboten, omgekeerd evenredig met het aantal convoyerencle'
oorlogsschepen en onafhankelijk van het aantal schepen in het convooi. Voorts was het aantal vernietigde duikboten evenredig én
met het aantal aanvallende duikboten én met het aantal convoyerende oorlogsschepen. Berekent men nu hieruit de verhouding van
het aantal tot zinken gebrachte duikboten tot het aantal getorpedeerde koopvaardijschepen per aanval, dan blijkt die evenredig te
zijn met het kwadraat van het aantal convoyerende oorlogsschepen.
De aanbevolen oplossing, nl. vergroting van de convooien, waardoor
meer oorlogsschepen ter bescherming konden worden toegevoegd,
had een nog veel groter effect dan berekend was, doordat duikbootaanvallen zo riskant werden, dat een belangrijk aantal onderzeeërs
van dit oorlogsterrein werden teruggetrokken.
Zoals het geval is met de meeste vindingen ten bate van het vernietigingsbedrijf van de oorlog bleken de methoden van „operations
research" ook nuttig voor vreedzame doeleinden. Zij worden nu
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gebruikt bij de oplossing van minder macabere vraagstukken, zoals
de keuze van plaats of inrichting van een fabriek, verkeersproblemen en dergelijke.
Een zeer bijzondere plaats neemt de wiskundige statistiek in met
betrekking tot de erfelijkheidsleer. Hier geldt niet, dat „Students"
oplossing van het probleem van kleine aantallen de weg vrijmaakte
voor het gebruik van statistische methoden. Voordat de splitsingswetten van Mendel waren herondekt en daarmee een revolutie in
de erfelijkheidsleer inzette, was de statistiek de enige bruikbare
methode om het verschijnsel van vererving objectief aan te tonen.
Nog sterker, belangrijke onderdelen van de statistische theorie werden ontwikkeld omdat zij voor erfelijkheidsstudies nodig waren;
als voorbeeld noem ik slechts de regressie-coëfficiënt en X2, het criterium voor de mate van aanpassing van empirische aan theoretische frequenties. Het was de grote statisticus Karl Pearson, die de
erfelijkheidsleer van die tijd op een exact fundament plaatste. Na
de opkomst van de nieuwe genetica is de betekenis van de statistiek echter niet afgenomen, hetgeen niet behoeft te verwonderen:
het mechanisme dat het verschijnsel van erfelijkheid beheerst, de
combinatie van genen, bleek een soort kansspel te zijn. Het ligt
voor de hand, dat de waarschijnlijkheidsrekening —oorspronkelijk
de leer van het kansspel — te hulp wordt geroepen bij de interpretatie van erfelijkheidsproeven. Wel is opvallend, dat wederom een
groot mathematicus, R. A. Fisher, ook weer bij het ontwikkelen
van wiskundige methoden voor het erfelijkheidsonderzoek zelf een
der vooraanstaande genetici van zijn tijd werd. De statistiek en de
erfelijkheidsleer hebben van deze combinatie groot voordeel getrokken.
In het voorgaande zijn enkele toepassingsgebieden van de wiskundige proeftechniek kort geschetst. Ik vraag thans Uw aandacht
voor een probleem dat velen, wiskundigen zowel als natuurwetenschappelijke onderzoekers, heeft bezig gehouden, nl. of methoden
berustende op een abstracte theorie —de waarschijnlijkheidsrekening — eigenlijk wel geschikt kunnen zijn voor waarnemingsmateriaal dat uit de levende natuur stamt. Bij vele methoden wordt
uitgegaan van de veronderstelling dat de variërende waarnemingen
zichgroeperen volgens de bekende toevalskromme van Gauss, en dat
alleen de schaarste aan waarnemingen oorzaak is, dat we die verdeling niet waarnemen. Eengrappenmaker heeft eensgezegd,dat iedereen in de normale verdeling gelooft, de wiskundigen, omdat zij denken dat haar algemene geldigheid door de biologen is aangetoond en
de biologen omdat deze menen, dat zij door de wiskundigen is bewezen. Zo staan de zaken niet meer. Uit eigen ervaring kan ik zeggen,
dat degene die met veldproeven te maken heeft op dit punt al gauw
argwaan krijgt en na enige tijd tot de conclusie komt, zeer vaak zo
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niet meestal, met niet normaal verdeeld materiaal te doen te hebben. Hij zal niet geneigd zijn om, als eens Quetelet, verrukt uit te
roepen: „als men de gegevens maar rangschikt volgens grootteklassen, dan blijkt achter de schijnbare chaos de schoonste orde te
heersen", doch zich eerder bezorgd afvragen: „zijn de uitspraken,
die ik doe op grond van aan tabellen ontleende kansgetallen eigenlijk wel wat waard?" Tenslotte zal hij zich waarschijnlijk troosten
met de gedachte in ieder geval een objectieve maatstaf te gebruiken
bij het vellen van een oordeel, en verder trachten de oorzaken van
de optredende onregelmatigheden op te sporen en waar mogelijk
te elimineren.
Men zal misschien vragen, waarom men dan zo hardnekkig vasthoudt aan de normale verdeling. Het antwoord luidt, enerzijds, dat
men dit ook niet altijd doet — ik kom hierop later terug —anderzijds, dat het waarnemingsmateriaal wel kan doen twijfelen aan de
kromme van Gauss, maar dat meestal een basis ontbreekt voor de
veronderstelling van een andere verdeling; de proefgegevens zijn
bijna steeds volslagen ontoereikend om daaruit de ten grondslag
liggende verdeling te bepalen.
Het ligt voor de hand dat getracht is na te gaan of de fouten die
men maakt door de onjuiste hypothese te handhaven ernstig zijn.
Langs empirische weg kan dit geschieden door uit te gaan van een
zeker niet normale verdeling, hieruit een groot aantal steekproeven
trekken en nagaan of de grootheid die men onderzoekt, b.v. het gemiddelde, in de steekproeven belangrijk anders verdeeld is, dan bij
normaal materiaal.
Het heeft aan dergelijke onderzoekingen niet ontbroken. Eden
en Yates vermelden in een artikel van 1933, dat de reeds eerder genoemde verdeling van Student is onderzocht voor steekproeven uit
driehoekige, rechthoekige en zelfs U-vormige verdelingen. Het
hoeft niet te verwonderen, dat in dergelijke bizarre gevallen geen
bevredigende overeenstemming is gevonden; genoemde auteurs
concluderen terecht dat zij geen verband houden met de onregelmatigheden, die de proefnemer in de practijk kan verwachten tegen
te komen. Zij zelf onderwierpen een voor de variantie-analyse
fundamentele grootheid, Fishers „z", aan een onderzoek op de volgende wijze. Het uitgangsmateriaal bestond uit hoogte-metingen
van 256 tarweplanten; ten gevolge van het zgn. plafond-effect, het
verschijnsel nl. dat de planten in een veldje met een gemiddeld
goede stand minder variëren dan die in een vakje met een slechte
stand, vertoonde de verdeling een uitgesproken negatieve scheefheid. Het lijkt dus alsof de planten onder gunstige omstandigheden
naderen tot een maximale waarde waarboven ze niet kunnen uitkomen, terwijl onder ongunstige voorwaarden de variatie-mogelijkheid ruimer is. Dit materiaal werd nu geheel behandeld als een
gewone vakkenproef, door 4 fictieve objecten over de veldjes te
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verdelen in 8-voudige herhaling. Er zijn (24)8 of rond 10 miljard
dergelijke verdelingen mogelijk, waarvan de schrijvers er 1000 willekeurig uitkozen en voor elk de waarde van „z" berekenden. De
frequentie-verdeling van de 1000 waargenomen waarden van „z"
werd nu vergeleken met de theoretische, die gebaseerd is op de veronderstelling dat het materiaal normaal is. Het resultaat was verrassend gunstig; de mate van aanpassing was niet slechter dan in 1
op de 3 gevallen uitsluitend op grond van het toeval te verwachten
is. Mogen we aannemen dat de planthoogte een goede indicator is
voor de productie dan blijkt dus dat afwijkingen van een orde als
in dit practijkgeval werd waargenomen, weinig invloed hebben op
deze grootheid.
Ook langs theoretische weg is dit probleem aangepakt. Het is
niet mogelijk hierop in te gaan, ik wil alleen vermelden dat de resultaten tot voorzichtigheid manen: de benadering is goed mits de
aantallen niet te klein zijn. We dreigen dus in zekere zin terecht
te komen in de vóór-Student'se situatie, dat we toch met grote
aantallen moeten werken. Toch ben ik van mening dat men ernstige fouten kan vermijden, mits men het object waarmede men
werkt goed kent en bij het onderzoek voldoende critisch blijft.
Een eenvoudig voorbeeld van het geval dat men kan vermoeden
dat een transformatie van de waargenomen grootheid een betere
aansluiting bij de normale theorie zal geven ontleen ik aan de techniek. De slijtage-weerstand van autobanden onderzoekt men door
de te vergelijken banden op een aantal auto's te monteren en na
verloop van tijd de hoeveelheid afgesleten rubber per 1000 km door
weging of meting te bepalen. Het blijkt dan, dat de slijtage sterk
afhangt van de wielpositie, doordat factoren als sturing, aandrijving, kleine onvermijdelijke verschillen in de afstelling van remmen en schokbrekers, alle invloed hebben op de mate van slippen
en de slip tenslotte de slijtage veroorzaakt. Men kan deze invloed
vrij goed elimineren door de banden beurtelings in alle wielposities te plaatsen, doch de nadelige invloed op de nauwkeurigheid
wordt daarmee niet weggenomen. Is er nl. een verschil in slijtageweerstand van twee banden, dan zal dit groter uitvallen in een
wielpositie waar snelle slijtage plaats vindt dan in een positie waar
deze klein is. Het gemiddelde verschil dat men waarneemt wordt
dus belast met een grote fout. Men kan verwachten, dat slijtageverhoudingen minder variabel zijn dan slijtage-verschillen, zodat
het voor de hand ligt met de logarithmen van de slijtage-coëfficienten te werken, hiertussen de gemiddelde verschillen te berekenen
en deze tenslotte terug te transformeren in de oorspronkelijke eenheden. Men vindt dan de slijtage-verhoudingen nauwkeuriger bepaald dan direct uit de waarnemingen mogelijk is. Deze, en verschillende andere transformaties zijn in de proeftechniek van veel
belang gebleken.
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De meest radicale en wellicht ook meest belovende weg om aan
de moeilijkheid van niet-normale verdelingen te ontkomen is, het
ontwikkelen van methoden, waarbij t.a.v. de vorm van de kansverdeling in het geheel geen veronderstelling wordt gemaakt, zgn.
parameter-vrije methoden. Men houdt zich al vele jaren hiermee
bezig, maar deze richting in de proeftechniek is toch nog in volle
ontwikkeling. Het is waarschijnlijk, dat deze methoden ook bij het
landbouwkundig onderzoek veel toepassing zullen vinden. Aan de
hand van een eenvoudig voorbeeld moge ik het principe van de
parameter-vrije methode demonstreren.
Stel dat men een nieuw spuitmiddel tegen aardappelziekte wil beproeven, waartoe men van een aantal veldjes, paarsgewijze op de
akker gelegen, telkens één met het gebruikelijke, het andere met het
nieuwe middel bespuit. Voor elk veldjespaar noteert men nu slechts
of hetgene dat met het nieuwe middel werd behandeld meer of minder opbracht dan zijn buur. Is het nieuwe middel een aanwinst, dan
moet er aanmerkelijk vaker „meer" dan „minder" zijn genoteerd;
zijn de middelen vrijwel gelijkwaardig dan moet „meer" en „minder" ongeveer even vaak voorkomen. De uitdrukkingen „aanmerkelijk vaker" en „ongeveer even vaak" zijn natuurlijk te vaag om als
grondslag voor een conclusie te dienen. Men kan ze echter door de
volgende redenering preciseren. Indien de spuitmiddelen even effectief zouden zijn geweest — men noemt dit het stellen van de nul-hypothese—dan zijn andere,niet ter zakedoende,oorzaken verantwoordelijk voor het verkregen aantal „meer" en „minder". Heeft men er
nu voorgezorgd datalleen het toeval,b.v.door hetwerpen vankruis of
munt, heeft uitgemaakt welk veldje van elk paar met het nieuwe
middel werd behandeld, dan is ook alleen door het toeval de verdeling in „meer" en „minder" tot stand gekomen. Het is nu slechts
een eenvoudig vraagstuk om uit te rekenen hoe groot de kans is om
door het toeval van een gegeven aantal paren minstens het aantal
malen „meer" te krijgen, dat in feite is waargenomen. Is die kans
groot, dan wijst de uitslag niet op een verschil tussen de beide
middelen, is zij klein dan zal men de nul-hypothese verwerpen.
Welke kans klein genoeg is om de nul-hypothese te verwerpen, is
geen statistisch vraagstuk; deze kans die tevens het risico aangeeft
dat ten onrechte tot een verschil wordt geconcludeerd, moet de
proefnemer zelf kiezen. Voor een juiste opzet van de proef, met
name voor het bepalen van het minstens nodige aantal veldjesparen, is het noodzakelijk dat hij deze kans van te voren kiest; het
gevaar bestaat anders, dat de verlangde verwerpingskans niet gehaald kan worden en dan is de proef vruchteloos.
Men kan het bezwaar maken, dat op deze wijze alleen eventueel
wordt uitgemaakt dat het nieuwe middel beter isdan het oude, doch
niet hoeveel effectiever het is,dus hoeveel kg per ha meer opbrengst
daardoor werd verkregen. Het isdaartoe echter alleen nodig de nul-
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hypothese te herzien. Zou het middel duurder zijn of onhandiger
in het gebruik, dan heeft men slechts alle opbrengstverschillen
te verminderen met een bedrag dat nodig is om dit bezwaar te
compenseren, endan de toets toe te passen op denieuwe verschillen.
Er isbij het bovenstaande geen rekening gehouden met de grootte
van de verschillen, doch alleen met hun teken. Het verwaarlozen
van een zo belangrijk gegeven moet natuurlijk een verlies aan nuttig effect meebrengen, d.w.z. dat een groter aantal veldjesparen
nodig zijn om eenzelfde verwerpingskans te bereiken als wanneer
de opbrengstverschillen wel bij de beoordeling waren betrokken.
Dit is echter juist het essentiële van de parameter-vrije methode:
door de grootte der verschillen te negeren vermijden we elke veronderstelling omtrent hun grootte-verdeling. De proefnemer zal
moeten kiezen tussen twee mogelijkheden: of meer werk en kosten,
maar minder gissen, of gemakkelijker tot conclusies komen, maar
daartoe meer durven veronderstellen. De keuze zal natuurlijk afhangen van het risico dat het object toelaat, maar zeker ook van het
temperament van de onderzoeker.
Dames en Heren,
Ik ben hiermede aan het einde gekomen van mijn rede, waarin
ik getracht heb U een idee te geven van de markten waar de kramer
in wiskundige statistiek zijn waren slijt en van de aard van de goederen die hij in zijn mars draagt. Het landbouwkundig onderzoek
heeft in belangrijke mate geïnspireerd tot de ontwikkeling van deze
practische tak van wiskunde. Het is een mooi voorbeeld van hoe
theorie en practijk bevruchtend op elkaar kunnen inwerken.
Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool,
Ik beschouw het als een eer, die mij grote verplichtingen oplegt,
dat U mij heeft voorgedragen voor benoeming tot Lector aan deze
Hogeschool. Ik zal mij ten zeerste inspannen om deze verplichtingen volledig in te lossen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Behalve een docerende taak behelst mijn opdracht het bevorderen van het gebruik van statistische methoden bij het landbouwkundig onderzoek. Voor dit deel van mijn taak zal Uw medewerking onmisbaar zijn. Ik moge de hoop uitspreken dat een intensieve
samenwerking tot stand zal komen en dat deze niet uitsluitend tot
mijnen nutte zal zijn.
Hooggeleerde Van Uven,
Met blijdschap grijp ik deze gelegenheid aan om van mijn diepe
erkentelijkheid jegens U te getuigen. U leidde mij in, in de weten-
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schap, die mijn werkkring bepaalde. Uw gedegen en grondige colleges, waarin U de behandeling van moeilijke onderwerpen steeds
wist aan te passen aan de wiskundige kennis van Uw toehoorders,
heb ik altijd bewonderd. Met dankbaarheid gedenk ik ook de vele
blijken van vriendschap die ik van U mocht ontvangen.
Hooggeleerde Kuiper,
Mijn werk zal ten nauwste met het Uwe samenhangen, waar de
stof die ik voor de studenten zal behandelen bestaat uit practische
uitwerking van de kennis die zij bij U hebben opgedaan. De hartelijke wijze waarop U mij aan de Landbouwhogeschool heeft ontvangen is voor mij een borg, dat ik op Uw steun mag rekenen.
Waarde Van der dessen,
Onder Uw uitmuntende leiding werkte ik in Indonesië bijna 20
jaar, jaren waarin het Algemeen Proefstation voor de Landbouw tot
grote bloei kwam, doch waarin wij ook, als een der gevolgen van de
verwoestende oorlog, een harde strijd moesten voeren tegen een,
naar ik vertrouw, tijdelijke teruggang van deze instelling. Een
hechte vriendschap, zoals zich tussen ons ontwikkelde, verrijkt het
leven. Ik ben daar zeer dankbaar voor.
Mijne Heren Directeuren en Collega's van de Rubber-Stichting,
Aan de Rubberstichting kwam ik in aanraking met vraagstukken
van een geheel andere aard dan waarmee ik in de landbouw te
maken heb gehad. Ik heb daar veel van geleerd en ben verheugd
dat aan mijn contact met U door mijn benoeming hier niet een
einde is gekomen.
Dames en Heren Studenten,
Indien U mocht vrezen, dat ik U zal belasten met een aanzienlijke hoeveelheid wiskunde boven het reeds zo uitgebreide leerplan,
dat bij de landbouwstudie nu eenmaal onvermijdelijk is, kan ik U
geruststellen. De wiskundige proeftechniek is gebaseerd op de wiskunde waarvan U elders kennis heeft genomen.
Ik hoop in staat te zullen zijn U te tonen hoe nuttig het is bekend
te zijn met moderne methoden van proefopzet en daardoor Uw belangstelling te wekken voor dit practische vak.
Ik dank U voor Uw aandacht.

14. B E G I N S E L E N V O O R H E T E C O N O M I S C H
H A N D E L E N VAN DE O N D E R N E M E R
I N DE L A N D B O U W
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BIJZONDER HOOGLERAAR IN DE CHRISTELIJKE ECONOMISCHE EN
SOCIALE POLITIEK IN DE LANDBOUW AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 9 JUNI 1953 DOOR
D R . W.
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Excellenties,
Mijnheer de Voorzitter van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal,
Mijne Heren Bestuurders en Curatoren van de
Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer te Wageningen,
Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Professoren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Studenten,
en gij allen, die mij de eer aandoet bij deze plechtigheid tegenwoordig te zijn,
Dames en Heren,
Het wil mij voorkomen dat aan een rede waarmede een bijzonder
hoogleraar zijn ambt aanvaardt een drietal eisen mag worden gesteld. In de eerste plaats behoort hetgeen wordt betoogd wetenschappelijk verantwoord te zijn; daarnaast zal zijn rede een aanduiding
dienen te bevatten van de richting waarin zijn onderwijs zich zal
bewegen en tenslotte zal — in verband met het gehoor — het gebodene verstaanbaar moeten zijn voor een ruimere kring dan die der
vakgenoten.
Het zal duidelijk zijn, dat het niet gemakkelijk is aan dit drietal
eisen — wetenschappelijk verantwoord, programmatisch en eenvoudig — gelijkelijk te voldoen. De geringe zelfkennis die ik bezit, stelt
mij toch wel in staat te concluderen dat de derde eis — gezien mijn
antecedenten — niet de grootste moeilijkheden zal opleveren.
Teneinde te trachten aan bovengenoemde eisen enigermate te
voldoen, zou ik in dit uur enkele opmerkingen willen maken over
het economisch handelen van de ondernemer in de landbouw. Ik
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acht de keuze van dit onderwerp niet geheel onverantwoord, daar
mijn leeropdracht betrekking heeft op de economische en sociale
agrarische politiek en ik van oordeel ben dat de agrarische ondernemer in dit geheel de centrale figuur is.
Ik stel mij dan voor kortelijk stil te staan bij de ondernemer in de
landbouw. Voorts wil ik nagaan welke economische handelingen
deze ondernemer verricht, om tenslotte de vraag onder het oog te
zien of aan dit economisch handelen bepaalde normen ten grondslag
behoren te liggen en zoja, welke.
De ondernemer in de landbouw staat aan het hoofd van een landbouwonderneming. Bij een andere gelegenheid karakteriseerde ik
de landbouwonderneming als een samenstel van mensen en middelen, dat zich, geleid door de economische norm, richt op de voortbrenging van plantaardige en/of dierlijke producten 1.
Zoals bekend is, behoren de landbouwondernemingen —althans
in ons land — in het algemeen tot de kleine ondernemingen. In economisch opzicht zijn zij niettemin belangrijk door hun grote aantal.
Volgens de laatst beschikbare gegevens 2 zijn er in ons land 282119
land- en tuinbouwbedrijven, waarbij de allerkleinste buiten beschouwing zijn gelaten. Men kan zeggen dat de landbouw in Nederland getypeerd wordt door de zelfstandige, particuliere ondernemingsvorm. Er is aanleiding aan te nemen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Wanneer het rapport van de plancommissie
van de Partij van de Arbeid oproept tot bestudering van het voor en
tegen van de socialisatie van de grond, wordt tegelijk verzekerd dat
dit eventueel zal geschieden: vanzelfsprekend onder behoud van de
particuliere bedrijfsvorm 3.
Een groot deel van deze ondernemingen zijn zgn. gezinsbedrijven. (Ik volg hier het spraakgebruik in de landbouw, dat bij voorkeur niet van onderneming, doch van bedrijf spreekt.) De ondernemer en zijn gezin wonen in de meeste gevallen op het bedrijf en
de gezinsgemeenschap is vaak tevens arbeidsgemeenschap.
In de economische literatuur 4 wordt vooral gedurende de laatste
tientallen jaren veel aandacht besteed aan de ondernemer en zijn
functies, mede in verband met de gewijzigde economische en sociale omstandigheden. Door Van Deventer wordt in zijn proefschrift
„Wins en prijsteorie" een verdienstelijke samenvatting van deze literatuur gegeven 5. Zo werd ook op de Landdag voor economen, gehouden te Utrecht op 8 Maart 1952, door een drietal prominente
figuren de functie van de ondernemer in het huidige tijdsbestek
aan de orde gesteld 6. Het valt bij kennisneming van verscheidene
verhandelingen over dit onderwerp op,dat nu en dan de kleine zelfstandige ondernemer wel even wordt genoemd, doch dat alle aandacht wordt geconcentreerd op de problematiek van de figuren die
aan het hoofd van grote ondernemingen staan. Bij de ontwikkeling
van de naamloze vennootschap en de opkomst van semi-overheidsbe-
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drijven staat de theorie voor de moeilijkheid om uit te maken wie
in dit organisme deeigenlijke ondernemer is.Zowijst Haccoû 7er op
dat in onze maatschappij de figuur van de ondernemer wel een permanent verschijnsel is, doch noch het uitgangspunt van de winstmaximalisatie noch dat van het door Schumpeter en Knight ingevoerde begrip van de dynamiek, volledig voldoen.
Een belangrijk gedeelte van deze beschouwingen gaat echter aan
mijn onderwerp voorbij. Het isimmers niet moeilijk om in ons land
in een landbouwonderneming de ondernemer aan te wijzen? Deze
onderneming beschikt niet over een directeur, die wel de onderneming leidt doch niet financiert. In een landbouwonderneming zoekt
men te vergeefs naar het hoofd van de verkoopafdeling, naar de personeelchef, naar de leider van de productieafdeling, enz. De ondernemer in de landbouw beheert in het overgrote deel van de gevallen
de productiemiddelen grond, kapitaal en arbeid zelfstandig en hij
exploiteert de onderneming voor eigen risico. Ook wanneer hij de
grond niet in eigendom heeft doch pachter is,draagt hij zelf het risico van de onderneming.
Toch zou het onjuist zijn te menen dat de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkeling zijn positie als ondernemer geheel
onberoerd heeft gelaten 8. In de eerste plaats is het, tengevolge van
de volledige occupatie van de bodem en de gegeven graad van bevolkingsdichtheid bijna onmogelijk als zelfstandig ondernemer in
de landbouw een geheel nieuw bedrijf te stichten, hetgeen in de industrie herhaaldelijk voorkomt. Het geheel op eigen kosten en voor
eigen risico ontginnen van woeste grond of het inpolderen van
nieuw land behoort tot de zeldzaamheden. In het overgrote deel van
de gevallen geschiedt dit door de Overheid en kan de boer of tuinder beginnen met de exploitatie van een reeds gesticht bedrijf. Dat
dit op het oude land in nog sterkere mate geldt, behoeft geen betoog.
Weliswaar zijn in de tuinbouw, in de fruitteelt en in de sierteeltsector de mogelijkheden iets groter, doch ook hier ontmoet men
voor dit soort pionierswerk allerlei belemmerende factoren.
Voorts kan er op gewezen worden dat tengevolge van de bemoeiingen van de Overheid met de landbouw, van het streven naar bestaanszekerheid en van het bestaan van al of niet doeltreffende prijsgaranties, de risicofactor in de landbouw aan betekenis heeft ingeboet 9. Op wellicht een enkele uitzondering na komt het gedurende
de laatste jaren niet voor dat een landbouwonderneming wegens
blijvend ongunstige bedrijfsresultaten moet worden beëindigd. De
zelfstandige ondernemer in de landbouw ziet de risico's die hij kan
lopen — althans in verschillende sectoren — aanmerkelijk beperkt.
Niet de spanning van het al of niet ondernemer kunnen blijven,
doet hem zijn ondernemersactiviteit tot het uiterste ontplooien. De
dynamiek van het ondernemer-zijn in de landbouw is ook in dit opzicht verzwakt. Hoezeer het belang van de landbouw en het alge-
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meen belang hiermede ook zijn gediend, het gevaar dreigt toch dat
de ondernemer zich niet steeds van deze min of meer kunstmatige
factoren bewust is,en dat in dezelfde mate waarin zijn risico's worden beperkt ook zijn zelfstandigheid als ondernemer wordt ingekort.
De functie van de ondernemer in de landbouw heeft ook wijzigingen ondergaan ten gevolge van de resultaten van de landbouwwetenschap in technische zin, waardoor eveneens de risico's van het
ondernemerschap —door oogstbederf, optreden van ernstige veeziekten, enz. — belangrijk worden verminderd. Als voorbeelden
noem ik slechts de aanwending van zeer gevarieerde kunstmeststoffen, van voorbehoedmiddelen, van chemische bestrijdingsmiddelen
en de voortschrijdende mechanisatie. Soms komen daarvoor echter
andere risico's in de plaats, zoals mogelijke verstoring van het bacteriënleven in de grond, enz.
Tenslotte is gedurende de laatste decennia de collectieve behartiging van ondernemersbelangen in de landbouw — waarover straks
nader — van betekenende invloed geworden op de aard en omvang
van de economische activiteit van boer en tuinder.
Ik moet in verband met mijn onderwerp van een nadere uitwerking van deze gewijzigde positie van de landbouwondernemer afzien. Het doel van deze opmerkingen was slechts een schetsmatig
beeld te geven van de huidige ondernemer in de landbouw die door
middel van de aanwending van grond, kapitaal en arbeid zich, voor
eigen risico, bedrijfsmatig richt op de voortbrenging van plantaardige en/of dierlijke producten.
Thans ga ik over tot een nadere beschouwing van de economische
handelingen die door de ondernemer in de landbouw worden verricht. De kern van het menselijk handelen op economisch gebied
ligt in het doelmatig beheer van schaarse middelen voor een veelheid van doeleinden 10. Alvorens nu nader in te gaan op de zin van
dit economisch handelen, komt het mij gewenst voor de economische
handelingen van de ondernemer nader te onderscheiden. Het zwaartepunt ligt hier ongetwijfeld bij het economisch handelen van de
individuele ondernemer binnen zijn onderneming. De kleine ondernemer is daar de initiatief nemende leider van een productieproces, dat in eerste aanleg voor zijn risico plaats vindt n . Volgens
een, ook door Levenbach 12 gevolgde, onderscheiding zijn aan zijn
werkzaamheden drie zijden te onderscheiden: le. de regeling van
de commerciële zijde, waaronder de financiering van de onderneming; 2e. de regeling van de techniek of de organisatie van het
voortbrengingsprocédé; 3e.de regeling van de arbeidsverhoudingen.
In het bedrijf van een zelfstandige ondernemer waarin met arbeiders wordt gewerkt, is de ondernemer dus leider in commerciële
zin, leider van het productieproces en leider van de arbeidsgemeenschap. Rottier l s geeft er in zijn prae-advies, dat hij uitbracht op de

211
reeds eerder genoemde Landdag voor economen, de voorkeur aan
een viertal onderdelen van de huidige ondernemersfunctie te onderscheiden, ni. de interne economische functie, de interne sociale
functie, de externe economische functie en de externe sociale functie. Zoals nog nader zal blijken acht ik ook deze indeling van betekenis, daar aan de door mij genoemde drieledige onderscheiding in
de ondernemersfunctie telkens een interne en een externe zijde te
onderkennen is.
Bezien wij de door mij gemaakte onderscheiding in de functies
van de ondernemer nader, dan blijkt zijn ondernemersactiviteit bij
de uitoefening van de eerste en de derde functie direct gericht te
zijn op de verhouding tot zijn medemens (koper, verkoper, verpachter, credietgever, arbeider) en bij de uitoefening van de tweede functie voornamelijk op de zakelijke productiefactoren (bodem, werktuigen of gereedschappen). Deze onderscheiding in de ondernemersactiviteiten geldt begrijpelijker wijze niet alleen voor de ondernemer in delandbouw, doch voor de kleine zelfstandige ondernemer
in het algemeen. Wanneer Luyckx u in zijn dissertatie „Het ambacht in de huidige maatschappij" het ambachtsbegrip nader definieert, vindt men daarin dezelfde elementen terug die hierboven
voor de zelfstandige ondernemer in de landbouw werden genoemd.
Toch vertonen de activiteiten van de ondernemer in de landbouw een eigen aspect. Dit is o.m. een gevolg van het feit dat het
gebruik van de bodem een zo belangrijke plaats inneemt, dat de
weersomstandigheden — en dit geldt vooral voor zijn optreden als
leider van het productieproces — vaak van beslissende betekenis zijn
en dat men in de landbouw overwegend met levende planten en
dieren te doen heeft.
Het is echter noodzakelijk er op te wijzen dat naast de economische handelingen binnen of vanuit de individuele landbouwonderneming, met name gedurende de laatste vijftig jaren, ook de collectieve economische activiteit in de landbouw in belangrijke mate is
toegenomen. Samkalden 15 heeft daarvan in zijn inaugurele rede —
voor een ander doel — nog eens een korte en duidelijke samenvatting gegeven. Saai 16 spreekt zelfs van een ontwikkeling van een organische naar een organisatorische plattelandssamenleving. Men zou
het ook zo kunnen uitdrukken dat de individuele ondernemer vrijwillig een gedeelte van zijn economische activiteit heeft overgedragen aan daartoe geëigende organisaties.
Als verlengstuk van zijn commerciële handelingen zien wij talrijke coöperaties optreden. Voor de organisatie van het voortbrengingsproces op het bedrijf heeft hij —vaak op initiatief of onder
leiding van de Overheid —een gedeelte van de proefneming, de
voorlichting, de rassenkeuze, enz. vrijwillig gedelegeerd aan daartoe opgerichte instituten, verenigingen en diensten. Als leider van
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de arbeidsgemeenschap is zijn handelingsbevoegdheid beperkt binnen de ruimte, die de werkgevers- en werknemersorganisaties in de
landbouw hem als gevolg van de afsluiting van collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gelaten.
Anderzijds kan hij als lid van genoemde coöperaties, verenigingen of instellingen, extern invloed op deze activiteiten uitoefenen.
Met Rottier zou ik dit zijn externe economische en sociale functies
kunnen noemen.
Straks zullen, naast de reeds thans bestaande agrarische wetgeving, ook de regelingen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganen
aan zijn individuele vrijheid van handelen in economicis bepaalde
grenzen stellen.
Kortheidshalve ga ik echter op deze beperkingen thans niet nader in en aanvaard ik deze feitelijke omstandigheden als voor de
ondernemer in de landbouw gegeven data.
Tot nu toe heb ik getracht U de ondernemer in de landbouw
voor te stellen en de door hem te verrichten individuele en collectieve economische handelingen enigermate te rubriceren. Thans
kom ik aan het belangrijkste deel van mijn betoog, ni. de vraag of
aan dit economisch handelen bepaalde richtlijnen of normen ten
grondslag behoren te liggen. Zo juist zagen wij dat de kern van het
economisch handelen ligt in het doelmatig beheer van schaarse middelen voor een veelheid van doeleinden.
Eerst iets over de veelheid van doeleinden die bij het economisch
handelen wordt nagestreefd. In navolging van Van der Kooy 17
maak ik onderscheid tussen de normen waaraan het economisch
handelen is gebonden en de doeleinden met het oog waarop wordt
gehandeld. De rangschikking der doeleinden is essentieel voor de
economische beslissing. Het is een veelheid van doeleinden die de
beslissing welke aan het economisch handelen voorafgaat, beïnvloedt. Talrijke beslissingen worden vaak met het grootste gemak,
meestal onbewust of uit gewoonte genomen. Een belangrijke, niet
alles overheersende plaats neemt het winstmotief in. Doch daarnaast ook de instandhouding, uitbreiding en verbetering van de
onderneming. Ook de te verwachten vergroting of betere spreiding
van de werkgelegenheid op het bedrijf kunnen van invloed zijn op
de beslissing. Vermeerdering van geldbezit, doch ook meer vrije tijd,
hoger aanzien, grotere zedelijke voldoening, gemakkelijker productiemethoden, vermindering van risico's weegt de ondernemer af tegen de te brengen offers 18. Zelfs het er op na houden van een bepaalde liefhebberij kan van invloed zijn op zijn beslissing.
Op deze beslissingen hebben ook zijn aanleg en ontwikkeling, de
kwaliteit, de ligging en de grootte van zijn bedrijf invloed, evenals
de samenstelling van zijn gezin en het al of niet beschikbaar zijn
van arbeidskrachten. De vraag of als zelfstandig doeleinde voor de

213

economische handeling van de ondernemer in de landbouw ook het
algemeen belang kan gelden, zou ik met Cobbenhagen 19 in het algemeen ontkennend willen beantwoorden. Voor de individuele
boer of tuinder, als kleine ondernemer, is het gehele complex van
belangen, die in het algemeen belang onderling worden afgewogen,
is het algemeen belang een te vaag en te onbestemd en aldus te onzeker begrip, dan dat hij hiermede bij zijn economisch handelen in
belangrijke mate rekening zou kunnen houden. Voorts moet worden bedacht dat de individuele boer of tuinder zo goed als geen invloed kan uitoefenen op de afzet en prijsvorming van de door hem
af te leveren producten. Voor zover hij echter — soms na voorlichting door anderen — in een bepaald geval het algemeen belang wel
kan overzien, dient hij daarmede rekening te houden. Cobbenhagen 20 noemt, in een ander verband, grote ondernemers, tengevolge van de economische macht die zij kunnen uitoefenen, zelfs publieke figuren, van wie een groot stuk van het algemeen belang afhankelijk is geworden.
Ten aanzien van de instellingen en organisaties van de agrarische
ondernemers die voor een deel de collectieve economische belangen
van de individuele ondernemers behartigen, zal het algemeen belang, voor zover dit wordt gekend en kan worden overzien, echter
een meer belangrijk element vormen bij het nemen van beslissingen van economische aard. Bij het functionneren van de toekomstige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw krijgt de
behartiging of inachtneming van het openbaar belang zelfs een bijzonder accent.
Liggen er nu aan het economisch handelen van de agrarische ondernemers ter bereiking van de eerder genoemde doeleinden ook
bepaalde beginselen of normen ten grondslag? Zijn er beginselen,
normen of richtlijnen waarnaar de economisch handelende boer of
tuinder zich behoort te richten, zowel bij de keuze uit een veelheid
van doeleinden als bij de wijze waarop hij zijn gekozen doeleinde
tracht te bereiken? Het antwoord op deze vraag is van grote betekenis voor de wijze waarop de agrarische ondernemer zijn taak opvat en uitvoert.
Ik stel mij op het standpunt dat elk mens, als naar Gods beeld
geschapen, bij al zijn handelingen onderworpen is aan het grote beginsel — wellicht nog beter: gebod —,God lief te hebben boven alles en de naaste als zich zelf. In de tien geboden vinden wij een nadere weergave van dit grote gebod. Gezien de bewoordingen waarin deze decaloog is gesteld, sluit zij aan bij de omstandigheden, zoals deze golden in de Oud-Testamentische tijd. De kern is hier van
absolute gelding, doch de bewoordingen zijn gebonden aan die tijd.
Deze geboden dragen een absoluut karakter, in deze zin dat zij altijd, overal en tegenover iedereen gelden.
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Hierbij aan sluit het beginsel, of wellicht juister: de op de Heilige Schrift steunende belijdenis, dat God als Schepper van hemel en
aarde alle dingen onderhoudt en bestuurt en dat in beginsel door
Christus' verlossingswerk de Schepping, die door de zondeval werd
verdorven, weer is herschapen. God heeft de Schepping op een bepaalde wijze ingericht en het is de mens gegeven in de practijk van
het leven van deze ordeningen iets op te merken 21.
Naast deze beide theses zou ik ook beginselen van het handelen
willen noemen, de richtsnoeren die rechtstreeks daaruit voortvloeien 22. Zo acht ik het economisch beginsel van doelmatige besteding der schaarse middelen, het sociaal beginsel van de samenleving in menselijke gemeenschap, het juridisch beginsel der gerechtigheid en het zedelijk beginsel der menselijke verantwoordelijkheid
te behoren tot de christelijke beginselen 2S. Het zou mij echter te
ver voeren thans het verband met gebod en ordeningen nader te
adstrueren. Ik ben van oordeel dat deze richtsnoeren of beginselen
gefundeerd zijn in de beide eerdergenoemde uitgangspunten. De
beginselen van doelmatigheid, gemeenschap, rechtvaardigheid en
verantwoordelijkheid mogen nooit worden ontdaan van het verband met het grote gebod der liefde en mogen niet worden gezien
los van de in het menselijk leven gestelde ordeningen Gods. Geschiedt dit wel dan ontaardt de doelmatigheid gemakkelijk in een
dorre efficiency, de gemeenschapsgedachte in een verstikkend collectivisme, de gerechtigheid in een modern „ius vitae ac necis" en
de verantwoordelijkheid in oud of nieuw liberalisme.
Berkhof 2i heeft in zijn referaat, geschreven voor de Christelijke
Sociale Conferentie 1952, als leidende gedachte op sociaal-economisch terrein genoemd de „menselijkheid". Deze menselijkheid betekent volgens hem dan enerzijds een „menswaardig bestaan" en
anderzijds het dragen van „verantwoordelijkheid". De zo juist door
mij genoemde beginselen zijn, naar ik meen, in deze beide begrippen wel onder te brengen. Toch hecht ik er aan mij hier tevens aan
te sluiten bij hetgeen Herman Ridderbos 25 in dit verband opmerkt,
nl. dat wij om de „menselijkheid" waarlijk te kunnen dienen, ook
de eigen zin en structuur van de werkelijkheid om ons heen hebben
op te sporen en te eerbiedigen. Dat is ook het essentiële van de gedachte van de „souvereiniteit in eigen kring" — door Kuyper 26 geponeerd en door Dooyeweerd 27 en anderen nader uitgewerkt —,
waarover de discussie onlangs is heropend 28.
Ik beëindig deze algemene opmerkingen over de christelijke beginselen voor het menselijk handelen met de waarschuwing, dat met
het plaatsen van het praedicaat „Christelijk" grote voorzichtigheid
moet worden betracht. Niet elke richtlijn of gedragsregel die ons in
bepaalde omstandigheden of in een bepaalde tijd redelijk en practisch voorkomt, mag maar terstond op zo hoog niveau worden ge-
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bracht. Niet alleen dat het lichtvaardig gebruik van deze aanduiding afstotend werkt, ook het ongemotiveerd gebruik van deze zware termen dient uiteindelijk de goede zaak niet. Op gevaar af misverstaan te worden zou ik willen zeggen: het aantal christelijke beginselen isniet zogroot. Voor het overige zijn het vaak onvolkomen
menselijke gevolgtrekkingen.
Na deze korte uitweiding over de beginselen in het algemeen, zou
ik dus willen concluderen dat de economisch handelende ondernemer in de landbouw zich, zowel bij de keuze uit een veelheid van
mogelijke doeleinden, als bij de wijze waarop hij de gekozen doeleinden tracht te realiseren behoort te richten naar de door mij aangeduide beginselen 29. Vaak zijn de na te streven doeleinden niet
economisch van aard, doch meestal wel economisch relevant. Bij zijn
economisch gerichte handelingen ter bereiking van de gekozen doeleinden behoort het economisch beginsel van de doelmatigheid leidinggevend te zijn. Hoewel echter het economische een eigen zin
en structuur en een niet tot andere aspecten te herleiden kern
heeft 30 , is het toch niet te isoleren van het volle leven waarin de
mens een opdracht heeft te vervullen. Het economische is een aspect van de volle werkelijkheid, doch binnen die werkelijkheid bevindt zich een belangrijk gebied waar het economisch beginsel der
doelmatigheid domineert.
Bij beschouwing van de drieledige functie van de agrarische ondernemer, zoals die hiervoor werd aangegeven, valt het op dat de
beslissingen die aan het economisch handelen vooraf gaan, van zeer
verschillende draagwijdte zijn. Wel geldt voor alle handelingen de
economische norm van de doelmatigheid, doch in het ene geval is
de hantering van deze norm veel meer onderhevig aan naastliggende normen dan in het andere geval. De economische beslissing of
nog meer kosten zullen worden aangewend ter verkrijging van een
hogere opbrengst in geld en producten (b.v. het al of niet aanwenden van een hoeveelheid kunstmest) ligt niet zo onder direct beslag
van de sociale, juridische en zedelijke normen als het nemen van
maatregelen die de ondernemer als hoofd van de arbeidsgemeenschap treft (b.v. het al of niet ontslaan van een arbeider).
Met Hennipman si ben ik van oordeel dat er zelfs plaats is voor
het onderscheid tussen economische en technische doelmatigheid.
Als voorbeeld van het laatste zou kunnen worden genoemd de beslissing omtrent het tijdstip en de wijze waarop een bepaald bestrijdingsmiddel wordt toegepast. Men zou de technische doelmatigheid een verschijningsvorm van de economische norm kunnen noemen. Een algemeen gangbare terminologie bestaat er, ook volgens
Hennipman, evenwel niet.
Het is ook sociaal van veel betekenis of bij de gevolgen van het
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economisch handelen het belang van de medemens direct of indirect betrokken is. Vooral in kleine ondernemingen worden er talrijke economische handelingen verricht die van geringe betekenis
zijn voor de naaste. De moeilijke vraag doet zich hierbij voor wanneer het niet opvolgen van de gestelde normen als positieve overtreding moet worden gezien en wanneer de niet inachtneming van
de normen vóór alles als gevolg van ons gebrekkig inzicht, van onze
menselijke onvolkomenheid moet worden gekwalificeerd 32. Steeds
zal het echter aankomen op een verantwoorde ontplooiing der productieve krachten zonder verabsolutering noch van de economische
noch van de sociale norm of welke andere norm ook. Macfie 33 heeft
in zijn „An essay on economy and value" een onderzoek ingesteld
naar het zelfstandig normkarakter van het economisch aspect van
onze gecompliceerde werkelijkheid en als het normatieve ziet hij
„de juiste geproportionneerdheid". Verwaarlozing van de juiste geproportionneerdheid kan — zoals wij zagen —leiden zowel tot liberalistische als tot collectivistische economische opvattingen. De geschiedenis heeft dit meer dan eens bewezen. Het streven naar een
juiste geproportionneerdheid zal op het inachtnemen van de reeds
eerder door mij genoemde beginselen moeten steunen.
Naar mijn mening geldt het voorgaande eveneens voor de collectieve economische handelingen die de ondernemer in zijn drieledige
functie verricht of laat verrichten. Ook dan rust op de economische
norm van de doelmatigheid de invloed o.a. van de sociale, de juridische en de ethische normen. Hierbij doet zich de vraag voor in
hoeverre op deze terreinen de noodzaak aanwezig is om deze collectieve arbeid in levensbeschouwelijk gefundeerde organisaties te
doen plaats vinden. De grenzen van deze samenwerking zijn ook
thans nog in discussie34. Op de derde Kaderconferentie van de
Christelijke Middenstandsbond op 18 en 19 September 1951 gehouden, werd een dergelijke vraag ook opgeworpen ten aanzien van de
verhouding tussen de christelijke middenstandsvakorganisatie en de
zgn. commerciële middenstandsorganisaties (in-en verkoopcombinaties enz.) 35 . De oplossing zal, naar mij wil voorkomen, gezocht moeten worden in de aard van de doelstelling, in de sfeer waarin kan
worden samengewerkt en in de mate waarin andersdenkenden zich
— bewust of onbewust — in de practijk naar bovengenoemde beginselen willen richten.
Ik heb nu tevens gelegenheid om voor mijn program, dat ik bij
het onderwijs hoop te volgen, te verwijzen naar de hiervoor kort
aangegeven grondbeginselen. De vraagstukken die hier liggen zijn
weliswaar van uiteenlopende aard, doch zijn alle terug te voeren tot
de vraag of voor de zeer verschillende individuele en collectieve
economische handelingen in de landbouw nadere richtlijnen zijn te
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trekken, waarvan in alle bescheidenheid en voorzichtigheid mag
worden aangenomen dat zij in overeenstemming zijn met de in de
Heilige Schrift geopenbaarde beginselen. Aan dit gezichtspunt zal
de economische en sociale agrarische politiek moeten worden getoetst. Met deze grondbeginselen komt men in aanraking bij de nadere beschouwing van de wijdvertakte economische activiteit binnen en buiten de landbouwonderneming. De vragen van de verhouding tot de grondeigendom; de wijze van aanwending van andere productiemiddelen; de verhouding tussen werkgever en werknemer op het individuele bedrijf en in organisatorisch verband; de
samenwerking in vereniging met of zonder andersdenkenden; de
verhouding tussen de Overheid en het agrarisch bedrijfsleven; de
juiste hantering van publiekrechtelijke bevoegdheden door de toekomstige bedrijfsorganisatie in de landbouw; de internationale samenwerking op landbouwgebied en zoveel meer. Het zal bij de behandeling van deze economische en sociale problemen wel blijken
dat ik al zoekend en tastend mijn weg zal moeten gaan en dat ik mede op hulp en voorlichting van anderen aangewezen zal zijn.
Er worden immers niet weinig bedenkingen tegen deze opvattingen ingebracht, niet alleen buiten doch ook binnen de kring van
degenen die zich aan het gezag van de Heilige Schrift willen onderwerpen.
Slechts om aan te tonen hoe uitgebreid de stof is die zich bij de
behandeling van deze onderwerpen als vanzelf opdringt, noem ik
enkele tegenwerpingen.
Sommigen erkennen wel dat de Bijbel en het Christendom grote
betekenis hebben voor het menselijk leven, doch menen dat het economisch leven, dat streeft naar maximale behoeftenbevrediging,
buiten het beslag van het Christelijk geloof valt 36 . Ik stel daartegenover dat een oordeel over het economisch handelen tevens een oordeel inhoudt over de principiële levenskeuze van de mens. Weddigen 37 heeft in zijn „Wirtschaftsethik" ook met dit probleem geworsteld en komt tot de ethische norm van het „Ideal des liebevollen
Menschen", dat hij, m.i. ten onrechte, losmaakt van de eis tot heiliging van het leven zoals deze in het grote gebod tot ons komt. De
ethische norm, die Weddigen in de practijk wil toepassen wordt dan
toch weer gefundeerd in de mens, los van de door mij genoemde
grondbeginselen. Bavinck heeft, reeds in 1913, in zijn „Christelijke
Wereldbeschouwing" tegen een dergelijke gedachtengang ernstig
gewaarschuwd38.
Anderen 39 betogen dat het grote gebod der liefde onbruikbaar
isin de maatschappelijke strijd omdat liefde zonder aanzien des persoons, volstrekte zelfverloochening en zelfwegcijfering niet passen
in een maatschappij die met vele andere middelen streeft naar efficiency, concurrentie, machtsontplooiing en dergelijke. Terecht
merkt Van der Kooy40 hiertegenover op dat liefde een slag in de
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lucht is, wanneer zij niet over macht beschikt om zich te manifesteren. De liefde roept alle mensen op om in edele wedijver al hun
economische en andere machtsmiddelen in haar dienst te stellen.
Een andere bedenking is dat het zoeken naar en het formuleren
van dit soort beginselen een gevaarlijk werk is. Van Rhijn 41 noemt
een viertal gevaren. Deze beginselen worden zo spoedig in de plaats
gesteld van de Bijbelse boodschap, ze verschralen de Bijbelse boodschap, ze werken verstarrend en de eigen verantwoordelijkheid
wordt er door verzwakt. Toegegeven moet worden — zoals ik reeds
deed —dat deze gevaren ten gevolge van ons gebrekkig menselijk
inzicht inderdaad dreigen. Wanneer Brunner 42 — mirabele dictu —
vaststelt, om op ons gebied te blijven, dat de grond, naar christelijke
opvatting van de gerechtigheid, in de eerste plaats behoort aan degene, die hem bewerkt, en wel naar de mate van zijn bekwaamheid
en bereidwilligheid om hem te bewerken, dan zou ik hem dit niet
durven nazeggen. Deze dreigende gevaren ontslaan ons echter niet
van de roeping om door gezamenlijke bezinning op de Heilige
Schrift, de ons omringende schepping en de geschiedenis, te trachten regelen op te stellen, die ons bij onze beslissingen tot richtsnoer
kunnen strekken. Een juiste deelneming aan deze denkarbeid zal
de Bijbelse boodschap niet verschralen en leidt niet alleen tot versteviging van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel doch ook tot
de drang afzonderlijk en gezamenlijk op anderen invloed uit te
oefenen.
Nieuwe vragen dringen zich op. Zou dan alleen de ondernemer
die met Uw beginselen rekening houdt — zo hoor ik vragen — doelmatig kunnen handelen? Geeft de practijk niet te zien dat ook zij
die zich op een ander standpunt stellen èn theoretisch èn practisch
tot goede beslissingen kunnen komen? Hangt de doelmatigheid van
de aanwending van een bestrijdingsmiddel in de landbouw niet
meer af van technische en natuurlijke factoren, dan van de beginselen waarmede Uw ondernemer bezield is? In mijn proefschrift43
heb ik getracht uiteen te zetten waarom ook door andersdenkenden,
technisch en economisch, goede beslissingen kunnen worden genomen; dat bij hen ook deskundigheid, ijver en inzicht worden aangetroffen. Wanneer daarbij bedacht wordt dat het gebrekkig menselijk inzicht aan christenen niet vreemd is, dan kan ons deze practijk niet verwonderen.
Veel moeilijker isde vraag te beantwoorden — die ik zoeven reeds
aanstipte — waar nu precies de grens ligt bij samenwerking op economisch terrein tussen christenen en andersdenkenden. Belangrijke
beslissingen van technische en commerciële aard worden, en m.i.
terecht, genomen door zeer verschillende organisaties waarin alle
gezindten samenwerken. Gedurende de laatste jaren is in de landbouw bovendien de ontwikkeling gegaan in de richting van een
nauwe samenwerking tussen de landbouw- en landarbeidersorgani-
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saties, met name in de Stichting voor de Landbouw. Deze samenwerking beantwoordt, naar mijn mening, aan de economische norm
van de doelmatigheid die aan deze collectieve belangenbehartiging
moet worden gesteld. Gebleken is dat het gezamenlijk optreden een
veel breder terrein kan bestrijken dan aanvankelijk werd gemeend.
Het afzonderlijk optreden van deze zes organisaties in economische
aangelegenheden behoort, reeds gedurende verscheidene jaren, tot
de zeldzaamheden. Hier gaat de mogelijkheid van het uitoefenen
van invloed op grond van levens- en wereldbeschouwing in eigen
organisatie gepaard met een doelmatige vorm van samenwerking.
Mannen als Brunner 44 en Dippel 45 gaan echter veel verder en
ontkennen in krasse bewoordingen het bestaansrecht van christelijke stands- en vakorganisaties. Brunner tracht de christen troost te
bieden door op te merken dat wie het in een socialistische organisatie niet uithouden kan, altijd nog andere — zoals hij het noemt —
„weltanschaulich neutralere Möglichkeiten offen stehen". Dippel
loochent kort en goed de bewarende en leidende kracht van wat hij
noemt buitenkerkelijke beginselen en breekt de staf over christelijke vakorganisaties. Een onjuiste opvatting van een, op dit terrein,
mogelijke „neutraliteit" en een overspanning van de roeping en de
taak van de kerk op maatschappelijk terrein, leiden beide schrijvers
m.i. tot deze verkeerde conclusies.
Ik volsta thans met deze korte aanduiding van de bedenkingen
die tegen de door mij gehouden beschouwingen ongetwijfeld zullen rijzen.
Het komt mij minder gewenst voor, na deze uiteenzetting over
de functie van de ondernemer in de landbouw en over de beginselen die hij bij het economisch handelen in acht behoort te nemen,
langer beslag te leggen op Uw welwillende aandacht.
De problemen, die ik heb aangeroerd, vereisen nadere wetenschappelijke bezinning.
Het is mijn voornemen te trachten bij het onderwijs, dat ik aan
deze Hogeschool als bijzonder hoogleraar hoop te geven, een bescheiden bijdrage tot de discussie over deze belangrijke vraagstukken te leveren.
Zie hier, geachte aanwezigen, een schetsmatige aanduiding van de
grondslag waarop ik mij bij deze verantwoordelijke arbeid hoop te
plaatsen en een korte weergave van de onderwerpen, die ik mij
voorstel te behandelen.
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Bij de aanvaarding van mijn ambt moge ik allereerst mijn dank
betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, die de vereiste bekrachtiging aan mijn benoeming niet heeft willen onthouden.
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Mijne Heren Bestuurders en Curatoren van de Stichting Bijzondere Leerstoelen in de Christelijke Maatschappijleer,
Gij hebt door mijn benoeming tot bijzonder hoogleraar aan deze
Hogeschool een groot vertrouwen in mij gesteld. Niettegenstaande
alle goede zorgen die aan mijn wetenschappelijke opleiding zijn besteed, ben ik er van overtuigd dat de practische arbeid die ik gedurende verscheidene jaren mocht verrichten een achterstand in mijn
wetenschappelijke ontwikkeling heeft doen ontstaan. Het is mijn
voornemen te trachten deze achterstand nog iets in te halen en het
in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen. Ik ben er mij daarbij
van bewust dat dit niet in eigen kracht zal kunnen geschieden.
Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool,
Het is mij een eer en een voorrecht hier openlijk te kunnen verklaren dat Gij mij, als bijzonder hoogleraar, op de meest welwillende wijze zijt tegemoet getreden. Ik breng U daarvoor mijn oprechte
dank.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
De intrede in Uw kring, zij het op een bescheiden plaats, is mij
een reden tot grote vreugde. De acclimatisering in Uw midden
wordt wellicht vergemakkelijkt door het feit dat ik met verscheidenen Uwer reeds korter of langer tijd uit anderen hoofde mocht samenwerken. Ik moge de wens uitspreken dat Gij, na enige tijd, over
mij hetzelfde oordeel zult kunnen uitspreken als Banning onlangs
deed over Brillenburg Wurth. Banning 46 zegt, in zijn bespreking
van de bekende trilogie van Brillenburg Wurth over het Christelijk leven, het volgende: „hij is wel degelijk een zoon van het gereformeerde volk, maar staat open voor andere inzichten, en zeker
voor andere mensen, hij mist het afgeslotene, hooghartige, zelfverzekerde, dat zo dikwijls een gesprek met gereformeerden onmogelijk maakt." Ik laat, zoals begrijpelijk is, thans de vraag rusten of de
kenschetsing die Banning geeft van de Gereformeerden in het algemeen juist is.
Hooggeleerde Minderhoud,
Men zal mij niet euvel duiden dat ik mij uitdrukkelijk tot U
richt. Uit het wekelijks contact dat ik, in ander verband, reeds verscheidene jaren met U mocht hebben, spreekt voor mij de bevestiging van de waarheid dat men, hoewel van verschillende levensbeschouwing uitgaande, toch gezamenlijk tot eensgezinde, belangrijke
en goede economische beslissingen kan komen. Dat ik onder Uw
Rectoraat mijn intrede aan deze Hogeschool mag doen, is voor mij
een zeer prettige omstandigheid. Ik dank U voor de daarbij ondervonden steun en voorlichting.
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Mijne Heren Hoogleraren-leermeesters van de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit,
Een enkele maal sprak men tegenover mij verwondering uit over
het feit dat in mijn proefschrift een persoonlijk woord tot mijn leermeesters ontbrak. Ik stel er thans prijs op te verklaren dat de waardering die ik voor hen heb groot is, doch dat ik, progressief als ik
wilde zijn, mij vrijwillig heb geschikt naar een wens — zij het niet
een uitdrukkelijke — van de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit om ni. de veelal gebruikelijke opdracht achterwege te laten.
Nu ik echter geheel „vrij" man ben, stel ik het op prijs hier getuigenis af te leggen van mijn grote dank voor het onderricht dat
ik van mijn leermeesters aan de Vrije Universiteit heb mogen ontvangen. Niet alleen dat zij mijn eerste wankele schreden op het pad
der wetenschap hebben geschraagd, ook na de universitaire opleiding, die ik mocht genieten, heeft hun behulpzaamheid voortgeduurd. Met name zou ik hier willen noemen de hoogleraren Anema,
P. A. Diepenhorst, Dooyeweerd en Van der Kooy.
Anema heeft zijn „finishing touch" aan mij nog niet voltooid,
daar ik nog wekelijks als Secretaris van de A.R. Eerste Kamerfractie,
waarvan hij Voorzitter is,onder zijn fascinerende, bekwame en toch
zachte leiding mag verkeren.
Diepenhorst heeft de nazorg aan mij uitgestrekt tot de maatschappelijke sfeer. Verscheidene jaren mocht ik immers onder zijn bezielend presidium optreden als Secretaris van de Chr. Boeren- en
Tuindersbond in Nederland.
De nazorg van Dooyeweerd en Van der Kooy betrof in het bijzonder mijn wetenschappelijke scholing. De laatste vooral als mijn zeer
gewaardeerde en toegewijde promotor. Toen ik zoeven sprak over
de hulp en voorlichting die ik bij mijn arbeid van anderen zal behoeven, had ik, enigszins onbescheiden, U beiden niet in de laatste
plaats op het oog.
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders, niet behorende tot de interne kring van de Stichting, de Landbouwhogeschool
of de Vrije Universiteit,
Wellicht heeft een bijzonder hoogleraar in een plechtig uur als
dit ook enige bijzondere vrijheden. Ik zou van die vrijheid enig gebruik willen maken door, mede namens de mijnen, mijn grote erkentelijkheid te betuigen voor de aanwezigheid van een zo groot
aantal belangstellenden. Deze dank geldt met name de heren Ministers, de heer Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
de dame en heren leden van de Staten-Generaal, heren bestuursleden van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond en
van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, heren bestuursleden en directeuren van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
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bank te Utrecht, vele vrienden uit de agrarische jeugdbeweging, vertegenwoordigers van corporaties of instellingen waaraan ik korter of
langere tijd mijn medewerking mocht verlenen.
Ook de aanwezigheid van verscheidene van onze zeer gewaardeerde vrienden uit Voorburg, die in deze plechtigheid het begin
van een zekere „verwijdering" zien, is voor mijn vrouw en mij een
reden tot grote vreugde.
Dat ook thans, evenals bij mijn promotie, de arbeider van mijn
vader aanwezig is, die mij meer dan veertig jaar geleden telkens
naar de lagere school moest brengen omdat ik deze soms niet wenste
te bezoeken, bewijst dat ik toen, evenals nu, de hulp van arbeiderszijde niet kan ontberen.
Dames en Heren Studenten,
Ik heb er over nagedacht of het niet wenselijk zou zijn mij het
eerst tot U te richten. Omdat ik mij als beginneling niet al te ver
van de „mos" durfde verwijderen, heb ik er echter van af gezien.
Toch gevoel ik dat mijn verhouding tot U in de toekomst de belangrijkste zal zijn. Ik ben er mij daarbij volkomen van bewust dat
de „souvereiniteit in eigen kring" van Ü tegenover mij, als bijzonder hoogleraar, nog meer gefundeerd is dan tegenover de gewone
hoogleraren aan deze Hogeschool. Toch hoop ik dat er tussen U en
mij een verantwoorde „enkaptische structuurvervlechting" — in dit
geval te vertalen door: hechte samenwerking — zal ontstaan.
Ik hoop in staat te zijn om bij het opsporen van de wezenlijke
achtergronden van het economisch en sociaal handelen in de landbouw U enige aanwijzingen te kunnen geven, zonder dat ik U bij
voorbaat kan beloven voor elk probleem de juiste oplossing direct
bij de hand te hebben. Wetenschappelijke bezinning op deze achtergronden lijkt mij voor de toekomstige ontwikkeling van de gehele plattelandssamenleving van fundamentele betekenis.
Van het wederkerig contact met U stel ik mij veel voor. Uw belangstelling kan de intensiteit van en de vreugde in mijn arbeid
slechts ten goede komen.
Dat mijn hoogbejaarde schoonouders, hoewel hier niet aanwezig,
in dit voor mij zo gewichtige uur, zo intens met ons medeleven, is.
mijn vrouw en mij een reden tot grote vreugde en eerbiedige dank.
Ik heb gezegd.
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De eerste tekenen van de lente vertonen zich buiten overal om
ons heen. We hebben de periode van schijnbare stilstand in het leven der planten vrijwel achter ons, het voorjaar staat voor de deur,
zomer en herfst zullen weer volgen en het natuurgebeuren voltrekt
zich op de ons allen vertrouwde, men zou zeggen op de normale,
wijze. Wij zagen hoe, als altijd, de bomen hun blad verloren en vele
maanden kaal stonden, wij zien hoe, binnen een tijdbestek van enkele weken, planten behorend tot de meest verschillende families
vrijwel gelijktijdig bloeien, hoe de vegetatie van het gebied waarin
wij leven zich als geheel zeer verschillend gedraagt al naar de seizoenen. Wij zijn geneigd te menen dat dit de normale, de algemene,
gang van zaken isen wij beseffen onvoldoende, dat de plantenwereld
om ons heen een verregaand afgeleide is,verregaand gespecialiseerd
is, dat de bakermat der vegetatie onzer zone niet hier maar in de
tropen ligt en dat de vegetatie binnen de keerkringen de bron is van
de flora en het plantenkleed der gematigde gebieden, waar de meesten van ons zijn opgegroeid.
Het schijnt daarom van belang eens in brede trekken na te gaan,
hoe de vegetatie in het land van herkomst zich voordoet en welke
problemen daarmee verweven, welke conclusies daaruit te trekken
zijn. Wij wenden ons dan tot het tropisch regenwoud, dat nog heden
tenminste de helft van het bosareaal der wereld omvat.
Van een optreden van seizoenen en dientengevolge van een jaarcyclus van levensverschijnselen variërend tussen een totale uiter-
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lijke rust ingeluid door een totaal afwerpen van voor het leven
slechts tijdelijk te ontberen organen, en een exuberante en snelle
ontplooiing daarna van bloem en blad, is in het tropisch regenwoud
nauwelijks iets te bespeuren; de vegetatie is voortdurend als het
ware in „zomertooi". Het resultaat van deze nimmer onderbroken
groei, die weelderige ontwikkeling, is een gesloten, somber, monotoon plantendek, waarin nauwelijks bloemen schijnen voor te komen. Het woud rijst op als een muur van dicht dooreengestrengeld
groen waarachter een zee van groene boomtoppen, met slechts hier
en daar een kleurnuance, zich in een blauwgroene einder verliest.
Ofschoon het eigenlijke primaire bos als regel niet moeilijk te
doorkruisen is,zijn de bosranden een verward en vaak ondoordringbaar struweel, een wirwar van blad, dorens en slingerende stengels
en stammen, waarachter het eigenlijke woud schemerig, en als het
ware met ingehouden adem, de indringer die er in slaagde het randgebied te doorworstelen, zwijgend ontvangt. De Leidse botanicus
Lam heeft, in zijn meesterlijke schetsen van de vegetatie van Nieuw
Guinea, dit zuiver gevoeld en er de wetenschappelijke expressie aan
weten te geven door het regenwoud te vergelijken met een „geweldig organisme". Men voelt als het ware de strijd om het bestaan, de
concurrentie op leven en dood, van deze talloze plant-individuen en
naast en boven deze interne strijd, blijkt het oerwoud een samenhangend, georganiseerd geheel, een levend wezen, dat gewond zich
herstelt, dat streeft naar eenheid, naar harmonie, naar coördinatie
der samenstellende delen.
Dit verschijnsel, dit leven van het oerwoud, is zeer veel mooier en
belangwekkender dan de verhitte verhalen en beschrijvingen van
allerhande auteurs, die reeds eeuwen lang een publiek voor hun
goedkope fantasieën weten te vinden. Zij worden geloofd, omdat
het voorkomen en het wezen van het tropisch regenbos vijandig is
aan het verblijf van de mens en men is geneigd geloof te slaan aan
griezelverhalen, wanneer zij betrekking hebben op wat niet bekend
is, wat zich als een obstakel voordoet. Langzaam echter — misschien
te langzaam — wint het inzicht veld, dat het tropisch regenwoud een
der meest waardevolle bezittingen der aarde is. Ik zal deze opvatting
later verder toelichten. Eerst vragen wij ons af: wat is nu, welke
vorm van vegetatie is nu, tropisch regenwoud?
De omschrijving, die A. F. W. Schimper omstreeks de eeuwwisseling van tropisch regenwoud gaf, is eigenlijk nimmer verbeterd.
Hij karakteriseerde het als „altijd groen bos, dat hygrophiel van karakter is, deels uit tenminste 30 meter hoge bomen is opgebouwd
(vaak is deze boomlaag aanmerkelijk hoger), dat rijk aan dikstammige lianen is en eveneens talrijke houtige of kruidachtige epiphyten bevat".
Zulk een formatie nu omgeeft de aardbol binnen de keerkringen,
zonder evenwel nauwkeurig tot de tropen beperkt te blijven, zonder
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ook het aardoppervlak binnen de keerkringen geheel te bedekken.
Naar schatting ligt de grootste helft van het areaal op het Noordelijk Halfrond. De isotherm van 20° gem. jaartemp., die klimatologisch de tropen begrenst, is tevens vrijwel de grens van het tropisch
regenwoud voor zover het een temperatuurgrens betreft. De gem.
temperatuur der heetste en koudste maanden verschilt minder dan
5°, soms zelfs minder dan Ie'. Men houde in het oog, dat de minima
der temperaturen weliswaar hoog liggen, maar dat de maxima bepaald lager zijn, dan die welke bijv. vaak in Zuid Europa worden
aangetroffen: zelden gaan zij 33°-34° te boven.
Is dus de temperatuur der omgeving veel gelijkmatiger dan buiten de tropen het geval is, eenzelfde gelijkmatigheid beheerst de
belichting. De daglengte varieert weinig en schommelt om de 12
uren. Wij verwachten dus, en vinden ook, een vrijwel stabiele bodemtemperatuur, tussen 25° en 27°. In het woud is weinig van
luchtstromen te bemerken; de lucht isconstant zeer vochtig.
Bij dezegelijkmatigheid sluit zich de neerslag, de regen, aan. Tenminste 2 meter regen per jaar, vaak zelfs nog veel hoger, tot 5 m.
per jaar toe, is een conditie voor het voorkomen van tropisch regenwoud en de neerslag moet niet meer dan in geringe mate seizoenschommelingen vertonen; althans geen lange perioden van absolute
droogte dienen op te treden. Dit betekent, dat de regenwoudgebieden vaak een sterk bewolkte hemel zullen hebben en zelfs is gebleken dat nabij de evenaar de totale intensiteit van de zonbestraling
niet groter is dan op hogere breedten, mogelijk als regel zelfs geringer.
Lange, periodiek terugkerende, onderbrekingen van de regenval
zullen het karakter van het tropisch regenwoud wijzigen. Het verarmt en men zal in zulke gevalen bijv. van moessonbos spreken. Ik
zal mij heden evenwel beperken tot het tropisch regenwoud in zijn
rijkste ontwikkeling, zoals het optreedt onder de zoeven geschetste
klimaatsomstandigheden in het tropisch laagland en aan de voet der
bergen. Weliswaar mag niet onvermeld blijven, dat deze door klimaat en topographie opgelegde grenzen overschreden worden krachtens bizondere eigenschappen van de bodem. Een permanent hoog
vochtgehalte van de bodem maakt het mogelijk, dat het regenwoud
uitlopers zendt langs waterlopen, in vochtige valleien, langs zeekusten, tot ver in de gebieden waar de regenval minder dan de critische
is. De hiërarchie der milieufactoren, waarbij de bodem lager in
rangorde schijnt dan temperatuur en neerslag, wordt doorbroken
en optimum bodemcondities vergroten, in weerwil van het tekort
aan temperatuur en neerslag, het op die grondslagen mogelijk geachte areaal. Bodemfactoren zijn eveneens oorzaak van locaal, binnen het werkelijke regenwoudareaal optredende wijzigingen, die
zich uiten als een veranderde vegetatie zowel in physiognomische
als taxonomische zin. Als slotopmerking aangaande het tropisch re-
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genwoudareaal moge gelden, dat uit fossiele vondsten blijkt (zoals
bijv. die door Reid en Chandler uit de z.g. Londense Klei, (Eocene
lagen), bewerkt zijn), dat het tropisch regenwoud in vroegere geologische perioden een zeer grote uitbreiding heeft gehad en voorkwam
ver buiten de huidige grenzen. Het schijnt wel, dat van het begin
van het Krijt tot het einde van het Tertiair, de aarde grotendeels
een plantenkleed heeft gedragen, dat in belangrijke mate overeenstemde met het huidige tropische regenbos (Hollick, Berry).
Bezien wij het tropisch regenwoud als geheel, dan kunnen we op
geographische en taxonomisehe grondslagen drie grote centra onderscheiden. Ten eerste het Amerikaanse regenwoud, dat in ZuidAmerika het grootste aangesloten areaal ter wereld vormt, in het
Amazone bekken (de z.g. Hylaea) en nog in delen van Centraal Amerika optreedt; ten tweede het Afrikaanse regenwoud, dat typerend is
voor een groot gedeelte van tropisch Afrika (Kongo en deels in het
westen) en ten derde het Indo-Malesische areaal, dat het grootste gedeelte van Malesië en aangrenzende gebieden in continentaal ZO
Azië (met inbegrip van het westen van Ceylon en ZW India), N
Australië en enige Pacifische eilanden omvat, in deze beide laatste
gevallen wel niet geheel meer in volledig ontplooide vorm.
In elk dezer gebieden zijn de regenwouden naar het uiterlijk opvallend gelijk. Bij nader onderzoek blijkt evenwel, dat vrij veel plantenfamilies slechts in één of in twee dezer gebieden voorkomen en
dat zeer vele genera en bijna alle soorten uitsluitend in één dezer
gebieden te vinden zijn. Niettemin reageert het geheel, de samenleving dezer verschillende taxa, op overeenkomstige wijze op het milieu en op wijzigingen daarin.
Als formatie is het tropisch regenwoud een climax vegetatie, die
door het klimaat wordt beheerst. Topographische of edaphische
factoren —zee- of rivieroevers, moddervlakten (lava), of zelfs een
bodem van afwijkende geologische herkomst, die op afwijkende manier deelneemt aan de waterhuishouding van het bos —zullen
andere vegetatievormen teweegbrengen, die op zichzelf weer een
hoge graad van stabiliteit kunnen bereiken. De visie wint veld, dat
de vegetatie van de tropen op geringe zeehoogte eigenlijk overal
streeft naar tropisch regenwoud als climax. De savannen, het optreden van grote en permanente grasvlakten, zou slechts te wijten zijn
aan het ingrijpen van de mens. Dit ingrijpen heeft vooral in gebieden waar de klimaatsfactoren de critische waarden naderen, een
vérstrekkende en schijnbaar blijvende invloed. Periodiek branden,
grazen van vee en uitgestrekte ontbossing zouden een schijnbaar stabiele vorm van vegetatie in het leven roepen en houden, die in wezen
echter niet anders dan anthropogeen en onnatuurlijk is. Lanjouw
heeft deze visie verdedigd wat betreft de Surinaamse savanne, Van
Steenis is van dezelfde mening wat betreft Malesië, Richards past
deze gedachte ook toe op Zuid-Amerikaanse savannen en hier kun-
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nen nog vele namen worden bijgevoegd. De vraag, of de anthropogene savanne misschien na lange tijd in stand te zijn gehouden mogelijk zozeer een gewijzigde bodem zou hebben verkregen, of misschien ook klimaatswijzigingen zouden zijn gevolgd op wijzigingen
in de vegetatie, veranderingen die elk voor zich of beide tegelijk
een integraal herstel van het tropisch regenwoud zouden verhinderen, kan nog niet afdoende worden beantwoord.
Vaak heeft men gepoogd de organen van het tropisch regenwoud,
als bestanddelen dus van een biologisch samenhangend geheel, afzonderlijk te omgrenzen en te bestuderen. Indien men te werk gaat
volgens methoden, die zich bij het onderzoek van het plantendek
der gematigde zone uitstekend bruikbaar hebben getoond (zo bijv.
die van Raunkiaer, Braun-Blanquet du Rietz e.a.) dan ontmoet men
hier in de practijk ernstige moeilijkheden. De weelde van het tropisch regenwoud voegt zich onwennig in een keurslijf, dat als model
de afgeleide, de bij de tropen vergeleken morphologisch en taxonomisch zo zeer vervormde en verarmde, flora onzer gematigde gewesten had.
Past men, zo goed en zo kwaad als het gaat, deze methodiek toch
toe bij een biologische analyse van het tropisch regenwoud, dan
komen wel enkele sprekende verschillen met het bostype der gematigde zone naar voren. Sandwith, om slechts een enkel onderzoek te
noemen, vond dat in Brits Guyana de regenwoudflora wat vaatplanten betreft voor 20 % uit epiphyten bestaat terwijl in de loofbossen
van Duitsland deze vrijwel afwezig zijn. Dit laatste bostype bestaat
voor 39 % uit zeer kleine bomen en struiken maar deze zijn vrijwel
afwezig in het regenwoud van Guyana. Overeenkomstige cijfers
kwamen naar voren uit onderzoek door anderen elders gedaan.
Richards, in zijn recent fraai boek over het tropisch regenwoud,
komt terecht tot het besluit, dat de onderscheiding in synusiae volgens de opvattingen van Raunkiaer of du Rietz hier eigenlijk niet
goed uitvoerbaar is en stelt voor als eerste indeling een hoogst eenvoudig en natuurlijk aandoende groepering als basis aan te nemen,
waarop overzichtelijk en met succes onderzoek kan worden gedaan.
Hij onderscheidt:
A. Autotrophe (groene) planten. Deze zijn in eerste instantie onafhankelijk van andere in dien zin, dat zij steun bij hun opgroeien
kunnen ontberen. Hiertoe behoren dan de bomen en struiken en de
kruiden. De autotrophe planten kunnen ook afhankelijk zijn en
steun behoeven bij hun groei. Dit zijn de klimplanten (lianen), de
wurgers en, als derde groep, de epiphyten.
B. Heterotrophe planten d.w.z. zij bezitten niet de mogelijkheid
zichzelf voldoende met assimilatieproducten te voorzien. Het zijn
slechts twee groepen: de saprophyten en de parasieten.
Alvorens enkele dezer groepen wat nader te bezien, zal het nodig
zijn de structuur van het regenwoud als geheel kort te beschrijven

231
om daarna de biologisch verwante groepen, die ik zoeven noemde,
hun plaats te kunnen wijzen en iets over hun functie te kunnen
zeggen.
De overgrote meerderheid der soorten is houtig: het tropisch
regenwoud bestaat haast geheel uit bomen, houtige slingerplanten
en houtige epiphyten. Taxa, die in de gematigde zone door kruiden
vertegenwoordigd zijn, zien wij hier uitsluitend of in meerderheid
als bomen of verhoute gewassen. DeLeguminosen, methun verbijsterende talrijkheid en veelvormigheid, vormen hiervan het klassieke
voorbeeld; ook de kruidachtige grassen, die in primair regenwoud
bijna ontbreken, treden verhout op als bamboe, het viooltje telt
hier onder zijn verwanten hoge woudbomen en er zijn vele andere
voorbeelden.
De hoogte der bomen is gemiddeld 45-55 m en ligt dus verre boven die welke in de gematigde zone regel is.Bomen van 60 m hoogte
zijn verre van zeldzaam, een enkele maal constateerde men 80 m of
zelfs 90 m hoogte maar het is eigenaardig te bedenken, dat ook in
dit opzicht de extremen in de gematigde zone te vinden zijn. De
meer dan 100 m hoge Sequoia's of Eucalyptussoorten vindt men
ver buiten het gebied van het regenwoud. De dikte der boomstammen is naar verhouding niet groot: een oerwoudboom is als regel
een slanke boom met hoog aangezette kroon en dunne, gladde
schors.
Een bosvegetatie op hogere breedten is duidelijk uit lagen opgebouwd. Het tropisch regenwoud kan eveneens in lagen worden verdeeld, al zijn deze soms onduidelijk, zo zelfs dat onderzoekers van
het Afrikaanse oerwoud deze gelaagdheid wel in twijfel hebben getrokken (Mildbread). Maar meestal is toch duidelijk te constateren,
dat een volledig ontwikkeld, ongestoord regenwoud 3 étages heeft,
welke uit boomkruinen van verschillende hoogte (en vorm) bestaan.
Hier onder bevindt zich nog een étage van struikvormige gewassen
en tenslotte volgt nabij de bosgrond een étage van lage kruiden of
dwergen. Elke étage heeft zijn eigen kenmerkende soorten; het
spreekt vanzelf dat bij verjonging soorten in lagere étages zullen
worden aangetroffen dan die waarvan ze eenmaal deel zullen uitmaken.
Als wij thans terugkeren tot de samenstellende groepen, die Richards onderscheidde, dan zou ik, een keuze doende, een ogenblik
bij de lianen, de worgers en de epiphyten willen stilstaan.
Klimplanten zijn, zo zij overvloedig voorkomen, karakteristiek
voor het regenwoud —er werd wel eens van een „lianenklimaat"
gesproken —; verreweg de meeste klimplanten horen in de tropen
thuis. Sommige bereiken enorme afmetingen. In de Plantentuin te
Bogor (Java) werd de lengte van een klimmende Palm op 240 m bepaald. In dezelfde Tuin bleek Entada, een klimmende Leguminoos
met peulen van lm lengte, langer dan 100 m te zijn. Licht stimu-
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leert het optreden van klimplanten en daarom zullen de bomen in
de randen van het regenwoud vaak als het ware onder een gordijn,
een sluier van klimplanten, bedolven zijn.
De liaan slaagt er in met naar verhouding heel weinig materiaal,
opgroeiend uit de onderste bosétage, de bovenste étage, die der
hoogste kruinen, te bereiken. Hij groeit als regel snel, hij is tolerant
wat de luchtvochtigheid aangaat en zonder bezwaar verdraagt hij
na de met waterdamp verzadigde atmosfeer waarin hij zijn eerste
groeiperiode doorbracht, het veel lagere vochtgehalte, dat overheerst in de bovenste étage. Na de windstille schemer van zijn eerste tijd bevindt hij zich, eenmaal volwassen, wèl onder de sterke
belichting en in het vaak winderige microklimaat, dat in de randen der boomkronen heerst en bovendien nog gekenmerkt wordt
door snellere en grotere temperatuurswisselingen dan nabij de bosbodem voorkwamen.
Lianen hechten zich op allerlei wijzen vast en zijn een treffend
voorbeeld van de vele manieren waarop dit doel kan worden bereikt. Onderzoekers als Schenck, Went, Treub e.a. hebben gevonden hoe speciale wortels een steunboom kunnen omgeven, of hoe
lianen zich vastmaken door middel van blad- of stengelachtige organen, die tot ranken zijn vervormd en vaak nog hechtschijfjes dragen, hoe achterwaarts gerichte dorens of stekels afglijden kunnen
verhinderen, hoe windende stengels na het omslingeren door diktegroei een onverbrekelijke omklemming tot stand brengen en hoe
ook nog een bijzondere methode gevonden wordt in die gevallen,
waarin een tak de oorspronkelijke groeirichting wijzigt, terugkeert
en om het steunpunt een cirkel beschrijft, waarna de groei in de
oude richting wordt voortgezet en daarop volgende diktegroei de
hechting nog verder verzekert.
Een andere morphologische veelzijdigheid schuilt in de vorm der
bladeren, die vaak verschillend isaan bloeiende en aan niet bloeiende takken. Beccari merkte dit op bij klimmende Araceae, Corner
beschreef het verschijnsel voor klimmende Ficwjsoorten. Ook
Marcgravia vertoont het verschijnsel — een Zuid-Amerikaans taxon
dus dat zich op overeenkomstige wijze gedraagt als in het geheel
niet taxonomisch verwante Malesische taxa — en zelf nam ik waar
hoe de magnifieke houtige Cucurbitacea, Alsomitra macrocarpa,
zich op overeenkomstige wijze gedraagt. Luvunga sarmentosa, een
Rutacea, heeft grote, rechte dorens en één blaadje per blad aan de
niet klimmende loten,sterk gebogen endrie blaadjes per blad aan de
klimmende loten, terwijl debloeiende stengelsvaakongewapend zijn.
Niet minder merkwaardig is de morphologie der epiphyten. Enkele soorten Carludovica, behorende tot de Zuid-Amerikaanse Cyclanthaceae, een aan de Palmen verwante familie, wortelen in de
jeugd in de grond en beginnen als een klimplant te groeien. Nadat zij een bepaalde hoogte hebben bereikt, sterft het onderste deel
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van de stengel af en daarna leiden ze een epiphytische levenswijze.
Het omgekeerde heeft plaats bij soorten van bijv. Ficus, Schefflera,
Metrosideros, Posoqueria, enz., die kiemen en zich ontwikkelen als
epiphyt, te eniger tijd wortels langs de draagboom omlaag zenden
en uiteindelijk in de bodem wortelen zodat ten slotte de „stam"
niet anders dan een bovengronds wortelgedeelte is. Indien dit plaats
heeft en de neerdalende wortels een dicht netwerk tot stand brengen dat zich verdikt en verdicht, en de stam der draagboom steeds
nauwer omklemt zodat storingen in het voedseltransport gaan optreden en de uitbreiding der kroon van de epiphyt de kroon van
de draagboom intussen verdringt, zodat de dood van de draagboom
volgt, spreekt men van „boomworgers". Corner constateerde de
dood van draagbomen bij epiphytisme van enige Ficussoorten. Hij
schat de duur van deze stille worsteling om voedsel en licht op tenminste 100 jaar.
Het optreden der echte boomworgers is wel voornamelijk tot het
ZO Aziatisch regenwoud beperkt. In het Zuid-Amerikaanse regenwoud is o.m. het genus Clusia (Guttiferae) bekend om de vele worgende soorten die het bevat, al bepaalt de epiphyt zich als regel tot
een verminking van de draagboom.
Het Amerikaanse regenwoud is verreweg het rijkste aan epiphyten, het Afrikaanse het armste. Of relatieve droogte hiervan de enige oorzaak is, valt moeilijk te zeggen.
De echte epiphyten zijn herhaaldelijk het onderwerp geweest van
allerlei onderzoek (Goebel, Haberlandt, Karsten, Mez, Picado,
Schimper, Went e.a.). Zij vertonen dan ook dikwijls uitzonderlijke
levensvormen. Ik noem thans slechts de binnen zakvormige bladeren besloten wortelstelsels van Dischidia rafflesiana, of de schelpvormige bladeren van Conchophyllum imbricatum, die zich komvormig over de wortels huiven. De Orchideeën, epiphyten bij uitnemendheid, hebben dikwijls het loscellige velamen als buitenste
laag om de wortels, weer andere, zoals Asplenium nidus, zitten als
nesten in de bomen en zamelen om de voet der bladrozetten waterhoudende humus op. Grammatophyllum speciosum, een reusachtige Orchidee, slaagt er in met zijn fijn verdeeld wortelstelsel zware
kluiten humeus materiaal vast te houden, de varen Platycerium
ontplooit tegen de stam gevlijde gebogen bladeren, die als reservoir
van humus dienen. Vele epiphytisch levende Bromeliaceae zamelen
water in de basis der rozetten op en in deze minuscule poeltjes huizen soms alleen daar voorkomende Utricularia soorten en zelfs de
larven van bepaalde malaria muskieten. Zonder moeite kunnen hier
nog talrijke voorbeelden van bijzondere biologische en morphologische eigenschappen aan worden toegevoegd.
De ecologie der epiphyten is slechts zeer ten dele verklaard. Vele
soorten kan men als zonepiphyten samenvatten. Voor hen schijnt
het allereerst het licht te zijn, dat hun voorkomen in het woud tot
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de beide hoogste boométages beperkt. De meerderheid bestaat uit
Orchideeën en Varens, die een hoog vochtgehalte van de atmosferische lucht eisen, maar die boven deze drempelwaarde vele en
snelle schommelingen zonder schade verdragen. Zijn licht en vochtigheid voldoende, dan kan men een aantal dezer soorten ook op
rotsen of op open plekken nabij het woud aantreffen. Schaduwepiphyten zijn minder talrijk, komen vooral voor in de laagste
boométage maar ook nog wel in donkere hoeken van de hogere
étages. Het zijn bijv. de zo tere Hymenophyllaceae of de prachtig
bloeiende Medinilla's.
Het blijkt bovendien nog, dat vele epiphyten gebonden zijn aan
een bepaald substraat. Het microklimaat, de aanwezige hoeveelheden humus en water, de helling, de aanwezigheid van mieren kunnen alle een rol spelen maar ook bleek reeds, dat in sommige gevallen de boomsoort mede beslissend was voor het voorkomen van
een bepaalde epiphyt. Voor de houtvester in de tropen, die allereerst op de hoogte moet geraken van de samenstelling van het bos,
kan kennis der epiphyten van gewicht zijn.
Ik zie zelfs van een vluchtige bespreking af der op bladeren levende epiphyten, de epiphyllen, en ga de saprophyten en parasieten, die elk voor zich een bij uitstek boeiend aandeel in het leven
van het tropische regenwoud hebben, met stilzwijgen voorbij. Enkele verschijnselen, die karakteristiek voor het tropisch regenwoud
zijn, dienen echter nog te worden genoemd.
De wortelconcurrentie kan, bij een zo dicht plantendek, niet anders dan hevig zijn. Men krijgt de indruk (Coster onderzocht dit
punt op Java), dat de beperkende factor de in de bodem beschikbare hoeveelheid lucht is en de in water opgeloste hoeveelheid zouten van minder belang moet worden geacht. Dit is dus geheel anders dan de in de gematigde zone algemeen aangetroffen toestand.
De bodemstructuur heeft een duidelijk effect op het voorkomen
van plankwortels, de smalle, vaak metershoge lijsten, die verticaal
staan op de wortels en met de stambasis zijn verbonden. De bomen,
die de twee hoogste étages vormen, kunnen plankwortels bezitten;
die van de lagere étage hebben ze niet.
Terwijl het ene taxon altijd plankwortels heeft, ontbreken ze altijd bij het andere en nog weer andere hebben ze meer of minder
sterk ontwikkeld naar gelang van de standplaats. Vrijwel nimmer
is een penwortel aanwezig als er plankwortels zijn. De functie der
plankwortels is niet geheel doorgrond —het behoeft niet in alle
gevallen dezelfde functie te zijn — maar de mening van Corner, die
er op wees, dat bij Dipterocarpus de sterkste plankwortel juist de
positie inneemt waar op hellingen de grootste trekspanning tussen
wortel en stam zal ontstaan, en die de plankwortel dus beschouwt
als een maatregel tegen scheuren op dat punt, wordt gesteund door
de resultaten van Senn, die een overeenkomstige situatie aantrof bij
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een Populierensoort, een der zeer zeldzame gevallen van het optreden van plankwortels buiten de tropen. Hier zou de plankwortel het
trekeffect tussen stam en wortel veroorzaakt door wind tegengaan.
De houtvester isgebaat bij een nauwkeurige kennis van de boomsoorten, die plankwortels kunnen vormen. Hij zal, wanneer hij de
reacties kent, die een soort wat betreft plankwortelvorming in verband met de aard van de bodem vertoont, beter een voorlopig oordeel over bepaalde bodemhoedanigheden kunnen krijgen. Bovendien levert de plankwortel somtijds hout van bijzondere hoedanigheden.
Het blad heeft eveneens allerlei belangrijke aspecten. Zeer vele
gewassen, die in tropisch regenwoud voorkomen, hebben bladeren
met de z.g. druppeltop, de Träufelspitze, die aanleiding is geweest
voor allerlei, vaak zeer ten dele gefundeerde theorieën.
Ik verwijs alleen naar een resultaat van Holtermann, die op Ceylon werkte en een duidelijke correlatie vaststelde tussen het optreden van de druppeltop en de habitat. Ficussoorten in een regenwoudmilieu hadden steeds bladeren met druppeltop, of althans
duidelijk toegespitste bladeren, die van drogere gebieden stompe.
Uit eigen onderzoek is mij gebleken, dat in het tribus der Bauhinieae in Malesië, de geslachten Bauhinia en Piliostigma zonder uitzondering een stomp, twee-lobbig blad vertonen. Zij behoren niet
thuis in de regenwoudclimax. Vele soorten van het genus Phanera,
een zeer nauw verwant taxon, alle bewoners van het regenwoud,
hebben daarentegen de druppeltop. De scheiding is echter niet
volledig maar is procentueel duidelijk. Evenals bij het optreden der
plankwortels, en bij nog andere morphologische bijzonderheden, is
hier sprake van een genetische aanleg enerzijds en een milieu-invloed anderzijds en het effect van deze beide factoren zal in verschillende taxa anders zijn. Wat betreft het voorkomen van gewrichten („pulvini") in de bladsteel, een zeer algemeen optredende
eigenschap bij tropische planten, hier speelt naar het mij voorkomt
de genetische aanleg of aard van het taxon een grote rol, groter nog
dan het milieu of de breedtegraad.
In de verschillende étages overheerst een andere bladvorm, maar
toch kan worden gezegd dat het blad als regel duidelijk tot het
mesophyl-type (Raunkiaer) kan worden gerekend. Warming vond
overeenstemming tussen het mediterrane bladtype en dat van het
tropisch regenwoud, met dien verstande dat het bladoppervlak van
de laatste veel groter was. Hij definieert dit als een „laurier-type";
het is donker groen, vaak ongeveer elliptisch, wat leerachtig, glanzend, met gave of weinig ingesneden rand en als regel kaal of vrijwel kaal. Wat de beharing aangaat, die veelal als bescherming tegen
uitdroging wordt opgevat, trekt de aandacht, dat bij veel bewoners van het tropisch regenwoud, vooral in Borneo, een opvallende
roestbruine beharing op de bladeren voorkomt.
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Smalbladigheid is een kenmerk van vele soorten, die aan de
oevers van waterlopen of in rivierbeddingen worden aangetroffen,
een eigenschap, die Beccari „stenophyllie" noemde. Daarentegen
vallen de weinige grassen, die op de woudbodem kunnen worden
aangetroffen, op door een uitzonderlijk breed blad.
Knopschubben, die onze bomen in de winter niet kunnen ontberen, zijn bij vele regenwoudgewassen afwezig. Niettemin zien wijr
dat een bedekking der onontwikkelde loot toch tot stand komt, bijv.
door een omhulling door een kapvormig steunblad (Dipterocarpus,
Artocarpus, Ficus) of door omhullende verbrede bladstelen (Dillenia, Araceae). Ook hier heerst een samenspel van taxonomische
geaardheid en milieu: knopschubben komen bij tropische eiken
evengoed voor als bij de eiken van hogere breedtegraad.
Het ontplooien van het jonge blad en de bladval zijn in het tropisch regenwoud aan periodiciteit onderworpen maar deze is veel
minder regelmatig, en van een ander rhythme, dan wij in de gematigde zone waarnemen. Naarmate seizoenschommelingen in de
neerslag duidelijker optreden, zullen ook bladgroei en bladval strenger periodiek gebonden zijn: dit geldt vooral voor het geheel omdat in gebieden met seizoenswisseling meer bladverliezende soorten
deel van de vegetatie gaan uitmaken en het geldt voor afzonderlijke
taxa, die al naar het milieu meer of minder bladverliezend zijn. In
echt regenwoud kan groeiperiodiciteit ontbreken, al zal elk blad na
verloop van tijd vallen. Kaal staande bomen zijn slechts bij uitzondering aan te treffen, hoogstens wordt een deel der bladeren simultaan afgeworpen.
Bij sommige Leguminosen (b.v. Amherstia, Brownea, Maniltoa,
Humboldtia, Cynometra) komt de jonge loot snel groeiend als een
slap neerhangende, witte of gekleurde, bundel bladeren en stengel
tot ontwikkeling. Eerst na enige dagen kleuren deze organen zich
groen en richt de nieuwe loot zich op tot een normale stand. Ook
dit curieuze verschijnsel treft men circumtropisch in de regenwouden aan.
Het verschijnen van bloeiwijzen uit de stam, cauliflorie, is al
evenzeer een karakteristiek beeld in een regenwoudvegetatie. Buiten de tropen komt dit nauwelijks voor. Op de onbevangen toeschouwer maken deze franje-achtig neerhangende bloeiwijzen of
vruchtmassa's een vreemde indruk en het verbaast ons niet dat de
Zweedse dominee Osbeck, toen hij in 1751 op West-Java een bloeiwijze van een Lansium soort uit de stam zag opgroeien, deze voor
een afzonderlijke parasiterende plant hield, hetgeen tot gevolg heeft
gehad dat een populaire Javase vrucht de wetenschappelijke naam
Lansium parasiticum moet dragen, hetgeen dit nuttig gewas onverdiend misprijst.
Mildbread somde 278 soorten met cauliflorie, voorkomend in het
Afrikaans regenwoud, op. Hij meent, dat in totaal tenminste 1000
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soorten binnen de tropen voorkomen; de meeste behoren tot de
laagste boom-étage. Er zijn verscheidene soorten van economische
betekenis bij, zo bijv. de cacao, Theobroma cacao (trop. Amerika),
Cola (trop. Afrika), Diospyros en Durio (Malesië).
Periodiciteit in de bloei treedt bij vele regenwoudsoorten op, zij
het dat de tussenpozen vaak veel langer dan een jaar zijn en zelfs 10
of meer jaren kunnen belopen. Daarnaast zijn ook kortere perioden
en onregelmatig optredende gevallen van massabloei bekend.
Vele andere biologisch getinte vormen van bloei en vruchtdracht,
van bestuiving en verspreiding, blijven hier onbesproken.
Het beschouwen dezer schier eindeloze veelvormigheid, levensvormen, die alle een eigen functie in het leven van het regenwoud
hebben, plaatst ons voor de vraag uit welke systematische eenheden,
uit welke soorten dit alles is opgebouwd. Om een begrip van het
geheel der regenwoudformatie te krijgen, is een biologisch overzicht onmisbaar, maar dit is oppervlakkig en wetenschappelijk onhandelbaar wanneer wij de deelnemers aan deze levensgemeenschap
niet weten te onderscheiden.
Ik doel op de taxonomie, de studie der systematiek, die op zichzelf een autonome natuurwetenschap is en bovendien voor elk botanisch onderzoek een grondslag legt bij de aanvang, ook daarna
nog dikwijls de richting helpt bepalen. Wat betekent het tropisch
regenwoud in systematisch opzicht?
Het aantal soorten laat zich bij benadering schatten want vele
soorten moeten nog worden ontdekt. Endert stelde het aantal boomsoorten in Indonesië op circa 3000; in werkelijkheid ligt dit getal
belangrijk hoger. Van Steenis stelt het aantal Phanerogamen in
Malesië op 20.000 soorten, hetgeen wel niet ver beneden het ware
aantal zal liggen. Merrill vermoedt dat 10.000 soorten op Borneo
alleen al voorkomen en men raamde het aantal soorten op het Maleise schiereiland op ongeveer 9000. Deze beide laatste schattingen
zijn wel wat aan de hoge kant. Indien wij evenwel —en ik noem
de volgende cijfers meer om hun relatieve dan om hun absolute
waarde: ze zijn niet meer dan een ruwe schatting — de Angiospermenbevolking der aarde alleen al op circa 150.000 soorten stellen,
dan is bijna de helft daarvan in het tropisch regenwoud te vinden.
Als enig voorbeeld over de rijkdom der vegetatie op een beperkt
terrein noem ik het resultaat van Pires, Dobshansky en Black, die
in Terra firma woud in Brazilië (Para) op 3V2 ha 179 soorten bomen vonden, waarvan 45 soorten slechts als een enkel individu.
Dit illustreert treffend hoe de uitzonderlijk rijke flora van het
tropisch regenwoud zich voordoet als een gezelschap van vele soorten zonder dat eigenlijk een overheersing van een of van weinige
soorten plaats heeft. Toch kunnen locaal wel degelijk regenwouden met dominante soorten voorkomen. Ik wijs op de Dipterocarpaceae-bossen van ZO Azië, de Eusideroxylon-bossen van Sumatra
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en Borneo, de W Afrikaanse regenwouden waar Piptadenia africana of Erythrophloeum ivorense en Kongo waar Macrolobium of
Cynometra kunnen domineren, de Eperua- en Ocotea-bossen in
Zuid-Amerika enz. Het blijkt dat edaphische factoren vaak van dominantie oorzaak zijn en het behoeft geen verder betoog dat moerasbos, veenbos, het bos op de podzol- of witte zandgronden die zozeer afwijken van de meestal aangetroffen rode of gele lateritische
gronden, varianten op het algemene type, het gemengde altijd groene loofbos, zullen dragen. Welk een uitgestrekt terrein hier voor de
systematicus open ligt, is duidelijk.
Men bedenke, dat vegetatieonderzoek zich van meet af aan baseren moet op een inventarisatie van het plantendek en dat daarnaast en daarna de qualitatieve en quantitatieve analyse in de tijd
gezien en gesteld in de omlijsting van het milieu, het te verwerken
feitenmateriaal verschaffen. Terwijl de ecoloog bij zijn studies in de
gematigde gewesten zich verlaten kan op goed botanisch systematisch werk, ligt het aspect hier geheel anders. Vergeleken met de
hoeveelheid critisch en gedetailleerd onderzoek verricht buiten de
tropen, vertoont het systematisch onderzoek van het regenwoudgebied te vele hiaten.
Hier komt bij (vele kenners der tropische flora (Brown, Van Steenis, Corner, Richards) hebben daar terecht op gewezen), dat de
vegetatie van Europa, wil men een goede wetenschappelijke methodiek, geen uitgangspunt voor fundamenteel vegetatie-onderzoek had
behoren te zijn maar veeleer de rijkste en oorspronkelijke vegetatie
der aarde, d.w.z. die van het tropisch regenwoud. Dit voornaamste
plantengezelschap der aarde is vrijwel het laatste, dat door ecologen
wordt bestudeerd. De concurrentie- en dominantie-problemen in
veelsoortige plantengezelschappen zijn hier niettemin het meest volledig tot ontwikkeling gekomen.
Men zou kunnen opmerken, dat nu eenmaal het initiatief voor
vruchtbaar technisch en economisch zowel als puur systematisch
natuuronderzoek door de Europese mens werd genomen, de ontwikkelingsgang van het onderzoek daardoor werd bepaald. Dit impliceert evenwel, dat het onderzoek der vegetatie slechts om geografische redenen achter bleef bij de ontwikkeling in de koelere gewesten. Met het opheffen dezer oorzaak door de transportmogelijkheden van de 19de en 20ste eeuw viel deze hinderpaal weg.Al moest
dus het onderzoek van het tropisch regenwoud een achterstand aanvaarden, thans is dit technisch bezwaar opgeheven.
Het onderzoek dringt te meer omdat door het ingrijpen van de
mens overal in de tropen het regenwoud in toenemende mate wordt
aangetast. Dit stelt tevens de studie van de successie aan de orde
omdat na ontbossing op weer verlaten terreinen secundaire plantengroei zich voordoet.
De successie naar tropisch regenwoud is overal in de tropen phy-
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siognomisch in hoge mate dezelfde. Overal zal de vegetatie, wanneer
ze slechts met rust wordt gelaten, zich herstellen en de regenwoudclimax weer optreden.
Hoeveel tijd vereist is voor een terugkeer tot bos, dat niet van
primair bos te onderscheiden zou zijn, is niet bekend. Schattingen
variëren van honderd tot meer dan vijf honderd jaren.
Volledige gegevens omtrent de successie uitgaande van een sterk
geïsoleerd terrein, dat tevorens geheel zonder plantendek was, zijn
niet bekend. De unieke kans geboden door de uitbarsting van Krakatau in 1883, toen de vegetatie op het eiland geheel vernietigd
scheen, is slechts gedeeltelijk en te weinig intensief, benut. Terecht
wees Backer er op — zij het met wat al te grote nadruk — dat geen
vaststaand bewijs voor de totale vernietiging der vegetatie was geleverd en ook, dat de invloed van de mens bij het herstel der vegetatie niet geheel terzijde kon worden geschoven. Het werk van Docters van Leeuwen, dat gebaseerd was op de vroeger bekend geworden gegevens en daarenboven aangevuld werd met eigen onderzoek,
heeft niettemin ten zeerste bijgedragen tot een beter inzicht in de
successie op een ontbloot terrein dat bij hoog isolement eens met
tropisch regenwoud bedekt zal zijn. Docters van Leeuwens werk bewees,dat de successie in een regenwoudmilieu principieel verschilde
van die, welke in de gematigde zone wordt aangetroffen. Het aantal
soorten, dat het plantendek samenstelt, neemt bij voortduring toe.
Van minder dan 30 in 1886liep dit op tot circa 115in 1908en de opname in 1934gaf een totaal van 271tezien.Het aantal soorten schijnt
toe te nemen totdat de climax is bereikt in tegenstelling tot de
successie op hogere breedten waar als regel een duidelijke daling
van het aantal soorten optreedt wanneer de eindphase nadert. Vulkanische eilanden in de Pacific en West-Indië werden nog minder
nauwkeurig nagegaan dan Krakatau. De gegevens daaruit verkregen
stemmen evenwel met het hier vermelde overeen.
De opnamen van secundair regenbos toonden alle aan, dat families, die nauwelijks een rol spelen in climaxbos, overvloedig aanwezig zijn en dat vele families, die in climaxbos tot de voornaamste
behoren, grotendeels of geheel afwezig zijn. De toename in soorten
is dus niet zo, dat het gezelschap nieuwe leden ontvangt totdat het
als volledig kan worden beschouwd, maar het iseen komen en gaan,
waarbij het gedrang steeds groter en de samenstelling steeds verder
gedifferentieerd wordt.
De gedachte van Aubréville (1938) die het dominerende soortencomplex van een gemengd tropisch regenwoud in areaal en in tijd
niet constant acht, (de zogenaamde mozaïek of cyclische regeneratie
theorie), sluit zich hier zeer natuurlijk bij aan. Aubréville baseerde
zich op het regenwoud en het gemengd loofverliezend bos aan de
Ivoorkust. Hij ziet de climax dus als een vegetatie, die dynamisch is
en steeds veranderend op verschillende wijzen in een gegeven milieu
kan passen.
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De techniek en de energie van Europa en Amerika hebben er in
de laatste anderhalve eeuw toe geleid, dat overal in de tropen grote
stukken van het tropisch regenwoud voor de cultures moesten wijken. In vroeger eeuwen had de inheemse bevolking het bos eveneens aangetast. Dit met groot succes in die gebieden, waar het klimaat bepalend voor het voorkomen van het echte regenwoud begint
te worden, een grensgebied waar de vegetatie extra gevoelig is voor
storende invloeden. De neiging tot herstel der oorspronkelijke vegetatie isin dergelijke klimaten minder vigoureus. De inheemse bevolking maakte daarom slechts grote vorderingen bij het verwoesten
van het regenwoud in de grensgebieden en schiep de biotische anthropogene climaxen, die wij als tropische savannen of parklandschappen kennen.
De geringe vruchtbaarheid van de ontboste bodem, de.onoordeelkundige behandeling van het veroverde terrein, maakte verder opdringen in de bossen voortdurend noodzakelijk. Toch bereikte de
schaarse bevolking in zeer grote gebieden niet veel meer dan lokale
storingen die slechts tijdelijk gehandhaafd bleven. Het optreden van
het blanke ras met zijn technische en organisatorische vaardigheden
betekende een veel gevaarlijker aanslag op het regenwoud. Bovendien werd de aankomst van de Europeaan veelal gevolgd door een
verbetering van het landsbestuur en de hiermee gepaard gaande
sterke bevolkingstoename veroorzaakte een verder terugdringen van
het regenwoud. Slechts door opgelegde beschermende maatregelen
kon men dan aan de vernietiging paal en perk stellen en wist men
hier en daar een economisch en biologisch verantwoord evenwicht
te benaderen.
Al is de verwoesting van het regenwoud nog niet overal zo ver
voortgeschreden als op Java waar het in het laagland het bos vrijwel
geheel en op Madagaskar waar het voor 7/s verdwenen is, toch verdwijnt het regenwoud overal zienderogen. Hiermede verdwijnt tegelijkertijd een onuitputtelijke schat aan genetisch uniek materiaal.
De evolutie der planten wordt omgebogen en in velerlei opzicht
wordt verdere ontplooiing onmogelijk gemaakt. Hier en daar is
deze gevaarlijke en onherstelbare situatie reeds een voldongen feit.
De gevolgen die de verdwijning van het tropisch regenwoud op
het klimaat zal hebben, of reeds heeft, zijn evenmin precies te overzien maar zullen onverbiddelijk de aandacht eisen. De recente geschiedenis van het beschermend en beschermd bos op Java heeft
lokaal reeds overtuigend duidelijk gemaakt wat de aanwezigheid
van regenwoud voor de waterhuishouding in grote gebieden betekent.
Als direct economisch verlies verdwijnen tegelijk met het regenwoud vele speciale producten zoals gommen, harsen, rotans en allerlei houtsoorten.
Als houtproducent is het tropisch regenwoud specialist in zeer
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bijzondere of hoogwaardige houtsoorten, maar als producent van
laagwaardig industriehout zal het nimmer met de bossen der gematigde zone kunnen concurreren. Niettemin komen door de recente
ontwikkelingen in de industrie allerlei in het tropisch regenwoud
voorkomende soorten in de belangstelling te staan (triplex).
Het potentiaal — technisch, economisch, genetisch en natuurwetenschappelijk in de breedste zin — van het tropisch regenwoud, hoe
groot dit ook is, kan in veel opzichten slechts worden gegist, door
gebrek aan studie enerzijds, door onkunde van toekomstige behoeften anderzijds. Het staat vast, dat de onbezonnen verwoesting van
het regenwoud nimmer te herstellen gevolgen zal hebben, die de
gehele wereldmaatschappij zullen raken. De bosreservaten in de
tropen dienen te worden gehandhaafd, te worden vergroot en in
aantal te worden vermeerderd en daarbij dient de zorg voor en
studie van het tropisch regenwoud te worden geïntensiveerd.
Mijne Heren Curatoren der Landbouwhogeschool,
Ik ben U dankbaar, dat U mij de functie van Lector in de Plantensystematiek en -Geographie heeft willen toevertrouwen. Deze
taak, die een didactisch en organisatorisch karakter heeft, en daarnaast wetenschappelijke activiteit eist, zal ik naar behoren pogen te
vervullen en ik aanvaard deze in het openbaar met het voornemen
mijn beste krachten in te zetten.
Mevrouw en Mijne Heren Professoren, Lectoren en Docenten,
Met enige aarzeling heb ik mij in Uw midden begeven, een aarzeling die voortkwam uit het besef, dat ik mij een instelling van zo
grote betekenis als de Landbouwhogeschool had waardig te tonen,
en ook omdat ik slechts weinigen van U van nabij kende. In de laatste maanden is deze laatste oorzaak goeddeels weggenomen en heb
ik reeds zovele malen Uw belangstelling en hulpvaardigheid ondervonden, dat ik vol optimisme een toekomstige samenwerking tegemoet zie. Ik heb Uw houding zeer geapprecieerd.
Hoezeer zou het mij tot vreugde hebben gestemd, indien mijn
Vader heden hier tegenwoordig had mogen zijn. Hem dank ik de
ontvankelijkheid en de liefde voor de natuur, die hij mij ongemerkt
heeft bijgebracht, en meer nog dan dat, het inzicht dat de beoefening der wetenschap, zo zij leidt tot een brede en milde blik op het
menselijk bestaan, de mens zelf adelt.
Hooggeleerde Stomps!
Mijn neiging tot de studie der botanie, in een vorm zoals ik tenslotte verkozen heb, werd door Uw aanstekelijke geestdrift en met
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zoveel verve voorgedragen colleges, krachtig gestimuleerd. Ik zal U
altijd zeer erkentelijk blijven voor Uw onderwijs.
Hooggeleerde van Steenis!
Na mijn verblijf in Afrika hebt Gij mij in Indië met warme belangstelling ontvangen. Uw encyclopaedische kennis, Uw nimmer
aflatende energie, Uw felle en niets ontziende critiek waar het gold
de wetenschap te dienen, zijn voor mijn verdere vorming beslissend
en van groot nut geweest.
Hooggeleerde Venema!
Onder Uw leiding zal ik werkzaam zijn. Enige maanden reeds
heb ik mogen constateren, dat dit inhoudt: een volledig bereid zijn
om al datgene wat strekken kan tot verbetering van het onderwijs
aan de afd. Plantensystematiek en -Geographie, en tot intensivering
van het wetenschappelijk onderzoek zou kunnen bijdragen, te steunen en te laten ontplooien. Met erkentelijkheid herinner ik mij hoe
Gij, bij onze eerste besprekingen, mijn wens mede te werken aan de
tot standkoming van de Flora Malesiana, met grote instemming begroette. Uw grote activiteit en Uw brede belangstelling voorspellen
mij een vruchtbaar arbeidsveld en met vreugde heb ik begrepen, dat
onze samenwerking de beste perspectieven biedt.
Dames en Heren Studenten!
Het onderwijs in de Plantensystematiek en -Geographie der tropen en subtropen, dat mij is toevertrouwd, stelt mij voor vele problemen. Het onderwerp heeft een formidabele omvang, het is behalve veelomvattend vrij gecompliceerd; het land waar U Uw opleiding ontvangt heeft geen flora, die U van nature vertrouwd met
die van de tropen zou kunnen maken. Het is evenwel verbazend
wat een goede couragie vermag. Het is mij bovendien opgevallen
dat onder U een goede couragie, een lust om het werk aan te vatten
en te verzetten, niet zelden aanwezig is. Ik zal mijn beste krachten
geven om U voor te lichten en te leiden, ook te vormen, opdat U,
wanneer U eenmaal in de tropen Uw arbeidsterrein zult vinden, een
kennis van, en een bekendheid met, de flora ter beschikking zult
hebben, die U in staat zullen stellen Uw werk met vrucht te doen.
Ik hoop U zo te vormen, dat U die taak zult verrichten met eerbied
voor hetgeen Uw voorgangers hebben verricht en met eerbied voor
wat degenen, die na U zullen komen, nog zullen verrichten. Uw
werk zal zodoende als een waardige bijdrage moeten worden volbracht. Gedragen door dat besef, zal Uw arbeid goed zijn.
Ik heb gezegd.
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Mijnheer de President-Curator,
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Studenten, en voorts gij
allen, die door Uw aanwezigheid van Uw
belangstelling blijk geeft,
Dames en Heren,
Sedert de laatste eeuwwisseling heeft de voeding van de landbouwhuisdieren wel een geheel gewijzigd aanzien gekregen; mede
dankzijdezeveranderingen heeft onslandzichkunnen handhaven op
de eervolle plaats, die het sinds eeuwen in de voortbrenging van dierlijke producten heeft ingenomen. Slechts voor het paard, het schaap
en de geit is er in de voeding weinig of niets veranderd.
In het begin van deze eeuw berustte de voedering van het rundvee, de varkens en het pluimvee nagenoeg geheel op traditie en
practijkervaring. Aangezien deze factoren in zeer nauw verband
staan met de instellingen van de boeren en ook met de bedrijfsomstandigheden en deze zeer sterk kunnen uiteenlopen, was het wel
vanzelfsprekend, dat in de verschillende landbouwgebieden de voedermethoden niet dezelfde waren. Doordat hetcontact tussendeverschillende delen van ons land nog zeer gering was en het landbouwonderwijs nog van zeer recente datum, konden deze voedergewoonten zich lang handhaven. De invloed van het landbouwonderwijs
waseensdeels nog gering omdat destijds nog weinigen gebruik maakten van de mogelijkheid tot het volgen van dit onderwijs, maar
anderdeels ook omdat de wetenschap zich nog slechts weinig met de
practische voedingsvraagstukken had ingelaten, laat staan dat de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek reeds klaar waren
om getoetst te worden aan de practijkmethoden. Omstreeks de eeuw-
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wisseling werkte de grote grondlegger van de toegepaste voedingsleer, OSCAR KELLNER, aan de fundamentele grondslagen, waarop tot
de huidige dag nog steeds wordt voortgebouwd, althans in WestEuropa.
Aangezien de oorsprong van de Nederlandse veehouderij in de
eerste plaats was gelegen in de beschikbare cultuurgrond binnen het
bedrijf, lag het voor de h a n d dat de Nederlandse boeren steeds
trachtten zo ver mogelijk te komen met de zelf voortgebrachte voedermiddelen. Vooral sinds de Landbouwcrisis van 1880 had men
intensiever kennis gemaakt met de mogelijkheid van aankopen buiten het bedrijf. H e t verband tussen de bedrijfsgrootte en de omvang
van de veestapel werd steeds minder duidelijk; in het bijzonder gold
dat voor de varkens en het pluimvee. Een belangrijk p u n t daarbij
was dat de koopkracht van de boerenbevolking sterker werd, waardoor grotere investeringen —ook in de veevoeders —mogelijk werden. I n de eerste plaats profiteerden daarvan de meer op het krachtvoer aangewezen diergroepen zoals de varkens en het pluimvee.
Langzamerhand werd ook voor het rundvee de aankoop van vreemde voedermiddelen urgenter, vooral de eisen van de meer productieve dieren maakte dit zonder meer noodzakelijk, met name in de
wintertijd. W a n n e e r men uitsluitend was aangewezen op graslandproducten en graanmeel bleek het h o u d e n van het betere vee geen
voordeel op te leveren; de betere erfelijke aanleg eiste betere uitwendige omstandigheden, waarbij de voeding wel de voornaamste
factor was. Bij ruwvoedermiddelen en het graanmeel was aanvulling
met eiwitrijker producten noodzakelijk. Daarvoor kwamen aanvankelijk in de eerste plaats in aanmerking de lijnzaad- en koolzaadproducten, die resteerden bij de productie van spijs- en andere oliën.
Later kwamen ook andere eiwitrijke producten in zwang.
Bij de aankoop van deze producten werd door de practijk aanvankelijk alleen gelet op de prijs voor zover deze in verband stond
met het eiwitgehalte; verder werd nog enige aandacht geschonken
aan de graagte waarmee zij werden genuttigd. H e t spreekt vanzelf
dat in die jaren nog geen rekening kon worden gehouden met een zo
hoog mogelijke voedertechnische volmaaktheid; daarvoor was de
wetenschap nog niet ver genoeg gevorderd, laat staan dat het onderwijs daaraan reeds aandacht kon besteden. Was de marktsituatie
voor een bepaald voedermiddel zeer gunstig, dan werden daarvan
grote hoeveelheden gekocht, waarbij dan getracht werd zoveel
mogelijk aan de dieren kwijt te raken. Dat men in dit geval met
moeilijkheden te maken kreeg sprak vanzelf; wij zijn van mening dat bepaalde bezwaren die men thans nog tegen zekere voedermiddelen in de practijk hoort, voor een groot deel berusten op de
ervaringen van destijds. Wel werd dan getracht de bezwaren zoveel
mogelijk weg te nemen, men zocht — proefondervindelijk — naar
een bruikbare oplossing. Als voorbeeld kan hier worden genoemd
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de ervaring die men opdeed bij het verstrekken van grote hoeveelheden rogge aan jonge varkens; door koken, broeien of bakken werd
de schadelijke werking weggenomen. De toen veel in zwang zijnde
kookpot bood deze mogelijkheid (met uitzondering van het bakken).
Iets dergelijks zag men eveneens bij het gebruik van rauwe aardappelen in de varkensvoeding; ook daarbij was de zo juist genoemde
kookpot een uitkomst. Niet altijd werd echter een juiste oplossing
gevonden; de bezwaren die men ontmoette bij een royaal gebruik
van koolzaad- en raapzaadproducten kon men niet wegnemen; verwarmen had een averechtse uitwerking. Thans weten we dat het bezwaar tegen deze kruisbloemigen voor een deel schuilt in de manier
waarop zij worden gebruikt. In die jaren — vóór de eerste wereldoorlog — werd het krachtvoer zowel aan de varkens, als aan het rundvee veelal in slobbervorm verstrekt en gezien koolzaad- en raapzaadproducten in een vochtig milieu gemakkelijk mosterdolie vormen,
waren de moeilijkheden groot. Nog steeds bestaan er bepaalde bezwaren tegen een overmatig gebruik van deze producten; de practijk
iso.i. echter wel erg sterk bevooroordeeld.
Het gebruik van slobber óók aan het rundvee kan voor een deel
worden toegeschreven aan het feit dat destijds de watervoorziening
voor de gehele veestapel in grote delen van ons land nog via de emmer geschiedde. Kon men tegelijkertijd ook het krachtvoer verstrekken, dan spaarde dat werk uit; dus ook toen kende men reeds rationalisatie in het werk.
De aangekochte krachtvoedermiddelen bestonden dus uit graanmeel en allerlei eiwitrijke producten, meestal afkomstig van de olieslagerijen. Deze producten werden als zodanig — aanvankelijk steeds
in gemalen toestand — aangekocht. Zolang men trouw bleef aan de
slobbervorm — en dat was nog een hele tijd, ook thans nog zijn er
boeren die dit doen — was de hoedanigheid als meel de enig bruikbare; dit bleef ook nog het geval toen men reeds overging tot het maken van dik-brijachtige mengsels. Somswerden devoedermiddelen in
grotere hoeveelheden tegelijkertijd gemengd,dan weergeschiedde de
menging voor slechts enige dagen (en dan steeds in water), maar
meestal werden zij gemengd wanneer ze onmiddellijk daarna gebruikt moesten worden; speciaal deed men dit laatste omdat er vaak
koolzaad- en raapzaadproducten in het spel waren, met kans op de
vorming van mosterdolie. Ook kwam het voor dat men het graanmeel bij de ene voertijd in slobber- of brijvorm verstrekte en bij de
volgende voertijd de eiwitrijke producten, later vooral in de vorm
van naslagkoeken, schilfers of brokken (en dan natuurlijk droog).
Aanvankelijk geschiedde het mengen van de krachtvoeders dus
op de boerderij, dit duurde tot ongeveer de eerste wereldoorlog.
Tijdens deze oorlog begon de industrie met de productie en verkoop
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van gemengde producten; een schaarstetijd is echter niet het aangewezen ogenblik om een dergelijke nieuwe methode blijvende ingang
te doen vinden op grote schaal. Veelal was het oorlogsmengmeel een
verbloemde uitdrukking voor: gemengde rommel (rietmeel, gerstenaalden, cacaodoppen enz. enz.). Dat dit toch werd gekocht was uitsluitend het gevolg van een nijpend tekort aan veevoeders. De ervaringen met deze „mengvoeders" waren zowel bij de practijk als bij
de overheid buitengewoon slecht. De wetenschappelijke onderzoekers en de vertegenwoordigers van de Overheid waren dan ook van
mening dat de mengvoeders dienden te verdwijnen. In 1917 kwam
een verbod tot stand inzake het vervoer en de aflevering van veevoeders, tenzij deze ongemengd waren. Na de oorlog kwam dit verbod
te vervallen, doch men begon onmiddellijk naar wegen te zoeken
om de mengvoeders te weren van de markt. Na rijp beraad verscheen
in 1920de Wet op de Vervaardiging van Mengvoeders. Hierbij werd
geen verbod uitgevaardigd (in wezen is mengen immers aan te bevelen), maar de bereiding en levering van mengvoeders werd dusdanig zwaar aan banden gelegd, dat hieruit de hoop voortsproot dat
de mengvoeders weldra het veld zouden ruimen. In deze wet „houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en mengvoeders" kwam een artikel voor dat mengvoeders slechts aangeboden, verkocht of geleverd mochten worden,
indien op de verpakking duidelijk zichtbaar de verschillende enkelvoudige grondstoffen, waaruit het mengvoeder is samengesteld, procentueel waren aangegeven. Genoemde wet zou de boeren en de
bonafide handel beschermen tegen het voortdurende bedrog. In
de Memorie van Toelichting lezen we:
„Afgezien van enkele uitzonderingen verdient de verkoop van
„gemengde hulpstoffen bestreden te worden, omdat deze niet
„ligt in de lijn van den modernen en wetenschappelijk gedre„ven landbouw. De mengsels toch zijn in den regel slechts een
„middel om minderwaardige en op zichzelf onverkoopbare
„grondstoffen aan den man te brengen."
Uit het voorgaande valt te lezen, dat mengen ongeveer hetzelfde
betekent als geknoei en bedrog.
De controle op de handhaving van dit voorschrift werd opgedragen aan de Rijkslandbouwproefstations; helaas bleek hierbij dat
de wet onuitvoerbaar was, omdat destijds de controle op de procentuele samenstelling niet wel mogelijk bleek; wel was het mogelijk
de gebruikte grondstoffen qualitatief aan te geven, het vaststellen
van het percentage bleek echter onuitvoerbaar. Hiermede miste de
wet, die zo goed was bedoeld, haar kracht en daarmee feitelijk haar
bestaansrecht. Nog steeds bestaat deze wet, maar zij wordt nimmer
toegepast.
Ondanks de afwezigheid van enige zekerheid omtrent de samen-
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stelling wisten de mengvoeders sedert 1920 toch terrein te winnen;
aanvankelijk hebben de Landbouworganisaties zich hiertegen verzet, maar ook zij zijn uiteindelijk met haar tijd meegegaan (1927).
De eerste successen werden behaald bij het pluimvee, later volgden
de varkens en tenslotte kwam ook het rundvee aan de beurt. Dat er
ook mengvoeders zijn en worden bereid voor de overige landbouwhuisdieren zij hier buiten beschouwing gelaten.
De overtuiging dat de industriële bereiding van mengvoeders
zeer zeker voordelen opleverde ging zover dat de Overheid bij het
begin van de distributie in 1939 de weg ging bewandelen die zij in
1917 zo duidelijk had verboden; dat daarbij extra contrôle-maatregelen werden getroffen spreekt vanzelf. Tijdens en ook nog geruime
tijd na de Tweede Wereldoorlog werd het veevoeder slechts in gemengde vorm beschikbaar gesteld; er was toen een menggebod en
in 1917een mengwerbod.
Deze sterk gewijzigde instelling ten aanzien van het mengen was
in de eerste plaats toe te schrijven aan de vorderingen van de wetenschap; hierbij zij gewezen op de ontdekking van de vitamines, op
de betekenis van enkele mineralen en zeer zeker niet in de laatste
plaats op het belang van de aminozurensamenstelling van de voedereiwitten. Dit laatste punt geldt wel in het bijzonder voor de pluimvee- en varkensvoeders.
Aan het mengen zijn bij onze huidige kennis reeds zeer grote voordelen verbonden. In de eerste plaats kan door menging een hoogwaardiger product worden verkregen dan het historisch chemisch
onderzoek — de Weender methode — aangeeft. In de tweede plaats
kan men door menging bepaalde ongunstige bijwerkingen die
aan zekere voedermiddelen kleven, te niet doen (bijvoorbeeld op de
smaak van de melk, op de kwaliteit van het melkvet en het varkensvet, op de kleur van de dooier enz. enz.).
Maar is een boer steeds technisch, financieel en wetenschappelijk
in staat de meest juiste mengsels te bereiden? Hierop moet vaak een
ontkennend antwoord worden gegeven. Een industriële bereiding
heeft zeer zeker een aantal voordelen; daarvan wil ik er enkele
noemen.
Ten eerste. In bepaalde gevallen gaat het bij de menging om zeer
kleine hoeveelheden (mineralen vitamines); op een landbouwbedrijf
is het buitengewoon moeilijk deze kleine hoeveelheden zo intensief
mogelijk door de andere grondstoffen te verwerken. Wanneer men
de moderne mengketels ziet en men denkt dan aan de schepmengmethode op de boerderij, dan is het verschil wel zeer groot.
Ten tweede. In de industrie is het mogelijk bepaalde schadelijke
bijwerkingen te voorkomen. Zo is het bijv. uitvoerbaar schadelijke onkruidzaden vóór het mengen te verwijderen door trieurs en
andere hulpwerktuigen; het gevaar voor verspreiding van onkruiden
via de stalmest wordt daardoor geringer.
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Ten derde. Er zijn voedermiddelen die zeer gunstig bekend staan
(bijv. melasse), maar op de boerderij zeer moeilijk in mengvoeders
te verwerken zijn. De mengmogelijkheden zijn dus in de industrie
groter.
Ten vierde. De laatste tijd is wel duidelijk geworden dat het verstrekken van krachtvoer in de vorm van koeken veel gemakkelijker
is dan als meel (tellen i.p.v. wegen); daarvóór waren de grotere koeken, de schilfers en de brokken reeds een grote verbetering (tegen
stuiven); thans maken de kalverkorrels opgang. Dit alles is slechts
mogelijk dank zij de industrie.
Ten vijfde. De bewaring van de grondstoffen is in een mengvoederinrichting veel gemakkelijker en beter dan op de boerderijen.
Ten zesde. In het algemeen zijn grote hoeveelheden goedkoper te
verkrijgen dan kleine; bovendien kan men vaak een extra-tussenschakel uitschakelen (bijv. de olie-industrieën).
Ten zevende. Doordat de industrie grote voorraden kan aankopen
zijn grote en herhaaldelijke wijzigingen in de samenstellingen te
voorkomen; dit werkt gunstig op de dierlijke productie. Doordat
grote voorraden worden gekocht werkt dit marktnivellerend, wat
tenslotte ook de boeren weer ten goede kan komen.
Ten achtste. De industrie kan veel beter gebruik maken van een
gunstige marktsituatie dan de individuele boeren.
Ten negende. Door aankoop van mengvoeders is een boer niet gedwongen in eens grote hoeveelheden geld te investeren, zoals noodzakelijk is bij de menging op de boerderij.
Ten tiende. Voor alle diergroepen zijn aparte mengsels noodzakelijk; dit stelt de boer voor zeer grote moeilijkheden in verband
met aankoop en opslagruimte.
Ten elfde. Door de aankoop van mengvoeders bespaart de boer
op zijn loonpost; dit punt is tegenwoordig zeker van belang.
Ten twaalfde. Door de vorderingen van de wetenschap is het momenteel voor de boeren niet meer mogelijk om inzake de mengtechniek bij te blijven. De wetenschappelijke medewerkers aan coöperatieve en particuliere mengvoerinrichtingen geven de koper een grotere mate van zekerheid in de kwaliteit van de mengvoeders. Verder
beschikken vele industrieën zelf of wel in combinatie over zeer goed
ingerichte laboratoria en proefbedrijven. De grote sommen gelds die
hierin jaarlijks worden gestoken zullen voor de industrie, maar óók
voor de boeren zeer zeker profijt opleveren. De onderlinge concurrentiestrijd tussen de mengvoederfabrieken zal voor de kopers ongetwijfeld voordeel kunnen betekenen.
Staan er nu tegenover deze voordelen geen nadelen? In feite kunnen twee moeilijke punten worden genoemd: de prijs en de kwestie
van de samenstelling.
Al zijn in het voorgaande een aantal financiële voordelen genoemd, daartegenover staat dat ook de menging in de fabriek moet
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worden betaald. In hoeverre hierbij de balans in evenwicht is, dan
wel naar de ene of andere zijde doorslaat, is moeilijk te zeggen; in
bepaalde omstandigheden zal zelf mengen aantrekkelijk zijn (zuiver
financieel bezien), in andere gevallen kan men het mengen beter
aan de industrie overlaten. Onze indruk is dat het voordeel van zelf
mengen niet groot zal zijn; wanneer men daarnaast stelt de vele technische voordelen van een industriële menging, dan is de aankoop
van mengvoer zeer zeker te verdedigen. Ook hier werkt de concurrentie in het voordeel van de boeren.
Het tweede punt: de samenstelling, is van veel meer belang en
hierover zijn reeds vele woorden gewisseld en artikelen geschreven.
De besturen van de drie centrale landbouworganisaties staan op het
standpunt dat het vermelden van de procentuele samenstelling geen
onderwerp van discussie behoort te zijn; de particuliere fabrikanten
wijzen dit punt nog steeds af, al is er in dat kamp geen volledige
eensgezindheid meer te bespeuren. Men stelt zich in die kringen
veelal op het standpunt dat een doeltreffende controle door het
Rijkslandbouwproefstation te Maastricht niet wel mogelijk is. Bovendien biedt het menggeheim in verband met bepaalde specifieke
werkingen, het z.g. fabrieksgeheim, moeilijkheden voor de aanvaarding.
Wat de controle betreft, dient vastgesteld te worden dat men aan
voornoemd proefstation de laatste jaren grote vorderingen heeft gemaakt, en al kan nog geen 100 % controle worden gegarandeerd,
toch dient men te erkennen dat de resultaten reeds veel vertrouwen
geven en ook nog perspectief bieden voor de toekomst. Het wel eens
aangevoerde bezwaar dat het vermelden van de procentuele samenstelling de deur zou openen tot bedrog op grote schaal, is o.i. niet
meer steekhoudend; trouwens welke zekerheid heeft de koper dan
zonder énige controle (met uitzondering van enkele chemische bepalingen)? Alleen voor zover men vertrouwen heeft in de fabrikant!
De ervaringen die deze winter zijn opgedaan met de controle op de
procentuele samenstelling hebben wel zoveel indruk gemaakt dat
o.i. zonder meer van een succes kan worden gesproken.
Het andere bezwaar, dat van het z.g. fabrieksgeheim heeft daardoor — zo het heeft bestaan — wel sterk aan waarde ingeboet. Immers bij enige benadering kan de samenstelling thans worden vastgesteld, ook door de concurrenten!
Inmiddels duurt de strijd over het wel of niet vermelden van de
procentuele samenstelling voort; hierbij kunnen we ons helaas niet
aan de indruk onttrekken, dat door deze strijd een deel van de Nederlandse boeren de dupe dreigt te worden.
Zoals werd gezegd stellen de drie centrale landbouworganisaties
zich op het lofwaardige standpunt dat de vermelding van de procentuele samenstelling noodzakelijk is. Dit is niet gebleven bij een eis,
men heeft bovendien een controleapparaat in het leven geroepen —
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de C.L.O.-contrôle — dat echter slechts een beperkt arbeidsveld
heeft, omdat alleen de op coöperatieve grondslag werkende mengvoederinrichtingen zich bij deze controle kunnen aansluiten. De
controle kan hier zeer effectief zijn doordat men zich op het standpunt van de volledige controle heeft gesteld: boeken-, voorraad-,
grondstof- en mengselcontrôle.Tevens heeft men zich op het zeer toe
te juichen standpunt gesteld dat bepaalde producten niet alleen verboden zijn, maar zelfs niet in de aangesloten inrichtingen mogen
voorkomen. Verder is het zeer juist dat het bestuur van de C.L.O.contrôle slechts mag bestaan uit de kopers.
Deze C.L.O.-contrôle heeft een buitengewoon gunstige klank verkregen en de boeren mogen hun organisaties dankbaar zijn dat dit
apparaat is ingesteld, de werkingssfeer straalt ver uit buiten de aangesloten verenigingen. Dat de gehele Nederlandse mengvoederindustrie een peil heeft bereikt dat overal tot voorbeeld kan worden
gesteld, is voor een niet gering deel aan de C.L.O. te danken.
Tegenover deze bewondering wil ik echter ook enige critiek stellen aan het adres van de landbouworganisaties; niet aan het werk
van de C.L.O.-contrôle.
Dat men de procentuele samenstelling gewenst acht valt toe te
juichen, op deze wijze kân de koper nagaan of de prijs overeenkomt
met de samenstelling en bovendien zou de boer kunnen nagaan of
de samenstelling van het krachtvoer past bij zijn bedrijfsvoedermiddelen. Door de instelling van het C.L.O.-apparaat stelt de georganiseerde landbouw zich op het standpunt van een coöperatieve mengvoederbereiding; dat is haar goed recht. Maar in hoeverre zijn de
leden dezer organisaties ook in deze coöperatief ingesteld? Wanneer
we goed zijn ingelicht, wordt plm. 45 % van het mengvoer aan
een coöperatie gekocht, ongeveer 40 % bij de grootindustrie en de
rest bij de kleinere fabrieken en molenaars. Dit betekent dat ongeveer de helft van de boeren de voorkeur geeft aan een particuliere
fabrikant, ook al is daarbij geen sprake van enige controle aangaande de procentuele samenstelling. Van deze boeren zal een deel niet
georganiseerd zijn, maar een deel is dat zeer zeker wel. Nu kunnen
deze boeren zich op het standpunt stellen dat de onderlinge concurrentie tussen de particuliere fabrikanten en de concurrentie met de
coöperaties uitwassen zullen tegengaan, evenwel moet het m.i. worden betreurd dat de landbouworganisaties geen mogelijkheid hebben geschapen hun niet-coöperatief ingestelde leden een controleapparaat beschikbaar te stellen; de C.L.O.-statuten laten geen particulieren toe. Wel staan deze organisaties veelal toe dat de particuliere mengvoederindustrie advertenties in de bladen van deze standsorganisaties plaatst (voor de landbouwwerktuigen geldt hetzelfde).
Hier isde logica zoek; een veroordeling houdt dit niet in, slechts het
constateren van een feit.
Wanneer men in de gelegenheid is om nader met deze punten in
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aanraking te komen, doen deze en andere vragen zich bij een
neutrale buitenstaander ongetwijfeld voor. M.i. ligt er hier voor
de landbouworganisaties nog een behoorlijk werkterrein braak;
bewerken zij dit niet dan is het niet denkbeeldig dat anderen zich
daartoe moreel verplicht achten, waarbij ware te denken aan de
Federaties van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting. Deze kans
is des te groter naarmate de particuliere industrie meer en meer
doordrongen geraakt van de noodzaak van het voeren van een erkend contrôlemerk. Reeds is bekend dat er groepen mengvoederbereiders zijn die het vermelden van de procentuele samenstelling
niet afwijzen.
Behalve de genoemde C.L.O.-contrôle zijn andere contrôleverenigingen opgericht, maar dan door de fabrikanten zelve; er gaan thans
stemmen op nog meer van deze verenigingen te stichten, maar in
samenwerking met de practijk.
Momenteel wordt veelal op vertrouwen gekocht (dit geldt ook
vaak voor de coöperaties omdat mij na enige jaren intensief contact
met de practijk is gebleken dat bijna geen boer ooit de procentuele
samenstelling heeft bestudeerd). Maar is het niet mogelijk ook aan
de niet-coöperatief ingestelde boeren een zekere waarborg te geven?
Een controle-apparaat dat onder supervisie staat van de fabrikanten
is o.i. niet afdoende; beter wordt het reeds wanneer ook de kopers
«en stem hebben; maar uiteindelijk dient dit een zuivere boerenaangelegenheid te worden.
Wanneer men dit vraagstuk op deze wijze bekijkt, dan komt men
langzamerhand tot een min of meer concreet voorstel, en dat wil ik
U niet onthouden. De uitwerking enz. behoren niet tot mijn terrein
Dit geheel klemt te meer nu de z.g. Raamvoorschriften begin April
j.1. zijn komen te vervallen en er thans een algeheel vacuum is ontstaan naast het bestaande boerenapparaat. Zonder enig toezicht of
een controle gaat het niet; ook de particuliere industrie is tot deze
conclusie gekomen. Zo lazen we in 1951 in de „Plattelands-Post"
(het orgaan van de Vereniging van Zelfstandige Handel en Industrie, Z.H.I.):
„Bezien we de lijst van de gerapporteerde afwijkingen dan ko„men we tot de conclusie dat inderdaad toezicht op de mengvoederindustrie nodig is, zonder dat men onmiddellijk be„hoeft te denken aan kwade trouw,"
en verder:
„Anderzijds zijn de mogelijkheden om overtredingen te begaan
„groot en is het een gebruikersbelang dat deskundig toezicht
„bestaat,"
ook nog:
„Het gaat er slechts om dat de verwerkte grondstoffen in wezen
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„geschikt zijn voor veevoederfabricage en in prijs niet te hoog
„uitkomen vergeleken bij hun voederwaarde."
Zo zou uit deze serie artikelen over „De controle op de mengvoederbereiding in Nederland" nog meer aangehaald kunnen worden
wat het zoeken naar een oplossing ter bescherming van de Nederlandse boeren en van de bonafide handelaren rechtvaardigt.
In dit verband zou men zich het volgende kunnen voorstellen:
Door de georganiseerde boeren (Standsorganisaties, dan wel Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting) wordt een commissie in het leven
geroepen, die een certificaat uitreikt aan die mengvoederinrichtingen welke zich aan de bepalingen van de commissie onderwerpen
en waarvan gebleken is dat zij bij de mengvoeders voortdurend aan
de te stellen eisen voldoen. Dit certificaat zou moeten kunnen worden gegeven zowel aan de C.L.O.-coöperaties, de vrije coöperaties
als aan de particuliere instellingen. Teneinde uit de impasse te komen waarin we nu ruim 20 jaren verkeren, zou het vermelden van
de procentuele samenstelling misschien niet dwingend voorgeschreven behoeven te zijn, wel zou de deelnemer zich moeten verplichten
tot het volgende:
a. de procentuele samenstelling steeds aan het controleapparaat bekend te maken, alsmede aan de Provinciale Veevoederbureaux;
b. bepaalde met name genoemde producten niet in de menginrichting voorradig te hebben.
De op te richten commissie zou geheel moeten bestaan uit boeren,
eventueel versterkt met een deskundige die noch met de coöperatie,
noch met een particulier enige relatie heeft. De contrôle zou kunnen worden opgedragen aan een nader vast te stellen laboratorium,
bijv. het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
In het voorgaande is dus niet gedacht aan een verplichte aansluiting en nog minder aan een rijkscontrôlemerk. Hoe aantrekkelijk
dit laatste ook mag schijnen, de bezwaren willen mij te groot voorkomen; bij iedere procedurekwestie zouden onmiddellijk de rijkswetten en de rechters in het geding moeten komen. Wil men daarnaast nog boekencontrôle enz. enz., dan is men daarin natuurlijk
geheel vrij, dit alles kan het vertrouwen slechts vergroten.
Het mengvoedervraagstuk staat thans sterk in het middelpunt van
de belangstelling; ik hoop dat er vóór de komende winter nog een
bevredigende oplossing is gevonden voor de kwestie van de mengvoederkwaliteitscontrôle. Ook al is deze in mijn systeem nog niet
volledig, toch kan zij misschien een begin vormen om uit de huidige
impasse te komen. Het totale gebruik van mengvoeders is slechts bij
benadering teschatten, omdat een deel in loondienst wordt gemengd

253
en een ander deel nog op de boerderij wordt „nagemengd" met
eigen graanmeel enz. Het totale gebruik van krachtvoer ligt tussen
2,5 en 3 millioen ton per jaar, waarvan een zeer groot gedeelte als
mengvoer wordt verstrekt. Dit alles is wel zó belangrijk dat het de
moeite loont hieraan alle mogelijke aandacht te schenken. Zoals
de situatie thans is, kan zij hun die het wel menen met de Nederlandse veehouderij en de bonafide mengvoederindustrie geen bevrediging geven.
Hoe de landbouworganisaties en de particuliere mengvoederindustrieën dit zien is mij onbekend; voor de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zou een algemeen waarborgmerk zeer aantrekkelijk zijn,
omdat dàt mag worden aanbevolen, wat voor het C.L.O.-merk niet
geldt. Dit zou de voeding van de landbouwhuisdieren op een hoger
plan kunnen brengen en dat zij ons aller streven.
Mijnheer de President-Curator,
Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool,
Zeer veel dank ben ik Uw College verschuldigd voor het feit dat
U mij hebt willen voordragen aan H. M. de Koningin voor het
ambt, dat ik heden aanvaard. Dat bovendien het docentschap is verheven tot een lectoraat zie ik als erkenning door de Landbouwhogeschool van de plaats, die de veevoeding in het landbouwbedrijf heeft
gekregen.
Met inzet van mijn gehele persoon zal ik trachten de mij opgedragen taak zo goed mogelijk te vervullen. Dat mij de nodige kracht
worde geschonken.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Door mij wordt het als een bijzonder voorrecht beschouwd met
U, van wie enkelen nog tot mijn opleiding hebben bijgedragen, onderricht te mogen geven aan deze Hogeschool. Deze dag denk ik in
het bijzonder terug aan mijn leermeester, wijlen Prof. Dr D. L. BAKKER; ik mis hem hier zeer node.
Met sommigen Uwer heb ik in mijn tegenwoordige functie als
Rijksveeteeltconsulent of anderszins reeds mogen samenwerken,
doch ik vertrouw dat deze samenwerking thans niet alleen verstevigd, maar ook uitgebreid zal worden. Voor de toekomst kan ik U
van mijn kant alle medewerking toezeggen. Vooral in het begin van
mijn lectoraat hoop ik vaak een beroep op U te mogen doen om mij
met Uw grote ervaring bij te staan.
Hooggeleerde Brouwer,
Waarschijnlijk zal ik het meest met U in contact komen. Dat ik
daarbij het grote voorrecht heb, U als mijn leermeester te mogen beschouwen, zal naar ik aanneem dit contact slechts ten goede komen.
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Weledelgestrenge Leignes Bakhoven,
Dat ik het onderwijs in de veevoeding van U heb mogen overnemen beschouw ik als een grote eer. Op deze dag wil ik U, mede
namens al Uw oud-leerlingen, de welgemeende dank overbrengen
voor de wijze, waarop U ons dit vak hebt bijgebracht. Verder dank
ik U persoonlijk voor de adviezen, die U mij zowelwillend hebt verstrekt.
Hoogedelgestrenge Rijssenbeek,
Nimmer zal ik de jaren vergeten waarin ik onder Uw bezielende
en deskundige leiding heb mogen werken. De gebeurtenis van vandaag isvoor een niet gering deel aan U te danken. Dat U mij daarbij
de beslissing zo gemakkelijk hebt gemaakt door Uw duidelijk positief advies, stel ik zeer op prijs. Ik hoop aan de verwachtingen, die
U aangaande mijn persoon hebt, ten volle te kunnen voldoen. Wel
moge ik U verzoeken — zeker in de eerstkomende tijd — enige clementie te willen betonen ten aanzien van mijn voorlichtende taak,
zolang ik nog niet beschik over een medewerker. Hopenlijk komt
dit tekort later in een andere, hogere vorm weer terecht.
Hooggeachte Inspecteurs van de Veeteelt,
Waarde Collegae-Rijksveeteeltconsulenten,
Hoewel ik voorlopig nog in Uw midden blijf opgenomen, wil ik
niet nalaten reeds heden een woord van grote dank te uiten voor
de manier waarop U mij als jong specialist hebt aanvaard. Voor Uw
steun en medewerking zeg ik U veel dank. Wanneer ik in de toekomst ten behoeve van mijn studenten een beroep op U doe, hoop
en vertrouw ik dat dit ingewilligd zal worden.
Mijne Heren, Leden van de Commissie voor Voeder- en Weidebouw van de Stichting voor de Landbouw,
Met bijzondere dank denk ik terug aan de tijd dat ik voor Uw
commissie de taak van technisch-deskundige heb mogen vervullen.
Vooral door Uw commissie ben ik nader in contact gekomen met de
technische en economische problemen die er liggen op het terrein
van de zelfvoorziening. Naar ik aanneem zal het contact niet worden
afgebroken; al zal ik Uw commissie minder kunnen geven dan voorheen, via mijn nieuwe functie hoop ik toch mijn deel te kunnen blijven bijdragen al ishet in een andere vorm.
Dames en Heren Studenten,
In ons land met zijn grote, deels beroemde, veestapel neemt de
veevoeding wel een zeer belangrijke plaats in en het ismij een vreugde U enigszins wegwijs te maken in dit vak, dat zovele facetten kent.
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De belangstelling voor de veevoeding wordt steeds groter, en voor
een aantal van U ligt hier zeker een goede toekomst. Ik /al niet in
staat zijn volleerde veevoedkundigen af te leveren; wilt U dat worden, dan is daarvoor nodig werklust in en liefde voor dit vak.
Ik hoop dat ons contact zich niet slechts zal beperken tot de colleges en examens. Mochten er zich bij Uw studie moeilijkheden voordoen dan zal ik gaarne, voor zover ik daartoe bij machte ben, U behulpzaam willen zijn. Voorwaarde daarvoor is dat U zich ten volle
geeft.
Dat ik slechts met een gering aantal van U in nader contact zal
komen, betreur ik zeer; hopenlijk zal hierin bij de reorganisatie van
het Hoger Landbouwonderwijs verandering komen terwille van Uw
algemeen landbouwkundige vorming.
Nog slechts enkele jaren geleden verkeerde ik in Uw positie en
ik ben deze mooie, onbezorgde tijd nog niet vergeten. Het studeren
aan een instelling voor hoger onderwijs is een voorrecht, dat echter
ook plichten met zich mee brengt. Het vinden van het juiste evenwicht is daarbij van doorslaggevende betekenis. Dat U daarin moge
slagen, terwille van U zelf, maar ook van ons Vaderland.
Ik heb gezegd

17. I N S E C T E N B E S T R I J D I N G VAN M O R G E N
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN HET DIERKUNDIGE DEEL VAN DE PLANTENZIEKTEKUNDE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL OP 23 NOVEMBER 1954 DOOR

D R . J . DE WILDE
Mijne Heren Curatoren van deze Hogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten en voorts gij allen, die deze
plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Er bestaat geen essentiële scheiding tussen agronomie en biologie,
en al evenmin tussen de zoölogie en het dierkundige deel der plantenziektenkunde. De landbouwdierkunde houdt zich bezig met levende dieren. Haar theoretische grondslagen bestaan in de wetten
der zoölogie. Iedere verbetering van ons inzicht in de levensverrichtingen der dieren is voor haar een aanwinst, en omgekeerd brengt
iedere nieuwe theoretische vondst op haar gebied de zoölogie
vooruit.
De betekenis van dieren voor de gezondheidstoestand van onze
cultuurgewassen is veelomvattend. Zo groot is haar verscheidenheid, dat ik niet in staat ben, een passend overzicht hiervan binnen
de mij gestelde tijd te geven. In zijn algemeenheid laat zich echter
dit zeggen: de insecten spelen hierbij een dominerende rol. Als
klasse van het dierenrijk omvatten zij reeds ongeveer drievierden
van alle thans bekende diersoorten, de fauna der zee incluis. Hun
betekenis voor land-, tuin- en bosbouw is, vergeleken met die der
andere dieren, nog weer groter dan deze getalsverhouding aangeeft.
De chemische insectenbestrijding van thans tracht het dierlijk
leven te vernietigen, niet het te modificeren in door ons gewenste
zin. De toepassing van insecticiden is tot op excessieve hoogte opgevoerd. Helaas moet men constateren, dat de toepassende entomologen zich voor het overgrote deel bepalen tot het perfectionneren
van chemische bestrijding en zich te weinig bezighouden met het
wegnemen van de oorzaken van insectenplagen. Eenzijdige, onevenwichtige en ongecoördineerde toepassing van één tak van natuurwetenschap kan grote gevaren met zich mee brengen. Men bedenke slechts, wat het samengaan van moderne atoomphysica met
ontoereikende Staatsphilosophie tot gevolg zou kunnen hebben.
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Evenzo kan de organische chemie de landbouw verderf brengen,
wanneer ze niet geleid wordt door een biologie, die haar taak verstaat. Noodzaak en behoefte ontstaan niet steeds, maar toch dikwijls door geboden mogelijkheden. Zij kunnen dan ook gecreëerd
worden door propaganda. De moderne industrie heeft deze tot op
grote hoogte opgevoerd, en er is meer belangstelling voor menig
„fancy"-industrieproduct dan voor sommige fundamentele voedingsstoffen, die de natuur voortbrengt.
Een merkwaardig verschijnsel is het grenzenloos vertrouwen van
de mens in zijn techniek. De toename van het snelverkeer tot in
het absurde is slechts een voorbeeld. De heilloze gevolgen, die wij
allen dagelijks om ons heen aanschouwen, zijn niet in staat dit vertrouwen te ondermijnen. Zo is ook „chemical control" een modewoord geworden, dat de bescherming van onze cultuurgewassen
tegen ziekten en plagen tot een schijnbaar zuiver technisch probleem maakt.
Niettemin rijzen tegen het overheersend chemisch-technisch karakter van de moderne insectenbestrijding meer en meer bezwaren.
Ieder bos, maar ook iedere akker of tuin is een levensgemeenschap
van soms gecompliceerde structuur, waarin iedere diersoort zijn
eigen plaats heeft. Insecten spelen hier een zeer verschillende rol;
die van prooi, roofvijand, parasiet en hyperparasiet. Ontneemt men
nu de insecten als groep in een min of meer uitgestrekt gebied de
levenskansen, dan kunnen onverwachte storingen optreden, zich
uitende in een zeer frequent optreden van eertijds sporadisch terugkerende plagen in ongekende aantallen. Maar ook blijkt, dat insectensoorten een grote variabiliteit kunnen vertonen, met als gevolg
het optreden van rassen, die resistent zijn tegen de meest uiteenlopende insecticiden.
De grootste bezwaren echter zijn gelegen in de physiologische
werking van insecticiden. Vele ervan verstoren biochemische processen, die binnen het gehele dierenrijk op identieke of zeer overeenkomstige wijze verlopen. Specifieke insecticide werking is schijnbaar en berust op nevenfactoren. Een toenemend aantal vergiftigingsgevallen bij hogere dieren en de mens is het gevolg.
In deze situatie is bezinning geboden op de natuurwetenschappelijke grondslagen, waarop de insectenbestrijding berust. Ik wil dit
beschouwen als een biologisch probleem. De vraag mag dus gesteld
worden, welke methoden er uit de biologie zijn voortgekomen of
zouden kunnen voortkomen. Welk onderdeel van de biologie komt
hiervoor in aanmerking, en in het bizonder: waar staat de moderne
entomologie?
Welhaast verouderd schijnt voor velen de indeling van de biologische wetenschappen naar de systematische plaats van hun objecten. Botanie en zoölogie moeten hun bestaansrecht als overkoepe-
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lend en b i n d e n d d e m e n t verdedigen tegen een steeds grotere categorie van biologen. Meer nog geldt dit voor subwetenschappen als
ornithologie en entomologie.
Hoezeer de uitwendige vorm en de bouw der organismen ook mogen verschillen, er is grote overeenkomst in de meest fundamentele
der levensfuncties. In de eerste plaats geldt dit wel voor de stof- en
energiewisseling. Reeds in de 18e eeuw had men het opnemen van
zuurstof, het afgeven van koolzuur leren beschouwen als een der
kenmerken van het levende organisme. LAVOISIER onderkende hierin een verbrandingsproces. Men heeft in recente tijd leren inzien,
dat de biologische oxydatie bestaat uit een reeks van op ingewikkelde wijze ineengrijpende processen, waarbij waterstof aan de
„brandstoffen" van de cel wordt onttrokken en door een serie enzymen naar de zuurstof wordt overgedragen. Deze enzymen zijn
waarschijnlijk tot mozaïeken verenigd aan de oppervlakte van bepaalde structuren in het protoplasma. De weefselademhaling verloopt bij zo uiteenlopende objecten als gistcellen, bloeikolven van
Aronskelken, kernhoudende rode bloedlichaampjes en leverweefsel van hogere dieren volgens dezelfde beginselen. Van oudsher had
men verder het vermogen tot actieve voortbeweging reeds beschouwd
als een der typische kenmerken van dieren. De hiertoe benodigde
energie wordt ontleend aan de verbranding van koolhydraten. T o e n
men n u in latere jaren het zeer ingewikkelde schema ging ontwarren, volgens hetwelk de chemische energie aan de koolhydraten
wordt onttrokken, bleek grote eenheid te bestaan in het rijk der levende wezens. Welk een wereld van morphologische kenmerken
een gistcel van een spiervezel der hogere dieren moge onderscheiden, het schema van de koolhydraatafbraak in beide cellen vertoont
frappante overeenkomst.
De eiwitten, waaruit het protoplasma van ieder organisme grotendeels bestaat, zijn opgebouwd uit aminozuren. Verschillende hiervan k u n n e n door het organisme worden opgebouwd, een aantal
echter moet met de voeding als zodanig worden opgenomen. Vergelijkt men n u de behoefte aan deze essentiële aminozuren bij een
eencellige flagellaat enerzijds en een rat anderzijds, dan blijkt overeenkomst te bestaan; de behoeften van rat en muis echter zijn verschillend.
Waar dus de meest elementaire levensprocessen zich zo weinig
storen aan klassieke systematische indelingen, rijst de vraag, of aan
de laatste nog veel waarde moet worden gehecht. De biochemicus
moge geneigd zijn deze vraag in ontkennende zin te beantwoorden,
voorlopig geldt dit zeker niet voor hem, die het organisme in zijn
totaliteit bestudeert. Voor de physioloog vormen de integratieve
functies der organismen met h u n merkwaardige regulaties, en bovenal de animale functies, die van het betrekkingsleven, een studiegebied waarbinnen hij nog lang in het vertrouwde schema zal kun-
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nen werken. Dat dit onderzoek inzichten oplevert van practische
betekenis, zal ik voor mijn eigen vak, de entomologie, nader toelichten.
De entomologie bestrijkt het rijk geschakeerd complex van vor
men en functies van ongeveer drievierden der thans bekende diersoorten. H e t mag dan ook geen wonder heten, dat de entomologie
worstelt met de taak, die haar door haar grondleggers in de schoenen is geschoven.
Zij ontwikkelde zich aanvankelijk in beschrijvende en klassificerende zin. De motieven van haar beoefenaren konden geen andere
zijn dan het vastleggen van de vormenrijkdom en het scheppen van
orde in het verwarrend geheel. Daarnaast bestond bij vele onderzoekers, waarbij ik de n a m e n SWAMMERDAM en REAUMUR met grote
eerbied releveer, een streven naar het verkrijgen van inzicht in de
levensverschijnselen van insecten en h u n beïnvloeding door de omgeving. Zeer ingenieuze proefnemingen werden hiertoe soms verricht.
Tijdens de systematische periode van de entomologie, die men,
volgens sommigen ten onrechte, in de regel met LINNAEUS laat beginnen, is helaas de ordening voor velen van middel tot doel geworden. Dit culmineerde in een jacht op het afwijkende. H e t
bizondere, het uitzonderlijke werd interessant, het algemene, datgene wat het vermogen heeft te variëren, bleef oppervlakkig bestudeerd. En terwijl LINNAEUS nog kon getuigen: „Varietates levissimas n o n curat botanicus," kon menig buitenstaander de indruk
krijgen, dat de entomologische wetenschap zich in hoofdzaak bezighoudt met nietige verschillen. Een overigens volstrekt onjuiste indruk, maar die wellicht voedsel verkreeg door het bloeiend amateurisme, dat de entomologie als „scientia amabilis" kenmerkt.
T o e n , nu juist honderd jaar geleden, in de Verenigde Staten van
Noord-Amerika de eerste entomologen in staatsdienst werden aangesteld ten behoeve van de landbouw, kon men, volgens de getuigenis van HOWARD, al spoedig een zeker antagonisme constateren tussen de beoefenaren van de officiële entomologie, die in hoofdzaak
aan musea werkzaam waren, en de toepassende entomologen. Deze
laatsten, die zich voortdurend met levende dieren in het veld moesten bezighouden, gevoelden zich door de museum-entomologen onvoldoende gesteund en moesten h u n weg grotendeels op eigen kracht
vinden. H e t zou schromelijk overdreven zijn het aldus voor te stellen, alsof zij tenslotte aansluiting zochten en vonden bij de jonge
Wetenschappen physiologie en oecologie. Juister is het vast te stellen,
dat door de toepassende entomologen reeds in de vorige eeuw talrijke feiten op het gebied van de temperatuur- en vochtigheidsrelaties, winterrust, oriëntatie en zintuigphysiologie in moeizame
arbeid aan het daglicht zijn gebracht, feiten die nu basismateriaal
vormen in physiologische en oecologische handboeken.
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De twintigste eeuw wordt gekenmerkt door specialisatie. Meer en
meer wordt de aandacht van landbouwentomologen opgeëist door
het uitwerken van toepassingen van een zich steeds uitbreidende
reeks insecticiden, waarmee dikwijls zeer grote directe voordelen
zijn gemoeid. Het fundamentele onderzoek verplaatst zich hierdoor
naar de academische centra. Daarbij valt op te merken, dat in toenemende mate physiologen en oecologen zich in entomologische
richting gaan specialiseren, een specialisatie die ook wetenschappelijk vruchtbaar blijkt, gezien de vele bizondere inrichtingen waardoor insecten zijn gekenmerkt. Een groot aantal recente publicaties en een aantal moderne handboeken legt hiervan getuigenis af.
De vraagstelling van de physiologische entomoloog moge U duidelijk worden uit de volgende beschouwing, waarbij ik een voorbeeld kies uit de landbouwentomologie.
De betrekkingen tussen een insect en zijn milieu zijn in uiterste
consequentie van physiologische aard. Een plaag in landbouwkundige zin wordt in de regel veroorzaakt door een diersoort, die een
cultuurgewas als voedsel gebruikt en zich hierop, of hierin op excessieve wijze vermenigvuldigt. De primaire factor, die de plaag
mogelijk maakt, is gelegen in deze voedselopname.
Het dier weet de plant te vinden en gebruikt hierbij zijn zintuigen. Hier liggen problemen van zintuigphysiologische aard; welke
prikkels nemen deze zintuigen waar en wat is het aandeel van de
verschillende zintuigen bij het opsporen van de voedselplant? Het
dier ontwikkelt zich al etende, vertoont groei, differentiatie, metamorphose, voortplanting. Inzicht in deze verschijnselen en in de
factoren, die ze mogelijk maken, moet physiologisch onderzoek
geven.
Naast de plant blijken verdere milieufactoren, waaraan insect èn
plant beide onderworpen zijn, hun invloed uit te oefenen. Gewaswisseling, grondbewerking, drainage, bedekking met glas, verplaatsen en zelfs uitkoken van de cultuurgrond hebben het milieu van
de cultuurplanten tot een kunstmatig milieu gemaakt. De cultuurplant zelf isdoor teeltkeuze gevarieerd en al naar behoefte en mode
veranderd. Niettemin is het aantal dierlijke plagen in onze cultures talrijk. Dit wijst er op, dat de in de natuur geboden levensvoorwaarden voor vele dieren verre van optimaal zijn. Steeds weer
blijkt, dat sommige elementaire factoren het voorkomen en de
talrijkheid van de dieren bepalen, terwijl andere klaarblijkelijk van
minder belang zijn.
Het behoort nu tot de taak van de veldoecoloog deze factoren op
te sporen en tot die van de physioloog er de betekenis voor het geheel der levensprocessen van in het daglicht te stellen. Hij, die ten
behoeve van land- en tuinbouw werkzaam is, heeft verder tot taak
te onderzoeken hoe men deze factoren zou kunnen modificeren, zodat op selectieve wijze in de wisselwerking van plant en dier kan
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worden ingegrepen, en de plaag verdwijnt, zonder dat de maatregelen verder strekken dan het beoogde doel.
Geachte toehoorders,
Ik zou mij kunnen voorstellen, dat onder U mannen zijn van de
practijk, die door mijn betoog niet overtuigd zijn en de schouders
ophalen over de academische en geïdealiseerde vorm van toegepaste entomologie, die ik hier voordraag. Hun zou ik willen zeggen,
dat ik mij zeer goed de lange weg realiseer, die moet worden afgelegd, alvorens dit soort onderzoek practische resultaten oplevert.
Ook, dat wij, éér het zover is, nog geruime tijd zullen moeten handelen naar bevind van zaken, en naar mogelijkheden, waarbij wij
de chemische bestrijding niet kunnen missen. Ik zou er echter op
willen wijzen, dat door een vraagstelling als de besprokene een
werkelijk rationele bescherming der cultuurgewassen zou kunnen
worden verkregen, die niet de risico's zou meebrengen, die het
werken met biociden inhoudt. Om nu geen stenen voor brood te
geven, stel ik mij voor in het volgende twee concrete gevallen te
bespreken, waaruit de betekenis van physiologisch onderzoek blijkt.
Beschouwen wij in de eerste plaats de physiologische betrekkingen tussen insect en plant.
„Rien n'est plus joli, plus merveilleux, à un infinité d'égards
que les différentes appareils des fonctions de nutrition chez les Insectes,"aldus zong in de vorige eeuw EMILE BLANCHARD,en wèl geeft
dit de indruk weer van hem, die de phytophage insecten bestudeert.
Beschouwen we hun voedselopname wat nauwkeuriger, dan blijken
er twee mogelijkheden te bestaan. Vele phytophage insecten bezitten kegel- of snavelvormige monddelen en boren hiermee in het
plantenweefsel. Ze zuigen vervolgens de inhoud der cellen leeg, óf
boren verder tot in de transportbanen van de voedingsvloeistoffen
van de plant, de zeefvaten, teneinde deze af te tappen.
Andere herbivore insecten bezitten knippende monddelen en
eten het blad als geheel, hieruit min of meer afgeronde beten nemend, die men later vrijwel intact in de faeces terugvindt. Want
merkwaardig is de geringe voedingseconomie der phytophage insecten. Ongeveer tweederde van het opgenomen voedsel verlaat
het darmkanaal onverteerd. Zetmeel en cellulose worden grotendeels onveranderd uitgescheiden, chlorophyl wordt niet benut.
De weelde, die de levende plant als voedsel klaarblijkelijk biedt,
komt ook tot uiting bij de zuigende insecten. Bladluizen scheiden,
zoals bekend is, grote hoeveelheden suikers met hun excrementen
af, maar hierbij blijft het niet. In de honingdauw van sommige
schildluizen vond men niet minder dan negen verschillende aminozuren en amiden. Bij de meeste diersoorten is iets dergelijks alleen
mogelijk bij ernstige afwijkingen in de uitscheidingsorganen.
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Welke stoffen uit het plantenweefsel zijn nu van betekenis voor
het insect, of, in physiologische termen: Welke zijn de nutriënten van phytophage insecten? Het antwoord is niet gemakkelijk te
geven. Weinig zaken blijken zo moeilijk te zijn als het kweken van
herbivore insecten op een synthetisch dieet, en dit is nodig om de
vraag te beantwoorden. Bij andere insecten is dit echter wél mogelijk geweest, en van een zevental soorten zijn de voedingsbehoeften
vrij nauwkeurig bekend.
In alle onderzochte gevallen nu is gebleken, dat een tiental aminozuren, een gemakkelijk opneembaar koolhydraat, een sterol, 8
à 10 vitaminen van de B-groep en een aantal mineralen nodig is.
Aangezien de enzymsystemen van phytophage insecten, voor zover
bekend, niet belangrijk verschillen van die van andere insecten, is
het waarschijnlijk dat ook hun voedingsbehoeften dezelfde zullen
zijn. De behoefte aan vet is bij de meeste insecten gering.
Men kan zich afvragen, of alle groene plantendelen deze stoffen
in toereikende mate bevatten. In het algemeen blijkt dit wel het geval te zijn. Het gehalte aan water, eiwitten en oplosbare koolhydraten van jong, groen blad is ongeveer gelijk aan dat van melk.
Alleen het vetgehalte is zeer veel lager, maar dit is voor de insecten
van weinig betekenis. Verder blijkt deze samenstelling in de loop
van de vegetatieperiode belangrijk te veranderen. Of dit voor de
voeding der phytophage insecten van belang is, kan eerst worden
uitgemaakt, wanneer de opgenomen hoeveelheden van de verschillende stoffen beter bekend zijn. In één opzicht is het verouderen
van het blad echter van grote betekenis, nl. waar het de voeding
van eierleggende wijfjes betreft. Het fruitspint, Metatetranychus
ulmi Koch, gaat bij voeding met oudere bladeren in versneld tempo
over tot het leggen van wintereieren, de Coloradokever staakt de
eiafzetting en krijgt de neiging in winterrust te gaan.
Insecten als groep zijn gekenmerkt door een grote diversiteit in
de voedselkeuze en vertonen anderzijds soms rigoureuze beperkingen in dit opzicht. Een lijst van alle stoffen, waarvan waargenomen
is dat insecten er zich mee voeden, vormt een volumineus boekwerk. Het alfabetisch register volgende, zou men hierin tegenkomen: bontjassen, cayennepeper, cigaretten, gerookte ham, kurk,
spinazie en timmerhout. Zelfs het verteren van de Staatscourant
schijnt voor sommige insecten een eenvoudige opgave te zijn. Er
zijn er zelfs, waarvan het dieet, op enkele uitzonderingen na, uit
alle zoeven genoemde zaken kan bestaan.
Anderzijds treft men in het bizonder bij de plantenetende insecten soorten aan, die zich beperken tot één of enkele plantensoorten,
en aldus blijk geven van een vérgaande specialisatie. Waarschijnlijk
gaat het begin hiervan terug tot geologische tijdvakken, waarin van
het optreden van de mens op aarde nog geen sprake was. Een sterke
differentiatie treedt al op in het Mesozoïcum en het Oud-Tertiair,
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wat men kan opmaken uit de bouw van monddelen en poten bij
fossiele insecten uit die perioden, welke bouw dikwijls een goede indicator is voor de aard van het voedsel.
Zeldzaam zijn n u de gevallen, waarin een insect zich tot één plantensoort beperkt, dus monophaag is. Evenmin zijn er volstrekt polyphage soorten, die naar willekeur alle planten k u n n e n eten. De
groep die men oligophaag noemt, die zich beperkt tot één of enkele
plantenfamilies, is de talrijkste. De meeste plagen van de landbouw
in de gematigde zones behoren hiertoe. De koolwitjes en vele bladrollers onder de vlinders, de talrijke familie der Anthomyiden of
bloemenvliegen en vele andere vliegensoorten, die in het bizonder
voor de groentecultuur van belang zijn, de Coloradokever en vele
snuitkevers zijn oligophaag. Polyphage plagen als die van sprinkhanen zijn in de minderheid.
Aangezien nu de door een bepaald insect geprefereerde plantensoorten dikwijls een graad van systematische verwantschap vertonen, meenden de entomologen in de vorige eeuw, dat insecten begiftigd waren met een zekere aangeboren botanische kennis. Niet
anders kan men het begrip „botanisch instinct" opvatten, een term
die destijds hiervoor opgeld deed. En nog heden ten dage suggereert een Duitse entomoloog door gebruik van het woord „systematische Oligophagie" een dergelijk vermogen, planten te onderscheiden naar het Natuurlijk Systeem van LINNAEUS.
Beschouwt men echter de oligophage insecten nader, dan blijken
vele soorten er zeer wonderlijke opvattingen over systematiek op
na te houden. Men kan bijvoorbeeld rupsen van het Kleine Koolwitje, Pieris rapae L., aantreffen op kruisbloemige gewassen, maar
ook op Oost-Indische kers, en sommige Capparidaceeën, Resedaceeën, en Geraniaceeën. Een verwant van de Koninginnepage, Papilio ajax L., eet Umbelliferen en Rutaceeën.
Onderzoek, dat in het begin van deze eeuw door de Amsterdamse
botanicus VERSCHAFFELT is ingeleid, heeft aangetoond, dat tussen
de voedselplanten van oligophage insecten een phytochemische verwantschap bestaat. Zij zijn gekenmerkt door het bezit van chemisch
verwante glucosiden, alkaloïden of aetherische oliën. De plantenphysioloog beschouwt de meeste dezer stoffen als eindproducten
van de stofwisseling, min of meer als excreta. VERSCHAFFELT toonde
aan, dat de rupsen van koolwitjes een voorkeur hebben voor mosterdolie, bestanddeel van een glucoside, dat behalve in Cruciferen,
ook in Oost-Indische Kers wordt aangetroffen. Bladeren van planten, die niet door de rupsen worden gegeten, konden door bestrijken met mosterdolie aantrekkelijk worden gemaakt. Evenzo blijkt
de bladwesp Priophorus padi L., die op kers leeft, een voorkeur
te hebben voor blauwzuurglucosiden.
De binding van insecten aan dergelijke stoffen is merkwaardig,
te meer omdat zij niet schijnen samen te gaan met specifieke voe-
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dingsbehoeften. Zij spelen bij spijsvertering en stofwisseling klaarblijkelijk een ondergeschikte rol en fungeren voornamelijk als zintuiglijke prikkel. Zijn zij in opgeloste toestand werkzaam, dan stimuleren ze de voedselopname. De mosterdolieglucosiden van kruisbloemige planten werken reeds bij een concentratie van 0,0002 %.
Zijn de attractiestoffen vluchtig, bijvoorbeeld aetherische oliën, dan
kunnen ze op grote afstand werkzaam zijn. Zo vormen eugenol en
geraniol attractiestoffen voor de Japanse kever, Popillia japonica
Newman. Er zijn proeven bekend, waarbij in één lokval, voorzien
van geraniol, binnen 8uur 13.000van deze kevers werden gevangen.
Interessant is nu, dat de gewone tuingeranium, Pelargonium zonale, een rijke natuurlijke bron van geraniol, zeer giftig is voor de
Japanse kever. Een analoog geval vormt de tuinpetunia, Petunia
hybrida, die tegelijkertijd aantrekkelijk en giftig is voor de larven
van de Coloradokever. Klaarblijkelijk komen in deze gevallen aantrekkelijke en toxische stoffen in één en dezelfde plant voor.
Evenzo is het gesteld met afwerende smaakstoffen. In Solanum
demissum, die zeer nauw verwant is met de aardappel, komt het alkaloid demissine voor, dat chemisch zeer verwant is aan solanine,
maar in tegenstelling hiermee voor de larven van de Coloradokever
een sterk afwerende smaak bezit. De geur van Solanum demissum
is daarentegen voor deze kever aantrekkelijk.
Evenals bij hogere dieren heeft bij insecten de smaakzin een controlerende functie. Is een voedselbron eenmaal met behulp van de
chemische en optische zin opgespoord, dan beslist de smaakzin of
de voedselopname al dan niet zal worden voortgezet. Zo is vastgesteld, dat bladluizen hun zuigactiviteit alleen voortzetten, wanneer het phloeemsap een hoge pH bezit. In het geval van Solanum
demissum gaat de Coloradokever niet tot continue voedselopname
over, maar bepaalt zich er toe herhaaldelijk in het blad te bijten.
Aantrekkelijke geur en smaak, hoge voedingswaarde en afwezigheid van giftige stoffen blijken dus in de natuur lang niet in alle
gevallen samen te gaan. Zelfs heeft het onderzoek uitgewezen, dat
alle theoretisch mogelijke combinaties van deze factoren gerealiseerd kunnen zijn, zelfs in genetisch verwante plantensoorten. Voor
de plantenveredeling, die zich toelegt op het verkrijgen van cultuurgewassen die resistent zijn tegen insectenvreterij, is dit een zeer
verheugende omstandigheid.
Het probleem van de physiologische werking van attractiestoffen
is hiermee nog niet afgedaan. Klaarblijkelijk zijn zij voor het insect een signaal voor het optreden van voedingsreacties; in de Engelse literatuur spreekt men van Token Stimuli. Wij zullen ze in
het vervolg aanduiden als signaalstoffen.
De werking van signaalstoffen op het inwendig mechanisme van
het insect iseen boeiend physiologisch probleem. In de eerste plaats
rijst de vraag naar de perceptie. Het is wel zeker, dat kegelvormige
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zintuigen op de antennen en de monddelen de beslissende rol spelen bij de voedselkeuze van de meeste phytophage insecten. In het
bizonder geldt dit voor de larvale stadia, die dikwijls slechts over
enkelvoudige ogen beschikken van eenvoudige bouw. Weliswaar is
het meer en meer duidelijk, dat zelfs met deze primitieve gezichtsinstrumenten het onderscheiden van kleuren nog mogelijk is, en
dat ook een primitieve vormenzin bestaat. In enkele gevallen is
reeds gebleken, dat gedurende de periode van voedselopname een
voorkeur bestaat voor groen gekleurde vlakken en voorwerpen.
Maar het isduidelijk, dat op grond hiervan geen onderscheid tussen
voedselplanten tot stand kan komen. Het geringe aandeel van de
optische zin komt tot uiting in proeven, waarbij men rupsen en keverlarven schijfjes vliermerg en stukjes wit filtreerpapier kon laten
eten, mits deze voorzien waren van een signaalstof. Larven van de
Coloradokever aten vliermerg voorzien van sporen acetaldehyd, de
rupsen van Papilio ajax L., de eerder genoemde Amerikaanse koninginnepage, prefereerden vliermerg en filtreerpapier met methylchavicol boven vers wortelloof, waarop ze zich overigens uitstekend
kunnen ontwikkelen.
Uit dergelijke waarnemingen moet men wel concluderen, dat
signaalstoffen niet alleen stimuleren tot voedselopname, maar bovendien de bewegingen van het dier richten naar de plant, waarvan
de prikkel uitgaat. De aldus opgewekte voedingsactiviteit kan weer
worden geremd, bevorderd en gemodificeerd door een aantal andere prikkels, uitgaande van het blad, waarbij naast chemische stoffen ook aan physische eigenschappen als structuur en hardheid moet
worden gedacht. De aanwijzingen hiervoor zijn talrijk.
Niet in alle gevallen blijkt één signaalstof tegelijkertijd een activerende en richtende invloed uit te oefenen. Dit was reeds lang
bekend bij bloembezoekende insecten. Zoisgebleken,datdegeur van
vele nachtbloeiers als Welriekende Nachtorchis en Kamperfoelie
niet als baken fungeert voor avondvlinders als pijlstaarten, die deze
bloemen bezoeken. De geur activeert het zoekgedrag, de kleur van
de bloeitros is het oriëntatiemerk. Bij de wijfjes van het koolwitje
wordt de legreactie geactiveerd door de geur van mosterdolie, maar
werkt de groene kleur van de plant richtend. Het is duidelijk, dat
het reactiemechanisme van volwassen insecten gecompliceerd is, en
dat men zich moet hoeden voor voortijdige generalisaties.
Het is niet aan twijfel onderhevig, of de reacties van de oligophage insecten ten opzichte van hun signaalstoffen zijn aangeboren,
instinctief en genetisch vastgelegd. Het is echter van vele dieren bekend, dat door vorming van voorwaardelijke reflexen of leerprocessen aangeboren reacties kunnen worden overgedragen op andere
signaalprikkels dan de primaire. De vraag rijst, of iets in deze zin
ook van phytophage insecten bekend is.
Tot nu toe is een dergelijk vermogen alleen gebleken in proeven
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met afwerende geurstoffen. In verschillende gevallen konden volwassen insecten aan dergelijke, oorspronkelijk afwerende stoffen
worden „gewend" door blootstelling aan een geurstroom direct na
de imaginale vervelling. Gevallen van positieve dressuur, waarbij
dus preferentie werd verkregen voor een tevoren onwerkzame stof,
zijn niet bekend. Ook uit andere waarnemingen is de indruk verkregen, dat de plasticiteit der voedingsreacties bij mono- en oligophage insecten gering is. Indien dit door de verdere ervaringen
mocht worden bevestigd, verhoogt deze omstandigheid de kans op
het verkrijgen en behouden van resistente rassen, waarover ik zoeven sprak.
Het tweede punt, waarvoor ik heden de aandacht wil vragen, is de
prognose van insectenplagen. Reeds ongeveer vijf en twintig jaar
geleden constateerde UVAROV in zijn opmerkelijke boek „Insects and
Climate" groeiende interesse voor dit fascinerende vraagstuk bij
de toepassende entomologen. „They realise more and more that
their chief aim and highest ambition must be to foresee and to
prevent outbreaks."
Onder de vele factoren, die de intensiteit en het tijdstip van uitbreken van plagen bepalen, speelt het klimaat een dominerende rol.
Plant, insect, parasiet en hyperparasiet, zij zijn alle gelijkelijk aan
de wisseling der klimaatsinvloeden onderhevig. Grote gebieden
van de aardkorst, waar in de zomer een actief dierlijk leven heerst,
zijn in de winter onherbergzaam en talloze zijn de inrichtingen, die
de dieren in staat stellen aan deze wisselingen het hoofd te bieden.
Merkwaardig isnu dat, terwijl niemand betwijfelt dat de activiteit
van insecten binnen één jaar volkomen beheerst wordt door klimaatsfactoren, velen toch geneigd zijn te menen, dat periodieke
verschillen in weersomstandigheden voor de talrijkheid van plagen
vanjaar tot jaar van minder belang zijn. Zonder hierover in details te
treden magworden geconstateerd, dat deonderzoekingen vandelaatstejaren de onhoudbaarheid van deze opvatting hebben aangetoond.
Hiermee is de noodzaak van oecoklimatologisch onderzoek gegeven,
en dit laatste kan slechts worden verdiept door physiologisch onderzoek. Hier ligt dan ook een vruchtbaar terrein van samenwerking
tussen physiologie en oecologie. UVAROV zegt hierover in zijn eerder
genoemd boek: „This work belongs to the field of experimental
physiology, which studies the responses of an organism to the controlled degrees of each isolated factor. Physiological investigations
should, in their turn, not be regarded as an end in themselves, but
should be planned and carried out in such a way that the results
can be utilised in field work."
Vraagt men zich nu af, wat de oecoloog van de physioloog zou willen weten, dan moet het antwoord luiden: De werking van de bestudeerde milieufactoren op het niveau van de levensprocessen.
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Niet de hieruit resulterende mortaliteit, abundantie, activiteit, maar
groei, voortplanting, stofwisseling, waterhuishouding.
Nemen wij als centrale functies groei en reproductie eens onder
de loupe, en vragen wij ons af wat wij weten omtrent de regeling
hiervan door klimaatsfactoren.
Het is een bekend feit, dat insecten na het ei te hebben verlaten
een postembryonale ontwikkeling doormaken, gedurende welke een
gedaanteverwisseling van larve tot imago plaats heeft. De postembryonale ontwikkeling geschiedt niet geleidelijk, maar trapsgewijs,
gepaard gaande met vervellingen. Is de gedaanteverwisseling onvolkomen, dan vertoont de larvale ontwikkeling bij iedere vervelling een kleine sprong in de richting van de volwassen toestand. Is
ze volkomen, dan blijft de larve aanvankelijk op dezelfde ontwikkelingstrap, om na een rustend popstadium min of meer plotseling
in de volwassen toestand over te gaan.
Reeds WILLIAM HARVEY beschreef in zijn beroemde De Generatione Animalium, hoe bij vliegen uit het ei een made verschijnt, die
na enige tijd in een tweede ei verandert. Eerst dit tweede eistadium
levert het volwassen insect. Deze beschrijving van de metamorphose
werd niet lang aanvaard; ze werd reeds in 1730 in de beroemde
Bijbel der Natuure van JAN SWAMMERDAM weerlegd. Maar vermeldenswaard is zeker, dat wij op grond van onze tegenwoordige kennis HARVEY niet eens al te zeer in het ongelijk kunnen stellen. Bij de
metamorphose der insecten spelen zich gebeurtenissen af, die bij de
meeste andere dieren beperkt blijven tot zeer vroege stadia der embryonale ontwikkeling.
Degroei van de larven gaat bij insecten dus steeds samen met vervellingen, en reeds deze vormen op zichzelf een ingewikkeld physiologisch proces, waarbij in korte tijd de meest ingrijpende veranderingen plaats vinden, die niet alleen de huid, maar het gehele
organisme betreffen. Deze vervellingen hebben in de regel ten getale van 2 tot 6 plaats. Ze geschieden op zodanig tijdstip, dat de
voorbereidende groeiprocessen beëindigd zijn, en gaan gepaard met
snelle veranderingen in de doorlaatbaarheid van de lichaamswand,
het oplossen van bestanddelen van de oude huid en het afzetten hiervan in de nieuwe.
Een dergelijk samentreffen van gebeurtenissen vereist coördinatie. Zenuwstel en endocrien systeem verzorgen deze in nauwe samenwerking.
In de kop van insecten bevindt zich het cerebrale ganglion, opgebouwd uit vele duizenden zenuwcellen met hun draadvormige uitlopers, de zenuwvezels. Zij verzorgen de connecties tussen de in de
kop gelegen zintuigen en het bewegingsapparaat en vormen het
hoofdkwartier van het besturend mechanisme van het dier, dragen
het geheugen, het associatievermogen. Vier groepen zenuwcellen,
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in het midden en terzijde van iedere hersenhelft gelegen, onderscheiden zich van de overige door hun bizondere grootte en kleurbaarheid. Hun uitlopers zetten zich voort in vier zenuwen, die uit
de hersenmassa treden en aan weerszijden eindigen in een blauwwit
orgaan van vlokkige structuur. Enige tijd vóór iedere vervelling
ondergaat de structuur van deze cellen karakteristieke veranderingen, gepaard gaande met de vorming van partikels dikvloeibare
substantie. Deze worden door het inwendige van de zenuwvezels
naar het eerder genoemde orgaan getransporteerd en hierin verzameld. Dit proces noemt men neurosecretie.
Op nog niet nauwkeurig bekende wijze wordt het neurosecreet
verder getransporteerd naar twee organen met inwendige afscheiding, die hierdoor vervolgens worden geactiveerd. Eén paar hiervan
ligt achter in de kop en draagt de naam corpora allata, een tweede
paar ligt vóór in het borststuk en wordt prothoracale klier genoemd.
Het samenspel van deze klieren nu beheerst het verloop van de
vervelling. De groei wordt ingezet, het vervellingsproces ingeleid
onder invloed van het hormoon der prothoracale klieren: het groeien differentiatiehormoon. Dit hormoon heeft révolutionnaire effecten. Niet alleen maakt het de groei mogelijk, maar bovendien
resulteert uit dit groeiproces steeds de volgende ontwikkelingsfase:
bij volkomen gedaanteverwisseling de pop, bij onvolkomen gedaanteverwisseling het volwassen insect.
Betreft het nu een vervelling, waarbij het ene larvestadium in het
andere overgaat, dan wordt het effect van dit hormoon gemodificeerd door het juveniele hormoon, afkomstig van de corpora allata.
Dit merkwaardige hormoon, waarvan bij hogere dieren geen voorbeeld bekend is, onderhoudt de jeugdtoestand. Zou onze pharmacopée een dergelijk hormoon bevatten, dan zou dit een feit zijn
van niet te overziene betekenis.
Een betrekkelijk eenvoudig systeem, gereguleerd door de activiteit van de neurosecretoire cellen, beheerst dus groei en metamorphose. Voor onze inzichten omtrent de werking van milieufactoren
op de groei is deze wetenschap van grote betekenis. Lange tijd heeft
men namelijk verondersteld, dat deze factoren min of meer diffuus
zouden aangrijpen op de groeiprocessen in de weefsels. Nu kunnen
onze gedachten zich in hoofdzaak bepalen tot de beïnvloeding van
het centrale regulerende proces.
De vorming van de eieren in de ovariën der insecten wordt op
zeer overeenkomstige wijze geregeld. Ook hier bepalen de neurosecretoire cellen de gang van het gehele proces. Het hormoon van de
'corpora allata blijkt bij volwassen insecten de afzetting van dooier
in de eieren te bevorderen. De prothoracale klieren spelen echter
geen rol meer; hun activiteit eindigt bij het intreden van de volwassen toestand. Ook hier is dus de vraag naar de invloed van het
milieu op de neurosecretie een primaire.
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Het verband tussen het jaargetijde en de groei en voortplanting
van insecten blijkt wel nergens zó duidelijk, als uit de periodieke
rusttoestand, die vele insecten kunnen vertonen, en die diapause
wordt genoemd. Dit is een toestand van physiologische honger,
waarbij het dier teert op zijn lichaamsreserves. Het is onbewegelijk,
staakt groei en voortplanting. Diapause kan intreden in alle stadia,
maar bij iedere insectensoort op zijn eigen, karakteristieke wijze.
Zij duurt het gehele ongunstige seizoen. In de gematigde zones
overwinteren de dieren, in de tropen overzomeren ze, en overleven
aldus de droge tijd. Dikwijls wordt de diapause voorafgegaan door
een voorbereidend gedrag. Zo zien wij bij de eidiapause van sommige mijten, die op vruchtbomen leven, dat de vrouwelijke dieren, die
de wintereieren produceren, hiervoor de takken uitkiezen, terwijl
de zomereieren op de bladeren worden afgezet. Rupsen van de bastaardsatijnvlinder spinnen vóór de overwintering een winternest,
sommige vliegen verenigen zich tot zwermen en betrekken vervolgens de winterkwartieren.
Deze voorbereidingen hebben in de regel plaats lang vóórdat het
ongunstige jaargetijde aanbreekt, en tot voor zeer kort meenden
vele onderzoekers, dat het intreden van diapause wordt gekenmerkt door spontaneïteit, onafhankelijkheid van het milieu.
Dit inzicht is radicaal veranderd, sedert men heeft aangetoond,
dat de causale factor gelegen is in de daglengte, in samenhang met
de temperatuur. Iedere soort heeft in dit opzicht een gevoelig stadium, dat volstrekt niet altijd samenvalt met dat, waarin de diapause word doorgebracht. De diapause van de volwassen coloradokever wordt bepaald door de daglengte in het begin van het volwassen stadium, die van de pop van vele vlinders door belichting
van de rups, de eidiapause van spintmijten door belichting van het
vrouwelijk dier, dat deze eieren produceert, en de eidiapause van
de zijderups zelfs door belichting van het eistadium der voorafgaande generatie!
In het algemeen behoren insecten van de gematigde zone tot het
lange-dag type; mits de temperatuur niet te laag is, wordt de ontwikkeling voortgezet, wanneer het gevoelige stadium blootgesteld
is aan een daglengte groter dan 12 uur. De zijderups maakt een uitzondering en behoort tot het korte-dag type. In beide gevallen fungeert de daglengte als indicator voor het seizoen, en is het resultaat
dat, gegeven de snelheid waarmee zich de verschillende stadia ontwikkelen, bij iedere soort de voortplanting en het opgroeien der
jonge larven plaats heeft onder zo gunstig mogelijke condities.
Naast de daglengte is de temperatuur van betekenis. Het effect
van een korte dag kan soms door een hoge temperatuur worden teniet gedaan. En reeds kan men, op grond van daglengte en temperatuur, het tijdstip van intreden van de winterrust bij sommige pla-
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gen met redelijke zekerheid voorspellen. In vrijwel alle gevallen
wacht een dergelijk onderzoek nog op uitvoering.
Het verbreken van de diapause wordt bij de meeste insecten volkomen beheerst door de temperatuur. Bij de eieren en poppen van
vele soorten is blootstelling aan koude vereist, alvorens de ontwikkeling kan worden hervat. De hiervoor noodzakelijke temperatuur
blijkt bij vele soorten onderling sterk te verschillen. Bij sommige
ligt deze dicht bij het vriespunt, bij andere veel hoger. Zet men de
snelheid, waarmee bepaalde temperaturen de diapause verbreken,
grafisch uit, dan verkrijgt men een optimumkromme, die voor iedere
soort verschillend gelegen is. Maar voor alle soorten geldt, dat hierdoor het neuro-secretoire systeem weer geactiveerd wordt, en groei
en voortplanting inleidt. Heeft dit proces eenmaal plaats gehad, dan
is de stabiliteit verdwenen, die het insect in diapausetoestand kenmerkt, en kunnen ongunstige weersomstandigheden veel groter
schade aanrichten dan tevoren. Onderzoek naar de koudebehoefte
gedurende de diapause kan dan ook belangrijk inzicht verschaffen
inzake de vraag, waarom de sterfte onder overwinterende insecten
in sommige jaren zoveel groter is dan in andere. Het is duidelijk,
dat dit een der elementen is, waarop de prognose moet berusten.
De maatschappelijke betekenis van de experimentele natuurwetenschappen is in de laatste eeuw geweldig gestegen. Ook de physioloog huivert, wanneer hij de consequenties doordenkt, die zijn onderzoek zou kunnen hebben. In gedachten ziethij reedsverpoppingsen vervellingshormonen, synthetisch bereid en op de markt gebracht, een rol vervullen analoog aan die van synthetische groeistoffen bij de moderne onkruidbestrijding. Hetgeen tot nu toe bekend geworden is over de chemische structuur van de besproken
hormonen doet vermoeden, dat deze tijd niet ver meer is. Reden te
meer, het biologisch onderzoek naar de oorzaken van insectenplagen in het brandpunt van onze belangstelling te plaatsen.
Velen Uwer zullen met mij willen opmerken, dat de insectenbestrijding, zoals die heden ten dage in de landbouw wordt uitgevoerd, niet of nauwelijks door mij is besproken. Ik heb deze rede
echter willen betitelen met: Insectenbestrijding van Morgen. Hiermee wil ik niet zeggen, dat wij tot morgen zouden moeten wachten,
alvorens de cultuurgewassen te bevrijden van hun plagen. Het fundamenteel onderzoek van heden levert de grondslagen van de insectenbestrijding van de toekomst. Dat de physiologie daarbij een
sleutelpositie inneemt, daarvan houd ik mij ten volle overtuigd.
Mijne Heren Curatoren,
Bij de aanvaarding van mijn ambt voel ik mij gedrongen U mijn
grote erkentelijkheid te betuigen voor het in mij gestelde vertrouwen. Moge de ervaring U leren, dat dit niet misplaatst is.
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Dat het Uw wil is geweest, de experimentele entomologie tot
grondslag te maken van het dierkundig deel der plantenziektenkunde, zoals die aan deze Hogeschool wordt beoefend, beschouw
ik als een teken van Uw vooruitstrevende houding, waar het debeoefening van de fundamentele wetenschap betreft. Juist deze houding maakt het werken in het biologisch centrum, dat Wageningen
is, tot een dagelijks genoegen.
Vele malen zal ik in de zeer nabije toekomst een beroep o p U w
medewerking moeten doen, in het bizonder waar het geldt, een
werkgelegenheid te scheppen waar onderwijs en onderzoek in het
mij toevertrouwde studievak ten volle tot h u n recht k u n n e n komen.
T e weten, hoezeer het Uw streven is, dit binnen afzienbare tijd te
verwezenlijken, vervult mij met groot vertrouwen en spant mijn
verwachting tevens.
Mevrouw en mijne Heren
Professoren,
In Uw kring te zijn opgenomen, is mij een eer en een voorrecht.
De Wageningse Senaat bezit naast een beperkte omvang een r u i m e
differentiatie. Mijn belangstelling gaat uit naar het werk van velen
Uwer. Van enkelen heb ik het reeds van meer nabij leren kennen.
De hierbij opgedane ervaring en de vriendschappelijke wijze, waarop ik ben tegemoet gekomen, geven mij de zekerheid dat ik mijn
taak in uitstekende harmonie met U zal k u n n e n vervullen.
In het bizonder geldt dit wel U, Hooggeleerde OORT, VAN SLOG-

en THUNG. Indien de tekenen niet bedriegen, zal weldra de
tijd gekomen zijn, waarop de samenwerking tussen enkelen onzer
van dagelijkse aard zal zijn. Dan zal het Instituut voor Phytopathologie en Entomologie van de Landbouwhogeschool niet slechts
zijn een vorm van organisatie, maar tastbare werkelijkheid, de nagedachtenis van onze grote voorganger RITZEMA Bos waardig.
TEREN

Hooggeleerde Roepke, Hooggeachte
ambtsvoorganger,
Onze opvattingen over onderwijs en onderzoek zijn wel zeer verschillende. T o c h zou ik niet graag een tegenstelling willen creëren
tussen Uw persoonlijke werkrichting, die systematisch-morphologisch is en de mijne, die functioneel is georiënteerd. Liever zou ik
willen zeggen, dat beide complementair ten opzichte van elkaar
staan. W a n n e e r ik dus mijn eigen weg ga, is dit met behoud van
het goede dat mij werd nagelaten.
Met eerbied gedenk ik hem,voor wie deze dager een van hoogtij
zou zijn geweest, onze onvergetelijke LEEFMANS., eredoctor van deze
Hogeschool, een der grondleggers van de toegepaste entomologie
in Indonesië, stimulerende kracht van de landbouwentomologie in
Nederland.
Hij was autodidact met vér vooruitziende blik, wiens intellect
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grenzen overschreed die zijn bescheiden vorming trachtte te stellen.
Hij bereikte zeer veel, meer nog dan hij zelf vermoed heeft. Zijn
voorbeeld zij mij een voortdurende aansporing.
Hooggeleerde ten Cate, Hooggeschatte leermeester,
Dat arbeiden in dienst van de wetenschap een levensvervulling
van de hoogste orde is, heeft Uw voorbeeld mij geleerd.
Rusteloos spoorde U aan tot onderzoek, ook wanneer dit onder
de last van onderwijs en beslommeringen onmogelijk scheen. Dat
wetenschap internationaal is, werd door U tot levende werkelijkheid gemaakt. Dit alles is een reden tot grote dankbaarheid.
Node heb ik dan ook ons gezamenlijk opbouwend werk aan de
afdeling Vergelijkende Physiologie te Amsterdam verlaten. Graag
wil ik mij blijven beschouwen als lid van de familiekring van het
Physiologisch Laboratorium, en profiteren van Uw raad en steun.
Mijnheer de Directeur-Generaal van de Landbouw,
U leende het aandachtig oor aan het advies van biologen in een
tijd, toen biologisch onderzoek in de landbouw in sommige kringen nog bijna als een luxe werd beschouwd. Hierbij hebt U zich
niet tevreden gesteld met organiseren alleen, maar bleef een persoonlijke en warme belangstelling koesteren voor hen, die in Uw
systeem een plaats vonden. Moge tussen ons dezelfde goede verstandhouding blijven bestaan, die Uw omgang met mijn leermeester
LEEFMANS heeft gekenmerkt.
Mijnheer de Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst,
Mijnheer de Directeur van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,
Het zij mij vergund hier het woord te richten tot U, met wie ik
buiten de kring van de Landbouwhogeschool ten nauwste zal samenwerken.
Ik vergeet daarbij niet Uw steun en belangstelling, die mij ook
in mijn universitaire werkkring ten deel zijn gevallen. Daardoor
bleef een band behouden, die nu alleen is verstevigd.
Onze kijk op de problemen en noden van de hedendaagse toegepaste entomologie vertoont op vele punten overeenkomst. Tezamen
met onze uitstekende verstandhouding is dit een basis, waarop
vruchtbaar gewerkt kan worden.
Dames en Heren wetenschappelijk en technisch personeel van
het Laboratorium voor Entomologie,
Onze kring breidt zich geleidelijk uit. Hoewel dit misschien ten
koste gaat van intimiteit, kunnen nu de bekwaamheden van ieder
afzonderlijk beter tot hun recht komen. Het zal mijn streven zijn
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van het laboratorium te maken wat de naam zegt: een werkplaats
in dienst van de beoefening der wetenschap. Een ongedwongen
sfeer beschouw ik hiertoe als een primaire voorwaarde. Hoewel dit
gemakkelijk schijnt, vraagt het een grote mate van zelfdiscipline.
Ik vertrouw, dat ik ook in dit opzicht op U zal kunnen rekenen.
Gezamenlijk te werken aan de opbouw van iets goeds, zal dan ieder
onzer grote voldoening kunnen geven.
Dames en Heren Studenten,
Voor de meesten Uwer heeft de studie in Wageningen practische
redenen. U verwacht van mij een deel van Uw vakopleiding. Ik ben
niet van plan U stenen voor brood te g^ven, maar evenmin, U in
plaats van dit onmisbare voedingsmiddel zoete koek te verschaffen.
Vakstudie is nuttig, maar meer nog het oefenen van het waarnemingsvermogen en de methodische aanpak van problemen. De ervaring heeft mij geleerd, dat de wisselwerking tussen laboratoriumen veldwerk in dit opzicht zeer vruchtbaar kan zijn.
Ik stel mij voor veel aandacht te besteden aan de grondslagen van
mijn vak, om aldus Uw basis te verbreden en U met dierlijk materiaal vertrouwd te maken. Maar bovenal zal het mij een genoegen
zijn, bij te dragen aan Uw wording tot volwaardig en nuttig lid van
de menselijke samenleving.
Ik heb gezegd.

18. V O E D S E L C O N S U M P T I E EN E N I G E
VAN H A A R I N V L O E D E N
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE LEER VAN DE VOEDING
EN DE VOEDSELBEREIDING AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 22 MAART 1955 DOOR

DR. C.DEN HARTOG
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijk Stafpersoneel, Assistenten en Studenten dezer Hogeschool en voorts gij allen,
die door Uw tegenwoordigheid blijk geeft van
Uw belangstelling.
Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
Sinds 1947 treft men in de jaarverslagen van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening jaarlijks een opgave aan
van de hoeveelheid calorieën, door de bevolking per hoofd per dag
gebruikt, en van de gemiddelde waarden van de verschillende genuttigde nutriënten. Wanneer men daarnaast plaatst de cijfers, die
de gemiddelde behoefte aan calorieën en nutriënten van de volwassen mens met zittende arbeid aangeven, zou met uitzondering van
de getallen, die de behoefte aan vetten en koolhydraten bepalen,
van een treffende overeenkomst gesproken kunnen worden. De nietcritisch ingestelde beschouwer of de niet ter zake kundige zou tot
de conclusie kunnen komen, dat de voedselconsumptie in Nederland wat het gebruik van nutriënten betreft, weinig problemen
overlaat. Immers, gemiddelde consumptie en gemiddelde behoefte
zijn fraai in overeenstemming. Wanneer men zich dan nog herinnert
de in oorlogstijd verrichte berekeningen, waaruit bleek, dat de opbouw van de Nederlandse bevolking zodanig is, dat het getal, dat
de gemiddelde behoefte per hoofd per dag aangeeft, physiologisch
overeenkomt met de gemiddelde behoefte van de man met zittende
arbeid, dan wordt het gelijk zijn van consumptie en behoefte nog
sprekender.
Echter, de gemiddelde landelijke cijfers bergen een gevaar in zich.
Zij geven geen indruk omtrent de consumptie bij de verschillende
bevolkingsgroepen, ingedeeld naar hun welstand, de grootte der
gezinnen, leeftijdsopbouw, stad of platteland, noch geven zij een
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oordeel omtrent de heersende voedingsgewoonten in de verschillende delen van het land, noch laten zij een beoordeling toe omtrent
het al of niet adequaat zijn van de voeding van bovengenoemde
groepen en de gevolgen hiervan op voedings- en gezondheidstoestand.
Zij laten slechts de conclusie toe, dat de voeding van de Nederlandse bevolking als geheel goed is te noemen en dat in combinatie
met de landelijke gegevens omtrent sterfte van zuigelingen, de
sterfte aan tuberculose en de totale sterfte, welke sterfte door nog
vele andere invloeden mede wordt bepaald, de vergelijking met de
meeste landen zeer goed kan doorstaan.
Sterfte is echter een eindtoestand. Positieve criteria, die het gunstig effect van de voeding op de gezondheidstoestand van de bevolking, op zijn kracht en arbeidsprestaties zouden kunnen aangeven, zouden verreweg te verkiezen zijn boven sterftecijfers.
Ook in de statistieken omtrent de voedselconsumpties schuilen
nog vele onzekerheden. Statistieken langs verschillende wegen opgemaakt, geven niet steeds dezelfde uitkomsten. De reeds eerder genoemde getallen, die de behoefte van de mens aangeven, zijn slechts
aanbevolen hoeveelheden, voor Nederland opgesteld door een Commissie „Voeding en Landbouwpolitiek", in 1947 ingesteld door de
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Zij pretenderen, in verband met de ingewikkeldheid van de behoeftebepaling voor een bepaald nutriënt, geenszins een wetenschappelijk
verantwoorde optimale behoefte aan nutriënten te geven. Het gemiddelde landelijk gebruik aan nutriënten wijkt vaak sterk af van de
gegevens, verkregen door middel van de weinige enquêtes in de loop
van vele jaren, gehouden onder verschillende bevolkingsgroepen.
Uit deze enquêtes werd door Reith, Gorter en van Eekelen een gemiddeld Nederlands menu berekend, dat in verschillende opzichten afwijkt van het gemiddelde Nederlandse gebruik van calorieën
en nutriënten per hoofd der bevolking. De waarde van de opstelling van een gemiddeld Nederlands menu wordt hierdoor echter
geenszins aangetast. De gevonden getallen demonstreren, dat de
voeding locaal sterk verschillend is en dat hierover nog zo weinig
bekend is, dat uit de schaarse gegevens geen statistieken zijn op te
bouwen, die overeenstemmen met de landelijke gemiddelden. De
schaarse plaatselijke enquêtes en de landelijke gegevens hebben ons
echter geleerd, dat de voeding de laatste 25 tot 50 jaar sterk is veranderd en parallel daarmede de gezondheidstoestand der bevolking.
In 1907 vond Moquette dat de voorziening met calorieën van de
arbeidersbevolking voor 17% door vet geschiedde; thans ligt dit
getal tussen 30 en 40%. Met toenemende welstand is het vetgebruik
gestegen evenals het voorkomen van diabetes en artériosclérose, die
zeer waarschijnlijk beide met het verhoogd vetgebruik samenhangen, terwijl het vrijwel zeker voor de diabetes geldt, dat de toene-
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ming van het gebruik aan calorieën de frequentie van het ontstaan
hiervan bevordert.
In percenten berekend op het gebruik van calorieën is de hoeveelheid eiwit in de loop der jaren slechts weinig gestegen; de kwaliteit der eiwitten daarentegen is belangrijk verbeterd. Er vond een
stijging plaats van het gebruik der dierlijke eiwitten. Bij het toenemen van de welstand heeft men kunnen toegeven aan de drang
zich de duurdere levensmiddelen aan te schaffen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat instinctief die voedingsmiddelen werden gekozen,
die belangrijk hebben bijgedragen tot verbetering van de algemene
gezondheidstoestand en daarmede de volkskracht.
Niet altijd is echter bij het toenemen van de welstand de behoefte
op rationele wijze bevredigd. Wanneer bijv. wittebrood werd gekocht om een hogere welstand uit te drukken, dan wordt aan de nuttigheid van deze koop enig geweld gedaan. Voor de aankoop van
andere voedingsmiddelen, zoals gebak, bonbons of grotere hoeveelheden suiker, geldt dit in nog sterkere mate. Het toenemen van de
algemene welstand heeft het gebruik van de voor een adequate voeding zo belangrijke nutriënten, als calcium, vitamine B2, vitamine
C en enkele andere stoffen gestadig doen toenemen. Men behoeft
slechts een blik te werpen in het historisch overzicht van Burema
over de voeding in Nederland, om diep overtuigd te raken van de
verschillen in de voeding bij de arbeidende klasse in de vorige eeuw
en de voeding van thans.
Bij degestadige verbetering der voeding in deze eeuw waren enige
onderbrekingen gedurende de eerste wereldoorlog en crisisjaren,
terwijl de tweede weerldoorlog een belangrijke val bracht in de stijgende lijn, die zich na de tweede wereldoorlog slechts gering heeft
voortgezet. Sinds 1947 vond een geleidelijke stijging plaats tot het
vooroorlogse peil. Vergeleken met het verbruik in de vooroorlogse
jaren 1936-1938 was in Nederland in 1951 het gebruik aan nicotinezuur en ascorbinezuur vrijwel gelijk gekomen. Het gebruik aan vitamine A steeg met 30%, dank zij het vitamineren van de margarine.
Bij de dierlijke eiwitten vond een belangrijke verschuiving plaats
naar de melkeiwitten, terwijl het gebruik van de overige dierlijke
eiwitten lager was.
Hazel Stiebeling geeft voor de Verenigde Staten aan, dat in 1952
volgens de BA E index, vergeleken met de vooroorlogse periode van
1935-1939, de voedselconsumptie per hoofd 12% gestegen is. In gewichtshoeveelheid is de voedselconsumptie slechts weinig toegenomen, terwijl de hoeveelheid calorieën per man ongeveer gelijk is
gebleven of zelfs licht is verminderd. Per hoofd werd dezelfde hoeveelheid vitamine A, wat meer vitamine C en belangrijk meer riboflavine, thiamine, nicotinezuur, ijzer en calcium gebruikt. De gemiddelde Amerikaan eet minder aardappelen en graanproducten
dan te voren, meer vlees en melkproducten, citrusvruchten, tomaten
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en groenten. Er heeft een verschuiving plaats gevonden van de minder dure naar de duurdere levensmiddelen.
Het gebruik van voedingsmiddelen, rijk aan vitamine C, steeg
met 3%, van die rijk aan eiwitten met 8% en van de voedingsmiddelen rijk aan calcium met 15%. Het gemiddelde gebruik per man
per dag van eieren steeg met 36%, van vlees met 18%, van citrusvruchten en tomaten met 23% en van groente met 4%. Gedurende
de oorlog vond een daling van het percentage der lagere inkomens
plaats met een gelijkmatiger spreiding der inkomens. Zonder op een
analyse van de factoren, die tot verbetering der voeding hebben geleid, in te gaan, kan wel geconcludeerd worden, dat de grotere mogelijkheid tot het kopen van voedsel en de relatieve goedkoopte het
kopen van een kwalitatief betere voeding tot gevolg hebben gehad.
Intensieve voorlichting zal het hare er toe hebben bijgedragen.
Zoals in de aanvang reeds werd aangeduid, is de voeding van invloed op de algemene sterfte, tuberculose-sterfte en zuigelingensterfte. Een ernstige studie van de kwalitatieve verandering der voeding
en de gezondheidstoestand van de bevolking zou verrassingen kunnen brengen.
De in kwalitatief opzicht gewijzigde voeding der bevolking en de
zich steeds in dalende lijn bevindende indices, zoals sterftecijfers, die
mede de weerstand van een bevolking bepalen, zouden wel eens
nauw kunnen samenhangen.
Hiermee wordt de grote waarde van andere preventieve maatregelen en de bestrijding van ziekten geenszins aangetast.
Gedurende de laatste honderd jaar is de gemiddelde lengte van
de bevolking met 10 cm toegenomen en gestegen van ongeveer 164
cm in 1865 tot 174 cm thans. Van Rijsinge beschrijft in het Haags
Dagblad van 25Juli 1954 een bezoek aan Nelsons Vlaggeschip „Victory", waar een middelmatig lang mens nergens rechtop kan lopen
en bezoekers gewaarschuwd worden met de waarschuwing „mind
your head". Terecht trekt Van Rijsinge de conclusie, dat het onwaarschijnlijk is, dat men op een gevechtsschip steeds in bukkende
houding zou lopen, daar snelle bewegingsmogelijkheid vereist werd.
Een deel der mensen was honderd jaar geleden kleiner dan thans.
Wie de Groningse borg Menkemaborg bezoekt, zal weinig neiging
gevoelen zich ter ruste te leggen in de kleine bedjes, waarin in de
15e of 16e eeuw het dienstpersoneel naast de keuken sliep, noch zal
hij zich willen steken in de harnassen of maliënkolders, die zich in
de Tower of andere musea bevinden.
Het steeds langer worden of vermeend langer worden van een
deel der mensheid is niet geheel verklaard. Keuze der huwelijkspartners zal hierop van invloed geweest zijn, doch ongetwijfeld ook
de uitwendige factoren, die maken dat een eigenschap al of niet volledig tot ontwikkeling komt. De veranderde voeding en de verbeterde voeding in brede lagen der bevolking hebben hun invloed
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doen gelden op het gehele groeiproces der bevolking; versnelde
groei bij dejeugd, een proces, dat zich nog steeds vortzet en wellicht
ook het toenemen van de totale lengte der mensheid. Dit proces zal
bij verbeterde voeding en bij gunstige andere uitwendige omstandigheden doorgaan, zolang, zoals Van Rijsinge zich uitdrukt, de erfelijke gesteldheid van het langste ras uit ons rassenmengsel dit toelaat.
Genoemde processen waren en zijn niet gelijkmatig over de bevolking verdeeld. Evenals de bedden van het dienstpersoneel van de
Menkemaborg niet gelijk waren aan die van de heren, was dit het
geval met de lengte van de bewoners. Er was evenzo een verschil
in voeding en andere levensomstandigheden.
Aan dit vraagstuk, de invloed van de voeding in de gezinnen en
van de afzonderlijke individuen op de lichamelijke ontwikkeling,
wil ik thans enige beschouwingen wijden. De voeding, zoals ik deze
tot nu toe besproken heb, is de gemiddelde voeding van alle individuen, waarvoor het gezin de grondslag is. Het gezin bestaat uit vader, moeder en meestal uit kinderen. De gezinnen wonen in verschillende delen van het land met hun verschillende voedingsgewoonten, die beheerst worden door opvoeding, traditie, religie, inkomen en vele andere omstandigheden.
Niet alle gezinsleden zullen even sterk de invloed van de voeding
ondervinden. Het eerst en in belangrijkste mate zullen dit de zwangere, het nog ongeboren kind en het opgroeiende individu zijn.
De zwangerschap is het punt in het menselijk bestaan, waar het
leven van de ene generatie in de andere overgaat en het snel groeiend organisme van de foetus de grootste behoefte heeft aan de verschillende nutriënten.
Omtrent de voeding van de zwangere en daarmede haar voorziening van nutriënten, zijn wij in Nederland zeer matig ingelicht.
Talrijk zijn de onderzoekingen, vooral van Engelse en Amerikaansezijde, die hebben aangetoond, dat de voeding gedurende de zwangerschap een belangrijke invloed heeft op het algemeen welzijn van
de moeder, het aantal misgeboorten en vroeggeboorten, op geboorte
van dode kinderen en op zwangerschapsvergiftiging. Verschijnselen,
die vroeger slechts aan erfelijkheid werden toegeschreven, zoals gespleten verhemelte, korte kaak en syndactylie, zijn in het dierexperiment prompt door een sterk eenzijdige voeding te verwekken.
Warkany veroorzaakte met een bepaald dieet bij 244 van de 761 nakomelingen van deze ratten (d.i. 32%) geboorteafwijkingen in de
vorm van korte mandibula, uitpuilende tong, korte extremiteiten
en syndactylie van de voorpootjes. Ook bij de mens zijn er aanwijzingen voor het ontstaan van geboorteafwijkingen als gevolg van
een ondoelmatige voeding.
Verschil in welstand met daarmee gepaard gaande inadequate
voeding doet het aantal te vroeg en doodgeboren kinderen toene-
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men. Baird vond in Schotland bij de lagere inkomstengroepen de te
vroege geboorte twee maal zo hoog, het aantal doodgeborenen en
te vroeg geborenen tezamen vier maal zo hoog als bij de economisch
sterkere groepen. Gedurende de tweede wereldoorlog daalde in de
armste wijken in Wales het aantal doodgeborenen met 35%, als gevolg van de verbeterde voeding in Groot Brittannië, waarbij de
voeding voor kwetsbare groepen, dank zij de distributie, rijker werd
aan eiwitten, mineralen en vitamines.
Nederland heeft een zuigelingensterfte, die steeds in dalende lijn
is. Niet in overeenstemming hiermede is de geringe daling van de
sterfte van het kind vóór de baring, tijdens en in de eerste week na
de bevalling, zoals Posthuma aantoonde. De zuigelingensterfte daalde sinds 1926 met 60%. De perinatale sterfte in dezelfde periode
daalde met slechts 20%. Zoals Posthuma zich uitdrukt: „Vóór het
kraambed is verstreken, eindigt één van de 30 bevallingen met de
dood van het kind". Wij zullen ons niet verdiepen in de analyse van
de oorzaken van de dood; van 22-35% is de oorzaak grotendeels onbekend. Dat de voeding bij een deel van deze kinderen van betekenis zou blijken te zijn, is geen gewaagde veronderstelling. Voldoende zij te weten, dat de voeding een belangrijke invloed heeft op de
physieke toestand, waarin het kind ter wereld komt. Bij ondervoeding van de moeder kan een op tijd geboren kind anatomisch en
physiologisch prematuur zijn.
De voeding van de zwangere in Nederland is verre van optimaal
te noemen. Bij een onderzoek naar de voeding van de zwangere ten
plattelande vonden spreker, De Haas en Posthuma dat 52% der
zwangeren een hoeveelheid eiwit lager dan 80 g per dag gebruikte;
een grens, die als een gevarengrens door verschillende onderzoekers
aanvaard wordt. Wordt de grens voor de behoefte van de zwangere
aan calcium laag genomen, nl. 1000 mg per dag, dit is de helft lager
dan de aanbevolen hoeveelheid van 2000 mg, dan nog gebruikt
slechts 58% der vrouwen op het platteland minder dan 1000 mg
per dag; nog geen 10% van de zwangeren gebruikt de voor een adequate voeding noodzakelijke liter melk per dag, in welke vorm dan
ook. De helft der zwangeren gebruikt minder dan een halve liter
melk per dag. Er zijn geen aanwijzingen, dat de gemiddelde voeding van de zwangere in de steden beter is. Onderzoekingen hierover zijn gaande.
De voeding van de zuigeling heeft de laatste kwart eeuw in Nederland de meeste belangstelling gehad. Ernstige ziektegevallen en
sterfgevallen als gevolg van zuivere voedingsstoornissen behoren tot
de uitzonderingen. Het dramatisch verloop van een onjuiste voeding en de snel zichtbare therapeutische resultaten hebben de grote
belangstelling voor de zuigelingenvoeding gewekt. Door het klinisch
ingesteld zijn van de artsen is de invloed van de voeding op de ontwikkeling van het groeiende individu in het verleden en ook thans
nog onvoldoende tot zijn recht gekomen.
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Is de zuigeling een jaar oud, dan is de belangstelling voor zijn
voeding vrijwel verdwenen en moet de kleuter met de pot mede
eten, zonder dat men zich voldoende verdiept in de bijzondere behoeften, die dit snel groeiende jonge kind heeft. Hoe de voeding
in het algemeen van de kleuter in Nederland is, is vrijwel onbekend, evenmin welke de gevolgen zijn voor zijn lichamelijke ontwikkeling en zijn totale gezondheidstoestand. De indrukken van
degenen, die op preventief geneeskundig terrein werkzaam zijn en
met de zorg voor kleuters belast zijn, stemmen weinig hoopvol. De
kleuterleeftijd is een leeftijd vol psychische spanningen. De emotionele binding van het kind met zijn omgeving is van verstrekkende
betekenis voor zijn gedrag gedurende zijn verder leven.
In de kleutertijd worden de voedingsgewoonten, de goede en
slechte, voor een belangrijk deel gevormd. De herhaalde gewoonten in de jeugd, zoals die in ieder normaal gezin voorkomen, kunnen zó gefixeerd worden, dat ze voortduren gedurende het gehele
leven. Voedingsgewoonten gaan over van de ene generatie op de andere. De Nederlandse kleuter, opgegroeid tot schoolkind, gebruikt
vaak een ontbijt, bestaande uit wittebrood met suiker of met andere
zoetigheid belegd en met thee of een weinig melk als drank.
De avondboterham wijkt weinig af van het ontbijt. Onvoldoende
„voedingsopvoeding" in de kleuterleeftijd heeft tot deze, algemeen
in Nederland gebruikelijke, onjuiste kindervoeding geleid. Bij de
verschillende welstandsgroepen is de invloed van de voeding op het
schoolkind niet gelijk. Reeds Buffon vond in de tweede helft van de
achttiende eeuw bij onderzoek van kinderen in Parijs, dat arme kinderen gemiddeld 2 à 3jaar in groei en ontwikkeling ten achter waren bij kinderen van dezelfde leeftijd uit de gegoede standen. Eykman vond in het begin van deze eeuw bij kinderen van 7-12 jaar
een lengteverschil van 8x/2 cm en een gewichtsverschil van 4 kg.
Clements publiceerde in de „British Medical Journal" een uitgebreid materiaal van gewichten en lengten van Engelse kinderen.
Het gemiddelde kind van 6 jaar van nu heeft dezelfde lengte en hetzelfde gewicht alseen 7,5 jarig kind uit 1880 en het gemiddelde kind
van 12 jaar van nu is 8,4 cm groter dan het kind van dezelfde leeftijd van 70 jaar geleden. De voortdurende toeneming in gewicht en
lengte hield op gedurende de eerste wereldoorlog; gedurende de
periode tussen de beide wereldoorlogen ging de regelmatige toeneming door, terwijl weer een vertraging ontstond gedurende de tweede wereldoorlog. Uitwendige factoren waren dus van invloed op het
onderbreken van de lijn, van het voortdurend langer worden; ongetwijfeld is daarbij de voeding een belangrijke factor in deze geweest.
De lijn in de ontwikkeling van lengte en gewicht was voor de verschillende welstandsgroepen niet gelijk. De grootste toeneming van
de gemiddelde lengte en gewicht werd bij de Engelse kinderen bij

281
de laagste inkomstengroepen gevonden. Hoewel statistische analyses van Nederlands materiaal ontbreken, is er geen reden om aan
te nemen, dat het in Nederland anders ligt. Bij de jongste leeftijdsgroep van de laagste inkomstenklasse bedroeg de toeneming van de
lengte 2,5 cm meer dan bij de hoogste inkomstenklasse, 5 cm op de
leeftijd van 8 tot 10jaar en 7,5 cm op de leeftijd van 11 tot 13 jaar.
Dat wil dus zeggen, dat de kinderen van de laagste inkomstenklasse,
die van de hoogste, wat de lengte betreft, belangrijk hebben ingehaald en dat de verschillen sinds 40 jaar belangrijk verminderd zijn.
Genetische factoren? Wellicht! Zolang de uitwendige omstandigheden niet gelijk zijn, zal het wetenschappelijke bewijs wel niet geleverd kunnen worden, of het thans nog resterende verschil aan
genetische factoren óf aan exogene factoren toegeschreven moet
worden. De verschillen in de voeding zijn belangrijk genivelleerd.
De kwaliteit is bij de lagere inkomensgroepen belangrijk verbeterd.
Engelands „National Food Survey" van 1950 toont duidelijk aan de
verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van de voeding van „the
poor and only to a small extent by the lowering of the standard
of the high income groups". Bij een Leids onderzoek naar de voeding en voedingstoestand bij schoolkinderen van verschillende welstandsklasse in 1951 blijkt een achterstand in groei en ontwikkeling
van de kinderen uit de laagste welstandsklasse. Het verschil is een
jaar in ontwikkeling ten nadele van de kinderen van de lagere inkomstengroep. Deze tendens is eveneens gevonden bij nog niet gepubliceerde onderzoekingen. Verder onderzoek zal een oplossing
dienen te geven van de vraag, welk deel van het verschil op rekening van de voeding, andere uitwendige factoren of endogene aanleg geschreven dient te worden.
Verschillende onderzoekers hebben de invloed van de voeding
op de groei en groeisnelheid experimenteel aangetoond, o.a. Corry
Mann bij zijn proeven met kostschoolkinderen.
Niet geheel onbesproken mag de vraag blijven of groeiversnelling
bij kinderen ook nadelig kan zijn. De proeven van Corry Mann hebben het tegendeel aangetoond. Zowel geestelijk als lichamelijk verbeterden de kinderen na een goede voeding. Het zou echter verwonderlijk zijn, als tegenover voordelen niet tevens nadelen stonden. McCance meent op de nadelen de aandacht te moeten vestigen. Hij veronderstelt dat versnelde groei tot verkorting van het
leven zou kunnen leiden. Hij zegt woordelijk: „The race is not necessarily to the swift nor the battle to the strong.. . but time and
chance happeneth to them all (Ecclesiastes, Chapt. 9 verse 11). We
may be shortening the lives of the generation now growing up in
this country by trying to make them grow faster with schoolmeals
and schoolmilk".
Uit dierproeven of anderszins ismij geen bewijs voor de uitspraak
van McCance bekend. Integendeel, dierproeven hebben een gunstig
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effect van verbetering in de voeding bij schijnbaar goed gevoede
dieren aangetoond. De bekende rattenproeven van Sherman hebben waarschijnlijk gemaakt, dat verbetering der voeding leidt tot
een snellere volwassenheid en een latere intrede van ouderdomsverschijnselen, zodat de productieve leeftijdsperiode werd verlengd.
De totale leeftijd der dieren werd niet beïnvloed. Dat overvoeding
tot verkorting van het leven leidt is vrijwel zeker. Hansson kon bij
eeneiige tweelingen van manlijke en vrouwelijke kalveren een groeiversnelling of groeivertraging veroorzaken bij de tweelingbroer of
-zuster bij overmatige of krappe voeding van een goed uitgebalanceerde standaardvoeding. Op de lange duur bereikte het krap gevoede dier dezelfde grootte als het overmatig gevoede tweelingdier.
De overmatig gevoede vrouwelijke dieren waren vroeger geslachtsrijp met toenemende cyste-vorming in de ovariën, terwijl de spermaproductie bij het overvoede manlijke dier geringer was dan bij
het krap gevoede dier. De krapgevoede dieren leefden 20 maanden
langer dan de overmatig gevoede dieren. Deze proeven bewijzen
niets ten ongunste van de levensduur van het adequaat gevoede dier
of de adequaat gevoede mens. Het kwalitatief verbeteren van de
voeding is principieel iets anders dan het krap of overmatig voeden
met een kwalitatief uitstekende voeding. Recente voederproeven
met ratten door McCay doen vermoeden, dat calorisch arme voeding de duur van het leven gunstig beïnvloedt en remmend werkt
op het ontstaan van tumoren.
Laten we terugkeren tot de kinderen. Bij de Nederlandse kinderen uit de z.g. derde welstandsgroep is een lager gebruik van dierlijk eiwit, calcium en vitamine B2, voornamelijk als gevolg van een
lager melkgebruik.
Het gebruik van melk door het kind uit de lagere inkomstengroepen bleek bij verschillende onderzoekingen 150 tot 250 cc per dag
minder te zijn dan bij de hogere inkomensklasse.
Het gebruik van plantaardig eiwit is bij de lagere inkomensgroepen groter dan bij de hogere inkomstengroep; het gebruik van dierlijk eiwit daarentegen minder. De lagere inkomensgroepen hebben
de melk als goedkope dierlijke eiwitbron herkend. Voor kaas, vlees
en eieren neemt het aandeel in het percentage van de totale eiwitvoorziening van de kinderen van de derde welstandsgroep af. De
keuze der voedingsmiddelen is bij de lagere en hogere inkomensgroepen niet gelijk. Brood draagt bij de lagere inkomensgroepen
meer bij voor de vitamine B2-voorziening dan dit bij de hogere welstandsgroepen het geval is. In grote trekken geldt voor het platteland hetzelfde als voor de steden. De melkvoorziening en daarmede
de voorziening van dierlijk eiwit, calcium en vitamine B2 van de
plattelandsjeugd als geheel is, voor zover bekend, zeker niet beter
te noemen dan die van de steden. Voorlopige studies van Brouwer,
Croiset van Uchelen, de Jong, Bense en Deelen hebben waarschijn-
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lijk gemaakt, dat ongeveer 40 tot 50% van de schoolkinderen in sommige gebieden van ons land minder dan 500 cc melk in welke vorm
dan ook per dag gebruikt, een hoeveelheid, die als wenselijk beschouwd mag worden voor de jeugd. Als geheel is de gezondheidstoestand van dejeugd belangrijk verbeterd; ziekten, zoals scrofulose,
komen nog slechts sporadisch voor. De chlorose van het jonge meisje is practisch verdwenen. Goede voedingsgewoonten voor een optimale ontwikkeling heeft de schooljeugd en in het bijzonder ook
de adolescent zich nog niet eigen gemaakt. Vele ouders, opvoeders,
onderwijzers en leraren en ook artsen zijn nog onvoldoende op de
hoogte van de betekenis van de voeding voor de ontwikkeling van
dejeugd tot aanstaande moeders en vaders. Vooral voor het opgroeiende jonge meisje met haar aanstaande taak als moeder moet dit als
ernstig worden gezien. Gelukkig is de tijd van de gezusters Brontë
( ± 1840) voorbij, dat de jongens, die onder militaire dienst gingen
in twee maanden 5-7 pond aankwamen en in deze korte periode 2,5
cm groeiden, doordat, zoals onderzoekers uit later tijden zich uitdrukten, deze jonge mannen voor het eerst in hun leven adequaat
voedsel kregen. Thans vindt het groeiproces reeds vóór de militaire
dienst plaats. Het voortdurend langer worden van de lotingen in
de laatste halve eeuw isvoldoende bekend; over de periode van 18701907 bedraagt de toeneming 12 cm. Bruinsma vond ook een toeneming van de omvang van het hoofd en de grootte der voeten. In
1913 komt Enklaar op grond van zijn cijfermateriaal tot de conclusie, dat de anthropometrische lichaamsgesteldheid bij de maatschappelijk hogere klassen beter is dan die van de lagere. Hij vindt echter bij de meer welgestelde lotelingen een hoger percentage afkeuringen dan bij de minder gegoede. Bolk vond in 1909, dat een schrale heibodem of wel een moeras of veenbodem bepaald een ongunstige invloed op de lengte uitoefenen. Hij vraagt zich af of een
directe tellurisch-hygiënische factor hiervoor verantwoordelijk is, of
wel dat het een secundaire is, doordat op zulk een bodem meestal
een armere zich minder voedende bevolking leeft. Het antwoord
is thans wel te geven. Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te
worden, dat Clements niet gelooft, dat wat de metingen van lotelingen zouden uitwijzen, de volwassene langer is dan vroeger, zoals in
het voorgaande werd gesuggereerd. Clements meent, dat de volwassenheid eerder intreedt dan vroeger. Thans heeft op 21-jarige leeftijd de mens zijn maximum lengte bereikt als gevolg van de versnelde groei; vroeger eindigde de lengtetoeneming pas op 26 of 27
jaar. Bowles vindt een werkelijke toeneming van de lengte bij volwassenen. Hij vond aan de Harvard University, dat de zonen langer
zijn dan de vaders en rekent daarbij uit, dat per 12Va jaar de toeneming in lengte 1 cm is; voor de gehele bevolking 0,06 tot 0,07 cm
per jaar. Verschillende onderzoekers menen echter een werkelijke
toeneming van de lengte van het menselijk ras te moeten ontkennen.
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Door verbetering der sociale omstandigheden is de gemiddelde
maximum lengte der bevolking sterk toegenomen, doordat de sociaal minder bedeelden langer zijn geworden. Voor een positieve
uitspraak of de mens als geheel langer is geworden, ontbreken voldoende gegevens. Enige Zweedse en Deense onderzoekingen doen
dit echter vermoeden (Boyne, Leitch).
Voor de studie van de voeding is naast het laboratorium een belangrijk veld in de maatschappij gelegen.
Behalve een product van handel, dat het land welvaart schenkt,
is voeding een middel, dat belangrijk bijdraagt de volkskracht op
peil te houden. Economie, landbouwproductie en volksgezondheid
dienen hand in hand te gaan.
Een optimaal gebruik van nutriënten, dat de mens een maximum
aan gezondheid, arbeidskracht en gezond nakomelingschap geeft,
moet mede een richtsnoer zijn voor de nationale economie en de
nationale landbouw. Een bron van studie dienen te zijn alle factoren, die een optimale voeding, voor zover wij dit begrip optimaal
kennen, beïnvloeden, zowel ten gunste als ten ongunste. Reeds enige van deze factoren: beroep, welstand, gezinsgrootte, leeftijd, werden genoemd.
Ook voedingsgewoonten beïnvloeden de doelmatigheid der voeding ten zeerste. Een studie van de wijde scala van deze gewoonten,
hun ontstaan en de mogelijkheid veranderingen aan te brengen, is
dan ook van grote betekenis. Waarom begint in een bepaalde streek
de Nederlander zijn ontbijt met spekpannekoek en in een ander
deel van het land met een lichte maaltijd, één of meer uren later
gevolgd door een tweede ontbijt. Is kruidmoes, waarvan bekend is,
dat het al sinds 1200 in het Oosten des lands wordt gegeten, een gerecht, waarvan empirisch werd gevonden, dat het als een middel
diende om in het voorjaar aan de scheurbuik te ontkomen, in de
tijd toen de aardappel zijn intrede in ons land nog niet gedaan had?
De bestanddelen, de zwarte bessenbladeren, de kruizemunt en de
kervel zijn zeer rijk aan vitamine C, waardoor de kruidmoes per
liter 50 tot 60 mg vitamine C bevat. Voedingsgewoonten zijn hardnekkig en gaan over van geslacht op geslacht. Het oordeel dat thans
geveld wordt over bepaalde voedings- en genotmiddelen is vaak
terug te brengen tot opvattingen in de oudheid. Men ga te rade bij
Hippocrates, Celsus, Galenus en men zal bemerken, dat huidige
volksopvattingen over de waarde voor de gezondheid van erwten
en bonen, suiker, bouillon, vruchten, groenten, vroeger officieel in
de geneeskunde gegolden hebben en de pennen in beweging hebben
gebracht. Er werd krachtige propaganda gevoerd, die ettelijke geslachten heeft nagewerkt en wellicht onuitroeibaar is, zelfs bij een
nog sterker toenemende rationalisering van de tijd. In sommige
streken hebben, of althans hadden aardappelen een ongunstige
naam in verband met het ontstaan van klierachtigheid of scrofu-
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lose. Bakker in „Volksgeneeskunde in Waterland" schrijft in 1928:
„Aardappelen hebben hun ongunstige reputatie vermoed ik daaraan te danken, dat ze in de vorige eeuw in de lagere standen de
hoofdschotel vormden. Toebereid met een weinigje vet en daarbij
weinig groenten, brachten zij bij kinderen het ziektebeeld van ondervoeding teweeg, waarbij infectie met de tuberkelbacil en het
ontstaan van scrophulose maar al te dikwijls zal hebben plaats gevonden." En hieraan kan toegevoegd worden: de gewijzigde voedingsomstandigheden hebben deze ziekte vrijwel doen verdwijnen.
De aardappel heeft gelukkig zijn populariteit niet verloren.
Voedingsgewoonten kunnen op velerlei wijzen worden beïnvloed.
Van belang is onder andere het aanzien, dat bepaalde voedingsmiddelen de gebruiker er van kan geven. Wittebrood is hiervan het
meest sprekende voorbeeld. De navolging door de brede volksmassa
van het gebruik van wittebrood door de „rijken" heeft geleid tot
een verslechtering der volksvoeding, al kunnen wij het met van
Eekelen en anderen eens zijn, dat, zover onze kennis thans reikt, in
een goed uitgebalanceerde voeding het gebruik van uitsluitend
wittebrood een volwaardige voeding kan geven.
Welke zijn de psychologische factoren, die de tegenzin tegen gestandaardiseerde melk bepalen? Een degraderen van melk tot een
voedingsmiddel van lagere waarde? Bij het publiek kan het standpunt van voedingsdeskundigen, dat de waarde van de melk niet naar
zijn vetgehalte moet worden geschat, moeilijk aanvaard worden.
Ook de gedachte, dat er een onderwaardering is van de waarde der
melkvloeistof kan weinig genade vinden. De oorlog, het in het verleden beschouwen van de magere melk als een afvalproduct, het betalen van de melk naar zijn vetgehalte, het fokken van koeien met
een melkgift met hoog vetgehalte, kunnen tot deze volksmening
hebben geleid.
In Amerika is door de National Research Council een 150 pagina's tellende handleiding uitgegeven voor de bestudering van voedingsgewoonten. Weinig studies zijn gemaakt over de wegen, die
leiden tot verandering der voedingsgewoonten. Experimenteel onderzoek is gebrekkig, daar exacte methodes ontbreken om ondervindingen op het gebied van de voeding in vroegere periodes van
het leven vast te leggen; de wijze waarop de kinderen ten aanzien
van de voeding zijn opgevoed en de ontwikkeling van hun houding
ten aanzien van de voeding laat zich nog onvoldoende experimenteel bepalen. Methoden, die zouden kunnen leiden tot veranderingen van voedingsgewoonten en tot het snel accepteren van voedingsmiddelen, die heilzaam worden geacht voor bepaalde groepen van
de bevolking kunnen de volkskracht verhogen en direct en indirect
(door minder ziekteverzuim en hogere individuele prestaties) de
economie van het land versterken. De gunstige verandering in de
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gezondheidstoestand van de bevolking in de laatste 50 jaar moge
als bewijs voor deze stelling gelden.
Geachte toehoorders, hiermede mag mijn toespraak tot U niet
eindigen. Er zou de indruk gewekt kunnen zijn dat partiële tekorten
bij de voedselconsumptie in Nederland het belangrijkste probleem
zouden zijn. De weegschaal dreigt echter naar de verkeerde zijde
over te slaan en is reeds sterk doorgeslagen. Er is naast hetgeen ik
tevoren gezegd heb, in Nederland een sterke overconsumptie in alle
lagen der bevolking, die, behalve dat het een verlies aan voedsel
geeft, het vele goede op voedingsgebied uit de laatste halve eeuw
aantast. De ziekten als gevolg van overvoeding nemen hand over
hand toe en tasten de volkskracht aan door voortijdige dood, hoog
ziekteverzuim en verminderd arbeidsvermogen.
Gofman berekende voor Amerika dat van de 100.000 overledenen
aan coronaire hartdood er 17.000 niet zouden zijn gestorven, indien
het gemiddeld lichaamsgewicht met het normale lichaamsgewicht in
overeenstemming geweest zou zijn. De geldelijke bedragen, die er
mede gemoeid zijn om, indien mogelijk, de verloren gezondheid te
herstellen, zijn nauwelijks te schatten.
Het instinct de juiste voeding te kiezen, is bij de mens onvoldoende ontwikkeld. Ook voor de voeding geldt: het kiezen van de
juiste weg vereist inzicht, studie, inspanning en voorlichting.
Het zij mij vergund aan het slot van mijn rede Hare Majesteit de
Koningin mijn dank te betuigen voor mijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de voeding en voedselbereiding.
Mijne Heren Curatoren,
Op Uw voordracht werd ik tot dit ambt geroepen. Voor het vertrouwen, dat U in mij gesteld hebt voor het vervullen van deze nieuwe leerstoel ben ik zeer dankbaar. Ik zal er ernstig naar streven dit
vertrouwen waardig te maken. Ik ben U dankbaar voor al de steun
en hulp, die U mij hebt toegezegd.
U, Excellentie, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
dank ik voor de toestemming, die U mij verleende mijn benoeming
te aanvaarden.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het is voor mij een onderscheiding tot Uw kring te mogen behoren. De vriendschappelijke betrekkingen, die ik met enige Uwer
mag onderhouden, doen mij vertrouwen mij spoedig bij U thuis te
gevoelen.
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Hooggeleerde Mevrouw Willinge Prins,
Het is mij een groot voorrecht met U te mogen samenwerken. Ik
weet hoe deze nieuwe studierichting U ter harte gaat. Ik hoop mijn
beste krachten mede te mogen geven aan de opbouw. Vele malen
ben ik in het afgelopen jaar met U in contact geweest. Steeds werd
ik getroffen door de grote liefde en deskundigheid, waarmede U de
vraagstukken tegemoet treedt.
Hooggeleerde Brouwer,
Reeds verschillende jaren ken ik U uit onze gemeenschappelijke
redactie-arbeid voor het tijdstrift „Voeding". Uw critische geest en
Uw positieve adviezen waren voor mij steeds een weldaad. Ik prijs
mij gelukkig met U tot een arbeidsverdeling te mogen komen en
naast U de voedingsleer te mogen onderwijzen.
Hooggeleerde

Muntendam,

Uw belangstelling voor de voeding in verband met de volksgezondheid in ons land is groot. Uw steun en hulp bij mijn arbeid
reikt echter verder dan het zuiver ambtelijke. Hiervoor ben ik U
recht dankbaar.
Hooggeleerde Dols,
Als curator van mijn bureau, samen met Banning, ben ik U veel
dank verschuldigd. Doch er is meer dan dat. Ik heb U bijzonder
leren waarderen in de oorlogsjaren, toen gij steeds op de bres stond
als de voorlichting belaagd werd. Nooit tevergeefs heb ik een beroep op U gedaan.
Zeer geleerde Banning,
Gij zijt er de indirecte oorzaak van dat ik thans hier sta. Uw baanbrekend werk te Zaandam was de directe aanleiding voor mijn onderzoek op het Groningse platteland. Gij waart het, die mij naar
aanleiding hiervan in 1940 naar Den Haag riep en mij mijn practijk
in het Groningse dorp, dat ik lief had, deed opgeven. Het is mij een
voorrecht tot Uw inspecteurs te mogen behoren. Waarde Banning,
ik zal het steeds blijven waarderen, dat ge mij de gelegenheid gegeven hebt het werk voor het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad geheel naar eigen inzicht te doen ontplooien. Dit werk
heeft geleid tot de taak, waarvoor ik thans geroepen word. De prettige omgang met de collegae uit Uw staf stel ik op hoge prijs. Ik
spreek de wens uit nog vele jaren lid van deze gemeenschap te mogen zijn.
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Ook mijn medewerkers wil ik in mijn dank betrekken. Het is geen
gebruik bij gelegenheden als deze vele namen te noemen. Mijn medewerkers in de loop der jaren zijn velen geweest. Doch gij, mejuffrouwen van Schaik, Jansen en Dijckmeester, gij, heren Boer en
Kolkman, hebt vrijwel van de aanvang af de ontwikkeling van het
voorlichtingswerk medegemaakt. In U wil ik al de overige medewerkers danken. Gij hebt het mij mogelijk gemaakt tijd vrij te maken voor studie en onderzoek. Gij zijt mij een steun geweest in tijden van twijfel; gij hebt de hoop en vreze meegemaakt bij de ontwikkeling van een werk, dat nieuw was en dat zijn weg moest vinden in een tijd van oorlog en vrede. Gij zult U zich er met mij op
verheugen, dat thans aan het voorlichtingswerk een wetenschappelijke basis gegeven kan worden.
Dames en heren studenten,
Het is slechts mijn bedoeling geweest U aan te tonen, dat de voeding van de mens groter betekenis heeft dan alleen het lichaam te
voorzien van de nodige voedingsstoffen. Het zal U zijn opgevallen,
dat vele vraagstukken nog onopgelost zijn. Mijn onderwijs zal er
op gericht zijn U hierop opmerkzaam te maken. Ik hoop de uitspraak van William H. Welch: „Academie teaching is based not on
what is known, but on what is not known" tot de mijne te maken.
Opzettelijk heb ik ook de heren studenten in mijn toespraak betrokken. Ik ben er van overtuigd, dat de landbouwhuishoudkunde
een terrein is voor studie en onderzoek, zowel voor de vrouw als
voor de man. Ik ben er evenzeer van overtuigd, dat de maatschappij
vele afgestudeerden in landbouwhuishoudkunde van beiderlei kunne in een leidende functie zal plaatsen.
Ik heb gezegd.
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19.OVERDEWAARDERINGVANDE
VERSCHILLENDE PRODUKTIEMETHODEN
INDENEDERLANDSE L A N D B O U W
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE GRASLANDCULTUUR AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 13 DECEMBER 1955 DOOR

I R . M. L. 'T H A R T
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool.
Dames en Heren Studenten, en voorts gij
allen die door Uw aanivezigheid blijk geeft
van Uw belangstelling.
Dames en Heren,
Het isruim zesjaar geleden, dat ik bij gelegenheid van mijn openbare les een uiteenzetting mocht geven over de weidebouw in het
algemeen. Hierbij kwam naar voren, dat de produktie van grasland
in de meeste delen van de wereld veel lager is dan bij een goede behandeling mogelijk zou zijn te achten. In de praktijk ontbreken in
vele gebieden de middelen en de kennis om deze goede produktiemethoden toe te passen. Hiernaast komt echter ook een andere
faktor naar voren, die als oorzaak van dit verschijnsel moet worden
genoemd. De kennis om tot een juiste waardering van verschillende
produktiemethoden in de weidebouw te komen, is namelijk nog
weinig ontwikkeld. Deze waardering is betrekkelijk moeilijk omdat gras in de praktijk geen eindprodukt is, maar door het vee in
dierlijke produkten moet worden omgezet.
Het gebruik van het gras geschiedt op uiteenlopende wijzen. In
ons land wordt gemiddeld 70-80 % van de totale grasproduktie als
weidegras gebruikt; dit percentage varieert in verschillende streken van ons land tussen 60 en 90 %. Het overblijvende deel wordt
geconserveerd en bewaard voor perioden, dat er onvoldoende weidegras beschikbaar is. Hiervoor zijn speciale conserveringsmaatregelen noodzakelijk, omdat gras een waterrijk produkt is, dat zeer
spoedig aan achteruitgang van de kwaliteit en bederf onderhevig is.
Het isgebleken, dat zowel bij de beweiding als bij de conservering
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en bewaring grote hoeveelheden van de geproduceerde voederwaarde
verloren gaan. Gemiddeld wordt voor de Nederlandse graslandproduktie wel aangenomen dat dit 35 % bedraagt. Het gedeelte van de
zetmeelwaarde-opbrengst, dat werkelijk gebruikt wordt, kan van
bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar uiteenlopen van 40 tot 80 %;
voor gedeelten van het seizoen zijn ook rendementen van 30 en
100% vastgesteld. Onder de Nederlandse omstandigheden zijn de
rendementen bij de eiwitopbrengsten nog aanzienlijk lager.
Bij de hierboven vermelde rendementsgetallen is de voederwaarde van het verse gras, zoals deze direkt na het oogsten kan worden
gemeten, vergeleken met de hoeveelheid voer die door de dieren in
werkelijkheid wordt genuttigd en verwerkt. Deze hoeveelheid opgenomen voedingsstoffen wordt berekend door na te gaan, hoe
lang een bepaald aantal dieren er mede kan worden gevoed en welke hoeveelheden dierlijke produkten in die periode worden geproduceerd. Met behulp van voedernormen kan dan de hoeveelheid
opgenomen voer worden geschat. De fout, die bij deze berekening
gemaakt kan worden, is vrij groot. Dit verschil tussen netto en bruto veevoederopbrengst is wel van belang, maar de veehouder interesseert zich meer voor de vraag, hoeveel dierlijke produkten met
behulp van dit voer worden geproduceerd. De dieren gebruiken
een gedeelte van het opgenomen voer om hun lichaam in stand te
houden en om zich te verplaatsen; dit wordt gewoonlijk onderhouds-voer genoemd. De rest wordt dan gebruikt voor groei, dus
toeneming van het lichaamsgewicht en voor produktie van melk.
Voor een normaal Nederlands rundveebedrijf ligt het aandeel van
het voer, dat per jaar voor onderhoud wordt gebruikt, ongeveer bij
50 %. Van bedrijf tot bedrijf loopt dit wel uiteen van 45-55 %.
Als we ons afvragen, welk deel van het geproduceerde veevoer
nu tenslotte gebruikt wordt voor de vorming van dierlijke produkten, dan blijkt dit van 100 X 0.4 X 0.45 = 18% tot 100 X 0.8
'X 0.55 = 44 % uiteen te lopen. In het gunstigste geval wordt 2.5
maal zoveel verkoopbaar produkt verkregen als in het ongunstigste
bij een gelijke produktie aan plantaardig materiaal. Niettemin komen dergelijke verschillen naast elkaar voor op bedrijven met ongeveer gelijke bedrijfswinst. Men kan dus langs zeer verschillende
Wegen een overeenkomstig resultaat verkrijgen. Vermoedelijk komt
dit doordat de produktiekosten van weidegras zeer laag zijn in vergelijking met andere voedermiddelen, zodat het economisch resultaat niet sterk wordt benadeeld doordat men slordig met het gras
omgaat. In de praktijk is men zich ook onvoldoende bewust, dat
hier grote verliezen ontstaan, omdat deze zo moeilijk meetbaar zijn.
Zelfs bij nauwkeurige proeven blijft het een van de grootste problemen, te meten hoeveel het vee in de weide opeet.
De grootste moeilijkheid is echter wel hierin gelegen, dat de produktie naar kwaliteit en hoeveelheid van moment tot moment en
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van plaats tot plaats zeer sterk uiteenloopt. Bedrijfsplannen moeten
daarom steeds op korte termijn worden herzien. Dit maakt standarisatie van de werkzaamheden zeer moeilijk. Bij de opstelling van
een beweidingsplan voor de maand mei, wordt bijvoorbeeld gerekend op het kaal grazen van 5 percelen. Dit plan kan eerst worden
bedreigd door een te langzame groei, zodat een absoluut tekort
dreigt. Daarna kan de groei in een week tijd zo snel zijn, dat het
gras te lang is voor beweiding. In het laatste geval zal ö£een ander
perceel moeten worden gevonden met kort gras, öf het lange gras
zal toch moeten worden afgeweid met gevaren voor dalende melkproduktie en/of grote verliezen wegens bevuilde bossen en lange
stoppels.
We zien dan ook de tendens dat gewassen of cultuurmethoden die
misschien geen maximale opbrengst geven, maar die kleine seizoensschommelingen in produktiviteit en kwaliteit geven, in vele gevallen worden geprefereerd boven methoden, die kans leveren op een
maximale produktie, maar met grotere variaties. Dit is bijvoorbeeld
het geval met de laat bloeiende weidetypen van diverse grassen. Deze zijn misschien minder produktief dan de vroeg bloeiende typen,
maar kunnen in de praktijk met minder moeite en verliezen geëxploiteerd worden dan de hooitypen, zodat het nettoresultaat groter
is. Bij de bemesting hebben ook de meststoffen, die behalve een opbrengstverhogende werking tevens een grotere regelmaat van de
oogst bevorderen, het eerst en het meest algemeen ingang gevonden.
Dit waren vooral de fosfaat en kali, omdat goed met fosfaat en kali
voorzien grasland veel minder gevoelig voor afwijkende klimaatsomstandigheden is dan grasland, dat hier slecht mede is voorzien.
Daarentegen is de stikstofbemesting vooral met wantrouwen bezien
in gebieden, waar men bijvoorbeeld een ongunstige nawerking in
droogteperioden verwachtte.
De invloed, die een bemesting op de kwaliteit van het gras heeft,
is ook van groot belang bij de waardering. Bij de steeds variërende
samenstelling van het gewas zijn de gehalten aan essentiële bestanddelen nu eens hoger, dan weer lager dan gewenst is voor een optimale voeding. Een verkleining van het optreden van schadelijke
afwijkingen door de bemesting wordt als gunstig beschouwd. De
gunstige werking van een opbrengstverhoging kan echter geheel
overschaduwd worden door produktievermindering of ziekten bij
het vee, ook al treden deze slechts zeer sporadisch op.
Het groeistadium, waarin het gras geoogst wordt, is wel het interessantste voorbeeld van de wisselwerking tussen het streven naar
optimale opbrengst aan plantaardig materiaal en de specifieke behoeften van het vee. In het grasland zijn de meerjarige planten, die
enige malen per jaar groen geoogst kunnen worden, het produktiefste. Het doel is nu het verkrijgen van een maximale produktie aan
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verteerbaar organisch materiaal te combineren met het instandhouden van de levenskracht van deze planten. Dit doel wordt bij
vele van deze plantensoorten het gemakkelijkst bereikt door de eerste snede ongeveer te oogsten wanneer het gewas bloeit. Men kan
dan deze oogst nog 1-2 maal in het groeiseizoen herhalen. De kwaliteit van het gewonnen produkt is dan echter onvoldoende voor de
behoeften van produktief vee. Bovendien zou het vee pas einde mei
vers gras ter beschikking krijgen, zodat het weideseizoen zeer kort
zou worden. De aard van het materiaal zou echter teweegbrengen,
dat het vee alleen de jonge delen zou afgrazen; de rest zou versmaad
worden. Bij de beweiding gaat men daarom uit van een jonger gewas, dat 5-8 maal per jaar geoogst wordt. Hierdoor wordt bereikt,
dat een betere kwaliteit voer beschikbaar komt, terwijl ook minder
verliezen optreden. Het is echter niet mogelijk één bepaald groeistadium als optimaal aan te wijzen. Enerzijds reageert de droge-stofproduktie in verschillende gevallen uiteenlopend op de oogsttijd,
anderzijds zijn ook de eisen ten aanzien van de kwaliteit uiteenlopend. Om een voldoend hoge zetmeelwaarde voor produktief melkvee te verkrijgen, moet bijvoorbeeld in een jeugdiger stadium worden geoogst dan voor een optimale eiwitvoorziening nodig is. Ten
aanzien van bepaalde mineralengehalten gelden soortgelijke verschillen. De soorten en typen van graslandplanten gedragen zich
hier ook verschillend. Ook de behoeften van het vee zijn van groot
belang. Het ene dier stelt geheel andere eisen dan het andere. Het
gezamenlijk weiden van verschillende diersoorten of van dieren met
uiteenlopende produkties leidt er toe, dat het ene dier meer ter beschikking krijgt dan het nodig heeft en het andere daarentegen juist
minder.
De oorzaken van de verliezen bij het gebruik van het geproduceerde gras zijn dus velerlei en zozijn ook de pogingen om deze verliezen kleiner te maken van uiteenlopende aard. Door het gebruik
van uiteenlopende kunstweidemengsels kan men bijvoorbeeld trachten de hoeveelheid gras, die beschikbaar komt, zo regelmatig mogelijk over een lang seizoen te verdelen. Door stikstofbemesting en
variërende beweidings- en maaifrequenties probeert men dit ook
wel te bereiken. Hierdoor tracht men dus perioden van overmaat
met grote verspilling afgewisseld met perioden met tekorten, te vermijden.
Meer direct tracht men de verliezen te beperken door de toepassing van beweidings- en conserveringsmethoden die kleinere
verliezen geven.
Zowel de eenzijdige kunstweidemengsels als de zware bemestingen
e
n de moderne beweidingsmethoden ontnemen het vee de gelegenheid om zelf zijn keuze te bepalen. Het vee vindt daarom niet altijd
dat voer ter beschikking, dat met zijn behoeften overeenstemt. Bekend is, dat het vee bij intensieve graslandbehandeling voorkeur
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voor randen en slootkanten vertoont. Dit behoeft nog niet altijd te
betekenen, dat de gemiddelde kwaliteit van het tegenwoordige gras
sterk afwijkt van de kwaliteit bij de ouderwetse wijze van exploiteren, maar bij de oude manier had elk dier de vrijheid om te kiezen
uit een vrij gevarieerd menu en dit is nu veelal niet meer mogelijk.
De toepassing van de intensieve exploitatie-methoden vraagt daarom
grote deskundigheid van de uitvoerder. Bij verkeerde behandeling
wordt het vee onrustig en produceert minder.
Ik wil nu wat langer stilstaan bij de stikstofbemesting van grasland als voorbeeld van een maatregel, waar het effect in eerste instantie zeer eenvoudig leek, maar waar de toepassing in de praktijk
allerlei onverwachte gevolgen meebracht. Ik neem dit voorbeeld,
omdat hier het kwantitatieve effect vrij goed bekend is, terwijl dit
bij andere maatregelen nog niet het geval is. Toch berust ook bij de
stikstofbemesting een groot deel van de toepassing op praktijkervaring en hier zijn oorzaken en gevolgen nog onvoldoende geanalyseerd.
De vele proeven met stikstofbemesting op blijvend grasland, die
door Frankena, Mulder en door verschillende Rijkslandbouwconsulenten in ons land zijn genomen, hebben aangetoond, dat bij goed
verzorgd grasland de opbrengstverhoging per snede gras per eenheid
stikstofmeststof vrijwel constant is. Eerst bij giften, die belangrijk
hoger zijn dan in ons land worden toegepast, daalt het effect. Hiernaast bleek, dat een overeenkomstig resultaat enige malen per seizoen kon worden bereikt. De onderlinge invloed van de effecten
is bij de verschillende sneden namelijk zeer gering. De waarde van
de verkregen opbrengstverhoging bleek bij hooiproeven aanmerkelijk groter dan de kosten van de gegeven meststoffen.
Uit deze gegevens zou men kunnen afleiden, dat verhoging van
deze bemesting van 10 tot 20 kg zuivere stikstof per snede per ha
even rendabel zou zijn als van 20 tot 40 of van 40 tot 60 kg per ha.
Volgens deze redenering zou men dus geen invloed van de wet op de
afnemende opbrengstverhogingen behoeven te verwachten.
De proeven hadden echter ook aangetoond, dat de toepassing van
deze bemesting eveneens andere kostenverhogende maatregelen
meebracht dan de extra kosten van de meststoffen en de extra oogstkosten. Om geen nadelige invloed op de nagroei te ondervinden,
moet het gewas vroeger worden geoogst. Dit geeft betere kwaliteit
maar vraagt meer conserveringskosten. Bij herhaling van de bemesting gedurende het seizoen moet de beweidingsmethode zo gekozen
worden, dat het land vóór de bemesting verzorgd kan worden en
daarna enige tijd rust krijgt. Alleen dan kan de werking van de
meststof in een versnelde groei tot uiting komen. Deze factoren gaan
zwaarder wegen, naarmate de bemesting hoger wordt opgevoerd.
De wet van de afnemende opbrengstverhogingen gaat hier dus wel
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gelden, omdat de kosten per eenheid aangewende meststof toenemen.
Voorts is de opbrengstverhoging per snede binnen een vrij groot
traject wel rechtlijnig, maar tussen de verschillende sneden in de
seizoenen is een duidelijk, verschil. De eerste aangewende stikstof
wordt bij voorkeur in het voorjaar gegeven, omdat de opbrengstverhoging dan het grootst is. Bij verdere verhoging zal men dan
echter ook in andere maanden moeten gaan mesten. Op deze wijze
wordt het rendement van de volgende giften kleiner dan dat van
de eerste giften. Dit effect wordt nog versterkt doordat bij de bemesting in de zomer en nazomer niet altijd in de eerste plaats gelet
wordt op de opbrengstverhoging per kgstikstof, maar ook op de behoefte aan weidegras. Er ontstaat de neiging om juist te bemesten
in perioden met slechte groeiomstandigheden, bijvoorbeeld bij
droogte. Uiteraard is de opbrengstverhoging per kg stikstof dan lager dan in perioden met goede vochtvoorziening. Hoewel deze handelwijze uit een oogpunt van plantaardige produktie onjuist lijkt,
kan zij toch verantwoord zijn, omdat de verliezen die tijdens de beweiding bij een schaarste aan gras in een droge periode optreden,
aanzienlijk lager blijken te zijn dan in een periode van overvloed
en met vochtig weer. Het netto-effect kan hierdoor ook in een droogteperiode behoorlijk hoog zijn.
Ook uit het oogpunt van bedrijfstechniek heeft de eerste aangewende hoeveelheid stikstof een andere waarde dan de 3e of de 4e
Deze eerste hoeveelheid kan namelijk gebruikt worden voor het opvoeren van de produktie in perioden van trage groei. De versnelling
van de eerste voorjaarsgroei en daardoor verlenging van het weideseizoen is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Bestrijding van grastekort in zomer en nazomer, waardoor bijvoederen in de weide, of
te snelle daling van de melkproduktie vermeden kan worden, mag
als tweede voorbeeld gelden. Het eerste doel kan echter met veel
groter zekerheid en met minder moeite worden bereikt dan het
tweede.
Als laatste factor, die van invloed is op de waarde der stikstofbemesting zou ik willen noemen de verandering van de samenstelling
van het grasgewas. Door de stikstofbemesting wordt in het algemeen
het grasbestand eenzijdiger, namelijk doordat de grassen in sterke
mate gaan overheersen, terwijl de tweezaadlobbige kruiden steeds
meer ondergeschikt worden. De kans, dat een dergelijk eenzijdig
grasgewas een tekort of een overmaat aan een bepaalde stof bevat ten
opzichte van de behoeften van het vee, is groter dan bij een meer
gevarieerd bestand. Deze kans neemt toe naarmate de bemesting
hoger wordt opgevoerd. Ten slotte geven de laatsttoegediende giften
dus een lager netto resultaat dan de eerste. Ook hier treedt weer de
tendens op om deze gevaren te voorkomen door bijvoedering van
andere voedermiddelen aan het weidend vee. Deze bijvoedering is
vrijwel altijd duurder dan gras, zodat het rendement van de opbrengstverhoging wordt verminderd.
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De genoemde vier factoren overziende, zou ik.willen concluderen,
dat bij de stikstofbemesting de wet van de afnemende opbrengstverhogingen reeds duidelijk zijn invloed kan doen gelden, ook alsde giften per snede doen vermoeden dat dit nog niet het geval is.De mate,
waarin dit optreedt, wordt in de eerste plaats bepaald door de organisatie van het gebruik van het grasland. Door een juiste regeling van
de hoeveelheid en de kwaliteit en het tijdig kiezen van de meest in
aanmerking komende oogstwijze, kan deze invloed in belangrijke
mate worden verkleind. Bovenstaande beschouwingen leiden er toe,
dat geen algemeen optimum voor de stikstofbemesting per bedrijf
is te verwachten, ondanks het feit, dat het grasgewas in ons land
tamelijk uniform reageert. Deze conclusie verklaart ook het resultaat
van enquêtes naar het stikstofgebruik op grasland, zoals die bijvoorbeeld gehouden zijn in het kader van het Produktieniveau-onderzoek van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Hier bleek namelijk, dat op 1500 graslandpercelen de stikstofbemesting zeer sterk uiteenliep. Op 18% van de percelen werd in het
geheel geen stikstof uitgestrooid, terwijl anderzijds op 7 % meer dan
100 kg per jaar werd gegeven. De gemiddelde N-gift bedroeg 54 kg
per ha. Wanneer dit gemiddelde een algemeen optimum zou zijn,
dan zou hieruit moeten worden geconcludeerd, dat men in een groot
aantal gevallen ver van dit optimum verwijderd zou blijven. Aangezien deze bemestingen bij de hogere giften een vrij belangrijk bestanddeel van de totale onkosten vormen, lijkt het waarschijnlijk,
dat de rentabiliteit er wel invloed van ondervindt.
De bedrijfsvergelijkingen van het Landbouw Economisch Instituut leiden echter ook tot de conclusie, dat er op de praktijkbedrijven geen duidelijk algemeen optimum te vinden is. In het ene geval
bleken de bedrijven met de hoogste stikstofbemesting de beste resultaten te geven, in het andere geval trad het omgekeerde op. Nadere analyse op de bedrijven zelf lijkt de enige manier om hier een
beter inzicht te verkrijgen betreffende de oorzaken waardoor het
stikstofoptimum in het ene geval op een geheel andere plaats ligt
dan in het andere. Uitvoerige metingen betreffende het primaire
produktie-proces van het veevoer, van de dierlijke produktie en de
aanwending van arbeid, machines en hulpstoffen, is dan echter
noodzakelijk. Het vaststellen van correlaties bij het eindresultaat
levert geen inzicht in de werkelijke oorzaken van de verschillen.
Om deze oorzaken te kunnen opsporen is samenwerking tussen
onderzoekers op het gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfseconomie, arbeidsmethoden, veevoeding en graslandproduktie noodzakelijk. Onderzoek op het gebied der bedrijfsorganisatie is in de Nederlandse landbouw nog hoegenaamd niet aangepakt. Het bedrijfseconomisch onderzoek moet zich in het milieu van het algemene kostprijsonderzoek in Den Haag ontwikkelen, terwijl de laatste drie genoemde terreinen elk in aparte instituten zijn ondergebracht. Dit

297
alles maakt de ontwikkeling van deze samenwerking niet gemakkelijker. Het gevolg is, dat de plaatselijke en regionale voorlichters tot
heden betrekkelijk weinig steun van de onderzoeksinstellingen ontvangen. Ten aanzien van de methoden van onderzoek verdient het
overweging om een zeer beperkt aantal bedrijven uitvoerig te analyseren en daar de gevolgen van eventuele wijzigingen in de bedrijfsvoering te bestuderen, in plaats van het tot heden gevolgde systeem
bij de bedrijfseconomische studies, waarbij een groot aantal bedrijven vrij oppervlakkig wordt bezien.
Als tweede voorbeeld van een maatregel, waarvan de toepassing
aanvankelijk eenvoudig scheen, wil ik de verschillende conserveringsmethoden van gras behandelen.
In de laatste 30 jaar zijn vele gegevens verzameld betreffende de
uiteenlopende verliezen die bij conserveren van gras optreden; het
onderzoek van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn mag hierbij
met ere worden genoemd. Onder invloed van dit onderzoek is er een
steeds grotere aandrang gekomen om deze verliezen te beperken
door toepassing van nieuw ontwikkelde methoden. In dezelfde periode, waarin de stikstofbemesting op grasland zeer aanzienlijk is
toegenomen, de beweiding geheel is gewijzigd, is echter de conservering nog maar zeer weinig veranderd. Ook in 1955ishet overgrote
deel van het wintervoer van grasland in de vorm van opperhooi en
warm kuilgras gewonnen. De verliezen liggen bij deze methoden in
de grootte-orde van 30-50 %. Diverse nieuwere methoden geven
daarentegen verliezen van 10-25 %. Algemene toepassing van deze
nieuwe methoden in ons land zou het equivalent van 500.000 ton
matig eiwitrijk krachtvoer, dus 150 miljoen gulden, opleveren. Dit
is zeker een bedrag, dat waard is om er enige moeite voor te doen.
Bij de beschouwingen over de rentabiliteit in de bedrijven van
de verschillende methoden valt het op, dat deze zeer verschillend
uitvallen al naar gelang de berekeningswijze die men toepast. Over
de verliezen en de kwaliteitsverschillen is men vrij goed georiënteerd, terwijl ook de kosten van de benodigde arbeid, installaties en
hulpstoffen goed zijn te schatten. De waardering van de inpassingsmogelijkheid in de arbeidsgang van het bedrijf is reeds veel minder
goed bekend. Hoe hoog het moet worden gewaardeerd, dat een methode met het vaste personeel en met eigen inventaris kan worden
uitgevoerd, wordt veelal nauwelijks in de beschouwingen betrokken.
Uiteindelijk isnog de moeilijkste vraag om te beantwoorden, wat de
waarde der verkregen produkten is. Een op de praktijk gebaseerde
waardering in geld is slechts beperkt mogelijk. Kuilgras wordt immers zelden verhandeld, terwijl bij hooi het verhandelde gedeelte
slechts een zeer kleine fractie van de totale produktie uitmaakt. Bovendien wordt het verhandelde hooi grotendeels onder andere omstandigheden gebruikt dan op het eigen bedrijf. De vraag naar hooi
is trouwens in verschillende tijden zeer variabel en weinig elastisch,
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zodat grote prijsschommelingen voorkomen. Alleen van gedroogd
gras wordt regelmatig een belangrijk deel verhandeld. Gedroogd
gras omvat echter slechts 3-4 % van de totale hoeveelheid geconserveerd gras.
De eenvoudigste manier om de soorten geconserveerd gras te
vergelijken is die, bij welke men de hoeveelheden geproduceerde verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarde als basis neemt. De
prijs van deze voedingsstoffen blijkt echter niet constant. Zij stijgt
naar gelang het gehalte in het betrokken produkt hoger wordt. Bij
krachtvoer liggen deze prijzen daarom gewoonlijk aanzienlijk hoger
dan bij ruwvoer. Moet bij berekening van de waarde van het ene
ruwvoer ten opzichte van het andere de hogere voederwaarde volgens de krachtvoerprijs of volgens de ruwvoerprijs worden gewaardeerd? Voor beide redeneringen zijn argumenten aan te voeren.
Als de boer de voederwaarde van het produkt goed kent en de verschillende partijen ook steeds beschikbaar heeft voor de samen te
stellen rantsoenen, dan kan met de betere kwaliteit ruwvoeder inderdaad een overeenkomstige hoeveelheid krachtvoer worden uitgespaard en mag de krachtvoederprijs worden gerekend. Is daarentegen de voederwaarde minder goed bekend, zijn de afzonderlijke
partijen niet gedurende het gehele voederseizoen beschikbaar of
levert het gelijktijdig voeren van verschillende partijen bezwaren
op, dan zal de besparing aan krachtvoer kleiner zijn. Er zal dan bij
gebruik van veel ruwvoer meestal met een zekere overmaat gevoerd
moeten worden om onaangename verrassingen bij de melkproduktie
te vermijden. De waarde van de hogere voederwaarde per eenheid zal
dan aanmerkelijk lager zijn. Op de meeste bedrijven zal men van
de tweede veronderstelling uit moeten rekenen. Wanneer men dit
niet doet, bestaat de kans op overschatting van de directe economische betekenis van beter ruwvoer. Door verbreiding van de kennis
van de rationele veevoeding en door nauwkeuriger waardering van
de voederwaarde van de beschikbare produkten, zal ook de waarde
van beter ruwvoer stijgen. Bestudering van de praktische uitvoering
zal hier echter noodzakelijk zijn, omdat allerlei obstakels ten gevolge van onverwachte kwaliteitsverschillen, wijzen van opbergen en
werkmethoden optreden.
Terugkerende tot de waardering van produktiemethoden in het
algemeen, zou ik enkele conclusies nader willen bezien. Deze kunnen als volgt worden geformuleerd.
' 1. Bij de graslandexploitatie is de wisselwerking tussen diverse
produktiefactoren groter dan de werking der afzonderlijke factoren. In feite wordt het effect van een bepaalde factor voornamelijk bepaald door het niveau van de andere factoren.
2. De kennis betreffende de betekenis van diverse produktiefac-
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toren laat veel te wensen over, omdat er onvoldoende gegevens
over de tussenstadia van het produktieproces bekend zijn.
3. Het moderne intensieve graslandbedrijf, zoals dit tegenwoordig
in Nederland wordt gepropageerd, stelt zeer hoge eisen aan de
bedrijfsleiding.
De eerste conclusie houdt in, dat de rentabiliteit van bepaalde
maatregelen in zeer sterke mate afhankelijk is van de algemene bedrijfsvoering. Zowel in de praktijk als bij de onderzoekings- en voorlichtingsorganen wordt dit niet altijd duidelijk genoeg gezien.
De boer zelf is echter wel genoodzaakt dit verband te leggen. Als
hij immers de ene maatregel neemt, moet hij ook andere maatregelen laten volgen om een goed effect te verkrijgen. Als voorbeeld kan
gelden de ontwatering van blauwgrasland. Zonder bemesting, vroeger maaien en beweiding geeft dit geen of een negatief resultaat.
Daarentegen geven alle maatregelen tezamen een sterk positief resultaat.
Voor het overheidsbeleid inzake investeringen heeft dit tot gevolg, dat de rentabiliteit moet worden berekend op basis van de na
de investering te verwachten wijze van exploitatie. Hier moet dus
voorspeld worden, welke invloed de investering bij een bepaalde
produktiefactor zal hebben op de exploitatie van andere produktiefactoren. Deze vraag is bijvoorbeeld actueel bij de eventuele subsidie voor de aanschaffing van beregeningsinstallaties, bij ruilverkavelingen, ontwaterings- en infiltratieplannen. Bij de subsidiëring
van de oprichting van grasdrogerijen, de bouw van silo's e.d. was
dit ook het geval. Voor elk object zal moeten worden nagegaan in
hoeverre de rentabiliteit beïnvloed wordt door de intensiteit van de
exploitatie en welk niveau als basis moet worden genomen.
Voor de rentabiliteit van grasdrogen bijvoorbeeld is vooral de
methode van veevoeding in de winter van veel betekenis. De produktie van het gedroogde materiaal kan echter in vrij sterke mate
onafhankelijk van de intensiteit van het graslandgebruik bij beweiding en hooiwinning worden gezien. Het is daarentegen wel van belang om na te gaan of de kans groot is, dat er voldoende gras kan
worden geleverd. Deze mogelijkheid wordt weer sterk door de exploitatiewijze beïnvloed. Daarentegen is het bij beregening of infiltratie
in de eerste plaats van belang om te weten hoe het rendement van al
het geproduceerde gras is. Dit geeft ook een aanwijzing over het te
verwachten rendement van de extra te produceren hoeveelheid gras.
Bij afweging van de rentabiliteit bestaat nogal eens de neiging het
resultaat van een proef- of demonstratiebedrijf als norm voor de
toekomst te nemen. Het is echter zeer de vraag of dit wel juist is.
Van deze bedrijven is gewoonlijk geen analyse aanwezig van de oorzaken, waardoor een bepaald eindresultaat isbereikt. De vraagof dit
resultaat gegeneraliseerd mag worden, is veelal zeer moeilijk te be-
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antwoorden. In de praktijk is namelijk de voorlichting en hulp aan
de bedrijfsleiding veel minder intensief.
De tweede conclusie leidt er toe, dat de aandacht van onderzoek
en voorlichting sterk geconcentreerd zal moeten worden op de bepalingstechniek bij de graslandproduktie. In de praktijk zijn juiste
schattingen van de voorraden gras, hooi, kuilvoer, enz. zowel naar
hoeveelheid als naar kwaliteit van zeer veel invloed op de bedrijfsvoering. Hierover is echter nog weinig systematisch onderzoek gedaan. Bij enkele steekproeven is wel gebleken dat fouten van 100 %
en meer geregeld worden gemaakt. In vele gevallen kunnen deze in
sterke mate worden verkleind door periodiek te wegen of te meten.
In andere gevallen is de meet- of weegtechniek zo omslachtig en
duur, dat het zelfs bezwaarlijk is hierop een schattingstechniek te
baseren. Hier zal eerst de meettechniek zelf moeten worden vereenvoudigd of verbeterd. Pas als deze voorwaarden vervuld zijn, heeft
het nut om de praktijk te animeren door berekeningen tot een meer
rationele bedrijfsvoering te komen. Ook voor het onderzoek is echter een betere of goedkopere meettechniek veelal een eerste voorwaarde voor voortgang van het onderzoek.
De hoge eisen, die aan de boer gesteld moeten worden, lijken in
eerste instantie voor Nederland wel aantrekkelijk. Het realiseren
van iets dat moeilijk is, geeft ons veelal een voorsprong boven andere landen, omdat de opleiding van onze boeren beter is dan in
vele dezer gebieden. Wij zouden dus minder spoedig navolging van
andere landen behoeven te duchten. Deze voorsprong door betere
opleiding geldt echter alleen als de betrokken nieuwere methoden
ook volgens richtlijnen kunnen worden uitgevoerd. Als echter de
richtlijn zodanig wordt, dat in elk individueel bedrijf en ook van
moment tot moment steeds opnieuw beslissingen worden gevraagd
zonder dat gemakkelijk uit te voeren waarnemingen de juistheid
van deze beslissingen waarschijnlijk maken, dan is er meer kans
op het veelvuldig maken van grotere of kleinere fouten. Nauwkeuriger formuleren van algemene richtlijnen en het vinden van
gemakkelijker waarnemingsmethoden moeten de boer de weg wijzen om tot een gemakkelijker bedrijfsvoering te komen.
Het ideaal van de moderne industrie, waarbij de bedrijfscontroleur in zijn werkkamer van een aantal wijzerborden elk moment kan
aflezen, of er iets in de gang van arbeid en machines moet worden
veranderd, zal voor de landbouw wel niet spoedig te bereiken zijn.
'Voor de moderne weidebouw is echter zeker het moment aangebroken om met alle kracht te streven naar vereenvoudiging van de taak
van de bedrijfsleiding. Indien deze vereenvoudiging niet tot stand
komt, zal van vele bedrijven de produktie lager blijven dan anders
technisch en economisch mogelijk zou zijn.
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Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders.
Bij de aanvaarding van mijn ambt zij het mij vergund allereerst
mijn dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn
benoeming tot hoogleraar in de Graslandcultuur.
Mijne Heren Curatoren.
Veel dank ben ik U verschuldigd, dat U mij heeft willen voordragen voor dit ambt. Deze beslissing is voor mij van te meer waarde, omdat de graslandcultuur, die zo'n grote plaats inneemt in de
Nederlandse landbouw, hiermede als apart studievak zijn plaats
vindt aan de Landbouwhogeschool.
Ik kan U verzekeren, dat ik al mijn krachten zal inspannen om
dit vak verder tot bloei te brengen.
Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren.
Ik voel het als een grote onderscheiding, dat ik in Uw midden
ben opgenomen. De prettige samenwerking met velen Uwer in de
afgelopen jaren geven mij de zekerheid, dat ik ook in mijn nieuwe
positie op Uw advies en steun mag rekenen. Mijnerzijds ben ik altijd
bereid Uw vragen naar vermogen te beantwoorden.
Hooggeleerde Dewez.
De wijze, waarop U mij in mijn functie als lector aan Uw afdeling
ter zijde heeft gestaan, heeft voor mij de beslissing gemakkelijk gemaakt om medebewoner van Uw laboratorium te worden. De wetenschap, dat ik ook in de toekomst steeds bij U kan aankloppen, is
voor mij een grote steun.
Hooggeleerde de Vries.
Dat U een gedeelte van de graslandwetenschap blijft doceren, betekent voor mij zeer veel, omdat ik weet, dat het bij U in vertrouwde handen is.
Dames en Heren Lectoren en Docenten.
De aangename contacten, die ik met U in de afgelopen jaren heb
onderhouden, hoop ik in de toekomst te kunnen voortzetten.
Hoogedelgestrenge Wind.
Mijn hartelijke dank voor de prettige wijze, waarop ik in de afgelopen 10jaar onder Uw leiding heb mogen werken. Dat ik in de
toekomst steeds een open deur zal vinden bij de onder Uw leiding
staande onderzoekingsinstelling, acht ik zeer belangrijk voor mijn
nieuwe taak.
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Zeergeleerde Frankena.
Onze gelijkgerichte belangstelling voor de graslandwetenschap,
waarbij steeds het wel en wee van de praktijk een belangrijke plaats
inneemt, isde hechte basis,waarop onze vriendschap berust en waarop zij ook in de toekomst zal blijven steunen.
Dames en Heren, verbonden aan het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek.
Dank zij de goede samenwerking op ons instituut heb ik het werk
kunnen verrichten, dat geleid heeft tot de benoeming in mijn nieuwefunctie. Ik wil U hiervoor hartelijk danken en hoop, dat ondanks
de nog steeds hangende reorganisatie ons contact mag blijven, zoals
het tot heden geweest is.
Dames en Heren studenten.
In de afgelopen jaren heb ik buiten de college- en examenuren
niet voldoende tijd voor U kunnen reserveren. In de toekomst is dit
wèl het geval, ik hoop dat U van de ruimere gelegenheid tot contact gebruik zult maken. Ik beschouw het zeker niet als mijn enige
taak om een aantal graslandspecialisten op te leiden. De wisselwerking tussen de algemene bedrijfsvoering en de graslandexploitatie
maakt het zeer gewenst, dat velen Uwer inzicht krijgen in de algemene problemen, die met deze cultuur samenhangen. Hierbij kunnen zowel colleges als boekenstudie U van dienst zijn. Het kennis
nemen van de gang van zaken in de praktische weidebouw is hierop
alsaanvulling echter zeer gewenst. Ik hoop, er toe bij te kunnen dragen, dat deze kennismaking diepgaander zal zijn dan tot heden bij
velen Uwer het geval was.
Ik heb gezegd.

20. DE I N V L O E D VAN G E O L O G I S C H E E N
M I N E R A L O G I S C H E V E R S C H I J N S E L E N O P DE
O N T W I K K E L I N G VAN H E T L E V E N
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE AARDKUNDE, DELFSTOFKUNDE EN
GESTEENTENLEER AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 31 JANUARI 1956 DOOR
P R O F . D R . D.J.

DOEGLAS

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts gij
allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft
van belangstelling.
Zeer gewaardeerde Toehoorders,
Dat hier in Nederland bij het landbouwkundig onderwijs de vakken geologie en mineralogie worden gedoceerd, vinden wij zo gewoon, dat we niet meer beseffen, waarom het belangrijk is. In het
buitenland worden deze vakken bij de opleiding in de landbouw
lang niet overal gegeven. In Nederland vindt men zelfs belangrijk,
dat landbouwwinterscholen een kleine collectie mineralen en gesteenten bij het onderwijs beschikbaar hebben.
Er zitten aan het geven van lessen in de geologische wetenschappen bij het onderwijs in de landbouwkunde twee kanten. De ene is
meer filosofisch, de andere zuiver practisch. Het leek mij aantrekkelijk om vooral de eerste in deze rede te betrekken, niettegenstaande
het feit, dat een aantal studenten aan de Landbouwhogeschool zullen zeggen, dat ze vele punten al eens op college gehoord hebben.
Het isechter ietsanders om het op te schrijven, dan zoop het college
eens te fantaseren over het verband leven en wetenschap. Op het
college begint het meestal al spoedig na de behandeling van het ontstaan van de aardkorst, de lithosfeer. Bij de behandeling van het
ontstaan van de aarde, laten we de nieuwste theorie over het ontstaan van de aarde maar buiten beschouwing. Daarbij wordt nl. aangenomen, dat de aarde oorspronkelijk een grote, harde klomp sterk
radioactieve elementen was. Dat deze hypothese niet wordt behan-
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deld, is niet om de studenten te sparen, maar omdat de geologen er
zelf geen weg mee weten. Ik hoop voor de studenten in de geologie,
dat er snel een knappe kop deze ontstaanswijze voor onmogelijk
verklaart. Als de geologen ook nog kernfysica moeten gaan studeren,
hebben ze grijze haren, voordat ze afgestudeerd zijn.
We houden ons dus aan de eenvoudige opvatting, dat de aarde
door afkoeling van een min of meer bolvormige, gloeiende magmamassa is ontstaan. De buitenkant hiervan kristalliseerde door afkoeling uit en bestond dus oorspronkelijk uit zogenaamde stollingsgesteenten. Zeer waarschijnlijk waren dit donkere, basische stollingsgesteenten zoals gabbro en dioriet. De temperatuur moet nog zo
hoog geweest zijn, dat de kristallisatie zeer langzaam verliep en de
structuur dus grofkorrelig kristallijn werd. Volgens de nieuwste opvattingen zou er nog geen graniet geweest zijn. Dit gesteente wordt
vermoedelijk door herkristallisatie en metasomatose uit sedimenten
gevormd en sedimentgesteenten als zand, klei en kalk waren er nog
niet.
Naarmate de aardkorst dikker werd, brak het magma steeds weer
door de korst heen en de aardoppervlakte werd bedekt met vlakke
vulkaankegels en lavastromen. Vulkanische erupties met losse producten, zoalsvulkanische as,lapilli en bommen, zullen er in de oudste tijden en we denken dan aan 5.000.000.000 jaren geleden, niet
geweest zijn. De aardkorst was nog te dun en het bij de uitkristallisatie en afkoeling vrijkomende gas kon dus gemakkelijk ontsnappen.
De aardoppervlakte moet er uitgezien hebben als de omgeving van
een vulkaan op Hawai met dunvloeibare lava. Eerst nadat de aardkorst een zekere weerstand ging bieden door haar toenemende dikte
en de gevormde gassen moeilijker konden ontsnappen, kwamen er
ook uitbarstingen met losse vulkanische producten.
Ondertussen waren echter ook reeds tektonische verschijnselen
opgetreden. De continenten zijn misschien reeds in dit stadium in
eerste aanleg gevormd door samenschuiving van delen van de verharde korst. Zeker is dit echter niet, daar de continenten nu grotendeels uit soortgelijk lichtere gesteenten, zoals graniet bestaan. Behoorlijke relief-verschillen zullen echter wel aanwezig geweest zijn.
In de oudste tijd was de aarde, welke aan de oppervlakte nog
steeds een temperatuur van meer dan 100° C had, omhuld door een
atmosfeer, welke veel meer gassen en dampen bevatte dan nu. Bij
verdere afkoeling condenseerden of sublimeerden verschillende in
de atmosfeer aanwezige gasvormige stoffen op de aardoppervlakte.
Zolang de temperatuur nog te hoog bleef, was er geen vloeibaar
water.
Verwering van de gesteenten is echter van het eerste begin opgetreden. Hoe deze verwering bij de hogere temperaturen en de aanwezigheid van waterdamp verliep, valt moeilijk na te gaan. Ook de
invloed van de bestraling door de zon op de aardoppervlakte is
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moeilijk te bepalen, zolang men de invloed van de toenmalige atmosfeer en van de hogere eigen warmte niet kent. Over de fysische verwering, waaronder gewoonlijk verstaan wordt het uiteenvallen van
het harde, compacte gesteente in gruis door temperatuurverschillen
en andere mechanische oorzaken, zoals vorstwerking, kunnen we
ons evenmin een duidelijk beeld vormen. Ze was waarschijnlijk gering door de zwakke invloed van de bestraling door de zon en de
hoge eigen temperatuur. De jongste onderzoekingen over de verwering hebben echter onomstotelijk aangetoond, dat deze vorm van
fysische verwering van zeer weinig invloed is op het vergruizen van
vaste kristallijne gesteenten.
Niettegenstaande Blackwelder reeds in 1927 en Griggs in 1936 op
grond van proeven hadden aangetoond, dat temperatuurverschillen,
zelfs groter dan die, welke in woestijnen voorkomen, volkomen onvoldoende zijn om afschilfering van het oppervlak van gesteenten
te veroorzaken, werd dit feit slechts in enkele hand- en studieboeken
met een paar regels genoemd.
Sinds 1946 houdt echter een aantal Franse onderzoekers zich bezig
met de verweringsprocessen en daaruit blijkt, dat wat in het algemeen onder mechanische verwering verstaan wordt, een gevolg is
van chemische omzettingen onder invloed van water, dat langs
spleetjes in het gesteente dringt, gepaard gaande met verdamping
van dit water.
Hierbij ontstaan nieuwe mineralen, welke een groter volume hebben dan de oorspronkelijke gesteente-vormende silikaatmineralen.
De capillaire openingen in het gesteente worden bij het uitkristalliseren van deze nieuwvormingen verder opengedrukt, waardoor ze
ook dieper het gesteente binnendringen. Dit proces kan het gesteente tot grote diepte aantasten en geheel in zand doen uiteenvallen.
Schijnbaar onverweerde, zogenaamde verse stollingsgesteenten, die
tientallen meters onder de oppervlakte in steengroeven werden verzameld, vertonen reeds sporen van chemische omzetting langs de
oppervlakken van de mineraalkorrels.
Brengt men dergelijke gesteenten in een oplossing van methyleenblauw, dan kan men het binnendringen van water onder het microscoop in slijpplaatjes waarnemen.
Chemische verwering is dus reeds van het eerste begin der aarde
aan de oppervlakte mogelijk geweest, omdat er waterdamp was, welke behalve koolzuur nog allerlei andere zuren bevatte. Daar er echter geen vloeibaar water was, werderi de gevormde zouten niet zoals
tegenwoordig afgevoerd, maar vormden zij korsten om de mineralen
en aan de oppervlakte. Proeven van Caillère, Birot en Hénin toonden aan, dat in een sterk zuur milieu de gabbro snel tot losse mineraalkorrels uiteenvalt, maar dat het verweringsproces na 15 dagen
practisch ophoudt. Er vormt zich volgens hen om de korrels een
verkiezelde korst met ijzerhydroxide, welke verdere aantasting ver-
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hindert. De bovengrond werd dus door zouten en oxiden verkit.
Afspoeling en erosie door stromend water vond niet plaats, slechts
de wind kon materiaal vervoeren, de verweerde bovenlaag verwijderen en zo onverweerde diepere lagen voor nieuwe verwering
blootleggen. Sterk zal deze invloed van de wind echter niet geweest
zijn, daar de bovenlaag uit verkit materiaal bestond.
Als we dit zo overdenken, ziet het ernaar uit, dat er bij een temperatuur boven 100° C aan de oppervlakte van de aarde relatief
weinig verwering is opgetreden. Eerst nadat de temperatuur onder
de 100 graden gedaald was en de eerste regen begon te vallen, konden de gevormde zouten worden opgelost en afgevoerd. Er trad percolatie door het losse puin op en de verwering kon aan de schoongewassen oppervlakken van de mineralen geregeld voortgang vinden.
Het aan de oppervlakte afstromend water veroorzaakte afvoer van
het verweerde losse oppervlakte-gruis en -zand en de diepere onverweerde ondergrond werd steeds weer aan verwering blootgesteld.
Toch wasde aarde nog niet geschikt voor het intensieve leven van
de tegenwoordige tijd. Het regenwater spoelde snel door de poreuze bovengrond heen tot op het grondwaterniveau. Het grondwater
voerde de opgeloste stoffen af naar de rivieren en ten slotte naar de
oceanen. Hier verzamelden zich alle opgeloste zouten, waardoor het
zoutgehalte steeds toenam. Slechts op plaatsen waar het grondwaterniveau op een voor plantengroei gunstige diepte onder de oppervlakte voorkwam en in meren en zeeën kon zich het leven ontwikkelen.
Op de continenten kwamen deze voorwaarden voor het leven
maar op enkele plaatsen voor. Van alle hellingen en hoogvlakten
stroomde het water gemakkelijk door de doorlatende oppervlaktelagen af. Bovendien was deze losse bovengrond sterk onderhevig
aan erosie, daar ze slechts door een dunne vegetatie van lagere planten bedekt was. Deze bodemerosie vertraagde anderzijds de ontwikkeling van de plantengroei weer. Slechts in de bredere rivierdalen,
langs meren, op de nu gevormde delta's en langs de kusten, waar het
grondwaterniveau vrij constant was en geen verdroging optrad, kon
de plantenwereld tot een grote uitbreiding en hogere ontwikkeling
komen.
Ook de dierenwereld moet, behalve in het water zelf, beperkt gebleven zijn. Dieren houden van beschutting en een groot deel leeft
van de plantenwereld. De carnivoren zouden slechts andere carnivoren hebben kunnen eten en hun ontwikkeling zou er dus ook niet
rooskleurig uitgezien hebben. Van ons mensen zullen we maar niet
praten.
Als de natuur er dus niet op geniale wijze iets op gevonden had
om het water en de daarin opgeloste stoffen op een voor de wortels
gunstige diepte in de bodem vast te houden, en wel in zo'n toestand,
dat de plant ze ook weer kan opnemen, dan zouden wij, mensen, er
niet zijn.
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Het had er op onze aarde troosteloos uitgezien, als de natuur niet
iets in petto had gehad, om dit verlies van water en voedingsstoffen
tegen te gaan. En dit middel was zo ingenieus, dat het aan alle voorwaarden voldeed. Het houdt water vast. Het selecteert voor de plant
belangrijke elementen als kalium en calcium uit de opgeloste stoffen, welke met het regenwater door de bodem zakken. Het houdt
deze stoffen vast op een diepte onder de oppervlakte, die juist goed
is voor de plant. Het belangrijkste is echter, dat de geselecteerde
stoffen, waaronder ook het water, weer gemakkelijk worden afgestaan aan de plantenwortels. Het is een gratis transportbedrijf met
opslagruimte.
Dit middel bestaat uit het vormen van nieuwe mineralen uit de
resten van de verwerende mineralen in de bovenste laag gruis of
zand aan de oppervlakte van de aarde. En wel uit die mineraalresten, die de plant zelf relatief zeer weinig nodig heeft, nl. silicium,
aluminium, ijzer en magnesium. Soms echter ook kalium, dat de
plant wel nodig heeft. Toch is ook dit goed gedaan, omdat anders
dit kalium evenals alle natrium in zee terecht gekomen was. De verhouding kalium : natrium in het zeewater is daardoor zeer laag, nl.
0,034,hoewel de verhouding kalium :natrium in de stollingsgesteenten 0,82 is. Het voor de plant veel minder belangrijke natrium kon
afgevoerd worden, terwijl het kalium werd vastgehouden op de continenten. Deze nieuw gevormde mineralen zijn de kleimineralen.
Het ontstaan van deze voor het leven zo belangrijke mineralen begint pas de laatstejaren enigszins begrijpelijk te worden. Dit behoeft
ons niet te verwonderen, daar de kleimineralen zelf eerst enige
tientallen jaren bekend zijn. Van de meesten zijn en blijven de primaire deeltjes zo klein, dat ze microscopisch niet afzonderlijk waar
te nemen en te bepalen zijn. Eerst de toepassing van de diffractie
van röntgenstralen maakte het aantonen van verschillende kleimineralen mogelijk. De belangrijkste zijn wel de kaoliniet, de illiet en de
montmorilloniet. Onze Nederlandse kleien, welke door Favejee
röntgenografisch werden onderzocht, bestaan grotendeels uit illiet
e
n kleine hoeveelheden kaoliniet en montmorilloniet. De klei van
de Mississippirivier daarentegen bestaat voor een groot deel uit
montmorilloniet. Nadat bekend was geworden, dat de klei uit kleimineralen bestond, kon men natuurlijk pas gaan denken aan het
ontstaan ervan. Al spoedig gelukte het bij temperaturen van 200° C
enkele kleimineralen synthetisch te maken. Nu kan men, zoals in de
geologie heel normaal is, de tijd zeer lang nemen en aannemen, dat
dan het proces ook bij lagere temperatuur geschiedt, als men maar
tijd van leven heeft. In oudere gesteenten, welke dieper onder de
oppervlakte liggen, zijn geen aanwijzingen gevonden, dat zich klei
vormt. Het proces schijnt zich aan de oppervlakte af te spelen, zowel
in zee als op het land. De nieuwvorming van het groene mineraal
glauconiet, uitsluitend op de zeebodem, was reeds lang bekend.
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Glauconiet blijkt nu ook een kleimineraal te zijn. Door zijn afwijkende kleur kan het echter zelfs met het blote oog herkend worden
en daar het op het land, behalve in oude mariene sedimenten, niet
voorkomt, moet het op de zeebodem gevormd zijn. Voor de andere
kleimineralen ishet aantonen van de nieuwvorming echter niet eenvoudig, omdat nu in practisch alle sedimenten reeds klei, die door
water of wind werd aangevoerd, voorkomt. De enige plaats, waar
nieuwvorming van kleimineralen kan optreden, schijnt aan de oppervlakte van de aarde te zijn. Het proces zou dan behoren tot de
bodemvorming.
De bodemkundigen onderscheiden in een vertikaal profiel door
de bodem een aantal zones. De bovenste hiervan wordt uitlogingsof A-zone genoemd. De daaronder voorkomende B-zone vertoont
meestal verschijnselen van verdichting. Hieronder verstaat men een
opvulling van de poriën met fijne substantie, die vaak door ijzerverbindingen bruingekleurd is. Zo op het eerste gezicht lijkt het logisch, dat in deze B-zone stoffen neerslaan en dat daar dan ook kleimineralen gevormd zouden kunnen worden uit materiaal, dat uit de
A-zone wordt uitgespoeld.
Bij onderzoekingen van Nederlandse bodemprofielen door Favejee bleek wel dat in de B-zone het kleigehalte veel hoger was
dan in de A-zone, maar aanwijzingen voor nieuwvorming werden
niet gevonden. Favejee kon de toename van het kleigehalte in de
B-zone evengoed verklaren door uitspoeling van de fijnste kleideeltjes uit de A-zone en afzetting in de B-zone. In België zou men in
sterk gedegenereerde bodemprofielen op loess, welke illiet als kleimineraal bevat, vorming van een zeer geringe hoeveelheid kaoliniet
hebben aangetoond. In de tropen bevatten de laterietgronden kaoliniet en de margalietgronden veelal montmorilloniet als kleimineraal. Of deze mineralen echter thans in deze bodems gevormd worden, is wel aannemelijk, maar niet met zekerheid aangetoond. In
Australië beschouwt men de lateriet nl. als een vorming aan het einde van het Mioceen, 2-3 millioen jaren geleden. Men gebruikt de
laterietzones voor de ouderdomsbepaling en twijfelt eraan of nu nog
lateriet gevormd wordt. Ook in Indonesië schijnt de meeste lateriet
verspoeld te zijn en niet meer op zijn oorspronkelijke plaats te liggen. Alles geeft de indruk, dat de lateriet ontstaan is, doordat de
lagen, waaruit ze ontstond, zeer lang aan de oppervlakte gelegen
hebben. De vorming van deze kaoliniet zou dus een zeer langzaam
proces kunnen zijn.
Het ontstaan van de montmorilloniet in de mergelgronden is ook
nog niet behoorlijk aangetoond. Deze kan evengoed afkomstig zijn
uit het oplossingsresidu van de kalksteen en mergel, en oorspronkelijk daarin ontstaan zijn.
De vele recente onderzoekingen van kleien in de Verenigde Staten
van Noord-Amerika, vooral financieel gesteund door het American
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Petroleum Institute, geven aanwijzingen, dat bestaande kleimineralen, alszeonder andere chemische omstandigheden komen, zich kunnen omzetten in andere kleimineralen. De Amerikanen nemen aan,
dat illiet als het in een lagune komt, waar het water sterker magnesiumhoudend is,wordt omgezet in montmorilloniet. De onderzoekingen zijn echter te weinig regionaal uitgevoerd om dit met zekerheid
te kunnen beweren. Onderzoekingen vanfluviatiele en marine kleien
in een van de mondingen van de Orinoco en in de Golf van Paria
door Van Andel en Favejee bevestigen deze Amerikaanse hypothese
niet. De verschillen in kleimineralogische samenstelling is volgens
Van Andel een gevolg vanverschillen in dekorrelgrootte vandekleimineralen. De fijnste korrels zetten zich het verste van de kust af en
daar de kristallen van montmorilloniet kleiner blijven dan die van
kaoliniet en illiet, neemt het percentage van montmorilloniet relatief toe met de afstand van de kust. Ook het zoutgehalte van het water zou een selectie van bepaalde kleimineralen bij de afzetting kunnen veroorzaken.
In 1946 verscheen een kort verslag van Demoion en Bastisse over
de spontane verwering van graniet in het laboratorium, waarbij kleicolloiden gevormd zouden zijn. Het leek zo onwaarschijnlijk, dat de
harde en bestendige graniet, waaruit buitentrappen en gevels van
huizen gemaakt worden, zo maar uiteen zou vallen, dat er verder
weinig aandacht aan dit onderzoek werd geschonken. Een aantal
Franse onderzoekers, waaronder Birot, Hénin en Caillère, hebben
het echter voortgezet. Hoewel deze onderzoekingen nog in een beginstadium staan, zijn er toch reeds zoveel proeven gedaan, dat er
geen twijfel bestaat over het toekomstige eindresultaat. Een deel van
deze experimenten heb ik al in deze rede genoemd. Het betrof het
indringen van water in schijnbaar niet poreuze en ondoorlatende
stollingsgesteenten en het ontstaan in zeer fijne haarspleetjes van
nieuwe mineralen met een groter volume dan het opgeloste deel van
de oorspronkelijke gesteentemineralen.
Bij de oudste proeven van Demoion en Bastisse werd uitgegaan
van een grof vergruisde graniet, waarvan de stukjes niet kleiner dan
2mm waren. De proeven werden genomen onder de klimatologische
omstandigheden van Parijs. Na 10 jaar waren 35 % van de deeltjes
kleiner geworden dan 0.2 mm en was 1.5 % klei ontstaan.
Caillère en zijn mede-onderzoekers gingen uit van blokjes zo onverweerd mogelijke gabbro, graniet en glimmerschist, welke varieerden van 3 tot 5 cm hoogte, breedte en lengte. De duur der experimenten was 5 tot 8 jaar.
Dompelt men de gabbro in gedestilleerd water, dan krijgt het in
die tijd wel een verweerd uiterlijk, maar verder blijft het geheel intact. Brengt men het echter afwisselend in gedestilleerd water bij
kamertemperatuur en droogt het dan bij 80° C, dan worden de mineralen aan de oppervlakte losgemaakt, er ontstaat zand, maar te-
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vens worden er kleimineralen gevormd en wel van het type montmorilloniet. Dezelfde behandeling gaf bij de graniet eveneens vrij
veel losse korrels, maar de klei bevatte illiet en montmorilloniet.
De proeven werden herhaald metvloeistoffen, welke minof meer
alcalisch of zuur waren. Bijdezure enalcalische vloeistoffen viel het
gesteente sneller in losse korrels uiteen en er vormde zich ook meer
klei,maar steedshoofdzakelijk montmorilloniet. Slechtsbijde graniet
trad naast montmorilloniet ook illiet op en bij een gabbro werd
slechts nieuwvorming vanchloriet gevonden. Merkwaardig wasdat
in een schijnbaar verse gabbro uit Marokko reeds 2% montmorilloniet werd aangetoond.
De proeven leidden tot twee belangrijke conclusies:
Ie. Dat kleimineralen reeds ontstaan in de verwerende oppervlakte
van de oorspronkelijke mineralen.
2e. Dat het proces snel verloopt bij afwisselend bevochtigen en
drogen.
De kleimineralen zullen dan reeds kunnen ontstaan in de uitlogingszone, de A-zone van het bodemprofiel en worden daarna met
het regenwater naar de B-zone gevoerd. In de B-zone zelf zouden
echter ook kleimineralen gevormd kunnen worden, hoewel hier de
uitdroging door de aanwezigheid van klei, welke het water vasthoudt, geringer is.Het proces, waarbij dezeer kleine deeltjes vande
kleimineralen evenals ijzerhydroxide en soms aluminiumhydroxide
bij doorspoeling met het regenwater vanuit de A-zone in de B-zone
blijven steken, zal hier niet verder behandeld worden. Het is een
bodemkundig verschijnsel, dat samenhangt met de physisch-chemische eigenschappen van deze stoffen en de samenstelling van deopgeloste stoffen in het regenwater.
De kleimineralen hebben de eigenschap, aan hun oppervlak stoffen te adsorberen en deze te kunnen uitwisselen tegen andere stoffen. De plantenwortels vinden in een kleihoudend gesteente bijna een continu contact met de oppervlakten van de kleimineralen
en kunnen de daaraan geadsorbeerde ionen, b.v.kalium of calcium,
uitwisselen tegen waterstof of eenander positief ionof complex-ion.
We komen opdit proces nog terug.
Voorlopig willen weonseven gelukkig voelen, dat er kleimineralen onder zeer eenvoudige omstandigheden in de oppervlaktelagen
van de aarde kunnen ontstaan en dat deze het verlies van kalium
en calcium uit de bodem hebben tegengegaan. Want klei in debodem bewaart de voor de plant benodigde chemicaliën. De plant
neemt zeop.Bijhet afsterven van delen vande plant verteren deze
aan de oppervlakte en de daaruit vrijgekomen chemicaliën worden
weer opgevangen en vastgehouden door de klei tot de plant zeweer
nodig heeft.
Reeds vroeg in degeschiedenis vande aarde zijn er dus kleimine-
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ralen gevormd en toen het planten- en dierenleven zich begon te
ontwikkelen, ongeveer 500 millioen jaar geleden, was er reeds klei
en bestonden er kleihoudende B-zones op gunstige diepte onder de.
oppervlakte. De natuur had tot zover voor alles gezorgd. Tot zover!
Want al is er een B-zone of ligt er een klei-afzetting aan de oppervlakte, ten slotte gaat toch wel wat van het in de A-zone opgeloste
materiaal verloren door uitspoeling. Het proces grond-plant-grond
is geen perpetuum mobile. De bovenlaag raakt ten slotte uitgeput
en de plantengroei past zich daarbij aan tot ze practisch ten gronde
gaat. Maar ook hier heeft Moeder Natuur aan gedacht. Is er geen
plantengroei meer, welke de bodem beschermt, dan krijgt de regen
en het afstromende water vat op het losse, van alle voedingsstoffen
ontdane puin en voert dit af. Bodemerosie treedt op. Diepe dalen
worden gevormd, maar ten slotte worden de dalwanden steeds vlakker en er ontstaat een nieuwe oppervlakte, waarop verweringspuin
kan blijven liggen en nieuwe, rijke plantengroei mogelijk wordt.
Zonder bodemerosie washet leven reeds lang weer tot lage soorten
teruggebracht. Al is bodemerosie tegenwoordig zeer ongewenst en
doen we er alles tegen, een lichte mate van afspoeling van de bovenste laag isnodig om steeds weer voedselrijke grond aan de oppervlakte beschikbaar te houden.
We zijn nu met onze problemen in de tegenwoordige tijd aangeland. Planten, dieren en de mens zijn aanwezig en de sterke ontwikkeling van het mensenras vraagt om steeds meer eten. De natuurlijke groei en ontwikkeling van planten en dieren zijn ons niet genoeg. We willen meer planten en dieren van bepaalde soorten dan
er zich op aarde onder natuurlijke omstandigheden zouden ontwikkelen. We kunnen bodemerosie voor vernieuwing van de bodem
niet toestaan, omdat deze wijze van grondverbetering ons veel te
lang duurt. We trachten dus door bemesting de zaak op peil te houden. Met de stalmest ging dit nog vrij goed, omdat hierdoor vele
elementen, nodig voor het leven, weer in de grond terug kwamen.
Door onvoldoende stalmest zijn we kunstmest gaan gebruiken. Maar
zijn deze kunstmeststoffen voldoende om de bovengrond voor de
ontwikkeling van planten in goede staat te houden? Ze zijn zeer
eenzijdig. De overige stoffen, nodig voor het leven, moeten nog
steeds uit de grond komen.
In Indonesië is men reeds lang met het mineralogisch onderzoek
van de grond bezig. Mohr heeft het belang hiervan reeds in 1910 ingezien en op het Bodemkundig Instituut heeft men steeds van alle
gronden de mineralogische samenstelling van de zandfractie bepaald. In de Verenigde Staten van Amerika zijn vele gronden mineralogisch onderzocht, waarbij het belang van verschillende mineralen voor de plantengroei onomstotelijk werd aangetoond. Gronden,
welke volgens de mineralogische samenstelling rijk zijn aan voor de
plant belangrijke voedingselementen, geven bijna steeds goede oog-
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sten. Gronden, arm aan mineralen, welke de juiste elementen bevatten en dan meestal rijk aan kwarts, Si02, zijn, geven slechte oogsten.
Ook in Nederland zijn de zandfracties van bijna alle gronden door
Edelman, Van Baren en Crommelin op hun mineralogische samenstelling onderzocht. Favejee bepaalde de samenstelling van de kleifracties.
In de tropen kan men verwachten, dat de mineralen in de bodem
vrij snel oplossen en de belangrijke elementen voor de planten beschikbaar stellen. In het koelere klimaat van Nederland ishet echter
een vraag of er voldoende vrij komt.
De meest voorkomende mineralen in de grond zijn silikaten, welke door water practisch niet worden aangetast. We hebben echter
al gezien, dat afwisselend bevochtigen en drogen de aantasting versnelt. Onderzoekingen van de laatste twee decennia door Graham
en andere Amerikaanse onderzoekers tonen aan, dat de aanwezigheid van klei de verwering van de bodemmineralen en het afgeven
van kationen tien tot honderd maal versnelt. De klei is een belangrijke intermediair bij de levering van plantenvoedsel. De plantenwortels nemen geadsorbeerde kationen op van de fijne kleideeltjes,
welke de wortels dicht omhullen en vervangen deze door waterstof
of andere afgescheiden stoffen. De kleideeltjes trachten deze stoffen, vooral de waterstof, weer in te wisselen tegen voor de plant belangrijke kalium-, calcium- of andere kationen. De klei omhult alle
zandkorrels en de ontbrekende kationen worden betrokken uit de
oppervlakte van het meest nabije materiaal. Des te kleiner een mineraalkorrel is, des te groter is het relatieve oppervlak en kleine korrels kunnen dan ook per tijdseenheid meer afstaan dan de grovere.
Door de onderzoekingen van de laatste jaren is het verband bodemmineralen-klei-plant ten slotte duidelijk geworden. De werking
van een zeer belangrijke component, de organische stof, is echter
nog steeds zeer vaag.
De belangrijkste vraag is echter nog niet beantwoord. Hoeveel
van de voor de plant nodige elementen worden er per tijdseenheid
vrijgemaakt en hoeveel kan een bepaalde plant ervan uit de grond
betrekken? Tot nu toe werd de mineralogische analyse slechts gebruikt om in grote lijnen te kunnen zeggen of een grond een minerale voedselreserve had, ja dan neen.
Nu we het verweringsproces in de bodem beginnen te begrijpen,
zullen we na moeten gaan hoeveel er van bepaalde voedingsstoffen
door de grond zelf geleverd wordt. Eerst dan kunnen we het toedienen van kunstmeststoffen nauwkeurig gaan afmeten. Een plan
voor een dergelijk onderzoek is in voorbereiding. De uitwerking
daarvan kan echter niet door het Laboratorium voor Geologie alleen worden gedaan. Wij kunnen de mineralogische samenstelling
en de korrelgrootteverdeling bepalen. Daarnaast moeten echter de
opbrengsten, de door de planten opgenomen stoffen en de verloren
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gegane, uitgespoelde stoffen bepaald worden. Dit betekent, dat de
mineralogen slechts een klein onderdeel kunnen doen. Het eigenlijke onderzoek zal door anderen uitgevoerd moeten worden. De
afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool is gelukkig bereid, zodra het nieuwe laboratorium gereed is, een deel
van dit werk op zich te nemen. Er zijn echter zoveel combinaties
van factoren mogelijk, dat mijns inziens aan dit onderzoek velen
kunnen medewerken. De eenvoudigste opzet omvat series potproeven met verschillende mineralen en vooral ook verschillende kleimineralen. Van deze mineralen zullen mengingen in verschillende
verhoudingen en met verschillende korrelgrootteverdelingen gemaakt moeten worden.
Mineralen hebben nooit de ideale samenstelling, welke de chemische formule aangeeft. Er zitten steeds verontreinigingen in, vaak
op plaatsen, waar de tot het kristal behorende elementen ontbreken.
Deze kleine hoeveelheden vreemde elementen kunnen echter voor
de plant ook van belang zijn en dienen dus spectrografisch bepaald
te worden.
Met deze grote serie van kunstmatige gronden kunnen nu de potproeven beginnen en ook hierbij moeten weer verschillende planten
en omstandigheden bestudeerd worden. Het gehele onderzoek zal
dus vele jaren in beslag nemen, daar ook de invloed van de voortschrijdende verwering van de kunstmatige grond moet worden nagegaan.
Een bezwaar van de potproeven blijft, dat de grond kunstmatig
is en vele normale bodemprocessen niet of sterk verzwakt zullen
plaats vinden. Gelijktijdig zouden daarom ook de gronden van
proefvelden volledig mineralogisch onderzocht moeten worden.
Hoewel hier het vergelijken van de uitkomsten op proefvelden met
mineralogisch verschillende gronden moeilijk wordt, omdat ook
andere factoren, zoals organisch materiaal en de grondwaterstand
verschillend kunnen zijn, zullen de uitkomsten van de potproeven
en van de proefvelden samen tot belangrijke resultaten kunnen
leiden.
Aan Hare Majesteit de Koningin, die mij heeft willen benoemen
tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, betuig ik mijn eerbiedige dank.
Mijne Heren Curatoren,
Dat Uw College, nadat gij mijn werk en optreden als lector bijna
negen jaren hebt medegemaakt, het voorstel tot mijn benoeming
heeft gesteund, vervult mij met vreugde en dankbaarheid. Ik verwacht, dat het nieuwe studieprogramma mij nog beter in de gelegenheid zal stellen de opleiding van de studenten te vervolmaken.
Uw Secretaris, Dr. Boonstra, ben ik zeer dankbaar voor de prettige
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en vriendschappelijke wijze, waarop hij mij steeds, als er voor het
onderwijs iets nodig was,met raad en daad heeft trachten te helpen.
Ik hoop, dat het contact met Uw College en Uw Secretaris door mijn
benoeming niet zal veranderen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Met een aantal van U heb ik in verband met het onderwijs en
mijn vak reeds lang een zeer prettige samenwerking, die door mijn
benoeming zeker niet beïnvloed zal worden. Tegenover vele anderen heb ik mij echter wel erg egotistisch en a-sociaal gedragen. Ik
voel me wel een beetje schuldig. Ik hoop niet de indruk gevestigd
te hebben, dat als een bepaald onderzoek mij niet interesseert, ook
de onderzoeker mij niet ligt. Nu ook de algemene zaken van de hogeschool een deel van mijn belangstelling in beslag gaan nemen, zal
ik meer met U allen persoonlijk contact krijgen. Ik hoop, dat U mij
dan mijn slechte houding van vroeger zult willen vergeven.
Degenen onder U, die het voorstel tot mijn benoeming hebben
ingediend en gesteund, hoop ik noch bij het geven van onderwijs,
noch in de resultaten van mijn wetenschappelijk werk, teleur te
stellen.
Het zou veel tijd vergen, allen, die mij in mijn studietijd en latere
leven en werk met raad en daad hebben geholpen, te noemen. Ik
dank U allen tezamen. Slechts één uitzondering wil ik maken voor
jou, Edelman. Jij hebt mij in 1946 voor de moeilijke keus gesteld,
de B.P.M, te verlaten en naar Wageningen te komen. Ik heb daar
echter geen spijt van kunnen hebben, omdat de samenwerking met
je te prettig is. Dat je zonder meer het beheer over het laboratorium voor de helft hebt afgestaan en hebt voorgesteld, dat we het
beheer gezamenlijk zullen voeren, bewijst het vertrouwen, dat je in
me hebt. Voor deze vriendschap ben ik je dankbaar en ik verwacht,
dat de officiële erkenning van je leeropdracht Bodemkunde, nadat
je reeds 9 jaren uitsluitend bodemkunde doceerde, daarvoor een
beloning is.
Dames en Heren Studenten,
Vermoedelijk zijn er reeds door de tweedejaars geruchten verspreid van „Zie je wel, nu is hij net prof en nu wordt het al moeilijker". Ik kan U geruststellen, dat dit ook gebeurd zou zijn, als ik lector gebleven was. Ik kan het niet helpen, dat er bijna ieder jaar iets
nieuws te vertellen valt. Soms vallen er moeilijke, oude dingen weg,
maar er komt ook wel eens iets moeilijks bij. Zo is de wetenschap
nu eenmaal. Haar ontwikkeling gaat steeds sneller.
Na deze verontschuldigingen kan ik U niet veel meer wijs maken.
U kent mij en er zal niet veel veranderen, behalve dat ik elk jaar
een jaartje ouder word met alle gevolgen van dien.
Ik heb gezegd.

21. SOCIALE BEWEGING IN
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Mijne Heren Curatoren, Mevrouw en Mijne Heren
Hoogleraren, Lectoren, Doctoren, Docenten en
wetenschappelijke medewerkers aan de Landbouwhogeschool, Dames en Heren Studenten en voorts
Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Wij leven in een eenwordende wereld. Dit is niet alleen een gemeenplaats welke ons elke dag wordt voorgehouden, maar ook een
feit waarmede wij steeds opnieuw worden geconfronteerd. Ondanks
het geringe succes van pogingen om supra-nationale organen krachtig te maken en ondanks de tegenstellingen, die de wordende eenheid innerlijk verdelen, gaat het proces van samengroei ononderbroken zijn gang.
Verkeersmiddelen komen en gaan met passagiers en producten
en verbinden ver uiteenliggende streken. Op de beurzen der economische hoofdsteden registreren de koersen het lot van ondernemingen, welke over de gehele wereld verspreid liggen. Met recht
kan er reeds van een wereldhuishouding worden gesproken.
Maar het verkeer blijft niet tot goederen beperkt. Ideeën, gewoonten, mode en kunst, godsdienst en wetenschap, zij zijn alle bij het
proces van uitwisseling betrokken dat de eenheid tot stand brengt.
In de fabrieken, laboratoria en ziekenhuizen van het Oosten en
Westen worden gelijke regels gevolgd. En spreken, om op een ander voorbeeld te wijzen, de jonge nationalismen in de wereld niet
vaak de taal van het oudere Europese nationalisme? In een algemeen proces van transculturatie is er niet één levensgebied buiten
de stroom van het wereldgebeuren geraakt.
De wereldgeschiedenis is niet langer een hersenschim van speculatieve geschiedfilosofen. In de machtsstrijd welke tussen de grote
machten wordt gevoerd, is elk gebied frontlijn. De materiële en
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geestelijke gezondheid van elk volk is een factor geworden in de
strijd tussen de politieke systemen van dwang en relatieve vrijheid.
Men beseft dat een brand in een bescheiden hoek het gehele wereldhuis kan aantasten.
De eenwording is begonnen met de expansie der Europese volkeren. Gedreven door economische, spirituele en militaire factoren,
stoten zij hermetisch gesloten grenzen open en bonden zij volkeren
van zeer verschillende cultuur met imperiale en koloniale banden.
Aan het einde der 19de eeuw was de cirkel gesloten; ten gevolge
van Europees initiatief was vrijwel elk gebied der aarde in het verkeer der volkeren opgenomen. En dan staan wij ook meteen weer
op de drempel van een nieuwe tijd. In de eerste helft der 20ste eeuw
groeien wereldmachten, die de oude Westeuropese koloniale rijken
definitief op de tweede rang plaatsen. En de eeuw heeft haar halve
loop nog niet voltooid, of de dekolonisatie der gekleurde volkeren
— een harer wezenlijke trekken — neemt een aanvang.
Bij het begrip dekolonisatie der gekleurde volkeren moet het accent op „gekleurd" vallen. Het verschijnsel dekolonisatie is immers
niet nieuw. De Verenigde Staten hebben zich in de 18de eeuw reeds
van het Engelse moederland afgescheiden; in de 19de eeuw hebben
de Latijnse landen in Amerika dit voorbeeld gevolgd. Ook binnen
het Engelse gemenebest hebben koloniën zich vroeger tot zelfstandigheid ontwikkeld. En de gekleurde volken zelf hebben in de republiek Haïti reeds een eenzame voorloper gehad. Op dit land na,
hebben echter in geen dezer gebieden gekleurde volkeren bij dit
proces de vrijheid verworven. De dekolonisatie dezer volkeren is
kenmerkend voor de 20ste eeuw en gaat hand in hand met de eenwording der wereld. De plaats die zij in de rij der volkeren zullen
innemen en de wijze waarop dit zal geschieden, bepaalt voor een
belangrijk deel de toekomst der wereld.
Ik heb van dekolonisatie der gekleurde volkeren gesproken en
het accent op gekleurd gelegd. Deze term moet echter slechts als
een preliminaire aanduiding worden verstaan. Raskenmerken zijn
slechts uiterlijke biologische symbolen voor de sociaal-economische
en geestelijke factoren die karakterverschil tussen de volkeren doen
ontstaan. Het is de ongelijkheid welke hiervan het gevolg is, die bij
het contact der volkeren een probleem van de eerste orde schept.
De Westerse mens wordt zich deze ongelijkheid vooral bewust
als een verschil in ontwikkelingsgraad. Hij plaatst volkeren die volkomen verschillend van sociale en geestelijke structuur zijn in een
historisch beeld, dat gekenmerkt wordt door een unilineaire beweging, die van laag- tot hoog-ontwikkeld voert. De criteria waarmede
de plaats op de ontwikkelingsschaal wordt bepaald, zijn in de eerste
plaats technisch vermogen en materiële welvaart. Weliswaar worden waarden als democratie en vrijheid ook hierbij betrokken, maar
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deze worden als uitvloeisel of begeleidingsverschijnsel van de eerder
genoemde criteria gezien.
Het lukt de Westerse mens slecht dit wereldbeeld te relativeren
en als een der mogelijke vormen van uitleg der historie te zien. Dit
valt hem vooral moeilijk, omdat zijn uitleg van de historische werkelijkheid het karakter van een geloof bezit. Het Westen heeft de verandering welke zijn cultuur kenmerkt, reeds meer dan twee eeuwen
als „de vooruitgang" verheerlijkt. Vooruitgang is sedert de 18de
eeuw het „ideaal van actie" van opeenvolgende generaties geweest.
Dit vooruitgangsgeloof heeft ook een begeleidende ethos, het humanitarisme, dat vooruitgang ook buiten de eigen sfeer wil bevorderen.
Omgekeerd wordt de niet-Westerse mens in zijn contact met het
Westen in de eerste plaats getroffen door het ideeën-complex der
vooruitgang en de ontwikkeling van techniek en welvaart, welke
bijna miraculeuze proporties voor hem aanneemt.
Alvorens verder te gaan met de behandeling van de verhouding
van de Westerse en de niet-Westerse mens onder het aspect van de
sociale verandering welke zich in de samengroeiende wereld voltrekt, zal ik om dit onderwerp in een wijder perspectief te plaatsen,
uitvoerig stilstaan bij de voorstellingen welke de mens zich maakt
van de processen van verandering in zijn maatschappij. Tevens zal
ik nagaan welke concrete kennis omtrent deze processen de Westerse wetenschap, naast en in tegenstelling tot het vooruitgangsgeloof,
heeft ontwikkeld. De categorieën immers, waarin de Westerse mens
het wereldgebeuren waarneemt en de kennis waarmede hij dit proces tracht te beheersen, zijn bij het contact der volkeren decisieve
factoren.
Men zou bij het classificeren van de vormen van historische uitleg
welke zich in de geschiedenis hebben voorgedaan een vijftal kunnen
onderscheiden, die ik de degeneratief-stationaire, de cyclische, de
apocalyptische, de progressieve en de catastrofale zou willen noemen, i
De degeneratief-stationaire uitleg komt bij vele prae-industriële
volken buiten Europa voor. Het is het geloof in een gelukzalige
toestand van het mensengeslacht in de morgen van zijn bestaan,
waaruit het door eigen schuld gestoten isom een hard lot deelachtig
te worden. Het Bijbelse verhaal van de zondvloed is een voorbeeld
hiervan. Maar ook bij de Grieken komt een klassieke formulering
van deze visie voor. Hesiodus, de dichter van het landelijke leven,
schildert in zijn Werken en Dagen de opeenvolging van een gouden,
zilveren, bronzen en heroïsche tijd, die tenslotte gevolgd wordt door
het ijzeren tijdperk waarin de mens om het verraad van Prometheus
aan Zeus gepleegd, onrecht en leed moet ondergaan. 2 Het zou weinig moeite kosten voorbeelden van dergelijke mythen, die het geloof aan de onveranderlijke hardheid van 's mensenlot als gevolg
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van schuld tot uitdrukking brengen, ook op andere plaatsen in de
wereld aan te tonen.
Maar het historie-beeld dat Hesiodus oproept, heeft de Griekse
oudheid slechts gedurende een korte periode beheerst. Het leeft
daarna in een veranderde en verzwakte vorm voort als een verheerlijking van de vervlogen tijd der grote wetgevers Solon en Lycurgus. Deze stroming treedt echter geheel in de schaduw van de cyclische uitleg der wereldhistorie welke de Grieks-Romeinse cult u u r heeft gekenmerkt.
De klassieke mens ziet het historisch gebeuren als een proces
van opkomst, bloei en verval, dat steeds weer opnieuw begint. Enkele figuren, zoals de wijsgeer Epicurus of de dichter-wijsgeer Lucretius hebben wel een rechtlijnig-voortschrijdende ontwikkeling
geconcipieerd, maar desalniettemin heeft het levensgevoel der oudheid in het cyclische beeld van bloei, verval en opstanding zijn
meest karakteristieke uitdrukking gevonden. 3
Het apocalyptische beeld is een voortbrengsel van de HebreeuwsChristelijke ideeënwereld. De geschiedenis wordt als een rechtlijnigdoorlopende beweging gezien, die een eind-fase nadert waarin door
het ingrijpen van een messiaanse heilbrenger het goede zal hebben
gezegevierd boven de machten van het kwaad in een eeuwigdurend
Godsrijk. Deze voorstelling welke in de loop der jaren een ontwikkeling doormaakt, die aan het kader waarin de gebeurtenissen werden geplaatst essentieel niets verandert, heeft tot de tijd der Renaissance in Europa de uitleg der historische werkelijkheid bepaald.
Het catastrofale beeld is een product van de 20ste eeuw. In reactie
op het optimistische, progressieve beeld — dat straks ter sprake komt
—wordt de eind-fase als een catostrofe gezien, die eens aan elke afzonderlijke cultuur een einde zal maken. Oswald Spengler heeft
ons met zijn Untergang des Abendlands in een troebele, na-oorlogse
atmosfeer met dit beeld vertrouwd gemaakt. 4
Toch is dit beeld van ondergang nooit meer voor de moderne
mens geworden dan een uitdrukking van een temporaire wanhoopsstemming. H e t beeld dat sedert de 17de eeuw karakteristiek is voor
de Westerse c u l t u u r is er niet door afgebroken of vervangen, ook
al zijn de grondslagen ervan door twijfel aangetast. Dit beeld der
progressieve uitleg van de wereldgeschiedenis heeft zich sedert de
Renaissance in het Westen ontwikkeld. In deze tijd maakte de gerichtheid op het Christelijke hiernamaals plaats voor een gerichtheid op de wereld. Deze oriëntatie op seculiere waarden schept de
atmosfeer voor de vooruitgangsgedachte.
De Renaissance is echter te zeer geoccupeerd met het klassieke
verleden om een toekomstfilosofie te scheppen. In de 17de eeuw
eerst ontstaat de conceptie van sociale verandering, die tot een betere toekomst leidt. Het streven der 17de eeuw om regelmaat in het
natuurproces te ontdekken, waarvan Descartes de belangrijkste ex-
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ponent is, wordt ook op de sociale werkelijkheid overgedragen;
men tracht ook in de schijnbare toevalligheid der sociale feiten wetten te ontdekken. Deze regelmaat wordt in het proces der verandering geïnterpreteerd als een opeenvolging van bepaalde historische
fasen.
De heilsverwachting der apocalyptische conceptie wordt in geseculariseerde vorm de verwachting van een betere toekomst op aarde.
In tegenstelling tot de overige vormen heeft de progressieve uitleg een open einde: de doeleinden van het historische proces verschuiven voortdurend en worden alle onder het vage begrip „vooruitgang" gebracht. Was bij de apocalyptische geschiedbeschouwing
de goddelijke voorzienigheid de beweegkracht van het gebeuren, in
de 18de eeuw is hiervoor de rede, de groei der wetenschap en de
opvoeding in de plaats getreden. De historische visie der 18de eeuw
vindt zijn complete uitdrukking bij Condorcet, die midden in de
Franse revolutie de elementen der vooruitgangsconceptie in een
brede synthese samenvat.
In de 19de eeuw is de vooruitgang het universele geloofsartikel
in het Westen geworden; het is formeel niet strijdig met het Christendom en beheerst zowel de belijders van het Christendom als
degenen, die het geloof der Kerken hebben verlaten. Voor de laatsten
is de vooruitgangsconceptie de richtinggevende wereldbeschouwing
geworden. De begrippen geleidelijke verandering en evolutie doen
zich op elk terrein gelden. In degeologie, de biologie en de embryologie doen evolutionaire gezichtspunten hun intrede; de eeuw
brengt in het historisme een verdieping van het historisch inzicht;
filosofie, rechtsgeschiedenis, culturele anthropologie en sociologie leveren uitgebreide systemen op, die de ontwikkeling der maatschappij in opeenvolgende fasen ordenen. Ik noem u in dit verband namen als Comte, Hegel, Marx, Spencer, Tylor en Bergson.
De 19de eeuw schiep voor deze gedachtenwereld ook een bij uitstek gunstig klimaat. De industriële revolutie, die in de aan haar
voorafgaande periode op gang is geraakt, komt dan tot volle ontplooiing. De snelle ontwikkeling van wetenschap, techniek en welvaart lijkt de onweerlegbare demonstratie van de these der sociale
vooruitgang. Een geloof vindt een uiterlijke bevestiging in de werkelijkheid, welke zijn adepten omringt. Het wordt alles de beheersende levensfilosofie van de burgerklasse, die in Frankrijk zegevierend uit de revolutie is getreden en ook elders in West-Europa
de leiding neemt. Maar ook het Marxisme, dat zich in de 19de eeuw
als de grote macht tegenover de liberaal-progressieve bourgeoisie
stelt, vertoont in haar dialectische conceptie duidelijk het stempel
van de progressieve vooruitgangsgedachte. De onloochenbare vorderingen, welke op vrijwel elk gebied in de 19de eeuw worden gemaakt, zijn voor elke vorm van denken een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden.
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Enige veranderingen, die het progressieve historiebeeld in de
19de eeuw heeft ondergaan, vragen nog om bijzondere aandacht.
De 18de eeuw zag de vooruitgang als het gevolg van de menselijke
wil tot verbetering in het licht der rede. De 19de eeuw heeft een
deterministische visie op het ontwikkelingsproces. Er is een dwang
van in de maatschappij werkende krachten welke de mensheid voortstuwt op haar weg naar een betere toekomst. Een conceptie die bij
zulke uiteenlopende figuren als Hegel, Marx, Bergson en de denkers die het darwinisme op de maatschappelijke verhoudingen toepassen, voorkomt. Nieuw is ook een zeker pessimisme, dat onder
invloed van de sociale darwinisten optreedt, die de „struggle for
life" als factor van evolutie aanwijzen. Ook doen zich in de 19de
eeuw stemmen horen, die onderscheid maken tussen technische en
zedelijke vooruitgang en twijfel uitspreken aan de mogelijkheid tot
verbetering van de menselijke natuur. Desondanks blijft de uitleg
der historische realiteit van de Europese en Noord-Amerikaanse
mens optimistisch gekleurd. Een feit, dat niet weinig bevorderd
werd door de vaagheid van het vooruitgangsgeloof.
In het begin der 20ste eeuw begint de moderne twijfel aan het
geloofskarakter van de vooruitgangsconceptie te knagen. Maar de
verdere afbraak hiervan heeft ook weer onder invloed van het sociale milieu plaats gehad. Twee wereldoorlogen en de opkomst van
totalitaire levensvormen met de begeleidende verschijnselen van
dehumanisering, hebben het geloof in de vooruitgang intens geschokt. De conceptie, die de geest van de Westerse mens gedurende
meer dan twee eeuwen heeft beheerst, is in een crisis geraakt. Vooruitgang wordt niet langer als een totaliteit gezien, die door de finale
harmonie van vrije competitieve krachten zich op het gehele terrein
der menselijke cultuur verwerkelijkt. De vooruitgangsconceptie
heeft de bescherming der vaagheid verloren en is in haar componenten bloot gelegd. Het geloof in de vooruitgang isvooral geschokt
door het besef dat de vooruitgang van kennis en techniek niet vanzelf tot sociale en zedelijke vooruitgang leidt. 7 De mens van deze
tijd heeft de kracht van de affectieve en driftmatige elementen in
individu en maatschappij onderkend en weet dat deze een constante
bedreiging van de vooruitgang kunnen vormen.
De geestelijke crisis welke door deze ontwikkeling is ontstaan,
heeft haar eindpunt nog niet bereikt. Bij de massa is het oude vooruitgangsgeloof toch nog levend gebleven. De vraag rijst welke gevolgen een verdere afbraak van de voortuitgangsconceptie bij de
Westerse massa zal hebben. Ik denk hierbij ook in het bijzonder aan
de Verenigde Staten waar de vooruitgangsgedachte in de oude vorm
levend is gebleven. Meer dan deze vraag opwerpen kan ik hier echter niet.
Maar ook degenen, die de geloofszekerheid van de vooruitgang
hebben verloren — de intellectuelen—, blijven zich gedragen alsof

321
zij nog in de oude conceptie geloven. Bij hen heeft het oude geloof
de vorm van hoop, soms tegen beter weten in, op de toekomst gekregen. Zij weten dat vooruitgang moet worden gewild en bevochten. Met een op de moderne sociale wetenschappen gebaseerde planning willen zij een antwoord geven op het probleem van de chaos
waarvoor de mens zich ziet gesteld op het moment dat hij niet langer de sociale werkelijkheid aan de hand van een vanzelfsprekend
ordenend principe kan verklaren. Zonder het element van hoop
betreffende de mogelijkheid door planmatig ingrijpen de maatschappij te kunnen verbeteren, zou elke planning absurd zijn.
In hoeverre zijn de sociale wetenschappen reeds in staat mede te
werken om deze hoop te vervullen? Wat nodig is, is een theorie der
sociale verandering, die als basis voor planning kan dienen. Wie in
het huidige stadium naar zulk een theorie zoekt, zal teleurgesteld
worden. In alle wetenschappen welke zich met het sociale gebeuren
bezighouden zijn empirische theorieën of analytische beschrijvingen
van sociale verandering schaars en ontoereikend. Het is of het geloofskarakter der vooruitgangsconceptie een remmende factor isgeweest voor de ontwikkeling ook op dit punt van de sociale wetenschap uit de religieus-filosofische gedachtenwereld. De wetenschappelijke beschrijvingen over sociale verandering hebben zich in het
verleden onvoldoende vrij van wereldbeschouwelijke elementen
kunnen maken. Bovendien is de empirische gerichtheid speciaal van
de sociologie, eerst in de laatste dertig jaren van grotere betekenis
geworden.
In 1949 constateert Fourastié hoe gedurende meer dan twee honderd jaren juist die feiten onbestudeerd zijn gebleven, die voor de
opbouw van een theorie der sociale verandering nodig zijn. 8
Staley, Buchanan en Ellis, die zich in recente publicaties speciaal
met de onderontwikkelde gebieden hebben beziggehouden, merken
op dat er geen algemeen aanvaarde theorie is, die voldoende licht
op het proces der economische verandering werpt. 9
In de historische wetenschap is het ook niet beter gesteld. De detailstudies voeren weliswaar hoe langer hoe meer exact materiaal
aan. Samenvattende overzichten houden zich echter meestal met
een of twee aspecten van de ontwikkeling bezig; zij dragen óf een
eenzijdig politiek öf een eenzijdig sociaal of economisch karakter.
Het gevolg is dat er geen synthetische visie op het historische proces
ontstaat, die de pluri-causaliteit van het gebeuren recht doet wedervaren. Pogingen tot synthese worden aan de geschiedfilosofen
overgelaten wier geschriften speculatief en in hoge mate subjectief zijn. Ook behandelen de historici vaak juist niet die vraagstukken welke voor een planmatig beïnvloeden der toekomst van betekenis zouden kunnen zijn.
Een waardeerbare poging als laatstelijk door Nef ondernomen om
tot een verklaring te komen van de groei van onze industriële cul-
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tuur, welke steunt op een gedegen onderzoek en genuanceerd historisch besef, bewijst eens te meer hoe fragmentarisch en onzeker
onze kennis is.10 Deze poging toont ook aan hoezeer de historische
beschouwingswijze zelf aan een nieuwe verandering is onderworpen.
Een feit dat op zichzelf toe tejuichen is,maar niet weinig tot debestaande onzekerheid van visie bijdraagt. Als Nef bijvoorbeeld opmerkt dat men zich bij deverklaring van de oriëntatie der Westerse
volkeren op de quantitatieve vooruitgang — die hij in tegenstelling
ziet tot een qualitatieve vooruitgang, die de tijd tot de 17de eeuw
zou hebben gekenmerkt — bewust moet blijven dat de ultime oorzaken hiervan ons ontsnappen „parce qu'elles resident dans Ie
mystère du libre arbitre", blijkt hoe ver hij verwijderd is van het
historisch-sociologische en economische determinisme van de 19de
en het begin der 20ste eeuw. " Een dergelijke uitspraak krijgt bijzonder reliëf, omdat wij hier niet hebben te doen met een historicus, die een naïef-causale methode toepast, maar met een man met
critische zin, die de historische feiten in wijder verband tracht te
verklaren.
Maar hiermede stelt Nef in feite meer problemen dan hij oplost. Hem komt ongetwijfeld de verdienste toe dat hij zich rekenschap van vraagstukken geeft, die door het Marxisme aan de orde
zijn gesteld zonder dat zij in dit systeem een bevredigende oplossing
hebben gevonden. Er kan in dit verband worden geconstateerd dat
de sociologie na Max Weber, in tegenstelling tot de economie, vele
van deze vraagstukken ten eigen detrimente heeft verwaarloosd.
Wat de studie der sociale verandering betreft, heeft de sociologie zich te lang vergenoegd, ondanks critische geluiden, met eengesimplificeerde interpretatie als die van William Ogburn. Deze socioloog, die overigens belangrijke inzichten als bijproduct van zijn
theorie heeft ontwikkeld, ziet in uitvindingen de factoren welke
veranderingen scheppen. Wat deze uitvindingen zelf doet ontstaan,
blijft hierbij volkomen in het duister. 12 Ogburn schijnt thans wel
na terugkomst van een reis door India tot de slotsom te zijn gekomen dat zijn theorie niet houdbaar is.In India observeerde hij grote
sociale veranderingen waarbij de ontwikkeling der techniek geen
belangrijke rol schijnt tespelen. Dit voorbeeld wekte bij hem twijfel
aan zijn eigen opvattingen. 13
Een stofverzameling door een subjectieve draad bijeengehouden
zoals de arbeid van Sorokin over sociale dynamiek, draagt ook onvoldoende bij om ons inzicht in de sociale verandering te vergroten. " BijAlfred Weber komen wel belangrijke elementen voor een
theorie dersociale verandering voor; zijn werk blijft echter te schetsmatig om ons het gewenste inzicht te schenken. 15
Zowel voor de ontwikkeling der Westerse als niet-Westerse wereld moet worden vastgesteld dat er geen sociologische theorie is
aan de hand waarvan processen van verandering bevredigend kunnen worden geordend en verklaard.
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Ten aanzien van de niet-Westerse volkeren kan hierbij nog worden opgemerkt dat nog in het recente verleden het kolonialisme de
ontwikkeling van een sociologische wetenschap met betrekking tot
deze groep niet heeft bevorderd.
Een dergelijke wetenschap zou immers, wanneer zij haar taak
ernstig nam, de wortels der machtsverhoudingen moeten bloot leggen, die het wezen van het kolonialisme bepalen. Wel heeft de culturele anthropologie, die zich met de cultuur van locale gemeenschappen bezighoudt en niet in de eerste plaats met de maatschappelijke totaliteit van deze volken, een grote vlucht genomen. Zij kan
ons echter ook nog niet aan een samenvattende theorie helpen ten
gevolge van dit uitgangspunt. Wel biedt zij sedert de opkomst der
acculturatie-studie omstreeks 1926 een aantal concrete analyses van
de gevolgen van het contact van de Westerse cultuur en de stamculturen buiten Europa. Waardevol materiaal, dat elke studie der sociale verandering met vrucht zal kunnen benutten.
Uit dit korte overzicht van de stand der sociale wetenschappen
met betrekking tot het probleem der verandering komt een negatieve conclusie naar voren. Zij zijn nog lang niet voldoende in staat
ons de doelbewuste leiding te geven, die wij behoeven in het proces
der sociale verandering waarbij thans de gehele wereld is betrokken.
Nog steeds geldt in dit verband hetgeen Fourastié enkele jaren geleden schreef: „Placé entre un passé qui lui paraît entièrement périmé et un avenir inconnu, l'homme privé des traditions, des morales et des religions qui faisaient son équilibre mental et social, et
n'ayant-pas encore trouvé la philosophie valable pour le nouvel
a
ge, agit au jour le jour, selon les incohérentes sollicitations du
court terme. Il a perdu la sécurité et l'efficacité des longs pensers
et des fermes propos. Il a perdu la mesure du possible et de l'impossible." 16
Maar geven de sociale wetenschappen dan geen enkel houvast?
Men hoede zich deze conclusie te trekken uit hetgeen wij als tekort
hebben geconstateerd. Reeds in het huidige stadium is datgene wat
2
ij ons leren van het grootste gewicht en kan niet dan op straffe van
nodeloze geestelijke en materiële schade worden verwaarloosd. Ten
aanzien van de economie met haar techniek van conjunctuurbeheersing en planning der productie bestaat in dit opzicht nog maar
weinig twijfel meer. Doch ook ten aanzien van de sociologie begint
het inzicht te groeien, dat zij positieve bijdragen kan leveren tot de
beheersing des sociale werkelijkheid. Dit geldt echter nog in hoofdzaak voor deelproblemen. Waar het om de problematiek van het
veranderende sociale bestel in zijn geheel gaat, blijft de uitspraak
over het tekort der sociale wetenschappen volledig van kracht. Zij
verkeren nog in het stadium waarin de problemen worden geformuleerd en enige grondwaarheden zichtbaar worden.
Op enige van deze grondwaarheden wil ik in verband met het
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onderwerp dat ons hier bezighoudt nog in het kort wijzen. De sociale
wetenschap heeft duidelijk aangetoond dat de levensvormen van de
mens, die wij gezamenlijk met de term cultuur aanduiden, een samenhang vertonen die niet zonder ernstige verschijnselen van sociale en persoonlijke desorganisatie kan worden verbroken. Deze
samenhang brengt mede dat verschijnselen in het ene levensgebied
slechts mogelijk zijn wanneer bepaalde voorwaarden op andere levensgebieden zijn vervuld. Zo is economische of technische ontwikkeling niet mogelijk wanneer de sociale instellingen deze niet schragen of bevorderen. Uit deze samenhang volgt ook de pluri-causaliteit van het gebeuren. Door deze pluri-causaliteit wordt elk historisch proces individueel en daardoor dalen de kansen dat het zich
in dezelfde vorm weer voordoet. Maar het is mogelijk door een typologisch-vergelijkende methode de sociale verschijnselen toch tot
voorwerp ener algemene theorie te maken.
In het licht van deze eenvoudige waarheden vertoont de Westerse
ontwikkeling zich als een uniek verschijnsel, dat door een veelheid
van factoren in het leven werd geroepen en bepaald. Ook weten wij
dat een term als „industriële revolutie" een beeldspraak inhoudt
die wel de snelheid van het proces der ontwikkeling aangeeft, maar
geen recht doet aan de langzame groei van de voorwaarden welke
hiertoe hebben geleid. 17 En scherper dan vroeger wordt ons inzicht
in de sociale en geestelijke desorganisatie, welke de snelle maatschappelijke groei ook in het Westen heeft veroorzaakt.
Het is van het grootste belang in de huidige wereldsituatie deze
grondwaarheden nimmer uit het oog te verliezen. Een gesimplificeerde visie op de eigen ontwikkeling leidt vanzelf tot een gesimplificeerde visie op de ontwikkeling van anders-gestructureerde volkeren. Het iszaak in onze samengroeiende wereld een helder oog voor
de gecompliceerde werkelijkheid te bewaren en te bedenken dat de
blik op het heden vaak met vrucht in de schatkamer der historie
wordt gescherpt.
Uit het voorafgaande treedt een beeld van het Westen naar voren
als een cultureelgebied dat zich duidelijk onderscheidt van de overige wereld, zowel door het tempo waarin het verandert als door een
wereldbeschouwing die deels oorzaak deels gevolg hiervan is. Ook
onderscheidt het zich door het streven wetenschappelijke begrippen
te vinden waarmede het de verandering rationeel kan verklaren en
beheersen. Eenmaal in beweging gekomen heeft het Westen zich
buiten het eigen gebied begeven en de overige wereld gedynamiseerd. Deze uitspraak houdt niet in dat de niet-Westerse volkeren
voor het contact met het Westen geen sociale veranderingen hebben ondergaan. Elke cultuur is het resultaat van groei, en groei betekent verandering. Zelfs de meest ontwikkelde groepen bezitten
culturele verworvenheden, welke met ingrijpende veranderingen in
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hun gedrag in het verleden zijn gepaard gegaan. Ook hebben vanouds migratie en oorlog veranderingen tot stand gebracht waardoor
nieuwe stammen, rijken of dynastieën ontstonden of te gronde gingen. Onder de niet-Westerse volkeren waren echter een aantal die
zo weinig veranderden, dat zij tot stilstand gekomen leken te zijn
en er waren andere waarvan het tempo der verandering zo langzaam verliep, dat zij in vergelijking met het dynamische Westen
schenen te stagneren. Maar zij hebben in feite niet stilgestaan en
daarom is het beter van traditionele — in plaats van stilstaande—
tegenover bewegelijke culturen te spreken.
De maatschappijen met een traditionele cultuur zijn overwegend
agrarisch. Zij hebben een biologisch evenwicht bereikt waarbij de
groep zich zodanig aan het natuurlijke milieu heeft aangepast dat
haar voortbestaan voldoende verzekerd is. Als zij zich voor nieuwe
opgaven zien gesteld, trachten zij deze binnen het kader van de traditie op te lossen. Nieuwe elementen worden slechts aanvaard wanneer zij aan het traditionele gedrag kunnen worden aangepast. Het
nieuwe wordt in het kleed van de traditie gestoken. In tegenstelling
tot de Westerse cultuur, die het prototype van de bewegelijke cultuur is, kennen zij geen wereldbeschouwing die op het vooruitgangsgeloof is gebaseerd. «
Vrijwel alle culturen die niet Europees van karakter zijn kunnen
als traditioneel worden aangemerkt. Door het binnen dringen van
de Westerse cultuur in de samengroeiende wereld zijn zij in beweging geraakt. Het is goed ons voor ogen te houden dat deze beweging in de niet-Westerse gebieden dus niet autonoom is en als
vreemd element in maatschappijen is gebracht, die door geheel andere levenswaarden worden beheerst dan het progressieve Westen.
Dit element is door het kolonialisme onder de druk van politieke
macht in deze gebieden doorgedrongen. Nu echter de fase der dekolonisatie is ingetreden en een steeds çrote aantal der niet-Westers
e volkeren zelfstandig over eigen baak kan beslissen, blijkt dat dit
eerder tot versterking dan tot verzwakking der sociale verandering
z
al leiden. Er is geen stilstand meer mogelijk en de weg terug is
voor goed afgesloten. De dekolonisatie zelf is reeds het gevolg van
ne
t ongeduld der niet-Westerse volkeren. Zij draagt zelfs daar waar
zij vreedzaam geschiedt, een revolutionair karakter. De koloniserende volkeren wijken overal voor nationalistische pressie. Er vindt
een machtsoverdracht plaats die onvoldoende is voorbereid en die
door degenen die de teugels overdragen met een half hart en niet
zonder zorg wordt verricht.
De politieke emancipatie is echter slechts een aspect van de
drang naar sociale verandering in de niet-Westerse landen. Het Westen heeft in vele opzichten een destructieve invloed op de traditionele cultuur gehad. De oude sociale instellingen en levenswaarden
2
ijn vaak verzwakt of vernietigd zonder dat er nieuwe adequate
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voor in de plaats zijn getreden. Er is sociale desorganisatie ontstaan,
die om een nieuwe orde vraagt. De mens in de niet-Westerse wereld
is in een conflict van levenswaarden geraakt, die voor hem dubbel
moeilijk is. Hij heeft nog niet als de Westerse mens geleerd zich in
onharmonische of verschraalde culturen te handhaven; hij bewaart
nog de te recente herinnering aan het leven in een gesloten stamcultuur. Vandaar een groot geestelijk onbehagen, dat zich vaak in
anti-Westerse vormen en een geforceerde terugkeer naar een voorgoed verloren verleden uit.
Het optreden van nieuwe op Westerse leest geschoeide instellingen heeft bovendien verschijnselen opgeroepen, die de niet-Westerse
wereld met de haar ter beschikking staande middelen niet kan beheersen. Het feit dat de impuls tot verandering niet autonoom is,
vindt in het ontbreken van sociale zelfregeneratie een natuurlijk
pendant. Het bekendste voorbeeld hiervan is de verbijsterende bevolkingsaanwas in de niet-Westerse landen na hun intensiever contact met het Westen ten gevolge van de introductie van de medische
wetenschap en het voorkomen van regionale oorlogen en infanticide
door de koloniale overheid. Ook een gestegen welvaart moet hierbij
als factor in rekening worden genomen. Maar de welvaartsstijging
is niet in proportie tot de toenemende groei der bevolking. Dit zal,
evenals andere verschijnselen van desorganisatie, de niet-Westerse
volkeren in beweging houden tot zij een nieuwe vorm van evenwicht hebben gevonden.
Maar er is niet alleen dwang tot verandering, er is ook de wil.
Er zijn overal in de wereld verwesterde groepen van intellectuelen
ontstaan, die een factor van verandering zijn geworden. Zij zijn in
de eigen omgeving onaangepaste elementen geworden, die tot nieuwe verhoudingen dringen. Zij zijn ook de leiders van het nationalisme dat het proces van dekolonisatie op gang heeft gebracht. De
massa's zelf zijn echter ook in beweging geraakt. De communicatie
met het Westen heeft bij hen nieuwe behoeften gecreëerd, die spanning veroorzaken tussen materiële wensen en hun thans mogelijke
bevrediging. Gesloten dorpshuishoudingen komen nog slechts op
zeer afgelegen plaatsen voor. In elk niet-Westers dorp ontstaat de
behoefte aan goederen die alleen door de moderne industrie kunnen
worden geproduceerd. Er is over de gehele wereld een hang naar
stijgende welvaart. Het bewustzijn in armoede te leven is bij de nietWesterse volkeren thans algemeen. Voor het ontwaakt nationalistisch gevoel is het om prestige overwegingen pijnlijk wanneer de
trieste levensomstandigheden zichtbaar worden waarin het overgrote deel der jonge, zelfstandige volken moet leven. Dit geeft het
verlangen naar verhoging van het welvaartspeil naast een materieel,
een geestelijk en politiek aspect.
De drang naar verandering wordt in de niet-Westerse gebieden,
op de kleine groepen van intellectuelen na, over wie wij hiervoor
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spraken, niet als in het Westen gedragen door een wereldbeschouwing, die het geloof in een betere toekomst inhoudt. Dit geeft aan
de beweging welke in deze gebieden ontstaat een geheel ander aspect. Het veroorzaakt ook de zwakheid, en op vele plaatsen zelfs de
afwezigheid van een groep die in het Westen de ontwikkeling hoofdzakelijk heeft gestimuleerd en geleid, een ondernemersklasse. Het
is opvallend dat in onder-ontwikkelde landen zelfs degenen die in
staat blijken door eigen activiteit kapitaal te verwerven, dit bij voorkeur niet in nieuwe ondernemingen steken, maar het veilig trachten te stellen in objecten als huizen en grond, welke in hun ogen
niet aan een ernstig risico van waardeverlies blootstaan. Ik zie hierin een kenmerkend gevolg van het ontbreken van een progressief
geloof. Men mist het vertrouwen in de groeiende mogelijkheden
van de toekomst. 19
Dit is echter een van de vele in de niet-Westerse landen ontbrekende elementen, welke in het Westen de fabelachtige kapitaalsaccumulatie en de groei van het productie-apparaat mogelijk hebben gemaakt. Deze landen zijn in het meest gunstige geval halfgemoderniseerd en kunnen uit eigen kracht het dode punt niet
overschrijden waarop zij blijven steken op de weg naar een grotere
Welvaart. Het feit van de halve modernisering brengt zelfs bijzondere gevaren met zich mee. 20 Een enkel voorbeeld. Waar de kleine
boer tot intensieve cultivering van de grond is overgegaan en gedeeltelijk voor de markt isgaan produceren, doemt op vele plaatsen
Waar onvoldoende over moderne landbouwkennis kan worden beschikt, het spook van bodemuitputting en erosie op, welke de nieuwe welvaartsbron en de oude bestaansmogelijkheid tegelijk dreigt
te vernietigen.
In deze fase van halve modernisering is echter het proces van dekolonisatie ingetreden waarbij het Westerse leiderschap dat de helpende hand moest bieden door een nieuwe nationale leidersklasse
is vervangen. De sociale en economische problemen blijven echter
dezelfde. Het is zelfs de vraag of zij niet moeilijker zijn geworden.
Het moet als een alles overschaduwend winstpunt worden aangemerkt dat de niet-Westerse massa's uit eeuwenoude lethargie ontwaakt, thans bestuurd worden door vrijwillig aanvaarde leiders uit
de eigen groep. Maar de verhouding van deze verwesterde —vaak
onervaren — leiders en de massa vormt op zichzelf een nieuw acculturatie-probleem. En aan de debetzijde van de nieuwe situatie staat
ongetwijfeld de sterke irrationele pressie van de massa's die, ook
tengevolge van propagandistische, politieke leuzen, wonderen van
hen verwacht bij het pogen haar versneld naar grotere welvaart te
voeren.
De frustatie en de teleurstelling welke onvermijdelijk zullen ontstaan wanneer niet met doelmatige leiding en voorlichting ernstig
wordt getracht althans de ergste euvelen van de armoede uit de weg
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te ruimen, kunnen blijvende haarden van onrust scheppen, die de
wereld steeds opnieuw zullen bedreigen. Deze uitspraak geldt met
dezelfde kracht voor die gebieden, waar het proces der dekolonisatie
nog niet is afgesloten en die nog onder Westerse leiding staan.
Het Westen is zich de problemen welke door de transculturatie
der sociale beweging en de politieke zelfstandigheid der niet-Westerse volkeren wordt gesteld in stijgende mate bewust. Sedert de oprichting van de Volkenbond in 1919 heeft de wereld de ontwikkeling der minder-bedeelde landen als een internationale taak erkend.
Het charter van de Verenigde Naties sluit een evolutie af, die elk
volk met een koloniaal verleden ook afzonderlijk heeft doorgemaakt. Deze evolutie leidde van commercialisme — met het begeleidende missionarisme _ en imperialisme over de fase van de „white
man's burden" naar internationaal hulpbetoon. Hierbij is de ideologie van het leiderschap vervangen door de idee van de dienst.
De tegenstelling welke tussen de democratische en communistische landen is ontstaan, maken het echter niet mogelijk de hulp
welke zowel door de internationale organen als door de landen afzonderlijk wordt gegeven als een eendrachtig streven te beschouwen. De
internationale organen worden zeer bepaaldelijk bij dit streven door
de democratische landen beheerst. In hetgeen hier volgt heb ik ook
voornamelijk de actie der democratische landen op het oog.21
Het democratische Westen is ten gevolge van economische zowel
als militaire en politieke factoren gedwongen zich met de nietWesterse landen bezig te houden. Deze zijn belangrijke leveranciers
van grondstoffen welke voor de welvaartsontwikkeling en de opbouw der militaire macht dezer landen nodig zijn. Het is voor hen
dus van groot belang met de niet-Westerse landen in vriendschappelijk ruilverkeer te staan. Een even groot belang isbovendien te voorkomen dat een vijandig blok zich meester maakt van grondstoffen
welke voor de oorlogsvoering van betekenis zijn. De democratische
landen moeten tevens voorkomen dat deze landen zich actief in een
aan hen vijandig kamp scharen. Hiertegenover moeten zij preventief
optreden door gezonde toestanden op sociaal-economisch gebied in
deze landen te helpen bevorderen. Het democratische Westen voorvoelt dat teleurstelling en frustratie zich maar al te gemakkelijk
lenen om tegen hen geëxploiteerd te worden. De oude verhoudingen werken nog in de huidige situatie als post-koloniaal ressentiment na. Op vele plaatsen in de wereld geven onderdrukking en
discriminatie nieuw voedsel aan haat. Men verlieze ook niet uit het
oog dat enkele landen in het democratische front nog koloniale
mogendheden zijn. Op de basis van het rasbewustzijn — de conferentie van Bandung iseen teken aan de wand — zullen de ex-koloniale en de thans nog onderdrukte of gekoloniseerde volken elkaar
kunnen vinden in een gemeenschappelijke afkeer van dat Westen
waarmede zij vanouds in ambivalente relatie hebben gestaan en dat
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zij zo zeer voor eigen ontwikkeling nodig hebben. Doelbewuste
actie slechts zal hier kunnen voorkomen dat de arme landen als politiek instrument tegen de democratische landen worden bespeeld.
Het zou echter van blind materialisme getuigen om naast economische en politieke motieven niet duidelijk het humanitarisme
te onderscheiden, dat de Westerse mens ten aanzien van de arme
landen beweegt. Door de toenemende communicatie in de samengroeiende wereld is de gevoeligheid voor de armoede waarin het
overgrote deel der mensheid leeft, ook in het Westen toegenomen.
De ethos der vooruitgang heeft zich op de gehele wereld gericht.
De goede bedoelingen zijn er. Maar wat kan en moet het Westen
doen? Ik zou in de eerste plaats willen antwoorden: zich op eigen
actie bezinnen. Men zou mij als vraag tegen kunnen werpen of het
nog wel van zogroot belang is wat het Westen voor de niet-Westerse
landen wil nu het daar niet langer de leiding bezit, en stellen dat
het er in de eerste plaats om gaat te weten wat deze landen zelf willen. Ik ontken niet dat dit laatste voor de toekomstige ontwikkeling
doorslaggevend is. Maar men moet de betekenis van de Westerse
actie in de voor ons liggende periode als factor niet onderschatten,
vooral wat het bepalen van de richting der ontwikkeling betreft.
De Westerse wetenschap isleidinggevend in de wereld en geniet een
groeiend prestige. Leiders en technici der jonge landen zijn Westers
geschoold. De opvattingen van het Westen blijven hierdoor een rol
spelen, die belangrijker is dan op het eerste gezicht lijkt.
Ik wil in dit verband terloops op een gevolg van het ontbreken
van een klare, verantwoorde ontwikkelingsgedachte in de Westerse
politiek en wetenschap wijzen. Dat is de grote aantrekkingskracht
die een simplistisch en dogmatisch Marxisme op de intelligentsia
der niet-Westerse landen uitoefent. Het lijkt een antwoord te geven op vragen waarvoor zij zich in het verleden en in de huidige
situatie zien gesteld, die een meer objectief gerichte wetenschap—
bewust of onbewust — terzijde heeft laten liggen.
Maar ook het Marxisme is tenslotte een van de vormen waarmede
het Westen invloed op de niet-Westerse landen uitoefent. Een andere factor van betekenis is de werkzaamheid van Westerse technici bij de planning en uitvoering van de economische ontwikkeling
der onder-ontwikkelde landen.
De invloed van het Westen is over het algemeen, direct en indirect, nog zo ingrijpend, dat het van het grootste belang is dat het
tot klare gedachten over de ontwikkeling der overige wereld komt
en vooral de grenzen van de mogelijkheden aftast, zowel van wat
het aan hulp kan en wil geven, als van de modus en de werkelijk
verwachtbare resultaten van deze hulp. Door zijn houding en door
wat het doet of nalaat, bepaalt het Westen mede de verwachtingen
in de niet-Westerse landen en wordt hierdoor onwillekeurig mede
verantwoordelijk voor eventuele mislukkingen of teleurstellingen.
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Als ik vooral op bezinning ten aanzien van eigen actie aandring,
dan vindt dit zijn oorzaak in het feit dat ik mij niet aan de indruk
kan onttrekken, dat men zich niet van de irrationele sfeer van het
vooruitgangsgeloof heeft kunnen bevrijden tegenover het probleem
der arme landen. Ik heb soms de sensatie op hetzelfde geestelijke
platform te staan als waarop de industriële revolutie in de 19de
eeuw is gestart. Het pessimisme van geleerden als Boeke en Brand,
die aan de economische opheffing dezer landen twijfelen, kan met
het vroeg negentiende-eeuwse Malthusianisme op één lijn worden
gesteld. Men zou hieromtrent wel de troostende gedachte kunnen
koesteren dat Malthus in zijn tijd de kracht van het industrialisme
evenmin heeft overzien als de pessimisten thans de mogelijkheden
van een industriële atoomrevolutie voor deze landen. Maar deze
trootst mist elke zekere grond.
Tegenover dit pessimisme staat dan een blind vooruitgangsoptimisme, dat vooral steun zoekt in de mogelijkheden van Westerse
techniek, wetenschap en opvoeding, het oude trias der vooruitgang.
Maar beseft men klaar genoeg hoe verschillend het uitgangspunt
der ontwikkeling in de arme landen is, en hoezeer zij door een andere geest worden beheerst? 22 Heeft men een klare voorstelling van
het kapitaal, dat werkelijk nodig is om het levensniveau bevredigend op te voeren? 23 En ik mis ook node een reële voorstelling van
een tijdsperspectief waarbinnen het tempo duidelijk kan worden
gemaakt waarin vooruitgang kan worden verwacht. Een gemis dat
als gevolg te verklaren is van het Westerse denken dat zich nimmer
de toekomst helder voor ogen placht te stellen; het vooruitgangsgeloof had een open einde. Maar voor de niet-Westerse landen kan
dit zeer ongewenste gevolgen hebben. Wanneer de toekomstmogelijkheden gering blijken te zijn of al te ver wegliggen, zal de enige
weg uit de dan zichtbare impasse via een herbezinning op de doelstellingen der ontwikkeling leiden. Er zal dan moeten worden getracht sociale doelstellingen het volstrekte primaat over de economische te geven. 24
Een redelijke bevrediging van primaire behoeften zal altijd noodzakelijk blijven. Maar het moet niet onmogelijk zijn naar een bevredigende sociale orde te streven, welke niet afhankelijk is van het
verwerkelijken van te hoog gespannen materialistische Westerse
welvaartsidealen. Hierbij zal vooral van de eigen nog levende cultuurwaarden moeten worden uitgegaan, die een belangrijk potentieel voor de sociale opbouw van een nieuwe orde betekenen.
Maar dit vraagt meer dan in enige fase van de Westerse geschiedenis om een veelomvattende planning, waarbij de sociale wetenschappen — en in het bijzonder de sociologie — een belangrijke rol
zullen moeten vervullen.
Nu ik bijna het einde van mijn betoog ben genaderd, zijn er mis-
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schien enkelen onder U, bij wie onwillekeurig de gedachte is gerezen, dat ik hiermede wel ver ben gebleven van de onmiddelijke
practische vraagstukken waarmede de empirische sociologie en sociografie zich aan onze Landbouwhogeschool zal moeten bezighouhouden. Misschien zijn er zelfs enkelen onder U, die het betreuren
dat ik niet met directe voorbeelden een pleidooi voor de sociologie
in haar directe betekenis voor de agrarische ontwikkeling in de nietWesterse landen heb gehouden. Moge deze teleurstelling niet essentieel blijken. Ik heb mij stellig het nut niet ontveinsd van een betoog op deze plaats over de vraagstukken der agrarische planologie
en de rol der sociale factoren bij de landelijke opbouw in de nietWesterse landen.
Ik had U bijvoorbeeld van de Tanala op Madagascar kunnen vertellen, die de economische verbouw van rijst op natte grond aan
hun buren ontleenden om deze vervolgens weer voor de oude tradiditionele bouw op droge grond prijs te geven, omdat de nieuwe
techniek de sociale orde dreigde te verstoren. Of van de onzekerheid van de Para-bevolking in Suriname ten opzichte van de recent
bij haar geïntroduceerde cacaocultuur als gevolg van het feit dat zij
het plantmateriaal in een andere tijd moet uitzetten dan het seizoen
Waarin zij vanouds gewend was haar traditionele gewassen in de
grond te steken. 25 Voorbeelden te over voor wie aan wil tonen, dat
elke technische ontwikkeling — en landbouw is een techniek — van
te voren tot mislukking is gedoemd, tenzij met de sociale factoren
rekening is gehouden.
Maar een dag als deze biedt aan de andere kant een unieke gelegenheid om de ogen van de dagelijkse problemen te richten op de
geestelijke achtergrond van de totaliteit der verschijnselen te midden waarvan wij onze arbeid verrichten. En ik heb deze kans aangegrepen. Bovendien leek het mij niet noodzakelijk tot overtuigden te spreken. In Nederland wordt de waarde van het sociaal-economische onderzoek voor de landbouwontwikkeling thans vrijwel
algemeen erkend.
Wat de niet-Westerse gebieden betreft, voel ik het als een plicht
hier te memoreren dat het vooral in de kringen van de landbouwvoorlichting in het koloniale Indië was, dat reeds lang voor de tweede wereldoorlog en de tegenwoordige populariteit der sociologie,
de behoefte aan sociale kennis werd gevoeld. Vele van de landbouwdeskundigen, die er werkzaam zijn geweest, hebben zelf tastend
het sociale inzicht moeten verwerven, dat de wetenschap hun tot
kortgeleden nog niet in systematische vorm kon schenken. 20
Dat ik echter vooral gemeend heb Uw aandacht hedenmiddag te
moeten vragen voor het onderwerp mijner keuze is het gevolg van
een wetenschappelijk en educatief credo dat bij mijn betoog reeds
ettelijke malen zijn stempel op mijn gedachten heeft gedrukt en op
grond waarvan zich ook een programma voor mijn toekomstige
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werkzaamheden laat ontwikkelen. Dit credo houdt in dat zo het
altijd al onbevredigend was maatschappelijke vraagstukken geïsoleerd te behandelen, de toenemende interdependentie der levensgebieden dit hoe langer hoe moeilijker maakt. Ook is het onmogelijk geworden culturen te bestuderen los van de wereldsituatie
waarin zij zijn geplaatst. Men moet voor een practisch resultaat, bewust isolerend, zich vaak op een doel richten dat onze directe aandacht vraagt. Maar de onvermijdelijke planmatige opbouw der toekomst — ik laat in het midden de graad en de totaliteit waarin dit
wenselijk is — zal van de algehele structuur moeten uitgaan en hierbij elk levensgebied gelijkelijk in beschouwing moeten nemen. Hierdoor wordt het niet langer mogelijk langs conventionele weg het
theoretisch of practisch belang van een onderwerp te bepalen.
Wat de educatieve zijde aangaat, de deskundige, die de wereld
intrekt om mede te werken aan de ontwikkeling van vreemde volkeren behoeft oriëntatie in de totale situatie waarin hij zich zal zien
geplaatst. Ook al zal hij zich met een beperkt duidelijk gedefinieerd
technisch probleem moeten bezighouden, dan nog zal inzicht in
de hem omringende sociale werkelijkheid van het grootste nut voor
hem zijn. Voor degenen echter die zich met problemen van structurele veranderingen in planologisch verband zullen bezighouden,
behoeft na wat hieraan is voorafgegaan, de noodzaak bij de opleiding van de totale culturele situatie uit te gaan niet verder te worden betoogd.
Ik besluit thans nog met enige korte opmerkingen over de organisatie van onderzoek en onderwijs, die in wat ik reeds gezegd
heb ook hun natuurlijke grond vinden.
Om de wetenschap op te bouwen welke wij in de toekomst voor
een betere beheersing van de sociale werkelijkheid nodig hebben,
zal de organisatie en de samenwerking van de sociale wetenschappen belangrijk moeten worden verbeterd. Alleen hierdoor zal het
mogelijk zijn een eenzijdige interpretatie der werkelijkheid te vermijden. Ik ben er bovendien van overtuigd dat door deze samenwerking ook voor elke wetenschap afzonderlijk vruchtbare nieuwe
vraagstellingen zullen ontstaan.
De sociologie zal verder over uitgebreider middelen moeten kunnen beschikken voor empirisch onderzoek. Zij vraagt niet zoals de
natuurwetenschap kostbare instrumenten of proeven. Maar wetenschap is verificatie. De verificatie der sociale kennis zal om de aard
van het onderwerp en de sociologische methode eveneens grote materiële offers vragen, vooral waar landen buiten Europa als object
van studie worden gekozen.
Ook de opleiding zal bijzondere voorzieningen eisen. Ik blijf
hierbij het eerder gemaakte onderscheid aanhouden, tussen degenen
die zuiver landbouwkundigen worden en anderen die ik sociaalagrarische technici zou kunnen noemen en die systematische, so-
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ciale kennis aan landbouwkennis moeten paren om een taak te vervullen bij het opstellen van veelomvattende welvaartsplannen en
streekplannen of die als landbouwvoorlichters bij de uitvoering
hiervan zullen worden betrokken. In de practijk blijkt de behoefte
aan deze categorie hoe langer hoe meer. Maar het blijkt ook dat
vooral voor de beide eerstgenoemde taken in internationaal verband
meestal om ervaren krachten wordt gevraagd. De pas-afgestudeerden kunnen als zodanig niet gelden. Maar waar zullen zij anders
dan in de practijk de ervaring moeten opdoen, die zij terecht nodig
hebben om in staat te zijn bij de planning van een beleid te worden
betrokken? Om dit mogelijk te maken is het gewenst een geselecteerd aantal afgestudeerden voor langere tijd aan universiteiten,
hogescholen of instituten te verbinden en hen in staat te stellen ook
overzee als assistenten daadwerkelijk aan projecten mede te werken,
waardoor zij de nodige ervaring kunnen opdoen.
Voor de universiteiten en hogescholen komt dit voorstel neer
op een uitbreiding van de permanente wetenschappelijke staf waardoor er een reservoir geschapen wordt, waaruit ook voor internationale arbeid hoog-gespecialiseerde krachten kunnen worden geput.
Een harmonische vorm voor de kennis dezer sociale technici te vinden welke hen in staat zal stellen hun taak zo goed mogelijk te vervullen, is een gebiedende opgave. Waarlijk een belangrijke en aantrekkelijke taak!
Bij de aanvaarding van mijn ambt zij het mij vergund allereerst
rnijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin
voor mijn benoeming tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Ik spreek de hoop uit dat mijn rede heeft bijgedragen nog eens de
wijsheid van Uw beleid in het licht te stellen, dat heeft geleid tot
de instelling van een nieuwe leerstoel speciaal voor de sociologie
der niet-Westerse gebieden. Ik ben mij het gewicht van de taak bewust welke Gij mij op de schouders hebt gelegd en voel mij gelukkig
dat Gij mij als eerste hiertoe hebt verkozen.
Mevrouiu en Mijne Heren Hoogleraren van de Landbouwhogeschool,
Men zou met recht het Westen met een grote stad kunnen vergelijken waar de landbouw in tuinen bloeit en de wereld met het platteland. Als elke vergelijking zou ook deze mank gaan, maar zij zou
duidelijk maken welke belangrijke taak speciaal de landbouwwetenschappen bij de toekomstige ontwikkeling der wereld is toebedeeld.
Het verheugt mij in Uw midden te zijn opgenomen, omdat het
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mij niet alleen ruime gelegenheid biedt de wetenschap mijner keuze
naar eigen inzicht te ontwikkelen, maar haar ook dienstbaar te maken in een onmiddellijk contact met de practische vraagstukken
welke Uw dagelijkse aandacht vragen. Mijn streven zal erop zijn
gericht tot de meest vruchtbare samenwerking met U te geraken.
Mijne Heren Hoogleraren der Leidse Universiteit,
Het zij mij vergund van deze plaats ook het woord tot U te richten. Mijn nieuwe werkkring betekent geestelijk noch wat de werkzaamheden betreft een breuk met Leiden. Het verheugt mij dat Gij
U hebt uitgesproken voor een voortzetting van mijn arbeid in Uw
midden. Het zal U duidelijk zijn geworden welk een grote waarde
ik hecht aan het contact met de practijk voor de socioloog. Ik zal
mij gelukkig prijzen wanneer de band die in mijn persoon Leiden
en Wageningen verbindt, zal bijdragen tot een vruchtbaar huwelijk tussen theoretische en toegepaste sociale wetenschap. Ik hoop
dat het vriendschappelijk contact, dat ik met U heb gelegd, geen
beletsel in een ruimtelijke verwijdering zal vinden.
Waarde Eysvoogel en van Beukering,
Een bijna zes-jarige samenwerking in het belang van Suriname
heeft mij naast gevoelens van vriendschap ook veel persoonlijke
waardering voor U geschonken. Ik hoop in het nauwste contact met
U mijn weg aan de Landbouwhogeschool te vinden.
Ik moge hier ook in verband met onze gemeenschappelijke arbeid
in het verleden voor Suriname de vele oud-alumni der hogeschool
gedenken, voor wier werk en persoon ik zoveel achting heb gekregen.
Waarde Kools en De Jong,
Ook met U heb ik, zij het kort, met vrucht en groot genoegen ten
behoeve van Suriname samengewerkt. Ik twijfel er niet aan, dat
de nieuwe relatie waarin ik tot U ben getreden, hierin geen verandering zal brengen.
Waarde Samkalden,
Het zal mij een genoegen zijn onze incidentele vriendschappelijke
ontmoetingen in het verleden tot een hechter contact en samenwerking
uit te breiden.
*o
Waarde Hofstee,
De wijze waarop Gij mij de weg hebt voorbereid, stemt mij tot
dankbaarheid. Niet alleen om het grote aandeel dat Gij hebt gehad in het bevorderen van een beter begrip van de taak en de rol
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der sociologie bij de landbouwontwikkeling, maar ook om de meest
loffelijke wijze, waarmede Gij de voorzieningen hebt getroffen, die
mij het pad hebben geëffend. Dit zijn goede voortekenen voor de
toekomst. Ik verheug mij erop in vriendschappelijke samenwerking
een beroep te kunnen doen voor de niet-Westerse gebieden op de
grote kennis en ervaring welke Gij op het Europese terrein hebt
verworven.
Waarde van Naerssen,
Ik reken op Uw steun en medewerking bij de opbouw van onze
gemeenschappelijke wetenschap. Moge hierbij de plezierige geest,
die ons eerste contact heeft gekenmerkt, bewaard blijven.
Dames en Heren Studenten,
Met grote en nobele woorden moet men spaarzaam zijn. Maar
bij een plechtigheid als deze, zal de leermeester zijn leerlingen niet
onthouden wat hem innerlijk beweegt. Naast de wetenschappelijke
mogelijkheden welke ik aan de Landbouwhogeschool meen te onderkennen, is het in niet geringe mate een vorm van roeping geweest welke mij hierheen heeft geleid. Wie zich de wereldsituatie
voor ogen stelt, en speciaal de niet-Westerse landen tot studieterrein
heeft verkozen, voelt zich aangegrepen door het lot der mensheid.
Hij wordt zich het menszijn als een tekort bewust dat hij alleen voor
zichzelf aanvaardbaar kan maken door daadwerkelijk mede te arbeiden voor een betere toekomst. Wie zich hiertoe geroepen voelt,
wacht een schone, maar zware taak overzee. Hij zal mede moeten
zorgen voor het voedsel der wereld en worden ingeschakeld bij een
schier hopeloos lijkende strijd tegen honger en gebrek. Dit vergt
de mentaliteit van strijders op moeilijke, bedreigde voorposten.
Naast Uw wetenschappelijke vorming zult Gij daarom ook die menselijke karakterwaarden moeten ontwikkelen welke Gij nodig zult
hebben om boven de bevangenheid in de dagelijkse zorg de blik
°p een groter doel gericht houden.
Schroomt niet om een beroep op mij te doen in alles waarin ik
U bij Uw vorming in de toekomst kan bijstaan.
Ik heb gezegd.
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22.BESCHOUWINGEN OVER ONDERZOEKER
ENONDERZOEK
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN HET BOTANISCH ONDERZOEK
VAN HET GRASLAND AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 20 MAART 1956 DOOR

D R . D. M. DE V R I E S
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke en andere Medewerkers aan de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij
allen, die door Uw aanwezigheid van Uw
belangstelling blijk geeft,
Dames en Heren,
De openbare les, die ik ongeveer zes jaren geleden gegeven heb
onder de titel „Botanisch graslandonderzoek in opbouw" is o.a. door
een hoogleraar in de botanie aan een onzer Universiteiten terecht
als„wel erg technisch" bestempeld. „Maar in Wageningen kan dit,"
voegde hij er vergoelijkend aan toe. Welnu, ditmaal zal ik het gehoor aangenamer trachten te stemmen door allesbehalve technisch
te zijn op het gevaar af, dat de rede nu te algemeen bevonden zal
worden. Maar toch: in deze tijd van haastige spoed en steeds voortschrijdende specialisatie, wordt als reactie ook de drang sterker om
uit eigen slop omhoog te stijgen, ten einde alles te overzien in het
verklarend licht der logica. Wordt als symptoom de roep naar synthese niet alom luider, om dichtbij huis te blijven, ook in landbouwkundige kringen? Professor 'T HART, allesbehalve doof voor deze
roepstem, heeft hier kortelings nog officieel blijk gegeven van zijn
kunde in dit opzicht bij het uitspreken van zijn inaugurele rede
»Over de waardering van verschillende produktiemethoden in de
Nederlandse Weidebouw".
Van mij zult U geen gewas-of bedrijfssynthese mogen verwachten.
Als bioloog, die zich ambtelijk tot taak had gesteld het botanisch
graslandonderzoek in ons land te ontwikkelen, op dat onontgonnen
arbeidsveld jarenlang volop arbeidsvreugde genoot, die bovendien
in Wageningen het grote voorrecht had het enthousiasme voor on-

339
derzoek te doen opvlammen bij verscheidene opeenvolgende assistenten, . . . . als wetenschapsbeoefenaar, die bewust voor het onderzoek heeft gekozen, zij het mij vergund mijn visie te geven op onderzoeker en onderzoek.
Ongetwijfeld zullen tegenwoordig vele andere onderzoekers, vooral op landbouwkundig en ander toepast terrein, zich met mij bezinnen op hun wezen, op het onderzoek, dat hen meer of minder sterk
ter harte gaat, op welke wijze dit het beste kan worden gediend
en op het behoud van hun werkkracht. Want dat deze tijd zware
eisen aan de onderzoekers stelt, daarover zijn wij het allen wel
eens. Ik ga hier geen denkbeelden verkondigen, die nooit ergens
door anderen zullen zijn gezegd, hetgeen echter niet uitsluit, dat
deze door beleving en ervaring gedragen uiteenzetting wel degelijk
voor andere onderzoekers van actueel belang kan zijn en ook waarde
kan hebben voor hen, die, zelf geen onderzoeker zijnde, het succes
en het geluk van de onderzoeker voor een groot gedeelte in hun
hand hebben. Ik denk hierbij o.a. aan opdrachtgevers, aan hen, die
met destichting en het beheer van instituten, met de organisatie van
onderzoek en het toezicht erop te maken hebben, die bepaald onderzoek mogelijk of onmogelijk kunnen maken en last but not least
aan de vrouw van de onderzoeker. Aan onderzoekers kan een juiste
volvoering van hun taak onmogelijk worden gemaakt en een vruchtbare ontplooiing van onderzoek kan worden belemmerd, ook door
hen, die er weliswaar met de beste bedoelingen tegenover staan, de
onderzoeker echter niet kennen en onvoldoende begrip van onderzoek hebben. Hoewel het moeilijk is zich te verplaatsen in iemand,
die anders gevoelt en denkt, zal er in die gevallen zeer veel gewonnen zijn, wanneer men er van af ziet de onderzoeker als een automatische denkkracht te behandelen, integendeel hem grote vrijheid
laat zijn eigen weg te zoeken.
De onderzoeker dient de Wetenschap, dat isvolgens bepaalde methoden geordende kennis van voorwerpen en verschijnselen. Het
wetenschappelijk denken, dat zich bezighoudt met de oneindige
verscheidenheid der dingen, wordt wel verstandelijk genoemd. Het
omvat een gedurig onderscheiden, ordenen, ontleden (analyseren),
verband leggen (synthetiseren) en critiseren. Het verklaren is hierbij
eigenlijk niet meer dan een uitleggen, waarbij steeds nieuwe problemenopduiken.Endeabstractiesderwetenschapontlenen hun inhoud
aan concrete verschijnselen. Absoluut wordt het denken pas, wanneer
het zich op zichzelf richt, zichzelf inhoud geeft, zoals in de filosofie
van HEGEL geschiedt. Deze vorm van doordenken leidt tot het besef
van de geestelijke eenheid van alle tegendelen, de werkelijke synthese, die de cultuurmens aanvoelt in kunst en religie.
Gezien de verstandelijke wijze van denken bij zijn werk behoeft
deonderzoeker niet steedseen wijsgerig of werkelijk beschaafd mens
te zijn. Schildert TSJÉCHOW in het uitnemende verhaal „Een verve-

340
lende geschiedenis" niet de beroemdheid in zijn vak Professor Nials een kind in het leven blijkt
te staan door het gemis van een levensbeschouwing. En ijzen we niet
van MARTEN TOONDER'S stripfiguur Professor SICKBOK, het type van
de gewetenloze geleerde, hoewel zijn grote vernuft toch bewondering afdwingt? Maar wetenschap en Menswording k u n n e n in de onderzoeker gelukkig ook samengaan en dit vermoedelijk des te eer,
wanneer het koele verstand gecorrigeerd wordt door een warm hart
en het denken niet alleen op het zien van verschillen is ingesteld,
doch ook ruimte laat voor het beschouwende. Wel degelijk k u n n e n in
één en dezelfde persoon beide vormen van denken: het verstandelijk wetenschappelijke en het filosofische, zich laten gelden, hoewel
het ook voorkomt, dat een wetenschapsmens niets begrijpt van de
organische gedachte van het een in het ander, zozeer is hij gewend
aan het onderscheiden van het een vàn het ander, terwijl een eenvoudig ongeleerd iemand van grote innerlijke beschaving er bevattelijk voor is en de werkelijke waarden van het leven zuiver aanvoelt.
Kennis maakt, indien zij bezit van de mens neemt, hem, evenals rijkdom en macht dat k u n n e n doen, zo concreet, dat hij er zich gewichtig door gaat gevoelen, wat niet hetzelfde is als wijs worden.
I n de drang tot onderzoek gevoel ik een soort drift, die wat met
spel te maken heeft, en ook dieren niet vreemd is. W a n n e e r een
hoger ontwikkeld dier iets waarneemt, dat het niet kent, kan het
angst en nieuwsgierigheid in afwisseling vertonen, waarbij de laatste
het meestal wint, zoals bij onze lachduif, toen deze onder schrikbewegingen toch met een bewegende draad en een kluwen wol ging
experimenteren. Wij voor ons spreken liever niet van nieuwsgierigheid; wij zijn benieuwd, hoe iets in elkaar zit, tonen belangstelling.
Mensen vertonen ook gevoelsuitingen van verschillende aard, wanneer zij met iets anders te maken krijgen, iets vreemds ontmoeten.
Dorpskinderen schelden de vreemde, die er zo raar uitziet, voor
„gek" uit, terwijl zij er gapend van nieuwsgierigheid achteraan lopen. Is het niet de bekoring van het schone en de verwondering over
het ongewone, die tot onderzoek nopen? Waarom lopen er anders
zoveel liefhebbers en serieuze onderzoekers met een netje rond om
vlinders te vangen, terwijl het zo moeilijk is een spinnenspecialist
te vinden? En worden er niet allerlei zeldzame, bijzondere vogels
uitvoerig onderzocht, terwijl niemand het in zijn hoofd haalt om de
huismus of de graspieper te gaan bestuderen?
Indien men vertrouwelijk met dieren omgaat, en hen nauwlettend gadeslaat, weet men, dat zij niet alleen uitstekend waarnemen
en verrassend gevoelig k u n n e n zijn, maar dat zij ook verwondering
kennen en opgetogen k u n n e n zijn, wanneer zij ergens achter gekomen zijn, wat voor elkaar gebracht hebben of iets uit elkaar gepeuterd hebben. Een zeer bekend voorbeeld hiervan is de intelligente
Chimpansee van KÖHLER, die, nadat hij op het idee was gekomen de
KOLÂJ STEPÂNOWITSJ, die uiteindelijk
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drie delen van een hengel in elkaar te zetten om een banaan te bemachtigen, over dit kunststukje zoverrukt was,dat hij de zo zeer begeerde banaan voorlopig Het liggen om eerst nog meer dingen met
zijn hengel naar zich toe te halen; de in het leven zo belangrijke
voedingsdrift bleek tijdelijk verdrongen. Zelf heb ik thuis na zware
verdenking een vrij rondvliegende mannetjesputter er op heterdaad
op kunnen betrappen, hoe hij keurig de knoop uit een touwtje haalde, waarmee een deurtje van de kooi was dichtgebonden om dichtslaan te beletten, en daarna lustig (of zelfs trots?) met het touwtje
paradeerde. Het dieptepsychologisch onderzoek heeft ons geleerd,
dat ook het leven van de mensen, veel meer dan men gewoonlijk
aanneemt, beheerst wordt door aangeboren driften, instinctieve reacties, emotionele en andere gevoelens, welke zozeer het leven van
de dieren bepalen. Het is beter voor ons dit te beseffen dan er de
ogen voor te sluiten. Daarnaast laat zich bij de mens in zijn ontwikkeling steeds meer het overleggende denken gelden. Het combinatievermogen, dat blijkbaar al aanwezig is bij de Chimpansee, is veel
sterker ontplooid bij de mens. Bovendien gaan de cultuurvolken,
die het denken niet alleen maar in de dienst stellen van hun pogen
in de behoefte te voorzien, zoals de natuurvolken doen, maar bij
wie het om het denken begint te gaan, — zij voeren immers ook oorlogen om godsdienst en ideologieën — in toenemende mate abstraheren. De ontzaglijke ontwikkeling van het denken, dat als het ware
voor niets meer staat, heeft het ons mogelijk gemaakt allerlei problemen op te lossen en dingen uit te vinden, die ons op veel sterkere dieren de macht heeft doen veroveren. De behoefte aan spel, de
lust tot experimenteren, de zucht tot onderzoek onderscheidt ons
echter niet van de intelligentere dieren, die immers ook kunnen
wegkwijnen van verveling, indien men hen opsluit zonder mogelijkheden die te verdrijven. Wij proberen met onze lichaamsdelen,
wij spelen met onze denkbeelden, genieten van mooie waarnemingen, verlustigen ons daarna in grafieken en zijn verrukt als wij menen de juiste methode gevonden te hebben, nieuw licht te zien of
de puzzle opgelost te hebben.
De mensaap laat wel tijdelijk de banaan liggen, doch ten slotte is
deze toch het doel van zijn streven. Daarentegen zal de rechtgeaarde
onderzoeker een beter betaalde of meer invloedrijke positie, die hem
belet zelf nog aan voor hem passend onderzoek te doen, versmaden
°f er zich ongelukkig bij gevoelen. Een mens komt qua aanleg pas
volledig tot zijn recht in het werk, waarin hij zich uit kan leven.
Werk, waarin men opgaat, kan niet overschat worden, want het
geeft behalve veel voldoening een stevige ruggesteun in het soms
moeilijke leven. Enthousiaste onderzoekers lijken echter evenmin
als toegewijde organisatoren, verstokte denkers, geboren kunstenaars en zij, die roeping van religieuze of ideologische aard in zich
gevoelen, gemakkelijke levensgezellen. Lopen zij rond met proble-
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men in hun hoofd, die zich er heus niet uit laten zetten, wanneer de
klok zegt, dat de diensttijd om is, dan ; zijn zij met hun gedachten
afwezig, zoals iemand, die zware zorgen heeft. Zo is mij de idee voor
de rangordemethode (een weinig subjectieve schattingsmethode van
vegetatie-onderzoek) ingevallen tijdens het koffie-uurtje thuis. Erg
attent en gezellig zal ik toen zeker wel niet geweest zijn.
Wil iemand als onderzoeker tot goede prestaties komen, dan zal
hij aan zekere voorwaarden moeten voldoen. Voorop staat natuurlijk een behoorlijk verstand, gekoppeld aan de reeds besproken
drang tot onderzoek. Hij zal zich sterk moeten kunnen concentreren op zijn werk, zich niet te veel door andere dingen laten afleiden.
Een te brede belangstelling zal dus remmend kunnen werken op het
onderzoek. Veelweterij is geen voorwaarde om te slagen als onderzoeker. Zij komt de leraar en syntheticus uitstekend te pas, maar zijn
niet bevordelijk voor de originaliteit van de onderzoeker. Dissertaties met lange historische beschouwingen en weinig eigen werk zijn
geen belofte voor de toekomst. De onderzoeker moet diep kunnen
graven om de fundamenten bloot te leggen. Daartoe zal hij gewis op
zijn gebied het nodige moeten weten, maar wat nevengebieden betreft, bij anderen te rade kunnen gaan en zo nodig samenwerking
zoeken. Zo zal bijvoorbeeld de wiskunde bij natuurwetenschappelijk onderzoek onschatbare diensten kunnen bewijzen, maar het is
ongewenst, dat de onderzoeker zelf er zich in verliest; met het zogenaamde gezonde verstand komt hij vaak ook al ver. Oppervlakkigheid is de onderzoeker vreemd en het is een gevaarlijke misvatting
te menen, dat een waar onderzoeker er genoegen mee kan nemen,
dat hem nu eens dit en dan weer dat wordt opgedragen zonder dat
hij tijd en gelegenheid krijgt iets goed te volvoeren. Als stelregel kan
in het leven gelden: „Als men iets doet, doe het dan goed." Dan
heeft men er tenminste voldoening van, zelfs al zint het werk op
zichzelf niet zo bijster. Indien men personeel telkens uit zijn werk
haalt, loopt het weg,zodra het daartoe de kans heeft. Hoezeer zal dit
voor de onderzoeker gelden, met zijn neiging zich ergens in te verdiepen.
Nauwkeurigheid isvoor deonderzoeker van doorslaggevende betekenis. Mist men als landbouwkundige deze eigenschap, dan kan men
zich beter aan organisatorische taken wijden of voorlichting of onderwijs dienen. Vroeger was het gewoonte, dat de onderzoeker in
zijn verslagen de verrichte analyses zelf opnam, ten einde zich te
verantwoorden en, het materiaal voor anderen toegankelijk te maken. Dit istegenwoordig niet meer gebruikelijk en men volstaat met
de uitkomsten van het onderzoek weer te geven op meer of minder
overzichtelijke wijze. Het kan ook moeilijk meer anders in verband
metdeveelheidvan publikatiesen dehogedrukkosten,maar tochis't
goed, dat men het oorspronkelijke materiaal bewaart, zodat het later
nog eens gecontroleerd en eventueel ook door anderen geraadpleegd
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kan worden. Weliswaar zal zelden aan de oprechtheid van de onderzoeker getwijfeld behoeven te worden, maar niemand is volmaakt,
er worden nu eenmaal allerlei fouten gemaakt en het iszeer de vraag
of de controle op analyse, berekening en verwerking wel altijd doeltreffend is.Dit laatste geldt in het bijzonder, indien men de beschikking heeft over veel lager personeel, waardoor ook de kans groter is,
dat er zich personen onder bevinden, die weinig verantwoordelijkheidsgevoel bezitten.Toegankelijkheid vooranderen vandegegevens,
welke aan een publikatie ten grondslag liggen, is ook gewenst wegens de mogelijkheid, dat men er zelf gevolgtrekkingen aan meent
te kunnen ontlenen, die anderen er niet uit afleiden, terwijl het ook
kan zijn, dat anderen er in bepaald opzicht meer uithalen. In dit verbandzijeropgewezen,dat .teamwork',waarbij onderlinge bespreking
van het onderzoekingsmateriaal vóór de publikatie plaatsvindt, zeer
heilzaam kan zijn. Overigens is het altijd raadzaam het manuscript
van een verslag aan anderen ter lezing te geven alvorens dit ter publikatie aangeboden wordt. Het is immers beter op onvolkomenheden of zelfs onjuistheden geattendeerd te worden vóór de mededeling het licht ziet dan daarna.
De onderzoeker behoort een objectieve instelling te hebben. In
zijn werk heeft de beoefenaar der wetenschap onvoorwaardelijk de
waarheid te dienen; hij zal er naar streven de dingen zo waarschijnlijk mogelijk te maken, liefst afdoend te bewijzen. Dogma's zijn hier
geheel uit den boze en eigen meningen moet men onder de duim
nebben. Personen, die reeds bij voorbaat de oplossing weten, de neiging hebben alles van één gezichtspunt uit te bekijken, aan één factor toe te schrijven, zijn, wanneer zij boeiend spreken en vlot schrijven, als propagandist wellicht op hun plaats, maar de wetenschap
gelieven zij met rust te laten. De onderzoeker heeft natuurlijk wel
zijn ideeën omtrent zijn studie-object en hij zal eventueel van werkhypothesen gebruik maken, maar hij zal toch aanstonds bereid
moeten zijn, zijn meer of minder gefundeerde mening te wijzigen,
zodra nieuwe gegevens of argumenten, van wie ook, een andere opvatting waarschijnlijker maken. Objectiviteit ook tegenover zichzelf, dat betekent bewustwording van eigen tekortkomingen, van de
eigen schaduwzijden, de negatieve kanten van de persoonlijkheid,
die naar het onbewuste gedrongen zijn, waar men ze dan niet meer
onder controle heeft, zodat ze zich op de meest onverwachte en vaak
pijnlijke momenten manifesteren als onredelijke eerzucht, afgunst
en overbodige neiging om het eigen kleine ik op de, voorgrond te
schuiven. Dit verschijnsel doet zich juist bij onderzoekers nogal eens
voor, omdat de onderzoeker veelal zijn denkfunctie eenzijdig heeft
ontwikkeld met verwaarlozingvanzijn gevoelsleven. In dit licht moet
tnen allerlei blamerende, vaak persoonlijke ruzies tussen geleerden
bezien. Het enige, dat hier kan baten, is een grotere bewustwording
van de eigen negatieve en inferieure aspecten, een toenemende inte-
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gratie van de persoonlijkheid; dit brengt met zich mee: zowel meer
nederigheid en bescheidenheid, alsook meer aandacht voor de ander
en het vermogen, zonder veel moeite van gekoesterde eigen denkbeelden afstand te doen, wanneer dit redelijk is. Uiteraard is hiervoor een langdurige levenservaring nodig; karakteristiek is dan ook
de begrijpende en harmonische mildheid van vele grote onderzoekers in hun ouderdom. Het is overigens zo verklaarbaar, dat vooral
de jonge „strebende" mens in dit opzicht nog zo vaak zal zondigen,
voortgedreven door soms niets ontziende geldingsdrift. Ook al is het
inzicht, dat men verkeerd handelt, reeds geboren, dan wil dat nog
niet zeggen, dat het leven er door bepaald wordt. Als dat ooit gebeurt, dan pas later in het leven! Dit alles betekent evenwel geenszins, dat men, wars van persoonlijke motieven, niet als intellectuele
ridders in het strijdperk zou mogen treden. Integendeel uit de „choc
des opinions" wordt vaak ietsgoeds geboren.
De onderzoeker zal over een groot doorzettingsvermogen moeten
beschikken! Door tegenslagen zal hij zich niet uit het veld mogen
laten slaan en moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden, tenminste voor de mens met fut. Noodzakelijke analyses zijn nog niet
verricht, wanneer men een geschikte methode daartoe gevonden
heeft, en een probleem, waarvoor men zich gesteld ziet, is nog niet
opgelost door het uitvinden van een juweel van een apparaat. Afgezien van de grote verdiensten hiervan op zichzelf, pleit het toch niet
voor de onderzoeker, wanneer de aardigheid van het onderzoek er
voor hem dan al grotendeels af is en hij het vaak eraan verbonden
monnikenwerk schuwt. Hiermee wil ik echter niet beweren, dat het
geen sterke aanbeveling verdient werk, dat minder ontwikkelde
krachten kunnen doen, zo veel mogelijk op hen af te schuiven. Het
uitvoeren van een onderzoek behelst vanzelfsprekend niet alleen de
methodologische voorbereiding en het verrichten van bepalingen,
metingen, wegingen enz., maar ook de verwerking van het verkregen materiaal. Daarvoor isvaak veel tijd, zeer veel tijd nodig, vooral
als men meent de wiskundige betrouwbaarheid van gevonden waarden te moeten vaststellen. Men zal zich hierbij echter wel telkens
moeten afvragen, of de kwaliteit van het verkregen onderzoekingsmateriaal wel toelaat, dat er zoveel tijd aan wordt besteed. Met de
verwerking der gegevens is de zaak evenwel nog niet afgedaan. Publikatie van elk onderzoek, dat enigszins de moeite waard is, is wenselijk, waarbij het er niet toe doet of het resultaat positief of negatief
is. Bij ambtelijk onderzoek of onderzoek, waarvoor men vergoeding
ontvangt, is publikatie of het uitbrengen van een verslag voor intern gebruik uiteraard verplicht te achten. Anders ligt het bij eigen
onderzoek, verricht in vrije tijd, waarbij mededeling van de resultaten in voordracht of op papier althans van gemeenschapsgevoel
getuigt. Laat anderen mede genieten van Uw waarnemingen en
dank zij Uw vondsten en beschouwingen meer inzicht verkrijgen op
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een gebied, waarvoor ook zij zich interesseren. Nu weet ik wel, dat
hier remmingen liggen van verschillende aard. Het is moeilijk om
zich zuiver en duidelijk, laat staan mooi uit te! drukken. Schrijven
kost tijd, veel tijd, vooral indien vereist isalles goed overwogen weer
te geven; bovendien moet men zich in stilte op de stof kunnen bezinnen. En nu weet iedereen wel: tijd en rust zijn tegenwoordig
uiterst moeilijk te vinden. Ten slotte is er nog dit: er is plichtsbesef
en wilskracht voor nodig zich nog te concentreren op iets, waarvan
men reedsop de hoogte is.Het valt niet mee zich te bepalen tot oudbakken kost, terwijl de gedachten al weer verder zijn, zich op nieuwe
problemen gestort hebben. En toch is verslagwerk ook voor de onderzoeker zelf zonoodzakelijk, omdat hij,alles nog eens overwegende
ten einde het in verantwoorde vorm weer te geven, menigmaal tekortkomingen van het onderzoek ontdekt en nieuwe ideeën opdoet.
Laat hij dus spoedig publiceren, liefst in de opwinding over verkregen resultaten en, ingeval van een uitgebreid onderzoek, zo mogelijk
reeds in de loop hiervan over de verschillende aspecten, die het onderzoek vertoont, desnoods in devorm van korte,voorlopige mededelingen. Dan behoeft hij ook niet angstvallig te zwijgen over methodiek en reeds verkregen resultaten wegens vermeende kapers op de
kust.
Het bezit van een behoorlijke portie fantasie kan een onderzoeker
ongetwijfeld zeer te pas komen. Hiermede zij echter geenszins bedoeld, dat de ideale onderzoeker als een soort fantast beschouwd
moet worden. Integendeel zullen de zo noodzakelijke nuchterheid
en kritische zin ontsporingen moeten beletten. Men zal altijd moeten beginnen met te trachten een zo eenvoudig mogelijke oplossing
te vinden, maar komt men er op deze wijze niet, verruim dan Uw
blik en laat de gedachten de vrije loop. De wetenschapsbeoefenaar
iswel eens te nuchter en schijnbaar fantasieloos. Het is zondigen tegen de zozeer vereiste objectiviteit, indien de onderzoeker de ogen
halsstarrig sluit voor ideeën, die niet in zijn kraam te pas komen of
zelfs het bestaan van verschijnselen ontkent, omdat hij er bij voorbaat niet in gelooft. Bekend in dit opzicht is de tegenkanting, die
de wetenschap der parapsychologie in haar ontwikkeling juist van
wetenschappelijke zijde ondervonden heeft. Conservatisme als instinctieve afweer tegen het nieuwe — het gewoonte-dier laat zich bij
ieder meer of minder sterk gelden — is bij het onderzoek in het geheel niet op zijn plaats, hoewel het uiteraard het minst deert in die
onderdelen van wetenschappen, waar het voornamelijk op goed
waarnemen, vaardig prepareren, kundig analyseren en nauwgezet
beschrijven aankomt.
Over de intuïtie bij het onderzoek wordt verschillend gedacht.
Dat het bezit van een schatkamer, vol van kennis, ervaring en inzicht, zich ook langs intuïtieve weg kan laten gelden, lijkt me wel
zeer waarschijnlijk. Veel hangt er in ons perifere bewustzijn, dat we
niet direct tot onze beschikking hebben, maar toch als van achter de
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schermen onze weg mede bestuurt. H e t komt voor, dat men reeds aanvoelt, welke richting bij het onderzoek gekozen moet worden, zonder
dat men het op dat moment al afdoend kan beredeneren. Pas later is
men in staat de juistheid van de gevolgde methode aan te tonen en
uit te leggen, waarom het logischerwijze te verwachten was, dat men
dit of dat zou vinden. N u gaat het weliswaar zeker niet aan elke ongemotiveerde, meer of minder boute bewering maar op rekening
van de intuïtie te schuiven. Dit gebeurt wel om niet genoopt te worden tot erkenning van gebrek aan argumenten wegens onkunde. Er
zijn echter in de geschiedenis der natuurwetenschappen een aantal
gevallen bekend, waarin een onderzoeker een lumineuze inval kreeg,
plotseling een bepaalde samenhang vermoedde, zonder dat hij of
anderen langs rationele weg konden verklaren, waar deze inval
vandaan was gekomen, en terwijl nochtans latere ervaring de juistheid van deze invallen bevestigde. Bekende voorbeelden zijn de ontdekking van de structuur van de benzolring door KEKULÉen de formulering van het mechanisch warmte-aequivalent door ROBERT
MAYER. I n de psychologie duidt men dit ook buiten het gebied van
wetenschappelijke ontdekkingen optredende verschijnsel wel aan
als „Mehrleistung", een woord, dat op zichzelf natuurlijk niets verklaart. Iets meer houvast geeft ons reeds het feit, dat deze „Mehrleistung" bij geesteszieken frequenter optreedt dan bij geestelijk
normalen. C. G. JUNG, de grondlegger der analytische dieptepsychologie, heeft de hier bedoelde verschijnselen trachten te verklaren
met zijn hypothese van het collectief onbewuste. Volgens hem omvat het bewustzijn slechts een klein gedeelte van de menselijke psyche, welk gedeelte bovendien een typisch cultuurverschijnsel is en
eerst betrekkelijk laat in de geschiedenis der mensheid werd verworven. Daarnaast omvat de psyche volgens JUNG niet alleen het persoonlijk onbewuste, dat zijn de in ieders persoonlijk leven vergeten,
verdrongen, onderdrukte en subliminaal waargenomen ervaringen,
identiek met het onderbewustzijn in de zin van FREUD, doch bovendien een „dieper" en zeer uitgebreid gebied, dat JUNG het „collectief onbewuste" noemt en dat tot uiting komt in bepaalde dromen,
fantasieën, visioenen, gedichten, mythen en sprookjes. Dit collectief onbewuste reikt veel verder dan de persoonlijke ervaring: het
omvat de essentiële ervaringen van vele generaties, ja in zekere zin
van de gehele geschiedenis der mensheid. Uit dit collectief onbewuste zou ook een aantal overigens onverklaarbare geniale wetenschappelijke invallen zijn voortgesproten, in het bijzonder, wanneer
dit grootse concepties zijn, die als het ware reeds „in de lucht hangen", zoals de formulering van het mechanisch warmte-aequivalent.
H o e men ook over deze hypothese moge oordelen, het is van belang
te beseffen, dat zij steunt op een uitgebreide empirische ervaring en
geenszins als een filosofische leerstelling of zelfs als een fantastische
gril mag worden beschouwd.
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Tot nu toeheb ikgesproken over het wezen en de eigenschappen
van deonderzoeker. Beschouwen wenu de onderzoeker in deze tijd,
dan wordt in de eerste plaats de aandacht getrokken door het verschijnsel der steeds toenemende specialisatie. De stormachtige ontwikkeling van talrijke wetenschappen tot onmatige proporties
brengt onafwendbaar met zich mee,dat men ats onderzoeker alleen
nog maar ietskangaanbetekenen,wanneermenzichspecialiseert. Bij
een jonge wetenschap als de bodemkunde bijvoorbeeld is de toestand al zo,dat het vrijwel onmogelijk is de gang van de gehelewetenschap bij te houden, maar dat men zich tot bepaalde onderdelen
dient te beperken, zoals Prof. Dr. E. C.J. MOHR laatst op de bijeenkomst ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse
Bodemkundige Vereniging naar voren bracht. Wil het onderzoek
enigszins het tempo vandeze tijd bijhouden, dankande onderzoeker
zelfs opzijn beperkte terrein vaak al niet meer rustig de talrijke publikaties bestuderen, dieer in vele talen verschijnen. Hij zalermee
moeten volstaan de belangrijkste meer of minder vluchtig door te
nemen, waarbij hij er wel voor moet waken geen nieuwe vondsten
of inzichten voorbij te gaan. Dikke verslagen schrijven heeft weinig
zin meer, omdat vrijwel niemand die nog leest. Voor de onderzoekers zelf is het door tijdgebrek onmogelijk geworden handboeken
te schrijven over hetgebied der wetenschap, datzij dienen. Dat kunnen diegenen beter doen, diezich wijden aan het samenvattend verwerken vandeinhoud derafzonderlijke publikaties toteen synthese.
Voor zulke personen kan het aanbeveling verdienen daarnaast
ook zelf onderzoek te verrichten, al is het dan minder diepgaand,
ten einde levend contact met het onderzoek te onderhouden. Echte
onderzoekers verlangen niets liever dan zich in het gespecialiseerde
onderzoek teverliezen. Zijn er problemen vanwijdere strekking aan
de orde, dan issamenwerking van specialisten in deze tijd geboden.
Gezamenlijke publikaties hebben echter het belangrijke bezwaar,
dat de tijd van verschijning ervan ten slotte bepaald, soms zelfs hinderlijk vertraagd wordt door de gereedkoming van de bijdrage van
de minst vlugge medewerker.
Kenmerkend voor deze tijd zijn wel het jachten en het gebrek
aan tijd, dat veel mensen hebben. Ik zal hierover niet uitweiden,
maar wil niet nalaten te verwijzen naar het aardige, recente boekje
„Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne
tijdgebrek", door dejournalist H.J. A. HOFLAND, met een inleiding
van Prof. Dr. P.J. BOUMAN. De problemen, welke hier aangesneden
worden, vereisen diepgaand onderzoek in het belang van de steeds
onrustiger wordende mensheid. Want het kan nu, zakelijk gezien,
wel juist zijn, dat tijd geld is, evengoed betekent tijdgebrek ongezondheid. Het idee niet op tijd klaar tezullen komen, het werk niet
aan te kunnen, de eeuwige haast en het voortdurend gestoord worden geven onbehagen, veroorzaken spanningen en doen vooral het

348

zenuwstelsel overmatig slijten. Herhaalde storingen van het vegetatieve zenuwstelsel leiden ten slotte tot organische kwalen. Aan dit
moderne spook: de „manager disease", vallen helaas steeds meer leidinggevende personen, vaak reeds op middelbare leeftijd, ten offer.
Het zij echter met nadruk gezegd, dat het niet zozeer het harde werken opzichzelf is,datreendergelijke voortijdige afbraak vanvaak sterke gestellen veroorzaakt, mits het maar rustig geschiedt en er voor
voldoende slaap en lichaamsbeweging gezorgd wordt, maar wel het
voortdurende overschakelen van de gedachten en het treffen van
verantwoordelijke en vaak moeilijke beslissingen zotussen de bedrijven door.
Zoals we gezien hebben, behoort de onderzoeker door zijn aanleg
nu juist tot die categorieën mensen, die in de eerste plaats in aanmerking komen, om met rust gelaten te worden. Hij heeft een rustige werkplaats nodig en moet alle tijd hebben om zich te verdiepen
in zijn werk. Een werkkamer voor zichzelf is geen luxe, maar een
noodzakelijke behoefte. Het is een volkomen ongezonde toestand,
dat verscheidene onderzoekers en assistenten samengepropt zijn in
één ruimte. Juist wanneer personen-met-belangstelling tezamen zijn,
zal het aan gesprek niet schorten. En hoewel contact op zijn tijd
noodzakelijk is,zijn erweinigdingen, diezohinderlijk zijnalsuit zijn
gedachten gehaald te worden. Lawaai en muziek behoeven iemand
met eensterkconcentratievermogen nogniet testoren,want hij hoort
het soms niet eens. Maar tegen herhaaldelijk of nadrukkelijk stellen
van vragen is ook hij niet bestand. En dan die verschrikkelijk onbescheiden telefoon, die, hoe onmisbaar hij ook zijn mag in deze tijd,
toch al te vaak onnodig en zelfs ondoelmatig gebruikt wordt. In dit
opzicht bevindt die onderzoeker zich in een bevoorrechte positie,
die zich beschermd weet door een pientere en tactvolle assistente,
tevens secretaresse, die veel voor hem opvangt en alleen zeer belangrijke, dringende zaken onmiddellijk aan hem doorgeeft, wanneer
hij zich met zijn werk teruggetrokken heeft. Tegen het ellendige
jachten van deze tijd zal de onderzoeker ergoed aan doen zich zoveel
mogelijk schrap te zetten, dit niet alleen voor het behoud van de
arbeidsvreugde en het welzijn van het personeel, maar ook ten behoeve van de betrouwbaarheid van de gegevens, welke de dienst
verlaten.
Door de enorm verbeterde verkeersmiddelen is het persoonlijk
contact met buitenlanders in die mate gegroeid, dat, het voordeel,
dat hierin gelegen kan zijn voor de onderzoeker, dreigt om te slaan
in een nadeel voor zijn werk. Ingeval dit laatste tot over de1landsgrenzen de aandacht heeft getrokken, kan de stroom van bezoekers
uit den vreemde te grote afmetingen aannemen. Bijzonder hinderlijk im dit opzicht zijn de niet aangekondigde bezoeken van rondtrekkenden in de zomer, die soms op het allerlaatst besluiten en passant ook Nederland aan te doen. Ook al valt de belangstelling niet
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tegen, en heeft men zelf ook wat aan de discussie, men wordt toch
maar onverwachts uit het werk gehaald. Maken overwegingen van
welwillendheid het de onderzoeker al moeilijk zich aan de ontvangst
te onttrekken, in zijn functie als ambtenaar of employé zou het ongepast zijn een verzoek van hogerhand om het bezoek bezig te houden niet in te willigen. Aan de andere kant zal het in toenemende
mate aanbeveling verdienen geschikte personen te belasten met de
rondleiding van bezoekers, en wel niet alleen in algemene dienst,
rnaar ook aan de grotere instellingen afzonderlijk. De onderzoeker
behoeft er dan alleen aan te pas te komen, wanneer het specialisten
op zijn terrein betreft, die hij over het algemeen gaarne zal ontvangen. Immers hijzelf zal ook af en toe behoefte gevoelen kopstukken
en instituten op zijn gebied op te zoeken of leerzame excursies mee
te maken. Het directe wetenschappelijke nut van deelneming aan
internationale congressen wordt echter voor onderzoekers twijfelachtig, indien de congressen het karakter van werkbijeenkomsten
verliezen en monsterachtige vormen aannemen. Een positieve kant
van de congressen iswel de uitnemende gelegenheid, die zij verschaffen, contacten op te doen. Jongere onderzoekers zullen er dus in het
algemeen het meeste aan hebben, terwijl het aan ouderen onder hen
veel tijd en energie gaat kosten, wanneer zij bij de organisatie en
leiding ervan betrokken worden. Hoewel het landsbelang eist, dat
het onderzoek van de Nederlandse onderzoekers behoorlijk naar
voren wordt gebracht, mogen deze toch geen show-figuren worden
ten koste van het eigen onderzoek; tenzij zij er vrede mee kunnen
hebben als vruchtbaar onderzoeker ten onder te gaan om verder
als wetenschappelijk manager organisatorische en vertegenwoordigende functies te vervullen.
Na de onderzoeker in deze tijd beschouwd te hebben, wil ik ten
slotte Uw aandacht vragen voor het toegepaste onderzoek en enige
organisatorische kwesties. Het is onjuist toegepast tegenover fundamenteelonderzoek te stellen. Zoals ik reeds heb laten uitkomen,
wordt dit laatste, als gaande in de diepte, onderscheiden van het
oriënterende en oppervlakkiger onderzoek. Dit kan dus zowel bij
zuiver alsbij toegepast onderzoek het geval zijn. De tegenstelling tussen de beide laatste vormen van onderzoek wordt geheel bepaald
door de beweegredenen, die bewerkstelligen, dat met een onderzoek begonnen wordt. Zuiver onderzoek wordt uit pure belangstelling verricht, terwijl achter toegepast onderzoek een werkelijk of
vermeend nuttig doel schuil gaat. Door de geweldige ontwikkeling
van het toegepast onderzoek vindt een steeds toenemend, groot aantal onderzoekers hierin een werkkring. Deze kan ook voor de rechtgeaarde onderzoeker zeer geschikt zijn, indien het werk past bij zijn
geestesstructuur en hij gelegenheid krijgt in de diepte te gaan. Wat
het eerste betreft, zij opgemerkt, dat men zelfs grote belangstelling
kan krijgen voor de objecten, waarmee men zich intensief bezig is
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gaan houden, terwijl die interesse aanvankelijk niet bestond. Indien
de onderzoeker een systematische geest heeft, doet het er bijvoorbeeld voor hem persoonlijk niet zoveel toe of hij zich bezighoudt
met vogels, vlinders of orchideeën, dan wel met vissen, vliegen, wormen of grassen, welke laatste groepen uit toegepast wetenschappelijk
oogpunt veel belangrijker zijn. En wat de mogelijkheid tot fundamenteel werk bij toegepast onderzoek aangaat, is bekend, dat bijvoorbeeld sommige grote industrieën aan zeer kundige onderzoekers
een dergelijke mate van vrijheid verschaffen, dat de resultaten van
hun research-werk ook voor de wetenschap in het algemeen van grote betekenis kunnen zijn. Onder voorbehoud, dat het werk hem ligt,
kan de idee: produktief mede te werken aan de zo nodige verhoging
van de welvaart, de onderzoeker extra voldoening schenken. Dat
aan de andere kant zuiver wetenschappelijk onderzoek meermalen
ook in materieel opzicht veel nut heeft afgeworpen, is zo algemeen
bekend, dat het mij onnodig voorkomt voorbeelden hiervan te
noemen.
Inzake de organisatie van een onderzoek zij er in de eerste plaats
op gewezen, dat er wijsheid schuilt in het gezegde, dat grote dingen
in het klein geboren worden. Het isgoed zich hiernaar te richten bij
het opzetten van een omvangrijk onderzoek. Een goede gang van
zaken zal bij wijze van voorbeeld zijn: eerst een methodologische
studie om de meest geschikte werkwijze te vinden, toetsing van de
betrouwbaarheid der methode(s), een bescheiden begin van het
eigenlijke onderzoek ten einde zich te oriënteren en te zien wat er
aan vast zit, grondige opleiding van analytisch personeel, ontwikkeling van een doeltreffend controlesysteem en pas daarna volle' ontplooiing van het onderzoek. De onderzoeker mag niet volstaan met
het onderzoek van achter zijn bureau te leiden, integendeel dient hij
er zelf van het begin af aan bij te zijn. Dan leert hij zijn object(en)
kennen en weet, dat het onderzoek loopt, zoals hij het zich denkt.
Wanneer hij dan later een verslag over het onderzoek schrijft, zal dit
voor hem leven, wat een groot voordeel betekent. Het lijkt mij onverantwoordelijk en voor de onderzoeker tot diepe teleurstelling leidend, wanneer een groot en doorgaans dus duur onderzoek zonder
grondige voorbereiding en met onvoldoend ervaren krachten wordt
uitgevoerd. Het zal de naam van de onderzoeker op den duur zeker
geen goed doen, indien hij te overijld van stapel loopt. De buitenwereld zal dit als een tekortkoming aanmerken, waarbij het oordeel
niet veel milder zal zijn, ingeval hij voor aandrang van)anderen is
gezwicht dan wanneer hij onbesuisd van aard is. Wanneer een onderzoeker daarentegen de beschikking heeft gekregen over een flinke hoeveelheid geschikt materiaal van behoorlijke betrouwbaarheid,
zal hij er zelf soms verbaasd van staan, wat er al niet uit te halen is.
Overigens is het, bijvoorbeeld bij onderzoek, gebaseerd op bemonsteringen te velde, reeds mogelijk een goed inzicht in een probleem
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te krijgen, indien men betrekkelijk weinig objecten van onderzoek
oordeelkundig uitkiest. Een stroom van latere gegevens, statistisch
verwerkt, zal soms niet veel meer leveren dan het bewijs, dat men
het bij het rechte eind had.
In tegenstelling tot het Engelse systeem, waarbij aan een instituut
veel academici met weinig lager personeel werken, genieten onze
onderzoekers vaak de steun van talrijke assistenten, analisten en laboranten. Dit is niet alleen voordeliger, maar verschaft de onderzoeker ook meer mogelijkheden bij zijn werk. Aan de andere kant
vereist het organisatietalent om hen steeds zo doeltreffend mogelijk
aan het werk te houden. Bij meer personeel krijgt men er ook last
van, want de kans wordt ontegenzeglijk groter, dat men gestoord
wordt. Het kan echter voorkomen, dat een overigens bekwaam onderzoeker weinigaanleg tot organiseren heeft. Hij zal dan goed doen
zich van een rechterhand te verzekeren, die dat wel kan. Onderzoekers, die wel degelijk goed kunnen organiseren, zijn uiteraard geschikt voor het beheer van afdelingen en, indien zij tevens neiging
hebben in den brede te gaan, van hoofdafdelingen en instituten. Zij
moeten er dan echter wel op rekenen, dat zij niet of nauwelijks meer
de gelegenheid krijgen zelf nog wetenschappelijk te werken, daar
zij naast het raadgevende en coördinerende werk betreffende het
onderzoek van de ondergeschikte onderzoekers opgeslorpt worden
door beheerstaken, lidmaatschap van diverse commissies enz. Dit
zal hen meer of minder hinderen al naarmate de drang om zelf onderzoek te verrichten sterker bij hen aanwezig is. Wat betreft het
personeel, dat de onderzoeker ter zijde staat, kan ik uit ervaring bevestigen, dat meisjes in het algemeen, uitermate geschikt zijn voor
en vrede hebben met zogenaamd routinewerk, zoals bijvoorbeeld
het botanisch analyseren van grasmonsters. Hoewel het wezen van
de vrouw de ordeningszin van de man verafschuwt en zij dus op een
enkele uitzondering na weinig animo heeft tot systematisch determineren van de planten naar de afzonderlijke kenmerken met het
daaraan verbonden tegen-elkaar-afwegen, neemt zij, meer dan de
man doet, het gehele beeld van een plant scherp in zich op, zodat
herkenning later gemakkelijk valt.
Het past mij niet hier in te gaan op beleidskwesties betreffende
organisatie en reorganisatie van het landbouwkundig onderzoek in
Rijks-en T.N.O.-verband, op dewenselijkheid van grote of kleine instituten, en op de voor-ennadelen vanscheidingen inzogenaamd verticale richting volgens bodemvruchtbaarheid en afzonderlijke gewassen of in horizontale richting volgens fundamenteel onderzoek enerzijds en gewas-en bedrijfs-synthese met aanvullend onderzoek anderzijds.Geziendemetdeinvoeringderprojecten vanonderzoek ingeluideneigingomhetonderzoek steedsmeeraanbanden teleggen,gevoel
ik mij echter wel gedrongen er nadrukkelijk op te wijzen, dat evenmin als het mogelijk is ware kunst te organiseren, scheppend baan-
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brekend onderzoek in een keurslijf kan leven. Alleen als men de
onderzoeker de zo noodzakelijke rust en vrijheid laat, zal de bron
niet verdrogen en zullen nieuwe ideeën blijven opborrelen. Wannéér zij aan de oppervlakte zullen komen, hoe het onderzoek zich
zal ontwikkelen en welke baten het zal opleveren, kan de onderzoeker niet zeggen. En wie kan dit dan wel? Hiermede ontken ik echter
geenszins, dat het jaarlijks bijhouden van zijn projecten van onderzoek, evenals het schrijven van kwartaalverslagen, nut heeft. De onderzoeker zal er zich, zij het ook morrend, periodiek toe zetten, alles
nog eens goed te overwegen en zich rekenschap te geven van de gang
van zaken. Een zekere mate van zakelijke controle is dus juist, maar
de overigens zeer gewaardeerde administratieve ambtenaren zullen
van de onderzoekers toch niet mogen gaan verlangen, dat van elk
man-uur wordt aangegeven hoe het wordt besteed. Vooral voor de
leidinggevende onderzoeker met zeer gevarieerd werk en veel personeel isdit niet te doen. In de tweede plaats moet mij van het hart,
dat volgens mijn jarenlange ervaring, opgedaan temidden van onderzoekers bij het landbouwkundig onderzoek, in het algemeen zeker
niet getwijfeld kan worden aan hun verantwoordelijkheidsgevoel en
grote ijver; integendeel deze beperken zich, dank zij de liefde voor
hun werk, doorgaans niet tot de diensturen. Laat ons hopen, dat
„The managerial revolution", door JAMES BURNHAM in de Verenigde Staten van Amerika al tijdens de tweede wereldoorlog beschreven, met wijsheid zal worden getemperd, opdat niet de vrees bewaarheid moge worden, die ik een vroegere chef heb horen uiten, nl., dat
het onderzoek zou worden dood georganiseerd. Nu trekt het fundamentele onderzoek van Nederlanders nog tot ver over onze grenzen
de aandacht; laat dat zo blijven!
Universiteiten en hogescholen vormen de bakermat der wetenschap en generaties van geleerden hebben er grondleggend onderzoek verricht. Tegenwoordig beweegt het zwaartepunt van het onderzoekzichechternaar overheidsinstituten enlaboratoria vanhetbedrijfsleven. Ook het landbouwkundig onderzoek isaan deze ontwikkeling niet ontkomen. Het zou evenwel een ramp zijn voor de Landbouwhogeschool, wanneer het onderzoek hier zou verkommeren.
Dit voorkomt men niet door het bouwen van nieuwe en grotere
laboratoria, hoe noodzakelijk die ook zijn. Misschien kent U het
grapje, dat zegt, dat iemands laatste publikatie de eerste is in zijn
nieuwe laboratorium? De hoogleraren zijn al zwaar belast met hun
onderwijs en het lidmaatschap van allerhande commissies, de vervulling van vertegenwoordigende functies en advieswerk, soms met
'verre reizen gepaard, waarbij dan nog een sterk uitgebreide beheerstaak komt. Waar moet, op gevaar af van overwerken, onder die omstandigheden de tijd gevonden worden voldoende aandacht te besteden aan het werk van eventuele promovendi, laat staan nog eigen
wetenschappelijk onderzoek te verrichten? Aanstelling van een vol-
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doend aantal kundige wetenschappelijke ambtenaren en misschien
ook van „research professors" naast „managing professors" zijn denkbare oplossingen om teverzekeren, dat het onderwijs levend blijft aan
het onderzoek, en te voorkomen, dat studenten, die zich reeds tijdens
hun studie willen specialiseren, voor een groot gedeelte gedwongen
zijn hun toevlucht te zoeken op instituten buiten Hogeschool-verband. Naast de opleiding van landbouwkundigen voor voorlichting,
onderwijs en organisatorische taken, die er voldoende aan hebben
inzicht en kennis mee te krijgen, zal ook de vorming van onderzoekers, die qua aanleg toch ook onder de studenten van de Landbouwhogeschool schuil gaan, hier in behoorlijke mate mogelijk moeten
zijn. Dat het onderzoek aan de Landbouwhogeschool zich in universitaire vrijheid krachtig moge ontplooien in vruchtbaar contact met
de autonome instituten tot meerdere glorie van het landbouwkundig centrum Wageningen!
Bij de aanvaarding van mijn ambt betuig ik allereerst mijn eerbiedige dank aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming
tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Het stemt mij tot dankbaarheid, dat U mij hebt willen voordragen voor dit ambt, nadat ik reeds meer dan zes jaren het genoegen
had gesmaakt het hogere landbouwonderwijs als lector te dienen.
Het vooruitzicht dank zij het nieuwe studieprogram meer voor de
studenten te kunnen doen, verheugt mij zeer.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
De leden van de Senaat onder U ben ik zeer erkentelijk voor het
feit, dat zij ook mij waardig gekeurd hebben in hun midden opgenomen te worden, nadat de voordracht tot vervulling in de leerstoel
voor graslandcultuur was ingediend.
Met U allen zonder onderscheid hoop ik, meer dan tot nu toe
reeds het geval was, vruchtbaar en aangenaam contact te onderhouden voor zover werk, culturele en andere levensuitingen daartoe
aanleiding geven.
Hooggeleerde Dewez,
Door Uw toedoen is mij naast de hoofdfunctie van onderzoeker
buiten de Landbouwhogeschool indertijd het lectoraat bij het hogere onderwijs toevertrouwd. Ik blijf U dankbaar voor de steun en
hartelijkheid, die ik bij de uitoefening van deze taak heb genoten en
die ik hoop ook in mijn nieuwe functie van U te mogen ondervinden.
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Hooggeleerde 't Hart,
Dat het lot ons heeft samengebracht om beiden op onze manier
in onderzoek en onderwijs de Weidebouw te dienen, heeft mij steeds
met vreugde vervuld. Ik beschouw het als een voorrecht, dat onze
beproefde en harmonische samenwerking ook verder zal worden bestendigd. Ik dank U ervoor, dat U er openlijk van getuigd hebt, mijn
medewerking bij de vervulling van Uw huidige taak op prijs te stellen. In de hoop U zoveel mogelijk terzijde te kunnen staan bij de
ontwikkeling van Uw Afdeling aan de Landbouwhogeschool, verheug ik mij erin blijvend profijt te trekken van Uw scherp inzicht
en brede kennis op het gebied van de landbouw in het algemeen
en de graslandcultuur in het bijzonder.
Hooggeleerde Venema,
Gezien de door U jegens mij betoonde hartelijke welwillendheid
twijfel ik er niet aan, dat het vruchtbare contact met Uw Afdeling
ook verder bestendigd zal blijven.
Zeergeleerde Westhoff,
Ons beider drang tot plantensociologisch en oecologisch onderzoek heeft ons tot elkaar gebracht. Later bleek in steeds toenemend
contact, dat onze gemeenschappelijke belangstelling nog veel verder
reikte en ook de Mens raakte. Veel heb ik van U geleerd op vegetatiekundig en psychologisch terrein en gelukkig gevoel ik mij in Uw
ware vriendschap.
Hoogedelgestrenge Wind,
Wetende hoezeer U Uw beste krachten gegeven hebt om het ten
dode opgeschreven Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek groot te maken, doet het mij genoegen, dat ik waarschijnlijk
ook in de toekomst onder Uw aangename leiding zal mogen blijven
werken, zij het aan het te stichten meer fundamenteel gerichte Instituut voor Biologisch en Chemisch Onderzoek van Landbouwgewassen.
Edelgestrenge Heren De Boer, Dirven, Bakker, Ennik en Van den
Bergh, Zeer geachte Looman,
U onder mijn vroegere Assistenten in het bijzonder die mij vol
jeugdig vuur geholpen hebben bij de ontwikkeling van het botanisch graslandonderzoek in Nederland, en de graslandwetenschap
ook later zijn blijven dienen, hetzij hier te lande, hetzij in Suriname
of in Canada, mag ik ook langs deze weg dank zeggen voor Uw zeer
verdienstelijke en vriendschappelijke medewerking.
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Dames en Heren, verbonden aan het Laboratorium voor Botanisch Graslandonderzoek,
Overtuigd zijnde van het grote nut van het botanisch onderzoek,
niet alleen van grasland, maar ook van akkeronkruidbegroeiingen,
spreek ik de hoop uit, dat onze afdeling ongeschonden door deze
woelige reorganisatietijd mag komen. Ik ben U zeer erkentelijk voor
de toegewijde en kundige medewerking en dank in het bijzonder U,
Zeer geachte Mooi, voor de voorbeeldige leiding van het monsteronderzoek. Dat U,Zeer geachte Kruijne, hersteld van Uw langdurige
ziekte, spoedig weer in ons midden Uw vruchtbaar werk hoopt te
hervatten, vervult ons allen met vreugde.
Dames en Heren Studenten,
Ik verheug mij erin meer dan vroeger in staat te zijn met U in
contact te komen. In mijn colleges tracht ik U vooral begrip bij te
brengen voor het grasland alslevensgemeenschap; op een groter aantal excursies zult U met de concrete werkelijkheid kennis kunnen
maken. Met Professor 't Hart zal ik blijven bevorderen, dat uit Uw
midden de zo nodige vrijwilligers voor het graslandonderzoek opstaan. Met veel genoegen zal ik hen de helpende hand bieden bij
hun streven zich tot zelfstandige onderzoekers te vormen. Voor velen Uwer hoop ik meer te worden dan een docent alleen.
Ik heb gezegd.

23. W O N E N
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE LEER VAN DE WONING EN HAAR BEWONING AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 15 MEI 1956 DOOR

H. VAN L E E U W E N

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijk Stafpersoneel,
Assistenten en Studenten dezer Hogeschool
en voorts Gij allen, die door Uw tegenwoordigheid blijk geeft van Uw belangstelling.
Zeer gewaardeerde Toehoorder essen en Toehoorders,
Wonen is een integrerend deel van het leven van de moderne
mens, waarbij het om meer gaat dan het huisvesten op zichzelf. Het
vertegenwoordigt namelijk een plaats waar de basis van de persoonlijke vorming van de individuele mens wordt gelegd, en niet alleen
als individu, maar tevens als lid van de kleinst denkbare gemeenschap, welke wij „het gezin" noemen.
Het is de woning die deze gemeenschap in staat moet stellen als
zelfstandige eenheid in de grote gemeenschap haar taak te vervullen,
een taak die uiteraard invloed uitoefent op de gehele maatschappelijke structuur.
Als zodanig is de woning zelf nog maar een deel van het begrip
wonen, juist omdat het leven eisen stelt, die uitgaan boven de individuele of gezinsbelangen. Het is dan ook de structuur van die grote gemeenschap, die op haar beurt bepalend is voor de woning als
centrum van gezinsontwikkeling.
Zien we een volledige omspanning van het leven, geleed in verschillende activiteiten, namelijk wonen, werken, ontspanning en
verkeer, dan is het de woning die in dit geheel als centraal organisme het uitgangspunt voor het bouwen is. Het zich volledig bezinnen
op de wezenlijke betekenis van de woning als een centraal organisme vormt de grondgedachte van waaruit een sterke architectuur
moet ontstaan, waarmee niet bedoeld wordt de uiterlijke verschijnsvormen omdat deze uit dit zich bezinnen voortkomen.
De woning derhalve als centraal element gezien, leidt tot het
grote verband, dat de relaties naar buiten onderhoudt, tot het begrip dat we met de naam „stedebouw" aanduiden. De stedebouw in

357
ruimere zinisdandekristallisatie vanhet totale gemeenschapsleven.
Wanneer ik spreek over „stedebouw in ruimere zin",dan bedoel
ik niet het in deze woorden aanwezige begrip „stad", maar hetgehele samenstel van menselijke nederzettingen, waarvan dus ook de
meer afgelegen boerderij deel uitmaakt.
Immers het issteeds dit totaalbeeld geweest, dat zich alsde spiegel
van een tijdperk aan ons voordoet en steeds weer ook is het de verhouding van mens tot mens die dit totaalbeeld detailleert en daardoor preciseert.
Wanneer we echter zoeken naar de essentiële waarden van die
verhoudingen, dan vinden wij deze in de achtergrond van het menselijk denken en verankerd in eenreligieus besef.
Het isdeverhouding van Godtot mens, die bepalend isvoor het
sociale verkeer en diehet weten en handelen beïnvloedt.
De Kunst is de manifestatie van wat diep in de mens leeft. Zij is
daardoor draagster van de geestelijke en de daaruit voortvloeiende
sociale verhoudingen.
De afleesbaarheid van een tijdgeest, wanneer dan ook, en waarvan, zoals Prof. Giedion het noemt, de bouwkunst een feilloos register is, ligt in de historie besloten in het nauwe verband van kunst
en wetenschap.
De vaak benauwende gedachte, dat in scherpe tegenstelling met
het verleden heden ten dage de suprematie van de geest boven de
wetenschap niet meer of nauwelijks valt waar te nemen, zal moeten
verdwijnen, door naar deoorzaken tezoeken endoor metalle menselijke macht de juiste verhoudingen trachten te herstellen.
Moet bijvoorbeeld in de stedebouwkundige ordening de visievan
de kunstenaar primair zijn, zo zal dit niet anders kunnen zijn dan
Wanneer in zijn scheppende kracht een geheel arsenaal van wetenschappelijke kennis besloten ligt.
Ofschoon ditten opzichte vande exacte wetenschappen wel moeite maar geen zorgen zalopleveren, zozijn hetjuist deniet-exacte, en
x
k denk hierbij vooral aande geesteswetenschappen, dieaan de kunstenaar de allerhoogste eisen zullen stellen.
Moet dit worden herleid tot de relatie die bestaat tussen de mens
en zijn woning, en willen wijvande veranderingen in onze tijd een
duidelijk beeld hebben, dan ishet wenselijk te pogen in de historie
vooral in de vroegste historie, diezelfde relatie te ontdekken.
De wegdie ons voert vanaf de eerste ons bekende woningplattegrond in het oude Egypte tot aan het moderne woongebouw van Ie
Corbusier in Marseille, iste lang om U in dit bestek langs te leiden.
Ik bepaal mij derhalve tot enkele fragmenten uit de oudste tijden.
Speurend in de geschiedenis naar de oude woonculturen en vernachtend in de relatie mens tot woning nog iets anders te vinden
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dan zelfbescherming tegen wilde dieren, vijanden of klimaatsinvloeden, leidt, het oudste spoor naar het Mésopotamie. Want noch de
oudste Chinese beschaving uit de Hsiadynastie, die dateert van 22051766 jaar voor Christus en noch de Mayaculturen in het begin van
hun tijdrekening, die volgens Spinder overeen komt met omstreeks
3373 jaar voor Christus, leren ons iets over het wonen.
Via de Indusgebieden echter komen we bij de beschavingsgebieden, die dateren van 3000 tot 4000 jaar voor Christus, zich afspelend in het Tweestromenland van Mésopotamie. Daar ontmoeten
we namen als Kisj, Uruk en Ur als de in die tijd heersende Sumerische dynastieën.
Onze gedachten gaan onwillekeurig uit naar het gebied waar zich
het begin van de Bijbel afspeelt, en zonder nu de Bijbel als geschiedenisboek te hanteren, is het hier dat we bepaalde dingen kunnen
vinden, waar we naar zoeken. Reeds in het tweede hoofdstuk van
Genesis komen we al het woord „stad" tegen. Kaïn trok weg en
stichtte een stad die hij de naam Hanoch gaf. Veel worden we van
die stad niet gewaar, echter lezen we dat generaties later, ofschoon
nog in hetzelfde hoofdstuk, de namen van drie mannen, speciaal
genoemd worden om hun handwerkkwaliteiten, Jabal de tentenmaker, Jubal muziekinstrumentenmaker en Tubal Kaïn de smid.
Vergelijken we hierbij de Egyptische culturen, dan valt het steenen bronstijdperk van de Egyptische beschaving in het Oude Rijk
van 2800-2200 jaar voor Christus.
Hierbij valt ons op, dat men in die tijden twee soorten woonvormen, aantreft, namelijk de ambulante, door middel van tenten en
de permanente, daar men het bakken van tichelstenen kende en
daarvan stedelijke concentraties bouwde. Als derde woonvorm, echter van andere orde, is het verblijf in grotten en spelonken.
Wij blijven nog even bij de Bijbel, omdat de tentbewoning hier
ons nog het een en ander vertelt, namelijk wanneer we verder lezen
dat Abraham zijn gesprekken met God ook in de tent voerde. „God
leidde Abraham uit de tent en toonde hem de sterrenhemel."
Hieruit leiden weaf dat de tent (typische bewoning van nomaden
en herdersvolken) voor Abraham meer was dan bescherming tegen
invloeden van het klimaat. Ofschoon de arbeid der vrouwen in de
tenten werd verricht, trok men zich er ook in terug om met zichzelf
of met zijn God alleen te zijn.
In diezelfde tijd lezen we bij de ontmoeting van de drie mannen
met Lot, dat zij dezeaantreffen zittende in de stadspoort van Sodom.
Het gesprek wordt kennelijk daar gevoerd, echter het eten bereidt hij voor zijn gasten in huis en nodigt hen ook uit daar te slapen. De Bijbel is rijk aan verhalen, waarin zich de functie van de
woning afspiegelt.
Er zijn geen plattegronden van woningen bekend; we lezen echter veel later dat Petrus zich naar het dak begeeft om te bidden,

359
waaruit zich de belangrijkheid van het platte dak manifesteert. We
bemerken, dat wanneer we de plattegronden zien van een der oudst
bekende woonhuizen uit het Egyptische rijk, ook hier het platte dak
een voorname functie vervult ten opzichte van het huiselijke leven.
Slaap- en woonvertrekken waren betrekkelijk klein en dicht bij elkaar gegroepeerd met daarbij een ruimere eetzaal. Deze ruimten
waren plat afgedekt. Op het platte dak kon zich het huiselijke leven
afspelen, met het uitzicht op een ommuurde hof.
Uiteraard golden deze woningen alleen voor de voorname Egyptenaren. De verdediging tegen gevaren van buitenaf beïnvloedt het
groeperen der woningen, de stad werd ommuurd, terwijl de poorten de belangrijkste plaatsen van het openbare leven waren. Vooral in de Bijbel lezen we ook dat de rechtspraak veelal in de poorten
plaats vindt.
We kunnen onshet leven der Joden in hun woningen voorstellen,
wanneer we dit vergelijken met de Egyptische wooncultuur. Belangrijke invloeden van Egypte zijn aan te nemen, omdat ook de opbouw
der Psalmen van David met de hymnen der Egyptenaren een merkwaardige gelijkenis vertonen. Bovendien hebben de Joden gedurende hun slavernij in Egypte nolens volens het bouwvak geleerd; hun
werkzaamheid bestond immers uit het maken van tichelstenen.
In het tweede millennium voor Christus vinden we vooral in de
vroeg-griekse woningstructuur de levenswijze der mensen terug. Het
Kretenzische huis b.v., bestaat uit een aantal vertrekken die om een
hof zijn gegroepeerd. Als zeevarend volk versterkten de Kretenzers
vrijwel alleen hun vloot, maar vreesden blijkbaar geen vijandelijkheden t.a.v. hun woonstee.
Mycene daarentegen, waar de woning bestaat uit gesloten muren
met slechts één deuropening om een vrijwel vierkante plattegrond,
één ruimte vormend om een centraal opgestelde haard, die dan het
centrum van de woning uitmaakt, omdat Griekenland leefde in een
tijd waar oorlogen, veldslagen en belegeringen aan de orde van de
dag waren. Beide vormen van nederzettingen ontwikkelden zich
echter op regelmatige wijze; geplaveide straten, huizen van meer dan
eén verdieping, riolering en sanitaire voorzieningen.
De Aegeërs woonden dichter op elkaar en hun nederzettingen
ontwikkelden zich tot het type dat we „stad" zouden kunnen noemen. Eigenlijk zijn de paleizen steden op zichzelf. Knossos, Phaestos, Mycene en ook Tiryns. Uitgestrekte hoven, die dienden als
openbare plaats van samenkomst. De mensen leefden als een bijenzwerm, terwijl ook het leven van de koning veel eenvoudiger was en
Menselijker dan in het oosten, waar de koning als een halfgod werd
beschouwd.
In de 9e of de 8e eeuw voor Christus, de tijd die voornamelijk
door Homerus is beschreven, zien we de opkomst van de democratieën. Het boerenbedrijf van de Grieken bestond voornamelijk uit
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landbouw en veeteelt, maar ook de verbouw van wijn, olijven en
andere produkten ontwikkelde zich. De eigen benodigdheden werden zelf geproduceerd. Het harde werken zowel van slaven en huurlingen als voor de familieleden, gold niet als een vernedering. Odysseus beroept zich erop dat niemand hem overtreft in het maaien en
oogsten. Zijn oude vader Laërtes geniet van het werken in de tuin.
Penelope, een koningin, weeft elke dag met haar dienstmaagden in
het paleis.
In de 5e eeuw voor Christus neemt het openbare leven toe, terwijl de belangrijkheid van de woning afneemt. De verschillende
lagen van het volk bevonden zich voor zover het wonen betreft, in
vrijwel gelijke omstandigheden. Het Athene in die dagen was een
vrij rommelig geheel, met in het hart van de stad een centrum, gevormd door de agora of markt, een rechthoekig plein, waaromheen
overdekte stoa's of hallen waren gebouwd, die speciaal waren bedoeld voor het houden van volksbijeenkomsten. Bekend isde Markthal van Attalos II in Athene, welke zelfs 2 verdiepingen telt. De
vrouw neemt aan het openbare leven van die dagen geen deel. Heeft
in het begin der 5e eeuw Elpinice, de zuster van Kimon nog een
belangrijke invloed op de Atheense politiek uitgeoefend, in de tijd
van Perikles was Aspasia met haar persoonlijke invloed op de grote
Atheense staatsman een uitzondering. De democratie bande de vrouwen van de straat: de keuken, de kinderkamer en het Gynaekeum,
een speciaal voor vrouwen en kinderen gereserveerd deel van het
huis, werden haar domein. De structuur van de woning accentueert
dit doordat alle ruimten om een open zuilenhof zijn gegroepeerd
en de woning is omsloten door vrijwel raamloze gevels. De stadsontwikkeling krijgt toch een meer duidelijke vorm. Was het Hippodamus van Milete die in de 2e helft van de 5e eeuw voor Christus
reeds voorschriften gaf voor de aanleg en de hygiëne van de stad,
vooral in de Alexandrijnse periode kregen tal van steden een meer
uitgesproken karakter, merkbaar aan de bekwaamheid waarmede de
wijken zijn aangelegd en de plaats wordt bepaald voor de openbare
gebouwen. Ook komen er de geriefelijke woningen van de meer weigestelden, met hoven en omheinde tuinen.
Dit laatste vinden wij eveneens bij de Romeinen, die natuurlijk
ook een openbaar leven hadden, maar daartegenover het gastenverkeer en het werken in eigen huis kenden.
Bij het Romeinse huis zijn ook hier de vertrekken weer gegroepeerd om een voorhof, het atrium. Het voorhuis inkomend door het
portaal of vestibulum is bestemd voor de heer des huizes en zijn beroep. Aan de andere zijde van het atrium bevond zich de ontvangstzaal of tablinium, waar de afbeeldingen en voorwerpen zich bevonden van voorouders. Deze ontvangstzaal diende meer als intermediair tussen het beroeps- en huiselijk leven, daar hieraan de woon-
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vertrekken grensden, in het achterhuis dus, dat op zijn beurt weer
grensde aan de tuin, de hortus.
Bij de huizen in Pompeii vormde het tablinium de scheiding tussen het atrium en een tweede hof, het peristyleum, waaromheen dan
de woonvertrekken waren gegroepeerd.
Ligt het accent van het U geschetste voor ons doel op het wonen,
de religieuze belevenis, welke in een bepaalde periode aanwezig is,
komt het sterkste naar voren in de concepties van tempels, paleizen
en graven. De menselijke geest blijft steeds prevaleren boven de materie. De zorg voor de woning was dus veel minder, echter toch aanwezig en een niet te verwaarlozen factor. Duidelijk komt evenwel
naar voren, vooral in de Griekse oudheid, dat het leven in de woning
de invloed ondergaat van het openbare leven. Bovendien en dit is
misschien het belangrijkste, de suprematie van het gevoelsleven boven het rationele denken is duidelijk merkbaar.
In de gotiek bereikt later deze suprematie haar hoogtepunt. De
menselijke geest, wortelend in een vast geloof, leidde tot de magistrale concepties, die in de middeleeuwen vorm hebben gekregen.
Het midden van de 15e eeuw brengt een keerpunt wanneer Alberti
de gelijkmatigheid der dingen predikt, die voor het levensbeeld van
de architectuur, grote consequenties met zich mee brengt. Deze
nieuwe gedachte verwerpt de ondeelbaarheid van de gotiek, geeft
de individuele elementen een eigen leven, die in hun individualiteit
een ruimtelijke relatie met elkaar onderhouden. Deze opvatting
is kenmerkend voor de Renaissance. In de latere bouwstijlen werd
het levensgevoel van de mensen in sterke mate beïnvloed door het
koninklijke hof, dat de uitingen der bouwkunst bepaalde. Is het de
pracht van de paleizen en kastelen die de grootste indruk uit die
tijden op ons maken. Met de volkshuisvesting is het daarentegen
niet zobijster gesteld. Het klasse-onderscheid issterk geprononceerd.
Prof. Giedion haalt hierbij aan dat in 1709 Vauban, de beroemde
militaire ingenieur van Lodewijk XIV, de koning erop wees dat wat
„verkeerdelijk de droesem van het volk" wordt genoemd de serieuze
aandacht van de hemelse vorst verdiende. Deze, aldus Vauban, is
zeer belangrijk, met het oog op haar getalsterkte en de diensten die
zij de staat bewijst. Het kostte hem de gunst van de koning, omdat
deze gedachte inhield dat ook de adel en de clerus, evenals het volk
tienden van hun inkomen moesten afstaan.
Giedion beschrijft dan ook de in zijn „Space, Time and Architecture" de eenheid welke steeds merkbaar is tussen denken en voelen,
maar hij constateert tevens dat in onze tijd hiervan geen sprake
meer is. Hij noemt daarbij John Dewey die in zijn "Art and Experience" de vraag stelt of wetenschap en kunst iets gemeen hebben en eigenlijk deze vraag negatief beantwoordt.
Giedion merkt terecht op dat het stellen van deze vraag, alleen
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maar opgekomen kon zijn in een periode waar denken en voelen op
verschillend niveau tegenstrijdig te werk gingen. In een dergelijk
tijdvak verwachten de mensen niet langer dat de wetenschappelijke
ontdekking ook in het rijk van het gevoel haar weerkaatsing vindt.
De negentiende eeuw, waarin de natuurwetenschappen schitterende vorderingen maakten, is oorzaak van wat Giedion noemt de gespleten persoonlijkheid, dat kunstenaars en geleerden, hoewel tijdgenoten, vrijwel alle contact met elkaar hadden verloren. Deze gespleten persoonlijkheid in de onevenmatig gegroeide en in zijn gevoelswereld aan wetenschap noch techniek aangepaste mens, is
symptomatisch voor het huidige tijdperk.
Bleef derhalve de negentiende eeuw op het gebied van de kunst
ver onder de maat, de tweede helft gaf toch tekenen van een bezinning. Cuypers met zijn grote persoonlijkheid trachtte deze bezinning waar te maken door de gothische en romaanse stijl opnieuw
maar dan vernieuwend naar voren te roepen, mede geïnspireerd
door Alberdingk Thym, die nooit moede werd de verloren grootheid der middeleeuwen te betreuren. Echter de bouw van de
Beurs van Berlage in Amsterdam zou voor het verdere denken beslissend zijn.
Een denken dat niet geworteld lag in een a prioristische schoonheidsidee, maar in een sterk besef van sociale verantwoordelijkheid.
Het was de Belgische kunstenaar Henri van de Velde die dit hernieuwde zedelijke besef uitdrukte door te zeggen dat de heersende
architectuur een „leugen" was, één brok bedrog en geen waarheid.
Berlage maakte dit waar door in zijn vormenspraak ook het materiaal zijn eigen waarde en betekenis te geven, door deze te tonen zoals zij waren en aldus aan te geven wat men later functioneel bouwen zou noemen.
Gelijktijdig aan het einde der vorige eeuw groeide het zelfbewustzijn van de massa, de ondergrond van het maatschappelijke leven, de
brede laag der bevolking, waar ternauwernood rekening mee werd
gehouden. Er bestond geen belangstelling voor volkshuisvesting, terwijl het volk toch het onzichtbare fundament en drager van de staat
was.
Heeft in de 19eeeuw de stedebouw wel degelijk betekenis gehad,
dan vinden we deze bij de grote activiteit van Haussman in Parijs.
Zijn stedebouwkundig inzicht heeft, hoewel technisch gericht, een
grote invloed uitgeoefend, op het stadsbeeld van Parijs.
In Engeland waren de „crescents" en de „squares" voornamelijk
riog afgestemd op de adel en rijke kooplieden.
Het sociale besef demonstreert zich vooral in Nederland op ondubbelzinnige wijze met het totstandkomen der Woningwet in 1902.
Deze wet voorzag in de eerste plaats in het saneren van de allerslechtste woningen door onbewoonbaarverklaring en onteigening.
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Aan het Gedenkboek, dat gewijd is aan het 50-jarig bestaan van de
Woningwet, ontlenen we de cijfers, dat het aantal éénkamer woningen in 1900 nog 28,3 % en de tweekamer woningen 30,7 % van het
woningareaal uitmaakten. In 1947 waren deze percentages gereduceerd tot 2,2 resp. 8,2 %.
De woondichtheid tekende ook heel sterk de invloed van de woningwet wanneer we zien, dat in 1900 het gemiddelde aantal personen per vertrek 1,65, in 1930: 0,95 en in 1947, niettegenstaande
het woningtekort 0,90 bedroeg.
Tekent dit het beleidsstreven van de overheid, en wordt hier
voorzien in een betere behuizing voor het gehele volk, de vraag doet
zich voor in hoeverre aan de wezenlijke behoeften van de mens werd
voldaan. Het verbeteren der woontoestanden bleek voor de mens
slechts aanleiding te zijn zijn behoeften aan wooncultuur te demonstreren door op hartstochtelijke wijze de burgerlijkheid, een erfenis
van de vorige eeuw, te beminnen, terwijl de stand van de machinale
produktie toeliet, dat de fabrikant door klakkeloos aan de publieke
vraag te voldoen, de winstfactor liet prevaleren boven het streven
naar een verantwoord produkt. Deze mentaliteit is heden ten dage,
hoewel in een andere gedaante, nog steeds voelbaar, zij het dan dat
de laatstewereldoorlog een sterke verandering heeft teweeggebracht.
Het interpreteren van deze sociale verbetering geschiedde voornamelijk door de architecten. De ontwikkeling, die de laatste jaren
van de 19e eeuw kenmerkte, bleef ook vooral in hen nawerken en
van hen wasBerlage de belangrijkste exponent. Niet alleen de zuivere materiaaltoepassing werd door hem nagestreefd, dit was een verdienste die ook Cuypers voor hen al na stond, maar ook de zinnelijk romantische toevoegingen, die voor Cuypers nog onontbeerlijk
waren, werden door deze architecten afgewezen.
Dat de invloed van Berlage voor de bouwkunst in de 20ste eeuw
groot is,wordt misschien het best getekend door het feit dat toen in
1928 het C.I.A.M. Congrès International Architecture Moderne,
werd gesticht in La Sarraz, hij de enige representant was van de
oude generatie temidden van jongere architecten.
Zien we in een figuur als Adolf Loos in Duitsland voor de eerste
wereldoorlog al een streven de bewuste toepassing van moderne materialen met een consequente vormexpressie, na deze oorlog treden
twee grote figuren op nl. Ie Corbusier en Waker Gropius. Deze
laatste is het die het Bauhaus eerst in Weimar, later in Dessau tot
een begrip maakte voor alles wat met moderne architectuur en kunst
te maken had. Samen met figuren; als Mies van de Rohe, Moholy
Nagy, Paul Klee, Kandinsky en vele anderen streed hij voor de
idee van het Nieuwe Bouwen.
Wijkend voor het Naziregiem, dat voor deze ideeën geen plaats
had, ishij via Engeland naar Amerika gegaan, waar hij het Harvard
Graduate Center bouwde en de Bauhaus idee voortzette, en door
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zijn werk belangrijke invloed had op de architectuur in Amerika.
Le Corbusier isalsfiguur universeler en deze was het, die de mens
tot andere gedachten poogde te brengen, door hem bewust centraal
te stellen in het dagelijks gebeuren. Daarmede kwam ook de woning
in het middelpunt te staan, daar de komst van de machine in de
maatschappelijke verhoudingen een totaal andere levenssfeer tot gevolg had. Om deze gewijzigde verhoudingen te kunnen opvangen
en weer ondergeschikt temaken aan de menselijke geest, ishet noodzakelijk, daar het ambacht plaats maakte voor de industrie, het
accent komt te liggen op het evenwicht tussen de arbeid en de geestelijke en lichamelijke ontspanning. Het treuren om het verlies van
het oude ambacht en het hardnekkig pogen dit te handhaven heeft
dan niet de minste zin en leidt tot valse sentimenten met een negatief resultaat.
Le Corbusier predikte niet alleen, maar aanvaardde de consequenties van zijn denken en poogde door de woning als een goed
functionerend apparaat voor te stellen, deze te realiseren door middel van het gebruik van eigentijdse materialen, die een resultaat opleveren van een volledige vormverandering of zoals Ie Corbusier het
zelf uitdrukte: Reste à savoir quelle est la langue qu'il s'agit de
parler aujourd'hui.
Hierdoor ontstond een nieuwe uitdrukkingskracht en hierin
schuilt het wezen van de moderne architectuur. De vraag, wat is
wonen, wat is een stad, is daardoor een probleem geworden, dat telkens opnieuw werd gesteld en uitsteeg boven een nationaal vraagstuk. Het ishierdoor ook dat de jongere architecten uit de twintiger
jaren van vele landen zich verenigden in het C.I.A.M. om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Le Corbusier vond in de tijd dat hij
zijn gigantische veldtocht begon, weinig waardering. Zijn idee voor
een woongebouw dat in Marseille is gebouwd, is in die eerste jarengeboren als onderdeel van zijn grootse ideaalontwerp, La Ville Radieuse.
Er moesten 30 jaren voorbij gaan, een nieuwe oorlog moest komen, om het woongebouw te kunnen realiseren en thans heeft hij
zijn universaliteit bewezen, in het ontwerp voor een nieuwe hoofdstad in de Punsjaab, Chandigarh.
Stelde uiteraard een klein aantal Nederlandse architecten zich
achter deze idee, ondanks het besef van eigenwaarde vond het bij
het volk weinig weerklank. De toenemende macht van de vox populi, hield geen gelijke tred met de culturele ontwikkeling. De fabrikant die in staat was te maken, wat het meest opgang deed, verdedigde zich door zich te beroepen op de smaak van het publiek, dat
greep naar het klatergoud van pseudowooncultuur, zich daarmee
een gevoel van welstand verbeeldend, welke in wezen in strijd was
met de waarde van zijn persoonlijkheid. Uit deze geest is de old
finish en neo-gothiek ontstaan.
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De oorlog heeft opnieuw bezinning gebracht en er isdan ook een
kentering waar te nemen. Echter nu 10jaren na deze periode, dreigt
men weer in te dommelen. Een groot deel van de industrie —de
verandering tijdig bemerkend — verkopen als voorheen op de smaak
van het publiek, zodat ook in de moderne vormgeving de tendenties van het old finish en de neo gothiek weer boven komen. Gelijktijdig is de drang naar het technisch perfecte merkbaar, waarbij het
gebrek aan inzicht in de menselijke psyche, wel sterk wordt gedemonstreerd door de vervaardiging van een stofzuiger, die behalve
het zuigen van stof onder meer ook mayonaise kan kloppen.
Echter het aantal mensen dat inziet dat de moderne expressie
meer is dan een uiterlijke vormentaal, is vergroot en de strijd tegen
het gemis aan onderscheidingsvermogen is daardoor vooral na de
oorlog een belangrijke stap vooruit gekomen.
De vraag doet zich voor of het gerechtvaardigd is te zeggen dat
we thans in een overgangstijd leven. Ik geloof dit te kunnen beamen, want het gestelde doel is nog heel ver af. Echter is het niet
juist in dit overgangstijdperk een soort overgangsstijl te willen creëren, omdat dit de zuiverheid van het inzicht vertroebelt. Het zoeken naar bewuste, ware vormgeving vandaag, zal zich vanzelf in de
toekomst als een overgangsvorm manifesteren, maar het in deze
stemming bespelen van de publieke smaak is in wezen het kiezen
van een weg van de minste weerstand.
Uitdrukkelijk mag niet worden ontkend, dat het grote publiek
geen smaak zou hebben. Hiervan uitgaan zou betekenen overbodig
werk doen, want dan is alle streven in dit opzicht zinloos, elk
mens heeft in zich de potentie om de schoonheid te onderscheiden
€n een zelfde gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid, die de leugen van de waarheid onderscheidt.
Deze potentie ontwikkelen is een zaak van grote verantwoordelijkheid en het isallengs duidelijk dat dit niet door de architect kan
worden bereikt, en ook nimmer de taak van de architect is geweest,
niet in het verleden en ook thans niet. Zijn taak is een coördinerende en vormgevende.
Een groot deel van onze architecten echter moeten nog hun ivoren toren verlaten en zich verdiepen in de geestelijke gesteldheid
van diegenen voor wie zij werken en van wie zij bovendien deel uitmaken.
Ook echter de wetenschapsbeoefenaar zal uit zijn specialistische
kluis moeten komen, omdat ook zijn geestelijke gesteldheid voor
hem zwaarder zal moeten wegen dan zijn rationeel denken.
De fabrikant, die niet alleen heeft te produceren maar ook moet
leren ontdekken, mede door de kennis van anderen, waar de wezenlijke behoeften van de mens liggen.
Op welke wijze moet nu bij de mensen dat onderscheidingsvermogen worden ontwikkeld.
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De ervaring, vooral op het platteland, heeft mij geleerd, dat de
directe benadering van de mens het meest effectieve is, waarbij ik
juist in dit door architecten vaak verwaarloosde gebied, die geestelijke rijpheid vond, die nodig is om hernieuwde inzichten te aanvaarden. De plattelander, de boer zowel als de landarbeider staat
door zijn instelling ten opzichte van de mechanisatie in de landbouw, meer open voor de meest moderne inzichten, mede dank zij
het werk dat door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst is geschied.
Daarbij komt dat de huisvrouw op het platteland zowel als in de
stad de gelukkig coïnciderende factor is geworden, die ten aanzien
van de wooncultuur in onze tijd een van de belangrijkste positieve
verschijnselen is. Een zeer concrete exponent van deze activiteit is
de stichting van de studierichting Landbouwhuishoudkunde aan de
Landbouwhogeschool.
Het is het onderwijs en wel in het bijzonder het hoger onderwijs
dat de verantwoordelijke taak draagt, de belangrijkste bijdrage te
leveren tot vorming van de geest, die de wetenschap moet leiden.
In dit kader, met als achtergrond het U geschetste, meen ik U in
kennis te moeten brengen met de wijze waarop ik dacht mijn leeropdracht te moeten interpreteren.
Kan men in de titel „de woning en haar bewoning" het begrip
woning nog abstraheren, en het daardoor als een bouwkundig object zien ten aanzien van alle andere factoren het wonen betreffende, in de aanduiding „bewoning" ligt een veel diepere begripsinhoud, omdat dit begrip leidt tot de menselijke sfeer. Hierin wordt
verondersteld de relatie tussen de bewoners en hun woonstede en
niet alleen met hun woonstede, maar ook hun relatie tot de wereld
buiten hun individualiteit of de eigen gezinsgemeenschap.
Hierdoor ontstaat het samenvattende begrip „wonen", dat een
veel wijdere strekking heeft en een sterke correlatie onderhoudt met
de verschillende aspecten van het leven zelf.
In beginsel zien we dus de woning als een centraal gesteld ruimtelijk organisme dat als zodanig afgestemd moet zijn op de bewoners,
waarbij het in de eerste plaats gaat om de primaire eisen, welke gesteld dienen te worden aan een gezonde gezinsontwikkeling. Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van het gezin betekent
uiteraard een zorgvuldige analyse der bevolkingsmilieus. De elementen: streek, het milieu en de sociale status zijn hierbij onmisbare
factoren.
Hoewel deze factoren vrijwel geheel in het sociologische vlak liggen is de architect ten nauwste hierbij betrokken en zijn creatief
denken zal deze als ondergrond dienen te hebben.
Het bewoonbaar maken van het huis (de woning) is direct bij de
organische structuur van de woning zelf betrokken en het zal zo

367

moeten zijn, dat de ruimtelijke orde van de woning zelf inspirerend
moet werken op de bewoners, hoe ook geaard, zodat de keuze van
de aankleding daarmede als vanzelfsprekend in overeenstemming
moet zijn. De elementen die voor het bewoonbaar maken van de woning moeten dienen kunnen drieledig van aard zijn. Deze „dingen om ons heen" kunnen wij onderscheiden in:
1. Het praktische voorwerp, dat dient om het werk in de woning
te verlichten en dat naar aard en vorm als hulpmiddel is afgestemd op hoge eisen van doelmatigheid en optimale bruikbaarheid.
2. Het praktische voorwerp dat niet alleen een hoge mate van
bruikbaarheid eist maar dat tevens bepalend isvoor de sfeer van
het interieur. De vormgeving ervan moet in overeenstemming
zijn met het doel van het voorwerp, dat hoewel verschillend van
vorm op een zelfde niveau, naar inzicht en smaak van de bewoner kan worden gekozen.
3. Het voorwerp dat geen praktische gebruikswaarde bezit, maar
door vorm of aard, een glimlach blijft ontlokken, of in staat is
de beschouwer blijvend te boeien.
Het eerste voorwerp behoort tot het terrein van de industriële
vormgeving.
Het tweede, valt onder de toegepaste kunstnijverheid, voor meubels, stoffen, verlichtingsarmaturen e.d.
De derde groep omvat de produkten der vrije kunstnijverheid
en de kunstvoorwerpen.
Al deze elementen zijn met de woning als middelpunt, binnen de
woning voor de bewoners sfeerbepalend en daardoor kenmerkend.
De reeds genoemde relatie tot de gemeenschap buiten het gezinsleven is in klein verband de relatie met het andere individu en het
andere gezin. In haar volle betekenis breidt zij zich uit tot' het gehele bestel van werken, verkeer en recreatie van de totale gemeenschap, hetgeen we in gekristalliseerde vorm aanduiden met het begrip „stedebouw".
De ruimtelijke ordening van het conglomeraat dat onze steden
zijn, is in al haar geledingen sinds eeuwen een probleem van formaat geweest, en zal in onze gecompliceerde tijd de stedebouwer
dwingen zich in de sociologische, economische, de geografische en
volkshygiënische en vele andere factoren te verdiepen, zodat deze
een substraat vormen voor zijn creatieve arbeid.
Het is van belang na te gaan op welke wijze een en ander in ons
land zowel als in het buitenland geschiedt. Vooral het laatste is van
belang, omdat de stedebouwkunde geen nationaal probleem meer
is, doch een probleem is geworden van internationale waarde.
In de genoemde factoren, stedebouw, woning, interieur, industriële vormgeving, kunst en kunstnijverheid, is het van het allergroot-
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ste belang na te gaan, hoe de mens, die ten slotte het middelpunt
van dit alles is, reageert. Naast en samen met reeds verrichte studies
op dit gebied, zal het onderzoek zich vooral op de bestudering dezer
reacties moeten richten
Uiteindelijk ligt de basis van het onderzoek niet in de idee, dat
het team van architecten en wetenschappelijke specialisten zou zijn
geroepen om van bovenaf hun visies vorm te geven, doch in de werkelijkheid dat de mens het middelpunt isen blijft van hun arbeiden.
Het stimuleren van de persoonlijkheid van de individuele mens
zal hoofdzaak moeten zijn en de methodiek van het onderzoek zal
hiermede rekening moeten houden. Hiertoe moet getracht worden
de middelen te vinden, waardoor de mens zich kan ontwikkelen tot
het formeren van een oordeel over zijn eigen wooncultuur. Het oordeel hierbij van de huisvrouw maar ook van de man, is van het
grootste belang, mits hun de gelegenheid wordt geboden voor zichzelf argumenten te vinden, welke kunnen leiden tot een meer doelbewuste ruimtelijke ordening van hun woning.
Dat destem van de vrouw zich bij de ontwikkeling van onze maatschappij doet gelden, wordt al ondermeer bewezen door de aanwezigheid van de afd. Landbouwhuishoudkunde.
Behoort in het algemeen de academische opleiding te zijn de vorming van de student tot een persoonlijkheid, die bijdraagt tot de
ontwikkeling en opbouw van onze samenleving, zo mag in deze afdeling de student gezien worden als de exponent van de eerder genoemde huisvrouw.
Deze vorming zal moeten bestaan uit het ontwikkelen van het
logisch benaderen der vraagstukken, maar ook in het ontdekken
der vraagstukken zelf.
Het logisch leren denken is daarom primair te stellen, omdat
hierdoor de vraagstukken tot op de kern kunnen worden geanalyseerd. De colleges zullen er op gericht zijn de algemene problematiek in te leiden, waarover zelfstandig een denkbeeld moet worden
gevormd.
Deze materie kan niet zoals in het begin reeds werd genoemd
exact wetenschappelijk zijn, door de aanwezigheid van gevoelsfactoren, die nu eenmaal inhaerent zijn aan elke uiting van kunst, hetzij
in vrije, hetzij in gebonden vorm.
Zo zal ook het vormgevoel in beginsel moeten worden wakker geroepen, om straks vooral in een gebonden kunst als de architectuur,
de relatie tussen vorm en functie te kunnen onderscheiden.
, Zo zal de opbouw van het practicum moeten zijn, het verkrijgen
van eigen vaardigheid door het logisch en ordenend denken bij het
verplaatsen van elementen op kleine schaal waar het de stedebouwkundige studies betreft, op grote schaal waar het de woningelementen aangaat.
De praktische ontwikkeling van het vormgevoel zal moeten ge-
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schieden door het leren hanteren van de tekenstift, waar vooral tot
uiting moet komen het leren zien in drie dimensies, wanneer deze
in het platte vlak zijn weergegeven.
Het vrije schetsen zal daarbij een onmisbaar deel van het practicum uitmaken, evenals het boetseren in klei of plasticine.
Natuurlijk is dit thema schetsmatig en vooral flexibel gehouden.
Het hoofddoel isduidelijk, ni. de vorming van een volwaardige partner van de architect, interieur- en industrieel ontwerper, die in staat
isvanuit het standpunt der gebruiker de problematiek te benaderen.
Afgezien van de directe medewerkers welke voor deze veelomvattende taak onmisbaar zullen blijken, zal het nodig zijn de gewenste samenwerking en onderzoek met architecten, sociologen, medici
en andere wetenschapsmensen enerzijds, bouwers, fabrikanten en
verkopers anderzijds te bevorderen.
Dat ook hiervoor de tijd rijp is, bewijst dan de bereidheid van
enkele belangrijke industrieën in ons land die thans trachten door
coördinatie een positief resultaat te bereiken.
Aan het slot van mijn rede gekomen, zij het mij vergund mijn
eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor
mijn benoeming als lector in de leer van de woning en haar bewoning.
Mijne Heren Curatoren,
Het is op Uw voordracht, dat ik tot dit ambt werd geroepen. Ik
dank U voor het vertrouwen dat Gij in mij hebt gesteld. Het zal mijn
ernstig streven zijn dit vertrouwen waardig te maken.
Mevrouw, Mijne Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het ismij een voorrecht in Uw midden te mogen worden opgenomen. Gekomen in een voor mij in vele opzichten nieuwe omgeving,
hoop ik steeds op Uw steun en advies te mogen rekenen. Ook op
mijn beurt zal ik zoveel als in mijn vermogen ligt, waar Gij dit
wenst, van dienst zijn.
Hooggeleerde Mevrouw Willinge Prins,
Ik ben er trots op met U te mogen samenwerken. De wijze waarop Gij de problemen weet te benaderen, heeft mijn grote bewondering en isvoor mij een stimulans om met de inzet van al mijn krachten mijn bijdrage te leveren, bij de opbouw van de studierichting
..Landbouwhuishoudkunde".
Hooggeleerde Hofstee,
Ik verheug mij er op veel met U in contact te komen. In mijn
rede heb ik reeds laten blijken, van hoe groot belang het sociolo-
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gisch inzicht is voor de architect en stedebouwer. Ik hoop veel van
Uw inzicht te leren, en koester dan ook grote verwachtingen van een
samenwerken met U.
Hooggeleerde Bruin,
Het islang geleden, dat ik Uw colleges volgde, en ik ben U dankbaar voor de collegialiteit, waarmee Gij mij tegemoettrad toen wij
in deze nieuwe situatie de kennismaking hernieuwden. Gaarne zal
ik in de toekomst van Uw rijke ervaring gebruik maken, en Uw inzichten toetsen aan de mijne.
Hooggeleerde Den Hartog,
Uit de gesprekken die wij de laatste maanden met elkaar voerden, heb ik Uw helder oordeel en kritische geest lerem waarderen.
Ik ben verheugd, dat wij ook in de toekomst veel contact met elkaar
zullen hebben.
Edelgestrenge Royackers,
Het was de Stichting voor de Landbouw, thans het Landbouwschap, dat mij in aanraking bracht met de problemen welke er voor
een architect in de agrarische sector lagen. Het werk dat ik daar
mocht doen is in belangrijke mate door U gestimuleerd. Voor Uw
vertrouwen in mijn enthousiasme zal ik U steeds dankbaar blijven.
Ik hoop ook daarom dat wij nog veel met elkaar in contact zullen
blijven, niet alleen uit hoofde van Uw positie in het Landbouwschap, maar ook omdat de vele gesprekken welke in de persoonlijke
sfeer lagen, voor mij heel veel hebben betekend.
Heren Functionarissen van het Landbouwschap,
Met velen van U ben ik dikwijls in contact geweest en ik behoud
daar de plezierigste herinneringen aan. In het bijzonder wil ik U
heren, Van Eyck, Grevers, Schortinghuis en Wijnberg danken voor
de wijze waarop iksteeds op Uw raad en daadwerkelijke steun mocht
rekenen.
Dank ook aan mijn naaste medewerkers, Mejuffrouw Van de
Bergh en de Heer Pouw, voor de wijze waarop zij mij bijstonden in
het werk, maar ook vooral voor de teamgeest welke zij bleken te bezitten.
Hooggeschatte Heer Snellebrand,
De banden met de Academie van Bouwkunst zijn nog steeds niet
verbroken. Aan U, die meer als mentor dan als Directeur optrad,
ben ik door de vele gesprekken die wij voerden, veel dank verschuldigd. Ik hoop dat ook in de toekomst Uw wijs inzicht mij tot lering
mag strekken.
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Dames en Heren Studenten,
In mijn rede heb ik naar voren willen brengen de belangrijke
plaats diedemens in deze dynamische maatschappij inneemt, ende
relatie die hij onderhoudt met de dingen om hem heen. Hetzal
mijn taak zijn, U in deze materie in te leiden, opdat Gijin de taak
die Gijstraks zult moeten vervullen, alseenvolwaardig partner van
stedebouwkundige, architect, interieur- enindustrieel ontwerper, de
problemen opeigen wijze zult kunnen benaderen.
Dit inleiden betekent, datveel samen zalmoeten worden gedaan.
Van Uwzelfwerkzaamheid hangt veel af. Echter steeds zult gijmij
bereid vinden, om U zoveel als in mijn vermogen ligt terzijde te
staan.
Vrienden en collega's,
Het zalvooral de architectenwereld zijn, die mij het nodige materiaal moet verschaffen om in dit mijn ambt te kunnen bouwen.
Ik hoop op U allen te kunnen rekenen.
Ik bengelukkig datik deel maguitmaken vandejonge architecten werkgroep „Demeter" diepoogt daadwerkelijk bijte dragen tot
de vernieuwing vande inzichten ophet terrein vanhet bouwen.
Lieve Moeder,
In U leeft de gedachtenis aan vader nogsteeds voort, U beiden
zal ik mijn leven lang dank verschuldigd blijven, omdat Gij indie
moeilijke eerste tijd mijde grootste steun verleende.
Lieve Vrouw,
Buiten datwatonsreeds bindt, ishet Uwinzicht datmij kracht
gaf omin moeilijke situaties door tezetten. Uwvertrouwen in mijn
idealen zalmijdeze kracht blijven schenken.
Ik hebgezegd
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24. DE O E C O L O G I E TE MIDDEN DER
ZOOLOGISCHE DIFFERENTIATIE
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE ALGEMENE DIERKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 6 NOVEMBER 1956 DOOR

D R . H. K L O M P
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij
allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert,
Zeer geachte toehoorders,
De student, die in het begin van deze eeuw dierkundige colleges
volgde, kreeg volgens tegenwoordige opvattingen een eenzijdige opleiding. De zoölogie, die in die tijd aan de Universiteiten gedoceerd
werd bestond in hoofdzaak uit de vergelijkende ontleedkunde van
de gewervelde dieren en de vormleer en systematiek van de lagere
dierlijke organismen. Het is duidelijk, dat dit ten nauwste verband
hield met de ontwikkeling van de verschillende richtingen binnen
het vak. Wel waser omstreeks de eeuwwisseling reeds een duidelijke
differentiatie in de biologie merkbaar, maar deze was nog nauwelijks in het zoölogisch onderwijs binnengedrongen.
Ik wil trachten de ontwikkeling van de dierkundige onderwetenschappen zeer in het kort te schetsen. Slechts bij één vak, de oecologie, zal ik uitvoerig stilstaan. Ik doe dit met een tweeledig doel.
Enerzijds wil ik hierdoor de aard der betrekkingen, die tussen de
verschillende biologische subwetenschappen kunnen bestaan, weergeven. Anderzijds hoop ik het eigen karakter van de oecologie zodanig te belichten, dat hieruit de veelzijdigheid van dit jonge vak,
dat nog weinig toepassingen heeft gevonden, voldoende duidelijk
wordt. Ik zal mij hierbij primair op een zoölogisch standpunt plaatsen. Voor een goed inzicht in de oecologische vraagstelling is het
evenwel niet doenlijk de botanische aspecten van het vak geheel
terzijde te stellen.
Laten wij een ogenblik terugkeren naar het midden van de vorige
eeuw, de tijd, waarin Darwin zijn beroemd geworden boek „The
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origin of species by means of natural selection" het licht deed zien.
De vormleer en de ontleedkunde, met inbegrip van de studie der
embryonale stadia en de rangschikkingsleer of systematiek der dieren waren toen reeds ver gevorderd. Toch krijgt de anatomie eerst
omstreeks de eeuwwisseling een meer functioneel karakter en ook
de embryologie bouwt onder Roux pas in de laatste decenniën van
de vorige eeuw een meer causale vraagstelling op en ontwikkelt
zich tot experimentele of fysiologische embryologie. De systematiek
boekt onder invloed van het Darwinisme een grote vooruitgang
in de tweede helft van de vorige eeuw, waarbij het natuurlijke
indelingssysteem ontstaat, waaraan de afstamming of fylogenie der
dieren ten grondslag ligt. In betrekkelijk recente tijd ontwikkelde
zich binnen dit vak een richting, waarin het probleem der soortvorming centraal staat. Deze nieuwe richting kon ontstaan, omdat
de ordening, indeling en beschrijving in enkele diergroepen om zo
te zeggen „klaar" was.
De fysiologie, die alle processen onderzoekt, die zich binnen
het organisme afspelen, was omstreeks 1850 reeds oud, maar had
nog voornamelijk betrekking op de mens. Wel experimenteerde
nien reeds aan enkele vogels en zoogdieren, waardoor men vele belangrijke functies had leren kennen, zoals die van de spijsverteringssappen, het hart en de bloedsomloop en de spiercontractie, maar
een vergelijkende fysiologie, die de levensverrichtingen der dieren
uit zeer verschillende diergroepen bestudeert, ontwikkelt zich pas
in het begin der twintigste eeuw. Nog later maken de biochemie en
de endocrinologie zich door specialisatie uit de algemene fysiologie
los.
Andere vakken stonden in Darwins tijd nog in de kinderschoenen. Zowasomstreeks 1840 de celkern ontdekt en werd de algemene
celtheorie opgebouwd, die de stelling verdedigde, dat alle organismen uit cellen waren opgebouwd. Spoedig daarna ontdekte men
de cel- en kerndeling. Een grote vlucht namen de cel- en weefselleer echter pas aan het eind van de negentiende eeuw door de verdere ontwikkeling van het microscoop. Eerst in de twintigste eeuw
verkrijgt de histologie een causale vraagstelling door de methode
van Harrison en Carrel om weefsels op voedingsbodems te kweken.
Onder invloed van de evolutieleer van Darwin, waarin het mechanisme van de verandering der diersoorten een voor velen aanvaardbare basis verkrijgt, hebben zich verschillende biologische
subwetenschappen ontwikkeld, die direct of zijdelings met het probleem der soortsverandering verbonden zijn, zoals de palaeozoölogie
en de fylogenie, die de fossiele diervormen en hun veranderingen
bestuderen, de zoögeografie, die een verklaring zoekt voor de verspreiding der dieren op aarde en de erfelijkheidsleer, die studie
maakt van de structurele basis der erfelijke eigenschappen, van
hun overerving en de mutaties, die er in kunnen optreden. De ont-
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wikkeling van het laatste vak kreeg eerst een krachtige stoot door de
herontdekking van de wetten van Mendel omstreeks 1900.
Het was alweer Darwin, die het waarnemen, van het gedrag der
dieren stimuleerde. Vóór zijn tijd zag men de dieren zeer antropomorf en vatte men hun uitingen zeer menselijk op. Later ontwikkelde zich deze richting van onderzoek tot de dierpsychologie,
waarin men de subjectieve verschijnselen, zoals sentimenten, emoties en verwachtingen centraal stelt. In betrekkelijk recente tijd
vormde zich de etologie, die zich ten doel stelt de gedragingen van
dieren in ketens van oorzaak en gevolg te analyseren.
Dit uiterst summiere overzicht van de ontwikkeling der verschillende richtingen in de biologie maakt het begrijpelijk, dat
vele vakken in het begin van de twintigste eeuw nog geen onderdeel uitmaakten van de zoölogische opleiding. Thans, vijftig jaren
later, is dit geheel anders. Hoe snel de differentiatie zich heeft voltrokken moge blijken uit het grote aantal vakken, waarvan een
zoölogisch student thans moet kennis nemen en waaruit hij voor
specialisatie een keus kan doen. Ik noem systematiek, vergelijkende
anatomie, vergelijkende fysiologie, endocrinologie, biochemie, biofysica, embryologie, cytologie, zoögeografie, palaeozoölogie, erfelijkheidsleer, parasitologic, toegepaste entomologie, oecologie en etologie.
De zoölogie geeft dus een sterke specialisatie te zien. Geen van
de richtingen kan zich echter geheel losmaken van alle overigen.
Hun onderlinge band is vaak zo nauw, dat de groei van het ene
vak sterk afhankelijk is van de vorderingen in andere richtingen.
De aard der betrekkingen, die tussen de verschillende subwetenschappen kunnen bestaan, wil ik trachten weer te geven aan de
hand van de oecologie. Dit vak kwam tot nu toe niet ter sprake.
Toch is het, zoals men in de meeste handboeken lezen kan, reeds
zeer oud. Wanneer we uitgaan van de door Haeckel in 1878 gegeven
definitie: oecologie is de wetenschap, die de betrekkingen bestudeert tussen levende organismen en hun biotisch en abiotisch
milieu, dan kunnen we teruggaan tot Aristoteles, die in zijn „Historia Animalium" reeds wijst op de afhankelijkheid van het voorkomen van bepaalde diersoorten van de fysiognomie van het woonterrein. Toch kwam de oecologie als tak van wetenschap eerst omstreeks 1920 tot sterke ontwikkeling, terwijl het vóór die tijd uit een
vrij populaire vorm van biologie bestond, die we gewoonlijk met
de naam „natuurlijke historie" aanduiden. Het vak is dus zeer jong
,en eerst in recente tijd ontwikkelt zich een lijn in de vraagstelling
van de vele problemen, die onder het etiket „oecologie" worden
bestudeerd.
Om een beeld te krijgen van de plaats van de oecologie te midden
der biologische subwetenschappen zijn we gedwongen door te dringen in de oecologische vraagstelling. Gaan we hierbij uit van de zo-
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juist genoemde definitie van Haeckel — onderzoek van het verband
tussen het organisme en het milieu — dan stuiten we op een moeilijkheid.
Het milieu is de omgeving waarin het organisme woont of verblijft. Het wordt in de oecologie opgevat als een complex van factoren van zeer verschillende aard, die men splitst in abiotische en
biotische. Tot de eersten rekent met de fysico-chemische eigenschappen van de bodem, het water en de atmosfeer. Onder de tweede groep brengt men alle organismen, die het milieu bewonen, dus
zowel het studie-object, als diens soortgenoten als alle andere soorten van dieren en planten.
Een organisme onderhoudt evenwel betrekkingen met milieufactoren, die we niet tot de oecologie rekenen, maar tot de psychologie, de etologie, de sociologie of de fysiologie. Ik noem de door
Von Frisch zo bekend geworden bijendans en het baltsgedrag van
vogels als voorbeeld van psycho-etologische betrekkingen met biotische milieufactoren en de invloed van de daglengte op de voortplantingscyclus van gewervelde dieren als voorbeeld van een fysiologische betrekking met een abiotische milieufactor.
Bij het onderzoek van deze betrekkingen staat het verschijnsel
centraal en men tracht dit in ketens van oorzaak en gevolg te analyseren. Het begrip milieu wordt hierbij geheel losgelaten. Voor
de oecoloog is dit onbestaanbaar, omdat deze juist de plaats van het
organisme in het milieu centraal stelt. Dit uitgangspunt van de
oecologie zal ik in het nu volgende verder uitwerken.
De aarde wordt bewoond door een groot aantal soorten van organismen. Slechts zeer weinigen zijn kosmopolitisch. De meesten
bewonen slechts een deel van een continent en binnen hun verbreidingsgebied komen zij geenszins regelmatig voor. Dit komt, doordat elke soort zeer bepaalde eisen aan zijn woonterrein stelt. Dit
heeft tot gevolg, dat de soorten waarvan de eisen grotendeels overlappen in eenzelfde gebied of zelfde terreintype voorkomen. Het
geheel van organismen, dat zo'n bepaald gebied bewoont, heeft men
een levensgemeenschap of biocoenose genoemd. De grenzen van zo'n
terreintype worden bepaald door de fysico-chemische eigenschappen
van de bodem, de atmosfeer of van het water. Het karakter van de
vegetatie wordt in de praktijk als indicator gebruikt.
Hoewel de verschillende levensgemeenschappen onderling sterk
kunnen verschillen in de specifieke en kwantitatieve samenstelling
van hun organismen is het wezen van hun organisatie steeds gelijk.
Ik zal dit toelichten door uit te gaan van de kringloop van de stof.
Een van de kenmerken van het leven is de stofwisseling, waarbij
uit het milieu opgenomen stoffen worden omgezet tot energie en
bouwstoffen. Hierbij ontstaan eindprodukten, die weer in het
milieu worden uitgescheiden.
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Bij de energie-produktie, de z.g. dissimilatie, welke nodig is voor
handhaving van het leven van het protoplasma, voor beweging en
voor energie-vragende opbouw of z.g. assimilatieprocessen, wordt
waterstof aan meestal organische stof onttrokken en via een reeks
van chemische enzymreacties aan zuurstof gebonden, een proces, dat
bekend is onder de naam van oxybiose of ademhaling.
Een belangrijke groep van organismen verkrijgt evenwel de benodigde energie door intramoleculaire omzettingen van organische
stoffen, zonder dat hiervoor zuurstof uit het milieu wordt opgenomen. Deze processen zijn bekend onder de naam van anoxybiose of
gisting en rotting.
Bij de produktie der bouwstoffen vinden intracellulair zeer vele
chemische omzettingen plaats van organische en anorganische stoffen. Hierbij worden bouwstoffen verkregen, welke nodig zijn bij de
groei en de instandhouding van het organisme.
Zowel voor de energie-levering als voor de produktie van bouwstoffen is dus organische stof nodig. Er zijn nu twee groepen van
organismen, die essentieel verschillen in de wijze, waarop zij de organische stof verkrijgen.
De eerste groep, bestaande uit z.g. autotrofe organismen, is in
staat organische stof te synthetiseren uit anorganische bouwstenen.
De hiervoor benodigde energie wordt door een aantal van hen verkregen door de oxydatie van anorganische stoffen. Verreweg de
grootste groep — de gekleurde, voornamelijk groene planten — ontleent de energie echter aan de zon. Met deze energie wordt koolzuur
tot organische stof verwerkt, waarbij meestal water als waterstofdonator optreedt. In het hierna volgende zullen we beide groepen
van organismen aanduiden met de naam producenten.
Alle andere organismen —de consumenten, waaronder dus alle
dieren en de mens —zijn z.g. heterotroof en zij onttrekken hun
organische stof direct of indirect aan de eerste bron.
De primaire consumenten, die hun organische stoffen direct aan
de producenten onttrekken omvatten verschillende groepen van
organismen. In de eerste plaats degenen, die voortbestaan ten koste
van de levende producent, voornamelijk fytofage of herbivore dieren. In de tweede plaats de organismen, die leven ten koste van de
afgestorven producent, de z.g. saprofagen en saprofyten, waaronder
de zeer talrijke schimmels en heterotrofe bacteriën.
Desecundaire en lager gerangschikte consumenten verkrijgen hun
organische stof door het nuttigen van primaire respectievelijk secun,daire consumenten. Hieronder vallen dus alle carnivore dieren of
roofvijanden en de schimmel- en bacterie-eters, zoals een aantal
Protozoa, Nematoda en Collembola.
Hiervoor zei ik reeds, dat de eindprodukten der stofwisseling van
de organismen in het milieu worden uitgescheiden. Het is duidelijk, dat het leven een relatief kort voortbestaan zou hebben, wan-
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neer deze eindprodukten niet weer beschikbaar kwamen voor de
producenten. Een aantal van deze stoffen kunnen na de uitscheiding
direct door de autotrofe organismen worden opgenomen. Andere
ondergaan een reeks chemische omzettingen door opname in de
stofwisselingsprocessen van andere organismen, voornamelijk bacteriën, wier uitscheidingsprodukten voor de producenten opneembaar zijn.
De stof is dus onderhevig aan een kringloop. De wegen, welke
verschillende elementen in deze kringloop afleggen zijn sterk gevarieerd. Maar ook kunnen verschillende atomen van een zelfde
element — hoewel aanvankelijk bijvoorbeeld in dezelfde plant voorkomend — zeer verschillende wegen bewandelen. De oorzaken hiervan zijn het bijna steeds sterk samengestelde karakter van de levensgemeenschappen waarin zich de kringloop van de stof afspeelt en
het eigen karakter van de stofwisseling der verschillende vormen
van organismen.
Het wezen van de organisatie der verschillende levensgemeenschappen isechter dezelfde: producenten bouwen de organische stof
op, saprofyten, vooral bacteriën en op het land ook schimmels breken de stof af. Tussen beide groepen bevinden zich vele voedselketens van consumenten, als fytofagen, saprofagen en carnivoren,
die in de kringloop van de stof waarschijnlijk geen belangrijke
directe rol spelen. Immers, de fytofage en saprofage dieren nuttigen
in het algemeen slechts een klein deel van de aanwezige voedselvoorraad.
De kringloop voorkomt een uitputting van de voedselbronnen.
Hij is een voorwaarde voor de handhaving van de levensgemeenschap. Het onderzoek, er van bestaat enerzijds uit een analyse van
voedselrelaties, anderzijds uit metingen van stofomzettingen bij de
stofwisseling der organismen.
De voedselbetrekkingen zijn zeer gecompliceerd, omdat vele dieren polyfaag zijn. Daardoor zijn deze kwalitatief nog slechts zeer
onvolledig voor relatief eenvoudige levensgemeenschappen uitgewerkt. Een kwantitatieve analyse, waarin de stofoverdracht bijvoorbeeld in energiekwanten wordt uitgedrukt, is voor groepen van
organismen in zo'n eenvoudige biocoenose uitgewerkt door Lindeman, maar ook dit werk is nog op vele punten onvolledig.
Ook de biochemische richting van onderzoek van de stofkringloop staat nog aan het begin. Grote moeilijkheden ontmoet men hier
bij het meten van stofomzettingen in de grond, zoals bijvoorbeeld
de afbraak van eiwitten. Op dit punt zal nog zeer veel biochemisch
en microbiologisch onderzoek nodig zijn om het oecologisch inzicht
te verdiepen.
De vraag hoe de levensgemeenschap zich kan handhaven heeft
echter ook andere aspecten. Veel onderzoekers kozen als uitgangs-
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punt de vraag hoe of de afzonderlijke soorten hun plaats in een
bepaalde biocoenose verkrijgen en hoe zij zich daarin handhaven.
Hieruit ontstonden zelfs min of meer gescheiden richtingen van
onderzoek: de verspreidings-oecologie en de populatie-dynamiek
of studie der aantalsregulatie. Ik zal de gedachtengangen van beide
richtingen verder uiteenzetten.
Bij de studie van de verspreiding van een diersoort valt ons
op, dat deze binnen zijn verspreidingsgebied niet overal in gelijke
aantallen voorkomt. Er zijn veel terreintypen waarin het dier geheel ontbreekt en verder is zijn talrijkheid in verschillende terreinvormen, die hij wel bewoont, zeer verschillend. Dit verspreidingsmozaïek dankt zijn ontstaan voor een belangrijk deel aan een actieve
keus van de diersoort zelf. Zulk een keus komt tot stand, doordat
het dier aangeborenerwijs op specifieke wijze reageert op bepaalde
prikkels, die uitgaan van abiotische en biotische milieufactoren.
Zo reageren lagere dieren vaak sterk op licht, temperatuur en
vochtigheidsprikkels. Men kan dit aantonen door hen te brengen in
een gebied, waar een bepaalde milieufactor, b.v. de lichtsterkte of
de temperatuur een verloop heeft. De dieren vertonen dan voorkeur voor een bepaald traject van deze factor, welk men het optimum heeft genoemd.
Worden de dieren nu blootgesteld aan een waarde van de factor,
die relatief sterk van dit optimum afwijkt, dan reageren zij hierop,
door deze omstandigheid te mijden. In het natuurlijk milieu leidt
dit er toe, dat het dier vooral daar voorkomt, waar de milieufactor
voor hem optimaal is.
Om een goed inzicht te verkrijgen in het meest gunstige milieu
zouden we op de zojuist besproken wijze voor elke factor het optimum kunnen vaststellen. We stuiten dan evenwel op de moeilijkheid, dat het optimum voor een bepaalde factor zich kan verschuiven onder invloed van een verandering van een tweede milieufactor.
Dit bemoeilijkt de analyse van het meest gunstige milieu, zodat
het verkrijgen van inzicht in de rol, die de vele milieufactoren
samen spelen bij deverspreiding van een diersoort niet eenvoudig is.
De hogere dieren gaan bij hun terreinkeus veel minder af op
fysische milieufactoren dan de lagere. Het best is dit onderzocht
voor vogels. Hier zijn het vooral de structuur van het terreinoppervlak en de opbouw van het vegetatiedek, die een rol spelen.
Elke diersoort stelt dus specifieke eisen aan zijn woonterrein.
Als logische voortzetting van de vaststelling van deze eisen volgt de
vraag naar de functie van de terreinvoorkeur. Bij onderzoek hiervan blijkt meestal, dat de reactie van het organisme op de prikkel,
de milieufactor dus, tot gevolg heeft, dat zijn levenskansen stijgen.
Men zegt daarom, dat de reactie doelmatig is met het oog op het
voortbestaan van de soort. In sommige gevallen kan men dit een-
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voudig vaststellen. Zo blijkt, dat een gedwongen verblijf van organismen bij temperaturen, die relatief sterk van hun optimum afwijken een hoge mortaliteit tot gevolg kan hebben, terwijl de sterfte
onder optimale omstandigheden gering is.
In andere gevallen vraagt de vaststelling van de doelmatigheid,
de biologische betekenis van de reactie een veel uitgebreider causaal
onderzoek, dat soms op grote moeilijkheden stuit. Zo ishet niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, om aan te tonen, dat de voorkeur van de
kievit voor terrein zonder boomgroei de levenskansen verhoogt.
Immers, men zou daartoe de voortplantingsresultaten van een groot
aantal dieren op terreinen met en zonder verspreide boomgroei,
onder overigens gelijke omstandigheden moeten bestuderen. Dit
wordt zeer sterk bemoeilijkt, omdat de kievit de terreinen met
boomgroei mijdt en experimenteren is uitgesloten.
Met het vaststellen van het effect van de terreinvoorkeur op de
levenskansen van het organisme is ons onderzoek evenwel niet ten
einde. We zullen eveneens moeten nagaan waarop het effect berust.
Waar dit is onderzocht, is in veel gevallen een duidelijke correlatie
gevonden tussen de voorkeur voor een bepaald milieu en de structuur en levensverrichtingen van de soort. Zo is bekend, dat de binding van waterdieren aan een bepaalde zoutconcentratie verband
kan houden met hun osmoregulatie; bij sommige landdieren is de
voorkeur voor een vochtige omgeving gecorreleerd met hun waterhuishouding, om enkele voorbeelden te noemen. Het is duidelijk,
dat voor het verkrijgen van een goed inzicht in deze bindingen aan
het milieu vaak diepgaand fysiologisch onderzoek van de levensverrichtingen nodig is.
Een correlatie tussen een milieuvoorkeur en de bouw van het
dier is ook meermalen gevonden. Soms ligt deze direct voor de
hand. Men vergelijke bijvoorbeeld de zware lichaamsbouw van de
olifant, die hem in staat stelt de dichte oerwoud-begroeiing te doorbreken, met het op snelle verplaatsing gespecialiseerde voortbewegingsmechanisme van de antiloop, die voorkeur heeft voor open
terrein.
In andere gevallen moet zo'n correlatie moeizaam opgedolven
worden. Zo vond de Finse onderzoeker Palmgren, dat de matkopmeeszichgemakkelijk gedurende enige tijd met derug naar beneden
hangend in de twijgen kan bewegen. Een nauw verwante soort, het
goudhaantje, kan dit niet en daarom mijdt dit vogeltje de afhangende twijgen van de berk. Na uitvoerig anatomisch onderzoek
bleek dit samen te hangen met een verschil in aanhechting van een
pootbuigspier, waardoor deze bij de mees aan een grotere hefboomarm werkt.
In weer andere gevallen is het voornamelijk het gedrag, dat de
binding aan een bepaald milieu met zich meebrengt.
Dit overzicht laat zien, dat verdieping van het oecologisch inzicht

in deze gevallen slechts mogelijk is door fysiologisch, morfologischanatomisch en etologisch onderzoek.
Andere biologische subwetenschappen hebben de resultaten van
de verspreidings-oecologie echter weer nodig om zelf vooruit te
komen. De zoögeografie is hiervan een duidelijk voorbeeld. Deze
wetenschap zoekt een verklaring voor de verbreiding der dieren
op aarde en is dus zeer gebaat bij een grondige kennis van hun verspreidings-oecologie. De onderzoeker, die hiermee gewapend is, zal
bijvoorbeeld verbreidingsgrenzen, die klimatologisch bepaald zijn,
causaal kunnen verklaren.
We zien dus, dat aangeboren reacties op zeer verschillende milieufactoren de dieren in het algemeen naar woongebieden loodst, waar
hun levenskansen hoger zijn dan elders. Dit berust hierop, dat de
dieren fysiologisch, morfologisch en etologisch in dat milieu passen. Men zegt ook, dat de dieren aan hun woonterrein zijn aangepast. Men kan hun organisatie dan ook alleen begrijpen tegen dat
milieu als achtergrond.
Ook in de meest gunstige milieus sterft echter een aanzienlijk
deel der dieren zonder dat seniliteit hierbij een rol speelt. De doelmatigheid der aanpassingen is dus betrekkelijk. Ik zal dit nader toelichten aan een voorbeeld.
In het dennenbos leeft de vlinder van de dennenspanrups. Deze
vlinder reageert tijdens de ei-afzetting op prikkels —waarvan de
aard overigens onbekend is — uitgaande van de dennetwijgen, hetgeen er toe leidt, dat de eieren op dennenaalden worden afgezet.
Deze reactie is doelmatig, want de larven kunnen slechts leven
van dennenaalden, zoals gemakkelijk is aan te tonen.
De reactie van de rupsen op lichtprikkels is zodanig, dat zij voornamelijk 'snachts vreten en overdag in gestrekte houding plat tegen
een dennenaald rusten. Deze reactie is doelmatig, omdat een bewegende, etende rups voor een roofvijand, die met de ogen zoekt, meer
opvalt dan een rustende. Daar komt nog bij, dat het kleurpatroon
der dieren een groene grondtoon heeft, die gelijk is aan die der
naalden en deze kleur door een fijn wit overlangs bandje uiteenvalt
in groene banen ter breedte van een dennenaald. De rups is dus
etologisch en morfologisch aangepast aan zijn milieu. Deze twee
onderdelen van de organisatie van het dier vormen een ondeelbaar
geheel, dat alleen tegen de achtergrond van het milieu begrijpelijk is.
De doelmatigheid van de reactie van de vlinder — de ei-afzetting
op de dennenaalden —zal vrijwel steeds absoluut zijn. Alleen in
geval van overbevolking zullen er rupsen door voedselgebrek omkomen.
De doelmatigheid van de reactie der rupsen is daarentegen
betrekkelijk, want men kan waarnemen, dat rupsen in de beschreven
rusthouding door vogels worden buitgemaakt. Toch nemen we aan,
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dat zulke eigenschappen van gedrag en kleurpatroon de levenskans der dieren vergroten. Dit is voor verschillende rupsensoorten
zowel experimenteel als door meting in het veld bewezen.
Het is dus zeer moeilijk — zo niet onmogelijk — om aan de doelmatigheid een maatstaf toe te kennen voor wat betreft haar bijdrage
tot handhaving van de soort. Dit realiseren we ons vooral, wanneer
we zien, dat in een zelfde milieu soorten met een extreme vorm van
schutkleur leven naast soorten, die minder gecamoufleerd zijn, zoals blijkt uit het verschil in risico, dat zij lopen ten opzichte van hun
gemeenschappelijke roofvijanden. Beide soorten handhaven zich
echter in hetzelfde milieu.
We moeten dit waarschijnlijk zo zien, dat deze diersoorten zich
naast elkaar kunnen handhaven, omdat de systemen, welke hun
dichtheid reguleren grotendeels gescheiden zijn, of anders gezegd,
het aantal van de ene diersoort legt geen beperkingen op aan het
aantal van de andere soort.
Dit wordt anders, wanneer de beide diervormen samen het woonterrein niet of slechts weinig dichter kunnen bevolken dan elk van
hen afzonderlijk. Er is dan een beperkt aantal plaatsen en deze kunnen slechts door een van beide vormen worden bezet. Dit zal optreden, wanneer ze zoveel eigenschappen gemeen hebben, dat hun
voortplanting en mortaliteit door nagenoeg dezelfde factoren worden beïnvloed. In dit gevalzullen van de vorm met de beschermende
kleur, die de grootste levenskans heeft, procentsgewijs meer nakomelingen zich voortplanten, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot verdwijnen van de vorm met de kleinste levenskansen.
Zulk een proces kan optreden tussen twee genetisch verschillende
vormen van dezelfde soort, z.g. mutanten. In dit geval spreekt men
van natuurlijke selectie en het proces leidt tot verandering van een
bepaalde eigenschap van de diersoort. De nieuwe vorm van de eigenschap geeft het dier een grotere levenskans dan de oude vorm. Dit
feit heeft bovendien in belangrijke mate bijgedragen tot het ontstaan van de nieuwe vorm van die eigenschap.
Ik zal het ontstaan van mutanten en andere genetische achtergronden van het proces der soortsverandering niet bespreken. Dit
behoort tot het terrein van de evolutieleer. Ik wil er slechts op wijzen, dat de oecoloog een belangrijke bijdrage moet leveren tot ontwikkeling van deze tak van wetenschap.
Het ligt voor de hand, dat van mutanten van een zelfde soort in
het algemeen de aantallen door een zelfde mechanisme zullen worden gereguleerd. Bij verschillende soorten —zij het vooral onder
de dieren nauw verwante soorten — komt een grotendeels overlappen van hun regulerende systemen echter ook voor. Bewonen zulke
soorten hetzelfde terrein, dan treedt er concurrentie op, welke er
toe leidt, dat de ene soort door de andere wordt verdrongen. Bij
dieren komt dit voor, wanneer twee nauw verwante soorten, die
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aanvankelijk in gescheiden gebieden hebben geleefd, door uitbreiding van hun verspreidingsgebied met elkaar in contact komen. In
de terreinen, welke zij gemeenschappelijk bewonen, treedt dan concurrentie op, waarbij een van beide verdwijnt. Dit laatste is waarschijnlijk zeer vaak gebeurd, maar het laat geen sporen na.
Bij planten schijnt een in principe overeenkomstige concurrentie
vooral op te treden bij de verdringing van de ene levensgemeenschap door de andere, een proces, waarop ik straks nog in het kort
zal terugkomen.
Een andere richting van onderzoek, waarvan ik de bespreking
in uitzicht stelde, is die van de aantalsregulatie of populatiedynamiek. Bij de vorige richting stond het verkrijgen en handhaven
van de plaats centraal; hier de handhaving van de aantallen.
Volgt men in een bepaald gebied het bevolkingsverloop van een
diersoort over een lange reeks generaties door schatting van hun
dichtheid, b.v. het aantal grondbewonende aaltjes per cm3, het aantal in de bodem overwinterende vlinderpoppen per m2 of het aantal vogels per ha, dan is het verloop als regel grillig. Er treden fluctuaties op, maar deze liggen om een gemiddelde waarde, die met de
tijd constant blijft en bovendien zijn in het algemeen de amplituden
der oscillaties niet groot.
Hieruit is te concluderen, dat op de lange duur het aantal dieren
dat er — om zo te zeggen — bijkomt, gelijk is aan het aantal, dat er
af gaat, of anders gezegd: de voortplanting plus de immigratie zijn
gelijk aan de sterfte plus de emigratie. Daar dit laatste van de ene
generatie op de volgende maar zeer zelden het geval is ontstaan er
overschotten en deze veroorzaken het grillig verloop van de bevolkingscurve.
Dit laatste neemt niet weg, dat er een sterke regulatie der aantallen werkzaam moet zijn. Immers, extreme dichtheden komen
zelden voor en bovendien hebben zij een kortstondig bestaan en
worden als regel gevolgd door een waarde, die dichter bij het gemiddelde dichtheidsniveau ligt.Zo'nregulerende werkingkomt tot stand
door wijziging van de invloed van een of meer der vier zo juist genoemde factoren. Is de dichtheid in een bepaalde generatie extreem
hoog, dan zal deze dalen wanneer in de volgende generatie de sterfte
en de emigratie groter zijn dan de voortplanting en de immigratie.
Voor regulatie moeten dus een of meer van deze factoren in de intensiteit van hun werking afhankelijk zijn van de dichtheid.
, Een dichtheidsafhankelijke voortplanting is bij enkele vogelsoorten en zoogdieren gevonden. Het effect is bijna steeds zwak en voor
een krachtige regulatie meestal ontoereikend.
De migraties, die hier aan de orde zijn, betreffen verplaatsingen
van de dieren van het ene woonterrein naar het andere. Zij hebben
dus betrekking op de woonplaatsselectie, die reeds ter sprake kwam-
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Zij kunnen een sterke regulerende werking hebben. Zo is bij enkele vogels gevonden, dat bij een stijgende bevolkingsdichtheid
het percentage emigranten steeds toeneemt. De factor, die het trekgedrag opwekt is in sommige gevallen bekend en blijkt de dichtheid
der dieren zelf te zijn. De emigrerende bevolking bestaat waarschijnlijk uit vogels, die door „populatie druk", b.v. ten gevolge van territoriumvorming, geen plaats hebben kunnen vinden. In de regel
vestigen deze dieren zich in minder gunstige gebieden, alwaar een
groot deel van hen al spoedig aan de mortaliteit ten offer valt.
Bij veel diersoorten speelt de migratie evenwel nauwelijks een
rol bij de aantalsregulatie. Hier is het vrijwel uitsluitend de mortaliteit, die regulerend werkt. De meeste dieren brengen een groot
aantal nakomelingen voort. Wanneer de dichtheid in de volgende
generatie slechts weinig verschilt van de vorige — hetgeen meestal
het geval is — moet dus ook de mortaliteit aanzienlijk,' zijn. Opvallend is nu, dat deze sterfte voor het grootste deel reeds zeer spoedig
na de voortplanting optreedt. Soms in het eistadium, maar meestal
in het jeugdstadium der dieren. Zo weten we van dennenspanrupsen, dat in het eerste larvale stadium de sterfte gemiddeld 60 % bedraagt en in zeer ongunstige jaren zelfs tot 96 % kan oplopen. Bij
vele zangvogels sterft 60-70 % van de uitgevlogen jongen reeds in
het eerste levensjaar. Bij de kievit, waarvan de jongen het nest direct
na de geboorte verlaten, sterft naar schatting tweederde deel der
jongen in het eerste halfjaar van hun leven. Dit brengt met zich
mee, dat ook de gemiddelde leeftijd der dieren zeer laag is. De dennenspanrups, waarvan de maximum leeftijd een jaar bedraagt,
leeft gemiddeld slechts enkele dagen. Voor het roodborstje en de
kievit werd deze waarde op ongeveer 1jaar bepaald, terwijl de potentiële leeftijden van deze vogels respectievelijk 11 en 20 jaar zijn.
De hoge jeugdsterfte der fytofage lagere dieren berust waarschijnlijk voornamelijk op hun grote gevoeligheid voor klimatologische
milieufactoren. Bij hogere dieren, zoals vogels en zoogdieren spelen
na de prille jeugd waarschijnlijk ook voedselgebrek en onervarenheid ten opzichte van roofvijanden een rol. Na de jeugdfase zijn
hun sterftekansen gelijk aan die der oudere dieren. Zoisbij de kievit
de gemiddelde jaarlijkse sterfte van alle leeftijdsgroepen ouder dan
een halfjaar 40 %. Dit betekent dus, dat de leeftijdsverwachting van
een tweedejaars vogel gelijk is aan die van een dier, dat tien jaren
°uder is, namelijk in beide gevallen 2 jaar. De seniliteit der dieren
s
peelt namelijk tot die leeftijd nog geen rol.
De hoge gemiddelde jaarlijkse sterfte heeft tot gevolg, dat het
aantal vogels, dat van ouderdom sterft ook zeer klein is, omdat
Ze
er oude dieren zeer zeldzaam zijn. Van 10.000 éénjarige vogels,
d
ie de jeugdmortaliteit hebben overleefd, zijn er na 10 jaren nog
hechts 60 over en na 20 jaren leeft nog maar 1exemplaar van hen.
De risico's, die deze dieren in het veld lopen, zijn dus zo groot, dat
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een te verwaarlozen fractie van hen tengevolge van ouderdom sterft.
We krijgen hier dus een beeld, dat wel zeer sterk afwijkt van dat van
de mens.
De mortaliteit is gekenmerkt door een grote verscheidenheid.
Het aantal factoren, dat sterfte veroorzaakt is meestal zeer groot.
Dit is het beste onderzocht bij de insecten, wat verband houdt met
hun economische betekenis. Bij de dennenspanner zijn er een 25-tal
bekend.
De jeugdmortaliteit der rupsen wordt waarschijnlijk voor het
grootste deel door abiotische factoren teweeggebracht: langdurig
koud en winderig weer met regen. De oorzaak van de mortaliteit
kan zijn: mechanische beschadiging, verlies van contact met de voedselboom, door naar beneden vallen der larven en invloed van ongunstige temperatuur/vochtigheidscombinaties op de fysiologische
processen der dieren.
Ook op de vlinders kunnen abiotische factoren een belangrijke
invloed uitoefenen, b.v. door het belemmeren van hun baltsvlucht
en bevruchting en door het remmen van de ei-afzetting.
Hiernaast staat een schare van biotische factoren, zoals parasieten,
roofvijanden en ziekten. Parasieten zijn insecten, waarvan de volwassen stadia vrij rondvliegen en eieren afzetten in eieren, rupsen
of poppen, die als gastheren voor hun larven dienen. De gastheren
gaan bij de ontwikkeling der parasietlarven te gronde. Bij de dennenspanner zijn een tiental soorten bekend. Er zijn ei-, rups- en
popparasieten.
Bij de roofvijanden heerst eveneens grote verscheidenheid: er
zijn insecten, die de vlindereieren leegzuigen, spinnen en vogels, die
rupsen vangen, kevers en keverlarven, die poppen leegvreten en
mieren, roofvliegen, grondspinnen en vogels, die vlinders vangen.
Ten slotte zijn er nog verschillende ziekten: virusziekten, waaraan vooral rupsen ten offer vallen en bacterie- en schimmelziekten,
die hun tol voornamelijk van de poppen heffen.
De verscheidenheid en het aantal van de sterftefactoren is dus
zeer groot. Het is geen eenvoudige opgave om hierin de wetmatigheden te ontdekken, welke tot regulatie van het aantal individuen
leiden.
In de eerste plaats dienen we na te gaan, welke sterfte-oorzaken
een noemenswaard deel van de bevolking uitschakelen. Daarna
moeten we vaststellen welke van deze factoren dichtheidsafhankelijk zijn, m.a.w. welke factoren een regulerende werking bezitten.
We kunnen dit alleen nagaan, door het sterfte-percentage te meten
over een grote reeks van dichtheden van het studie-object, om te
zien, hoe dit getal zich wijzigt, wanneer de bevolkingsdichtheid
verandert.
Op theoretische gronden kunnen we vooral van biotische factoren als de voedselvoorraad, roofvijanden, parasieten en ziekten een
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regulerende werking verwachten, daar à priori een directe dichtheidsafhankelijke werking van klimatologische factoren zeer onwaarschijnlijk is. Cijfermateriaal hierover is echter nog vrijwel niet
voor handen en dit behoeft ons nauwelijks te verwonderen. Wil
men namelijk direct bewijzen, dat b.v. het aantal van een bosbewonende vogelsoort door de kwantiteit van zijn prooidieren wordt
gereguleerd, dan moet men over een flinke reeks van jaren niet alleen vogel- en prooidichtheden meten, maar bovendien de invloed
van de belangrijkste mortaliteitsfactoren kwoteren, om hieruit de
sterfte ten gevolge van voedselgebrek te kunnen afleiden. De praktijk van dit onderzoek stuit op haast onoverkomelijke moeilijkheden.
Op grond van indirecte gegevens wordt dikwijls aangenomen,
dat het voedsel een belangrijke beperkende factor is voor vele fytofage zoogdieren en roofvijanden en parasieten. Voor vele fytofage
lagere dieren geldt dit echter niet, omdat deze als regel leven te
midden van een overvloed van voedsel. Het is het meest waarschijnlijk, dat deze op hun beurt binnen de perken worden gehouden door
hun vijanden. Vooral aan parasieten kent men als regel een belangrijke functie toe.
Over de regulerende werking van parasieten en roofvijanden zijn
diverse theorieën verschenen. Zij gaan uit van sterk vereenvoudigde systemen en daardoor zijn zij het praktische onderzoek op vele
punten ver vooruit. Ik mag er wellicht nog eens op wijzen, dat dit
een gevolg is van de vele technische en statistische moeilijkheden,
die de veldonderzoeker bij dit werk ontmoet.
De abiotische factoren kunnen een aanzienlijke sterfte te weeg
brengen zonder regulerend te werken. Dit is begrijpelijk, omdat in
het algemeen de intensiteit waarmee deze factoren werkzaam zijn
niet afhankelijk is van de dichtheid van het object. Zo zal een bepaalde regenval van een ijle en dichte bevolking van de dennenspanner een gelijk deel treffen.
Wel kan door de grilligheid van het klimaat een normaal optredende mortaliteit plotseling uitvallen. Hierdoor ontstaat dan een
flink geboorte-overschot en een hoge bevolkingsdichtheid. Door hun
grilligheid werken deze factoren dus vaak storend op het biotische
regulerende systeem, hetgeen de analyse er van sterk bemoeilijkt.
De onderzoeker wordt er door gedwongen ook de invloed der chemo-fysische milieu factoren op de mortaliteit kwantitatief vast te
stellen.
De populatie-oecoloog mag hierbij evenwel niet blijven stilstaan.
Hij moet ook de vraag stellen hoe de sterfte causaal in elkaar zit.
Hierbij krijgt hij te maken met problemen als de invloed van de
kwaliteit en de kwantiteit van het voedsel op de voortplanting en
de invloed van temperatuur, vochtigheid en licht op de groei en
andere levensprocessen der dieren. Hij zal eerst dan zijn bevolkingsvraagstukken volledig kunnen oplossen, wanneer de fysioloog
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met zijn onderzoek op de zojuist genoemde punten ver genoeg zal
zijn gevorderd.
Geachte Toehoorders,
Tot nu toe heb ik in mijn betoog — naar ik meen — de suggestie
gewekt, dat elke levensgemeenschap zich gedurende onbeperkte tijd
ongewijzigd handhaaft. We hebben de organismen elk een eigen
plaats gegeven in een bepaalde biocoenose en we bespraken de mechanismen, die er voor zorgen, dat de dieren die plaatsen en ook
hun aantallen behouden. We hebben verder besproken hoe de
kringloop van de stof er voor zorgt, dat de voedselbronnen niet uitgeput raken.
Dit beeld is echter eenzijdig. Vele levensgemeenschappen, in het
bijzonder de z.g. pioniergezelschappen, associaties van organismen,
die zich op onbegroeide bodem vestigen, zoals droogvallende gronden en stuifzanden, hebben een relatief kort bestaan. Zij worden
als regel na enkele jaren vervangen of verdrongen door andere associaties, die op hun beurt weer plaats maken voor nieuwe. Er heeft
successie plaats tot zich een stabiele toestand, de z.g. climax, ontwikkelt.
Een van de oorzaken hiervan is het feit, dat de kringloop van de
stof zich niet volledig voltrekt binnen elke levensgemeenschap. Door
ophoping van eindprodukten der stofwisseling wordt het milieu
ten slotte zodanig gewijzigd, dat het voor de bewoners ongunstig
wordt, terwijl andere soorten er zich kunnen vestigen. Verder leidt
de aanwezigheid der organismen in het begin van de keten der successie dikwijls tot een wijziging van de fysische eigenschappen van
het milieu, b.v. van de structuur of het watergehalte van de grond,
waardoor de vestiging van nieuwe soorten mogelijk wordt.
De problemen, die zich bij deze successie voordoen liggen primair op botanisch terrein. Daar zij, voor wat betreft de dieren, bovendien ten nauwste verwant zijn aan de vraagstukken der verspreidings-oecologie, wil ik volstaan met dit summiere referaat.
Mijne Heren Curatoren,
Gaarne spreek ik hier mijn grote erkentelijkheid uit voor het in
mij gestelde vertrouwen. Dat ik, als gevolg van uw voordracht, de
gelegenheid heb gekregen aan deze hogeschool de dierkunde, waaraan ik mijn hart reeds vele jaren geleden verpandde, als nieuw vak
te mogen doceren stemt mij tot grote dankbaarheid. Ik zal mij inspannen er toe bij te dragen voor de studenten datgene te brengen,
wat voor hun volledige ontplooiing noodzakelijk is.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Ik voel het als een eer en een voorrecht in uw kring te worden
opgenomen. Ik hoop met velen van u contact te hebben. In het
bijzonder geldt dit wel u, Hooggeleerde De Jong, Brouwer en De
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Wilde, omdat U zult willen voortbouwen op de dierkundige basis,
die ik de student zal meegeven. Als oecoloog gaat mijn belangstelling echter uit naar het werk van velen Uwer. Ongetwijfeld zal dit
leiden tot een vruchtbare samenwerking.
Met grote eerbied en diepe droefenis gedenk ik mijn leermeester
L. Tinbergen, die in zo vele opzichten tot mijn vorming heeft bijgedragen. Zijn eenvoud, kritische zin en hulpvaardigheid zijn mij
een blijvend voorbeeld.
Hooggeachte Van der Klaauw,
De jaren, die ik als gast in dienst van het Vogeltrekstation op
uw laboratorium heb doorgebracht, waren voor mij zeer gelukkig.
U schonk niet slechts gastvrijheid in de beste zin van het woord,
maar U toonde ook steeds een levendige belangstelling voor mijn
werk en voor het wel en wee van ons jonge gezin, dat toen met
huisvestingsmoeilijkheden te kampen had.
Hooggeachte Voûte,
Uw opvattingen over onderzoeker en onderzoek maken de wetenschappelijke arbeid aan Uw instituut tot een voortdurend genoegen.
U gaat uit van het standpunt, dat de onderzoeker over een grote
mate van vrijheid moet beschikken bij de keus van de weg, die het
onderzoek naar zijn mening moet ingaan. Daarbij laat U evenwel
niet na hem steeds attent te maken op de toepassingsmogelijkheden
en te bevorderen, dat deze worden uitgewerkt. Anderzijds beseft
U ten volle, dat het fundamentele onderzoek van heden de grondslagen legt voor de toepassingen van morgen.
Waarde collega's uit mijn vroegere werkkring,
Het ziet er naar uit, dat ik mijn huidige werk nog enige jaren
zal voortzetten. Ik verheug mij hierover zeer. Niet alleen, omdat
het onderzoek om afronding vraagt, maar bovendien, omdat ik dan
Weer deel zal uitmaken van Uw kring, waarin de goede verstandhouding en de prettige onderlinge samenwerking mij steeds hebben
getroffen.
Dames en Heren Studenten,
De zoölogie, die ik zal doceren is voor U een voorbereidend vak.
Zi
j legt echter de grondslagen van de dierkundige studierichtingen.
Tijdens Uw latere studiejaren en in de praktijk van Uw toekomstige werkkring zullen velen van U bij herhaling geconfronteerd
borden met de meest verschillende uitingen van dierlijk leven. Ik
z
al proberen U een voldoende brede basis aan kennis en inzicht te
geven opdat U in staat zult zijn vele van Uw problemen hierop terug
te voeren.
Ik heb gezegd

25. D E K R I N G L O O P VAN S T I K S T O F
I N DE N A T U U R
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE MICROBIOLOGIE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 22 JANUARI 1957 DOOR

D R . IR.E. G. M U L D E R

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten
en Leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen, die
hier aanwezig zijt,
Zeer geachte toehoorders,
Van de elementen, die nodig zijn voor de voeding van plantaardige en dierlijke organismen, is stikstof één der voornaamste. De
oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat deze voedingsstof in belangrijke mate bijdraagt tot de opbouw van de meeste voor de
levensprocessen noodzakelijke verbindingen. In het bijzonder moeten worden genoemd de eiwitten van het cytoplasma, die als enzymen of als onderdeel hiervan nauw verbonden zijn met vrijwel
alle levensverrichtingen. Niet minder belangrijk zijn de zgn. ribonucleoproteïnen en desoxyribonucleoproteïnen, verbindingen van
eiwitten met ribose- resp. desoxyribose-nucleïnezuren, die als dragers van de erfelijke eigenschappen van de cel eveneens van fundamenteel belang zijn voor het levende organisme. Behalve als bouwsteen van de genoemde eiwitten komt stikstof voor in een aantal
andere verbindingen, die nauw met het leven samenhangen, zoals
Pyridinen, purinen e.a.
Als gevolg van de grote stikstofbehoefte van het levende organisme is een regelmatige toevoer van stikstofhoudende verbindingen
een gebiedende eis. De vorm, waarin deze stikstofvoeding plaats
vindt, is voor de verschillende typen van organismen zeer verschillend. Hij loopt uiteen van elementaire stikstof (N2) bij micro-orga,nismen zoals Azotobacter, Clostridium pasteurianum, Rhizobium
en enkele andere, via ammoniumzouten en nitraten bij planten en
vele micro-organismen, tot een volledig menu van aminozuren en
stikstofhoudende groeistoffen bij dieren en bij een aantal bacteriën.
Bij de eerstgenoemde groep is het synthetiserend vermogen maximaal, bij de laatste minimaal.
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Het feit, dat de verschillende typen van organismen een zo uiteenlopende kwalitatieve stikstofbehoefte hebben, brengt met zich
mee, dat er een nauw verband bestaat tussen enerzijds het bestaan
van de autotrofe groene planten, die met behulp van het zonlicht
anorganische koolstof- en stikstofverbindingen omzetten in organische verbindingen en anderzijds de heterotrofe dierlijke organismen, die hun lichaamsstoffen slechts met behulp van deze organische koolstof- en stikstofverbindingen kunnen opbouwen. Vele micro-organismen zijn eveneens heterotroof; sommige hebben alleen
organische koolstofverbindingen nodig, andere zowel organische
koolstof- als stikstofverbindingen.
Uit het voorgaande volgt, dat de dierlijke organismen zowel als
de meeste micro-organismen alleen dank zij de werkzaamheid van
de groene plant kunnen gedijen. Maar de omzetting van organische
stoffen van de planten in die van de dieren en de micro-organismen
is slechts mogelijk dank zij de afbraak van een aanzienlijk deel van
de organische voedingsstoffen. De bij deze afbraak vrijkomende
energie dient dan voor een belangrijk deel voor de synthese van de
eigen celbestanddelen.
De omzetting van organische C- en N-verbindingen in hun anorganische bouwstenen, CO2, H2O en NH3, door dieren en heterotrofe micro-organismen is van grote betekenis voor de groene planten. Zonder deze omzetting zou alle koolzuur spoedig uit de atmosfeer en alle nitraat en ammoniak uit de lithosfeer zijn verdwenen,
zodat verdere plantengroei onmogelijk zou zijn geworden. Duidelijk blijkt hieruit, dat voor het voortbestaan van het leven op aarde
de elementen koolstof en stikstof in de natuur een kringloop moeten ondergaan, waarbij ze van anorganische in organische en vervolgens weer in anorganische verbindingen worden omgezet.
Hoewel de kringloop van het element stikstof overeenkomst vertoont met die van het element koolstof, zijn er toch ook belangrijke
verschillen. Zo wordt bij koolstof de binding van het anorganische
koolzuur tot organische koolstofverbindingen door elke groene plant
en in geringere mate door vele micro-organismen uitgevoerd. De
voorraad aan koolzuur in de atmosfeer is beperkt, zodat een onvoldoende afbraak van organische stof spoedig tot koolzuurtekort aanleiding zou geven.
In tegenstelling tot koolstof kan de in de atmosfeer voorkomende
gasvormige stikstof (N2) slechts door enkele micro-organismen in
° r ganische verbindingen worden omgezet. De groene planten en
vele micro-organismen zijn voor hun voeding aangewezen op nitraat en ammomumverbindingen.
Het is nu mijn bedoeling de lotgevallen van het element stifstof
bij zijn kringloop in de natuur aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Ik maak hierbij gaarne gebruik van de mogelijkheid,
die de moderne techniek door het verschaffen en bepalen van zware
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isotopen ons biedt, om onderscheid te maken tussen toegediende
en reeds in het medium aanwezige stikstofverbindingen.
Binding van elementaire stikstof
Hoewel 80% van de ons omringende atmosfeer uit elementaire
stikstof (Na) bestaat, is deze voorraad voor verreweg de meeste planten en micro-organismen van generlei betekenis. Zoals ik eerder al
opmerkte, zijn maar enkele micro-organismen in staat de elementaire
stikstof voor hun voeding te gebruiken. Men kan deze stikstofbindende micro-organismen in twee groepen verdelen, de vrijlevende
en de organismen die alleen in symbiose met een hogere plant tot
stikstofbinding in staat zijn.
De eerstgenoemde groep omvat enkele vertegenwoordigers van
het geslacht Azotobacter nl. de in de grond voorkomende Azotobacter chroöcoccum en de in bepaalde soorten afvalwater voorkomende
A.agile, beide voor het eerst door Beijerinck in 1901 beschreven.
Azotobacter s zijn grote, aerobe bacteriën, die alleen in een neutraal
of alkalisch milieu in staat zijn zich te ontwikkelen en luchtstikstof
te binden. Tot deze groep behoren ook verschillende soorten van
het geslacht Beijerinckia. Het zijn op Azotobacter gelijkende organismen, die zich o.a. onderscheiden door het vermogen bij lage pH
te groeien. Zezijn tot nu toe alleen uit tropische gronden geïsoleerd.
Een andere vrijlevende stikstofbindende bacterie is de in 1893
door Winogradsky voor het eerst geïsoleerde anaerobe sporen-vormende Clostridium pasteurianum, een organisme, dat behoort tot
de groep der boterzuurbacteriën. De stikstofbinding, die bij Azotobacter 10—20 mg stikstof per gram verbruikte suiker bedraagt, is
bij Clostridium maximaal 10 mg per gram vergiste suiker.
Het mechanisme van de stikstofbinding bij Azotobacter en Clostridium is nog steeds niet volledig opgehelderd. Hoewel reductie
van de elementaire stikstof tot ammoniak, gevolgd door een reactie
met a-ketoglutaarzuur tot glutaminezuur de meest waarschijnlijke
weg is, wordt door de Finse onderzoeker Virtanen nog steeds aan
de mogelijkheid van een oxydatie van de elementaire stikstof gedacht. De ontstane verbinding zou via hydroxylamine op dezelfde
manier worden gereduceerd als het geval is bij de nitraatvoeding.
Het door ons geconstateerde feit, dat de molybdeenbehoefte van
Azotobacter chroöcoccum bij nitraatvoeding slechts i/w deel bedraagt van de hoeveelheid, die nodig is bij de binding van elementaire stikstof, wijst, in tegenstelling tot de opvatting van Virtanen,
niet op het bestaan van gelijke reactieschema's bij de assimilatie van
de twee genoemde stikstofverbindingen.
Behalve publicaties over stikstofbinding door Azotobacter en
Clostridium pasteurianum zijn in de loop der laatste 50 jaar herhaaldelijk mededelingen verschenen over de binding van elementaire stikstof door andere organismen dan de juistgenoemde. Bij
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critische beschouwing van de door verscheidene onderzoekers verkregen resultaten moet men wel tot de conclusie komen dat, met uitzondering van de resultaten met blauwwieren, tot voor kort zeer
sterk aan de positieve uitkomsten van deze stikstofbindingsproeven
moest worden getwijfeld. De hoeveelheden stikstof, die gebonden
zouden zijn, waren veelal zo gering, dat ze binnen de proeffout van
de analyse vielen.
Anders werd de situatie toen met behulp van het zware isotoop
N 15 stikstofbindingsproeven konden worden uitgevoerd. Nu bleek,
dat er inderdaad vrij veel bacteriën en algen in de natuur voorkomen die in staat zijn kleine hoeveelheden elementaire stikstof te
binden. Behalve verschillende vertegenwoordigers van het geslacht
Clostridium en een groot aantal soorten behorende tot verschillende geslachten der Myxophyceae (blauwgroene algen), zijn het vooral
de fotosynthetisch werkzame bacteriën van de geslachten Rhodospirillum, Rhodopseudomonas, Rhodomicrobium, Chromatium en
Chlorobacterium, die moeten worden genoemd.
Hoewel het moeilijk is, nauwkeurige cijfers te geven over de betekenis van de vrijlevende stikstofbindende micro-organismen voor
de stikstofeconomie van onze gronden, is het wel waarschijnlijk,
dat hun bijdrage niet groot is. Dit moge blijken uit de volgende
overwegingen. Voor de binding van 1 kg luchtstikstof wordt door
Azotobacter 75—100 kg koolhydraat verbruikt. Dit is echter alleen
maar het geval, indien geen assimileerbare stikstofverbindingen in
de grond aanwezig zijn. Is dit wel het geval, dan assimileert de bacterie deze verbindingen en vindt geen binding van elementaire
stikstof plaats. Bovendien ondervindt Azotobacter dan de concurrentie van vele andere micro-organismen. Aangezien bij de anaerobe
stikstofbinder Clostridium pasteurianum soortgelijke overwegingen
gelden, terwijl bij alle andere vrijlevende stikstofbinders nog aanzienlijk lagere waarden dan voor Azotobacter zijn gevonden, lijkt
het niet te veel gewaagd, aan te nemen, dat de door vrijlevende
stikstofbinders per jaar gebonden stikstof niet meer dan enkele kg
Per ha bedraagt. Hoewel een dergelijke bijdrage in de stikstofvoorziening voor gebieden met een extensieve landbouw van enig belang kan zijn, heeft hij voor onze cultuurgronden, waar de stikstofonttrekking door de gewassen 75—200 kg stikstof per ha per jaar
bedraagt, weinig te betekenen.
Het is niet uitgesloten, dat de bijdrage van bepaalde stikstofbindende blauw-groene wieren van grotere betekenis zal blijken te zijn
dan die van de genoemde bacteriën. Deze wieren zijn nl. in staat
zowel koolzuur als stikstof uit de atmosfeer te binden, zodat de koolstofvoorziening als beperkende factor bij de stikstofbinding geen
r
ol van betekenis zal spelen. In het bijzonder op natte gronden, zoals bv. de sawa's van de natte rijstcultuur, zou deze vorm van stikstofbinding van belang kunnen blijken te zijn.
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Een tweede groep van micro-organismen, die in verband met de
binding van de luchtstikstof moet worden genoemd, vormen de organismen, die in symbiose met hogere planten tot dit proces in staat
zijn. Hiertoe behoren in het bijzonder de in symbiose met vlinderbloemige planten levende vertegenwoordigers van het bacteriegeslacht Rhizobium.
De vermoedelijk in de vorm van kleine beweeglijke staafjes in de grond voorkomende bacteriën van dit geslacht worden door de wortelharen van een vlinderbloemig gewas aangetrokken. Ze dringen op niet verklaarde wijze het wortelhaar binnen, vermeerderen zich daar en bewegen zich als een zgn.
infectiedraad in de richting van de wortelschors waar ze zich in bepaalde cellen nestelen en daar aanleiding geven tot een sterke celdeling. Hierdoor ontstaan de zgn. wortelknolletjes, die meestal aan
het wortelstelsel van vlinderbloemige planten k u n n e n worden waargenomen en die de centra van de stikstofbinding vormen. Ze bestaan
voor een groot deel uit wortelcellen, gevuld met bacteriën. Aanvankelijk komen deze bacteriën voor als kleine coccen en staafjes, doch
reeds vrij spoedig ziet men grote, vertakte cellen, de zgn. bacteroiden. Aangenomen wordt, dat in dit stadium de waardplant van stikstof wordt voorzien.
Hoewel het chemisme van de stikstofbinding door het wortelknolletje als geheel in de laatste jaren vrij uitvoerig is onderzocht, weet
men niet op welke wijze bacteriën en hogere plant samenwerken
om de stikstofbinding tot stand te brengen. Wel vermoedt men, dat
de bacteriën onder invloed van de zeer bijzondere omstandigheden,
die in het knolletjesweefsel heersen, in staat zijn de stikstofbinding
tot stand te brengen; bewijsmateriaal hiervoor heeft men echter
niet. De verschillende Rhizobium-soorten
zijn zeer gemakkelijk in
bepaalde voedingsmedia te kweken, doch het is tot nu toe op geen
enkele manier gelukt, het organisme buiten het plantenweefsel tot
stikstofbinding te brengen.
Bij de bestudering van het mechanisme van de stikstofbinding
door de wortelknolletjes van vlinderbloemige gewassen heeft men,
evenals bij het onderzoek met Azotobacter, met succes gebruik gemaakt van het zware stikstofisotoop N 1 5 . Door de stikstof binding
voor korte tijd te laten plaats vinden in een atmosfeer, waarin zich
N 1 5 bevond, en daarna het knolletjesweefsel te analyseren op bepaalde stikstofhoudende verbindingen en na te gaan in welke van
deze verbindingen N 1 5 voorkwam, was het mogelijk zich een beeld
te vormen van de weg, die de elementaire stikstof moet volgen om
tenslotte bij te k u n n e n dragen tot de eiwitvorming.
Bij dit onderzoek werd het zeer waarschijnlijk gemaakt, dat ammoniak en niet zoals Virtanen aanneemt hydroxylamine, de eerste
te bepalen stikstofverbinding is. Deze ammoniak reageert met
a-ketoglutaarzuur onder vorming van glutaminezuur. Het enzym
glutaminezuurdehydrogenase katalyseert deze reactie. Uit glutami-
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nezuur ontstaan door transaminering andere aminozuren. Maar de
mogelijkheid van een directe reactie van ammoniak met oxaalazijnzuur onder vorming van asparaginezuur en met pyrodruivenzuur
onder vorming van ct-alanine is niet uitgesloten.
Het onderzoek naar de fysiologie en de biochemie van de wortelknolletjes is aanzienlijk vereenvoudigd door het leren kennen
van de omstandigheden, waaronder afgesneden knolletjes tot intensieve stikstofbinding in staat zijn. Tot voor enkele jaren was het
nooit gelukt een duidelijke binding van elementaire stikstof door
afgesneden knolletjes te verkrijgen. Door de onderzoekingen van
Aprison en Burris is echter gebleken, dat een dergelijke binding wel
mogelijk is, indien men knolletjes neemt van krachtige planten, die
in het vrije veld onder optimale omstandigheden groeien. Indien
men dergelijke knolletjes zo snel mogelijk na afsnijden onderzoekt,
blijkt, dat ze tot intensieve binding van de luchtstikstof in staat
zijn. Dit vermogen neemt echter spoedig af, hetgeen er op wijst, dat
regelmatige toevoer van bepaalde stoffen door de plant nodig is,
om stikstofbinding in het knolletje mogelijk te maken.
Hoewel er in morfologisch en fysiologisch opzicht vrij weinig
overeenkomst is tussen de vrijlevende en de in symbiose met hogere
planten levende stikstofbinders, bestaat er voorzover het de stikstofbinding betreft toch wel een duidelijke overeenstemming. In
beide gevallen loopt de weg van elementaire stikstof tot eiwit waarschijnlijk via ammoniak en glutaminezuur. De remmende werking
van waterstof op de stikstofbinding, die door verhoging van de concentratie aan gasvormige stikstof kan worden tegengegaan, treft men
bij beide groepen van organismen aan. Hetzelfde geldt voor het
stoppen van de stikstofbinding bij toediening van ammoniakstikstof aan het voedingsmedium. Ook de grote betekenis, die het sporenelement molybdeen heeft bij het stikstofbindingsproces geldt
voor beide groepen van organismen.
Van groot belang bij de binding van elementaire stikstof door
vlinderbloemige gewassen is het verband dat bestaat tussen plantensoort en bacteriesoort. Bij onderzoek van een groot aantal geisoleerde Rhizobium-cultures bleek, dat bepaalde isolaties bv. wel
in symbiose met klavers kunnen leven doch niet met erwten. Andere
cultures kunnen bv. wel lupinesoorten en serradella infecteren
doch niet talrijke andere vlinderbloemige planten. Dit onderzoek
'eerde het bestaan van een vrij groot aantal Rhizobium-soorten.
Binnen iedere soort blijkt het stikstofbindend vermogen nog weer
aanzienlijk te kunnen uiteenlopen. Sommige stammen geven aanleiding tot een belangrijke stikstofbinding, andere tot een geringere,
terwijl er zelfs stammen in de natuur voorkomen, die wel knolletjes vormen, doch geen stikstof binden.
Dat vlinderbloemige planten behalve zichzelf ook niet-vlinderbloemige planten, die in hun omgeving groeien, van stikstof kun-
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nen voorzien, blijkt duidelijk uit de aanblik, die vele matig met
stikstof bemeste gazons in de zomer bieden. In een dergelijk gazon
hebben de grasplanten als gevolg van een onvoldoende stikstofvoorziening vaak een lichtgroene kleur. In de nabijheid van witte klaver,
die meestal als verontreiniging voorkomt, hebben de grasplanten
als regel een donkergroen en welig voorkomen. Over de oorzaak van
dit verschijnsel is in de laatste 15 jaar vrij veel onderzoek verricht.
De Finse onderzoeker Virtanen, die het bij erwtenplanten waarnam, kwam naar aanleiding van uitgebreide proeven tot de conclusie, dat het berustte op de uitscheiding door de wortelknolletjes
van aanzienlijke hoeveelheden stikstof in de vorm van asparaginezuur en ^-alanine. De niet-vlinderbloemige planten zouden deze
verbindingen opnemen en aldus profiteren van de stikstofbinding
der leguminosen. Hoewel de resultaten van Virtanen in principe
door andere onderzoekers zijn bevestigd, zijn de door dezen gevonden hoeveelheden uitscheidingsproducten veel geringer dan die,
welke door Virtanen worden vermeld. Vermoedelijk berust dit op
een verschil in belichting van de planten. De sterkste uitscheiding
werd nl. geconstateerd bij een matige lichtintensiteit; bij een optimale belichting werd nauwelijks enige uitscheiding gevonden.
Toch kan men ook onder optimale lichtcondities vaak een zeer
gunstige werking van vlinderbloemige gewassen op de stikstofvoorziening van andere planten waarnemen. Dit zou erop kunnen wijzen, dat het effect voor een groot deel berust op het vrijkomen van
gemakkelijk opneembare stikstofverbindingen bij de afbraak van
afgestorven wortel- en knolletjesweefsel door saprofytische microorganismen.
Behalve bij vlinderbloemige gewassen komt binding van de luchtstikstof door samenwerking van een hogere plant en een microorganisme ook bij een aantal andere plantenfamilies voor. Het betreft hier meestal bomen of heesters zoals bv. els, olijfwilg en gagel.
Ook hier zijn wortelknolletjes verantwoordelijk voor de binding van
de stikstof. In tegenstelling tot de leguminosen is het isoleren van
de symbiont bij deze bomen uiterst moeilijk en vermoedelijk tot nu
toe aan niemand gelukt. Wel hebben enkele onderzoekers uit elzenknolletjes een actinomyceet geïsoleerd, die volgens hen verantwoordelijk zou zijn voor de vorming der knolletjes, doch deze uitkomsten
konden door anderen niet worden bevestigd.
De betekenis van de in symbiose met hogere planten tot stikstofbinding in staat zijnde micro-organismen is voor de stikstofeconomie
van onze gronden veel groter dan die der vrijlevende stikstofbinders. Een binding van 300 kg N per ha per groeiseizoen door een
goedgroeiend gewas klaver of lucerne is in ons land geen uitzondering. Hiervan zal 2/s tot 3/t deel met de geoogste groene massa worden weggevoerd, terwijl de rest in de grond achterblijft. Om deze
grote hoeveelheid stikstof te binden, verbruikt het vlinderbloemige
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gewas zeker niet meer dan een paar duizend kg koolhydraten, d.w.z.
± 1 /iodeel van de hoeveelheid ( ± 20.000 kg) die Azotobacter nodig
zou hebben gehad om deze hoeveelheid stikstof te binden. Dit wil
zeggen, dat de binding van de luchtstikstof bij een vlinderbloemige
plant en waarschijnlijk ook bij andere symbiontische stikstofbinders
op veel economischer wijze plaats vindt dan het geval is bij de vrijlevende stikstofbinders.
De door vlinderbloemige en andere stikstofbindende planten
vastgelegde hoeveelheid luchtstikstof is niet alleen van belang voor
de niet in cultuur gebrachte gronden, doch is waarschijnlijk van
nog grotere betekenis voor die gebieden waar landbouw en veeteelt
worden bedreven. Zo is het een bekend feit, dat de stikstofvoorziening van grasland in vele landen aan de samen met de grassen
groeiende klavers wordt overgelaten; stikstofbemesting van grasland
vindt daar niet plaats. Dit is zelfs in landen met een goed ontwikkelde landbouw zoals Denemarken en Nieuw Zeeland het geval. Ons
land maakt op die regel een uitzondering; bemesting van grasland
met stikstofhoudende kunstmeststoffen vindt hier vrijwel algemeen
plaats. Op de oorzaak van dit verschijnsel kom ik straks nader terug.
Bij de akkerbouw maakt men gebruik van het stikstofbindend
vermogen van gewassen als erwten en bonen en verder bij groenvoeder- en groenbemestingsgewassen als klaver, lucerne, lupinen e.d.
Verbouw van rode klaver gezaaid onder een vroeg te oogsten wintergraan kan een flink gewas stoppelklaver leveren, dat aanzienlijk
bijdraagt tot de stikstofvoeding van het volgende gewas. Voorwaarde
voor het slagen van een dergelijk gewas is, dat de pH van de grond
hoger dan 5.5 is en dat de algemene vruchtbaarheidstoestand behoorlijk is.
Behalve door biochemische processen vindt binding van atmosferische stikstof ook door zuiver chemische processen plaats. In de
vrije natuur gebeurt dit door electrische ontladingen als gevolg
waarvan kleine hoeveelheden nitriet en nitraat in het regenwater
kunnen voorkomen. De met het regenwater aan de grond toegevoerde hoeveelheid stikstof is echter niet groot, waarschijnlijk op
de meeste plaatsen niet meer dan enkele kilogrammen. In de buurt
van industrie-centra kan het iets meer zijn, omdat ook de van rookbestanddelen afkomstige verontreinigingen tendele in het regenwater terecht komen.
Van veel meer betekenis is de stikstofwinst, die wordt verkregen
door toevoeging van synthetisch bereide stikstofmeststoffen aan de
grond. Bij de fabricage van deze meststoffen maakt men meestal gebruik van het procédé volgens Haber en Bosch, waarbij uit stikstof en waterstof ammoniak wordt gemaakt. In tegenstelling tot de
biologische stikstofbinding geschiedt de door de industrie toegepaste bij hoge temperatuur en druk.
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De productie en dus ook het gebruik van stikstofmeststoffen heeft
in de loop der laatste 20 jaar een grote vlucht genomen, zoals uit de
cijfers op de volgende pagina kan worden opgemaakt.
Van alle landen heeft Nederland, berekend per eenheid van oppervlakte cultuurgrond de hoogste verbruikscijfers. Bemestingen
van 100 kg zuivere stikstof per ha bij tarwe, 150—200 kg bij aardappelen en suikerbieten en 200—300 kg bij grasland zijn geen uitzonderingen. In ons land wordt deze kunstmeststikstof meestal toegediend
in de vorm van ammoniumnitraat (kalkammonsalpeter of fosfaatammonsalpeter) en ten dele als calciumnitraat. Ammoniumsulfaat,
dat in andere landen vaak de voornaamste stikstofmeststof vormt,
wordt in ons land wegens het gevaar van verzuring van de grond
nauwelijks meer toegepast.
Productie van stikstofmeststoffen (in 1000 ton N)
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Hoewel de hogere planten de stikstof zowel in de vorm van nitraat als in de vorm van het ammoniumion kunnen opnemen, zien
we in de meeste niet te zure gronden een snelle omzetting van ammoniak in nitriet en van laatstgenoemde verbinding in nitraat door
de zg. nitrificerende bacteriën. Eerstgenoemde trap geschiedt door
vertegenwoordigers van de geslachten Nitrosomonas en Nitrosococcus, de omzetting van nitriet in nitraat door vertegenwoordigers
van het geslacht Nitrobacter.
Als gevolg van deze snelle omzetting van ammoniumzouten zal
een gewas met een lange groeiperiode zoals aardappelen, indien dit
bij het planten met een ammoniumzout wordt bemest, zich hoofdzakelijk voeden met nitraat. Graangewassen, die reeds een zekere
ontwikkeling hebben bereikt op het moment, dat ze met stikstof
worden bemest, en in nog sterkere mate grasland, zullen de stikstof
voor een belangrijk deel opnemen, voordat omzetting van ammoniak tot nitraat heeft plaats gevonden.
Omzetting van nitraat- en ammoniakstikstof in organische stikstofverbindingen
Zowel de groene planten als vele schimmels en bacteriën zijn in
staat anorganische stikstofverbindingen, in het bijzonder nitraat en

397
ammoniumverbindingen, in organische stikstofverbindingen om te
zetten. Ammoniak wordt meestal sneller geassimileerd dan nitraat,
hoewel door secundaire effecten, zoals verzuring van het voedingsmilieu en remmende werking op de opneming van andere ionen,
het voordeel van de snellere assimilatie van ammoniakstikstof verloren kan gaan.
De eerste trap van de nitraatassimilatie is de reductie tot nitriet.
Het hiervoor benodigde enzym, de zgn. nitraatreductase, is zowel
uit schimmels als uit groene planten geïsoleerd. Het is een flavoproteïne, waarvan de prosthetische groep uit flavine-adenosine-dinucleotide (FAD) bestaat. Als substraat kan het enzym zowel gereduceerd
difosfopyridine-nucleotide (DPNH) als gereduceerd trifosfopyridine-nucleotide (TPNH) gebruiken. Molybdeen vormt een noodzakelijke co-factor van het enzymsysteem. De electronen, die nodig
zijn voor de reductie van het nitraat, worden van T P N H via FAD
en molybdeen overgebracht op het nitraat, waarbij nitriet ontstaat.
Laatstgenoemde verbinding wordt, vermoedelijk via hydroxylamine, omgezet in ammoniak. Van de hiervoor vereiste enzymen is weinig bekend.
Bij de omzetting van ammoniak, hetzij als zodanig opgenomen
door de plantenwortels, hetzij ontstaan door nitraatreductie, kan
men drie trappen onderscheiden, die nauw met elkaar in verband
staan, nl. de vorming van aminozuren, van amiden en eenvoudige
peptiden en van eiwitten. Bij de vorming van aminozuren spelen
a -ketozuren, in het bijzonder «-ketoglutaarzuur en misschien
oxaalazijnzuur en pyrodruivenzuur een belangrijke rol. Door reductieve aminering ontstaan hieruit glutaminezuur en resp. asparaginezuur en a-alanine. De vorming van eerstgenoemd aminozuur
wordt gekatalyseerd door het enzym glutaminezuurdehydrogenase.
Voor het onderzoek van het chemisme der aminozuurvorming
heeft men met succes gebruik gemaakt van het stikstofisotoop N15.
Een andere methode, die door ons werd toegepast, maakt gebruik
van molybdeenarme planten, die niet in staat zijn nitraat te assimileren en deze verbinding daarom in hun cellen ophopen. Door aan
dergelijke planten molybdeen toe te voegen en na verloop van verschillende tijden de gevormde aminozuren te bepalen, krijgt men
een goed beeld van de volgorde waarin deze ontstaan.
Uit de door reductieve aminering ontstane aminozuren kunnen
de andere aminozuren door transaminering ontstaan. De voor deze
omzetting benodigde enzymen werken met pyridoxaalfosfaat als
co-factor.
Voor de vorming van de amiden asparagine en glutamine uit
asparaginezuur resp. glutaminezuur en ammoniak is de aanwezigheid van een energierijk fosfaat, adenosinetrifosfaat (ATP), en van
magnesiumionen nodig. Beide amiden fungeren in de plant als opslagvorming van overmaat stikstof.
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De vorming van peptiden kan worden beschouwd als een amidevorming; in plaats van ammoniak reageert de aminogroep van het
ene aminozuur met de carboxylgroep van het andere. Ook hiervoor
is de aanwezigheid van A T P en van Mg-ionen een vereiste.
Evenals de vorming van peptiden is ook de eiwitvorming een
energievereisend proces, waarbij energierijke fosfaten een rol spelen. O p welke wijze de eiwitsynthese tot stand komt, is niet bekend.
In het algemeen wordt aangenomen, dat geleidelijke condensatie
van kleinere peptiden plaats vind. Er bestaan aanwijzingen, dat
nucleïnezuren bij de vorming van eiwitten een belangrijke rol spelen.
Bij de voeding van landbouwgewassen met stikstofmeststoffen
doen zich enkele problemen voor, die in verband met de kringloop
van de stikstof van grote betekenis zijn en die ik daarom iets uitvoeriger wil bespreken. W a n n e e r men door bepaling van de stikstof
in een bemest, resp. niet bemest gewas nagaat, welk gedeelte van
de toegediende stikstof zich in het geoogste product bevindt, dan
blijkt dit zelden meer dan 6 0 % en dikwijls zelfs minder dan 5 0 % te
zijn; verder geldt, hoe hoger de stikstofgift hoe lager dit percentage.
H e t lot van de overige 40—50% is niet met zekerheid bekend. O p
grasland, waar dit verschijnsel door ons herhaaldelijk werd waargenomen, ziet men, dat de nawerking van een zware stikstofgift,
toegediend aan het gras van de eerste snede, op de groei van het
gras van de tweede snede slechts gering is. Blijkbaar is er na de
eerste snede weinig of geen assimileerbare stikstof in de grond meer
aanwezig. Hoewel de oorzaken van dit verschijnsel niet bekend zijn,
is het wel waarschijnlijk, dat de volgende factoren een rol spelen:
a) Vastlegging van opgenomen stikstof in plantenwortels en in de
lichamen van micro-organismen. H e t feit, dat na omploegen van
grasland in de loop van de volgende jaren vrij aanzienlijke hoeveelheden stikstof vrijkomen, is een aanwijzing in deze richting.
Ook het feit, dat bemesting met koolstofrijke en stikstofarme
producten een tijdelijk stikstoftekort van het gewas kan veroorzaken, wijst hierop.
b) Uitspoeling van stikstofverbindingen door overvloedige regenval. H e t feit, dat op bouwland, waar men de sterkste uitspoeling
zou verwachten, betrekkelijk weinig verschil tussen natte en
droge jaren is te constateren, wijst niet op een belangrijke uitspoeling van in het voorjaar toegediende stifstof. Een geheel andere situatie krijgt men, wanneer de stikstof voor de winter wordt
toegediend. In dat geval moet met aanzienlijke uitspoelingsverliezen rekening worden gehouden.
c) Stikstofverliezen door denitrificatie. Hieronder verstaat men reductie van nitraat via nitriet en stikstofoxydule tot elementaire
stikstof. Dit proces wordt onder an-aerobe tot semi-aerobe om-
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standigheden uitgevoerd door aerobe bacterieën, die met behulp
van de zuurstof van het nitraat organische stoften kunnen afbreken. Vooral in natte graslanden, waar het gehalte aan organische
stof hoog, maar dat aan zuurstof laag is, zijn de voorwaarden
voor denitrificatie gunstig. Het is dan ook waarschijnlijk, dat de
slechte werking van nitraat- in vergelijking met die van ammoniakstikstof, die men op dergelijke grond vooral in natte jaren
kan waarnemen, een gevolg is van de door denitrificatie veroorzaakte stikstofverliezen.
d) Verliezen bij de nitrificatie van ammoniumverbindingen. Eerder
heb ik reeds gewezen op de snelle omzetting van ammoniumverbindingen in nitriet en nitraat onder invloed van nitrificerende bacteriën, die in de meeste grond plaats vindt, indien de pH
niet te veel beneden 5 is. Door het onderzoek van Dr. Gerretsen
in Groningen is kortgeleden gebleken, dat in een matig zuur
milieu stikstofverliezen bij de nitrificatie kunnen ontstaan, die
berusten op het feit, dat nitriet onder dergelijke omstandigheden
niet stabiel is doch tot vluchtig N2O kan ontleden. Aangezien de
nitrificatie door twee verschillende soorten van bacteriën wordt
uitgevoerd, waarvan de ene (Nitrosomonas) het substraat (nitriet) levert voor de andere (Nitrobacter), moet het nitriet in de
grond, om te kunnen worden omgezet in nitraat, van de ene kolonie naar de andere diffunderen. Tijdens dit diffusieproces bestaat er dan gevaar voor vervluchtiging.
e
) Verlies door vervluchtiging van ammoniak. Wanneer op alkalisch
reagerende gronden een ammoniakhoudende meststof wordt toegediend, bestaat er gevaar voor vervluchtiging van ammoniak,
tenzij de stikstof in de grond wordt gewerkt. In gebieden als de
N.O. polder en de Wieringer Meer, waar aanzienlijke hoeveelheden koolzure kalk in de grond worden aangetroffen, kunnen
deze stikstofverliezen meer dan 50% van de toegediende hoeveelheid ammoniak bedragen.
Ik wil nu nog iets nader ingaan op de stikstofvoorziening van grasland. Eerder heb ik er op gewezen, dat stikstofbemesting van grasland in ons land op vrij ruime schaal, in de meeste landen echter
niet wordt toegepast. In het laatste geval neemt men aan, dat de
klavers,die een meer of minder groot deel van devegetatie uitmaken,
voldoende stikstof binden om ook de grassen hiervan te voorzien.
Hoewel dit bij een hoog klavergehalte misschien het geval kan zijn,
« gemakkelijk te berekenen, dat bij een klavergehalte van 20-25%,
zonder aanvullende stikstofbemesting, geen optimale grasopbrengsten kunnen worden verkregen. Bij een opbrengst aan grasklavermengsel van 10000 kg droge stof moet door het gewas ongeveer 300
kg stikstof worden opgenomen. Deze hoeveelheid kan door binding
v
an elementaire stikstof worden verkregen, indien de vegetatie ge-
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heel of grotendeels uit klaver bestaat. Bestaat deze vegetatie echter voor slechts 25% uit klaver en voor 75% uit gras dan is dit niet
mogelijk. Er zal dan stikstofgebrek bij de grassen ontstaan met als
gevolg een verminderde opbrengst. Dit is in het bijzonder in het
voorjaar het geval, wanneer de groei van de grassen begint op een
moment, dat nog geen of weinig stikstof van de klavers is te verwachten. Het productievermogen van het grasland is echter juist in deze
periode het grootst. Bemesting met stikstof is onder deze omstandigheden de enige manier om een goede grasopbrengst te krijgen. Het
nadeel hiervan is, dat de klavers worden onderdrukt en worden teruggedrongen, zodat een deel van de gegeven stikstofmeststof moet
dienen om de stikstof te vervangen, die zonder stikstofbemesting
door de klaver zou zijn gebonden. Gebruik van klavervariëteiten,
die beter tegen de welige grasgroei zijn opgewassen, is hier de aangewezen weg. Dit is bij kortdurende kunstweiden heel wat gemakkelijker te realiseren dan bij blijvend grasland.
Wanneer men een vergelijking maakt tussen de hoeveelheden
stikstof, die jaarlijks door de kunstmeststoffen aan de grond worden
toegevoerd en die, welke door stikstofbinding en door toevoer van
afvalstoffen worden verkregen, dan blijkt, dat eerstgenoemde bron
slechts een bescheiden gedeelte van de totale stikstofwinst uitmaakt,
vermoedelijk niet meer dan enkele percenten. Niettegenstaande dit
bescheiden aandeel van de stikstofmeststoffen in de voorziening van
de wereld met stikstof, is de betekenis van de kunstmeststikstof bij
de verbouw van land- en tuinbouwgewassen zodanig, dat uitvallen
van deze bron hongersnood en ontwrichting van de wereldeconomie
tengevolge zou hebben. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het
feit, dat men kunstmeststikstof in tegenstelling tot de andere vormen
van stikstoftoevoer in ongelimiteerde hoeveelheden kan toepassen
daar, waar het nuttig effect van een dergelijke bemesting het grootst
is, d.w.z. in de productiegebieden van granen, suikerriet, suikerbieten, aardappelen, enz. Geen dezer gewassen is tot stikstofbinding in
staat, zodat ze voor het verkrijgen van optimale opbrengsten zijn
aangewezen op de toevoer van stikstof uit de grond en uit de bemesting. Wegvallen van laatstgenoemde toevoer betekent in vele gevallen daling van de opbrengst tot een waarde van minder dan 50%
van die, welke met een optimale stikstofvoorziening wordt verkregen.
Voeding met organische stikstofverbindingen
Vele heterotrofe organismen hebben organische stikstofverbindingen voor hun voeding nodig. Dit geldt zowel voor mensen en dieren
als voor talrijke micro-organismen. De beide eerstgenoemde groepen
van organismen kunnen van de 19 aminozuren, die nodig zijn voor
de opbouw van hun eiwitten er slechts 11zelf synthetiseren; de ove-
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rige moeten ze als zodanig bij hun voeding opnemen. Dit betreft
threonine, valine, methionine, leucine, isoleucine, fenylalanine,
tryptofaan en lysine.
In de practijk tracht men de behoefte van het dier aan deze onontbeerlijke aminozuren te dekken, door een hoeveelheid eiwit van
een bepaalde aminozuursamenstelling toe te dienen. Men geeft zoveel eiwit, dat de behoefte aan alle aminozuren gedekt is. Aangezien
het niet mogelijk is, op deze manier de vereiste aminozuren in de
juiste verhouding toe te dienen, worden vele aminozuren in te grote,
resp. veel te grote hoeveelheden opgenomen. Het zal zonder meer
duidelijk zijn, dat een dergelijke werkwijze weinig economisch is.
Een betere kennis van de aminozuursamenstelling van de verschillende voedermiddelen iseen eerste vereiste om de samenstelling van
het rantsoen meer in overeenstemming te kunnen brengen met de
behoefte van het dier. Toediening van de afzonderlijke aminozuren
inplaats van eiwit, indien practisch realiseerbaar, zou dit ideaal nog
meer kunnen benaderen. Want de in overmaat toegediende aminozuren hebben voor de opbouw van het lichaamseiwit geen betekenis.
Ze worden afgebroken en de stikstof wordt uitgescheiden als ureum,
de voor de cellen weinig giftige opslagvorm van ammoniak.
Behalve de dieren kunnen ook vele micro-organismen één of meer
aminozuren niet zelf synthetiseren, zodat deze aan het voedingsmedium moeten worden toegevoegd. Verschillende micro-organismen kunnen evenals dierlijke organismen een aantal stikstofhoudende vitaminen niet zelf opbouwen en moeten deze ook met hun voeding ontvangen.
Omzetting van organische in anorganische stikstofverbindingen
Hoewel de hogere planten organische stikstofverbindingen kunnen opnemen en assimileren, vindt onder natuurlijke omstandigheden de stikstofvoeding overwegend met anorganische verbindingen plaats.Voor het instandhouden van het leven op aarde ishet dus
van de grootste betekenis, dat de afbraak van organische in anorganische stikstofverbindingen even vlot verloopt als de opbouw. Deze
omzetting vindt op grote schaal in het dierlijk lichaam plaats. Van
veel betekenis bij de afbraak van organische stikstofverbindingen,
die als afvalproducten van plant en dier in de grond terecht komen,
is de werkzaamheid van micro-organismen, die aan deze omzetting
hun bestaansmogelijkheid hebben te danken. Het feit, dat de stikstofverbindingen door deze organismen als energiebron worden gebruikt, brengt met zich mee, dat de afbraak met aanzienlijke snelheid verloopt. Hoewel bij deze processen uiteindelijk in hoofdzaak
ammoniak en koolzuur ontstaan, moet men onder bepaalde omstandigheden met de vorming van kleine hoeveelheden resistente stikstofhoudende verbindingen rekening houden.
Op deze afbraakprocessen wil ik hier nog iets nader ingaan. De
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afbraak van stikstofhoudende verbindingen omvat behalve oplosbare stoffen zoals aminozuren, aminen, purinen, pyridinen, e.d.
vooral de complexe verbindingen zoals eiwitten en nucleïnezuren.
Aangezien deze producten niet als zodanig door de cellen kunnen
worden opgenomen, moeten ze eerst door zgn. exo-enzymen tot verbindingen met kleinere moleculen worden afgebroken, die vervolgens door de cellen kunnen worden gebruikt. Zeer bekend zijn de
door de rottingsbacteriën afgescheiden proteolytische enzymen, de
zgn. proteasen, die de eiwitten in peptiden, resp. aminozuren splitsen. Behalve van parasitische en saprofitische bacteriën kunnen deze
enzymen in pas afgestorven planten en dieren ook van de eigen
weefsels afkomstig zijn (autolyse). Naast proteasen hebben we bij de
eiwitafbraak ook te maken met peptidasen, d.w.z. enzymen die peptiden in aminozuren omzetten.
Ook bij de afbraak van aminozuren spelen micro-organismen een
belangrijke rol. Verschillende mogelijkheden doen zich hierbij voor;
de enzymatische afsplitsing van ammoniak onder gelijktijdige vorming van oc-ketozuren onder invloed van aminozuuroxydasen of
van dehydrogenasen voert wel het snelst tot de volledige mineralisatie van de stikstof.
In welke mate de bij de afbraak van organische stikstofverbindingen ontstane ammoniak tenslotte ter beschikking van de hogere
planten komt, hangt geheel af van de samenstelling van de toegediende organische stof. Het is vooral de C-N-verhouding die belangrijk is. Is deze verhouding ruim, d.w.z. is er veel assimileerbare
koolstof t.o.v. assimileerbare stikstof aanwezig, dan wordt de bij de
afbraak vrijkomende ammoniak direct weer geassimileerd, in hoofdzaak door micro-organismen de koolhydraten afbreken. Zo lang
de C-N-verhouding van de toegediende organische stof hoger is dan
20 : 1komt geen anorganische stikstof ter beschikking van de hogere
plant. Is deze verhouding aanzienlijk ruimer dan 20 : 1dan worden
ook in de grond aanwezige anorganische stikstofverbindingen geassimileerd en tijdelijk vastgelegd als eiwit. Men kan dit verschijnsel constateren bij het in de grond brengen van producten als bv.
stro of stalmest met een hoog strogehalte.
Daalt de C-N-verhouding van de organische stof tengevolge van
de werkzaamheid van micro-organismen tenslotte beneden de verhouding 20 : 1 dan komt geleidelijk anorganische stikstof ter beschikking van de planten. Dit geleidelijk vrijkomen van de stikstof
bij toepassing van een bemesting in de vorm van organische stof is
vermoedelijk een der voordelen van het gebruik van stalmest en
van de toepassing van een groenbemesting.
Niet alle organische verbindingen worden gemakkelijk en snel
door micro-organismen afgebroken. Als regel blijft een kleine fractie
over, die meer of minder resistent is tegen afbraak. Men spreekt
van humus, soms van stabiele humus. De omstandigheden, waaron-
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der deze stabiele humus, die voor de vruchtbaarheid van de grond
van veel betekenis is, ontstaat, zijn niet bekend. Wel weet men, dat
een onvolledige resp. gestoorde afbraak, zoals die onder ongunstige
omstandigheden plaats vindt, de humusvorming bevordert. Ik denk
hier aan de humus van de veenkoloniale dalgronden en de esgronden, die in zeer zuur milieu uit veenmossen resp. heiplaggen is ontstaan. Dat de resistentie van een dergelijke zwarte humussubstantie
tegen de aantasting door micro-organismen zeer groot is, moge blijken uit het feit, dat bij weglaten van de stikstofbemesting op een
dergelijke grond, misoogsten door stikstofgebrek kunnen worden
verkregen, niettegenstaande de aanwezigheid van een stikstofvoorraad van 5—10.000 kg in de bouwvoor.
In hoeverre de afbraak van dergelijke resistente humusverbindingen door toevoeging van verse, gemakkelijk aantastbare, organische stof kan worden verhoogd, zoals door een aantal Amerikaanse
onderzoekers in bepaalde gevallen werd gevonden, dient nader te
worden onderzocht. Deze onderzoekers veronderstellen, dat de geringe afbraak van humusverbindingen ten dele wordt veroorzaakt
door het ontbreken van een krachtige microbenflora. Toevoer van
gemakkelijk aantastbare organische stof zou deze flora tot ontwikkeling brengen, waarna ook de meest resistente humus zou worden
aangetast. De in ons land bij de bosbouw opgedane ervaring, dat
verbouw van lupinen het humusgehalte van bosgronden doet verlagen, is in overeenstemming met deze hypothese.
Geachte toehoorders,
Het hier gegeven overzicht van de processen, die samenhangen
ïïiet de kringloop van destikstof in de natuur, heeft U, naar ik hoop,
een indruk gegeven van de betekenis van micro-organismen bij deze
kringloop. Dit geldt niet alleen voor de binding van de elementaire
stikstof, doch vooral ook voor de omzetting van stikstofhoudende
or
ganische stoffen in ammoniumzouten en nitraten. Zonder deze
omzetting zou de in de vorm van afvalproducten van plantaardige
en
dierlijke oorsprong aan de grond toegevoerde stikstof vrijwel
Waardeloos zijn voor de plantenvoeding. Wel is door het toepassen
v
an synthetische stikstofmeststoffen de plantengroei minder afhankelijk geworden van de activiteit van micro-organismen dan een
halve eeuw geleden het geval was. Maar het feit, dat deze meststoffen slechts in betrekkelijk weinig landen op grote schaal worden
tQ
egepast, brengt met zich mede, dat de activiteit der microben
voor vele gebieden de enige mogelijkheid vormt om de planten van
assimileerbare stikstof te voorzien. Zelfs in een land als het onze,
w
aar relatief zeer grote hoeveelheden stikstofmeststoffen worden gebruikt, zou het wegvallen van de werkzaamheid der micro-organism
e n uit een oogpunt van stikstofvoeding van de planten een zeer
ernstige zaak blijken te zijn.
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Mijne Heren Curatoren,
Hoewel de microbiologie in de laatste jaren slechts ten dele mijn
werkterrein vormde, heeft U mij toch willen voordragen voor de
benoeming van hoogleraar in dit vak. Ik dank U voor het in mij
gestelde vertrouwen en hoop in de toekomst een wezenlijke bijdrage
te kunnen leveren tot de ontwikkeling van de microbiologie.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
De microbiologie is voor een aantal studierichtingen een belangrijk vak. Organisatie van het onderwijs en van het onderzoek zal
daarom in overleg met een aantal Uwer moeten geschieden. Ik hoop
van harte, dat deze samenwerking steeds op aangename en doeltreffende wijze mag plaats vinden.
Hooggeleerde Smit,
Het is mij een groot genoegen, als Uw opvolger terug te keren in
het laboratorium, dat ik zeventien jaar geleden heb verlaten. In
ruim drie van de vijf jaar, die ik hier destijds als microbioloog werkzaam was, hebben wij nauw met elkaar samengewerkt. In deze periode zowel als gedurende daarna ondernomen gemeenschappelijke
reizen hebben wij elkaar zeer leren waarderen. Uw krachtige leiding en Uw voortreffelijke wijze van doceren zullen voor mij steeds
een lichtend voorbeeld zijn.
Hooggeachte Heer Boudewijn,
Het was niet zonder schroom, dat ik in 1939 afscheid nam van het
laboratorium voor microbiologie te Wageningen om als medewerker van het onder Uw leiding staande landbouwkundig bureau van
de Nederlandse stikstofmeststoffenindustrie bij het landbouwproefstation te Groningen te worden gedetacheerd. Dat het verblijf te
Groningen voor mij een alleszins bevredigende periode is geworden,
isvoor een belangrijk deel te danken geweest aan de grote mate van
vrijheid en aan de medewerking, die ik van U heb ondervonden
bij de uitvoering van mijn wetenschappelijk onderzoek. Ik ben U
daarvoor zeer erkentelijk.
In Uw persoon wil ik ook de Nederlandse stikstofmeststoffenindustrie (Staatsmijnen in Limburg, Mekog en Compagnie Néerlandaise de 1'Azote) danken voor de grootse wijze waarop ze mij van
medewerkers en hulpmiddelen heeft voorzien. Hierdoor was het mij
mogelijk aan een uitgebreid wetenschappelijk programma uitvoering te geven. Dat deze samenwerking in de toekomst in de vorm
van een op het laboratorium voor microbiologie te detacheren wetenschappelijk onderzoeker zal worden gecontinueerd, stel ik op
hoge prijs.
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Hooggeachte Bruin,
Met dankbaarheid denk ik terug aan de afgelopen zeventien jaar,
die ik als gastmedewerker aan het onder Uw leiding staande landbouwproefstation te Groningen heb doorgebracht. De goede gang
van zaken en de prettige sfeer, die kenmerkend zijn voor het proefstation, zijn voor een groot deel een gevolg van Uw persoonlijkheid.
Ook mijn oud-collega's, de technische staf en vooral mijn voormalige medewerkers van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen wil ik vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen voor de hulp en medewerking, die ik van hen heb
ondervonden.
Dames en Heren Personeelsleden en Gastmedewerkers van het Laboratorium voor Microbiologie,
Gedurende de enkele maanden, die ik nu temidden van U werkzaam ben, heb ik tot mijn vreugde kunnen constateren, dat er op
ons laboratorium een sfeer van goede verstandhouding heerst. Ik
heb het volle vertrouwen, dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.
Door de vele beslommeringen, die een verandering van werkkring
"u eenmaal met zich meebrengt, heb ik tot nu toe nog weinig aandeel in het wetenschappelijk onderzoek gehad; ik hoop, dat dit spoedig zal veranderen.
Hooggeachte Wieringa,
Hoewel U op 1oktober 1956 de pensioengerechtigde leeftijd had
bereikt, heeft U erin toegestemd Uw langdurig verblijf op het laboratorium met nog een jaar te verlengen om mij behulpzaam te
2l
jn bij het overnemen van de leiding. Ik ben U daarvoor zeer erkentelijk.
Dames en Heren Studenten,
Velen Uwer zullen alleen in de candidaatsstudie in aanraking
komen met de microbiologie. Slechts diegenen onder U, die ook de
colleges van de ingenieursstudie volgen, zullen dieper in het vak
doordringen en zullen misschien gebruik maken van de mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek, die het laboratorium voor microbiologie biedt. Ik zal trachten hen daarbij de gewenste leiding te
geven en hoop hen deelgenoot te kunnen maken van de grote levensvreugde, die het uitvoeren van wetenschappelijke proeven kan verschaffen.
Ik dank U voor Uw aandacht.

26. A D S O R P T I E - E V E N W I G H T E N I N D E B O D E M
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE LANDBOUWSCHEIKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 14 FEBRUARI 1957 DOOR

D R . I R .G. H. B O L T
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en
Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en Assistenten,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij
allen, die door Uw aanwezigheid van Uw
belangstelling blijk hebt willen geven.
Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
De bodem is een complex drie-fasig systeem, waarvan alle componenten in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Deze
componenten zijn velerlei in soort, zoals de minerale en organische
bestanddelen van de vaste fase, de bodemoplossing met zijn geïoniseerde en moleculaire componenten en de verschillende bodemgassen. Kenmerkend voor het bodemsysteem is de aanwezigheid van
een vaste fase met een relatief groot soortelijk oppervlak, zodat een
belangrijk gedeelte van de vloeibare fase aanwezig is binnen het
bereik van de adsorptiekrachten van de vaste fase. De wisselwerking tussen de bodemcomponenten heeft tot gevolg dat iedere verandering aangebracht aan het bodemsysteem een gehele reeks reacties veroorzaakt. De aard van deze reacties wordt in hoofdzaak
bepaald door de interactie tussen de vaste en vloeibare fase.
In de natuur is de bodem doorlopend blootgesteld aan veranderingen. Deze veranderingen worden veroorzaakt door fysische invloeden, zoals het ontstaan van temperatuur-gradiënten onder invloed van in- en uitstraling en van vocht-gradiënten als gevolg van
verdamping, infiltratie en drainage, als ook door biologische invloeden, zoals het ontstaan van concentratie-gradiënten als gevolg
van ionenopname door planten.
Ter verduidelijking van deze zich in de bodem afspelende processen zij hier een voorbeeld gegeven. Wanneer als gevolg van verdamping een hoeveelheid water wordt onttrokken aan een bodemsysteem, dan zal in de eerste plaats een verhoging van de concentratie der opgeloste stoffen plaats vinden. Door de wisselwerking
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tussen de vaste fase en de vloeibare fase zal nu in principe een
verschuiving optreden, zowel in de totale als in de relatieve hoeveelheid van de geadsorbeerde en vrij bewegelijke bestanddelen
van de opgeloste componenten. De activiteit van het bodemwater
zal door deze verschuivingen verlaagd worden. Simultaan met deze
osmotische veranderingen in de vloeibare fase zal over het algemeen
een wijziging van het grensvlak tussen de gasvormige fase en de
vloeibare fase plaats vinden. Ook dit heeft als gevolg dat de activiteit van het bodemwater afneemt.
De interactie tussen de componenten van de vaste fase onderling
Wordt sterk beïnvloed door de samenstelling van de vloeibare fase.
Aangezien deze laatste gewijzigd werd als gevolg van de veronderstelde wateronttrekking moet dus een verandering van de zwellingstoestand van de bodem verwacht worden. Afgezien van de irreversibele contracties die hierdoor kunnen optreden zullen in het algemeen wijzigingen van de structuur van de bodem plaats vinden,
Welke zowel de doorlatendheid voor gassen en vloeistoffen, als ook
de mechanische weerstand van de bodem voor wortelgroei zullen
beïnvloeden. De genoemde veranderingen van de doorlatendheid
en de kwantitatieve vermindering van de vloeistoffase als gevolg
v
an verdamping zullen de samenstelling van de gasfase, in het
bijzonder de verhouding van CO2 en O2 in deze fase, ingrijpend
kunnen wijzigen. De hierdoor veroorzaakte verandering van de
redox potentiaal zal nu de chemische samenstelling van de bodemoplossing weer beïnvloeden, waardoor een herhaling van de hierboven vermelde reactiecyclus zal optreden.
Het is duidelijk dat de gehele reeks van veranderingen bewerkstelligd door de verdamping van een hoeveelheid water uit de
bodem, uitermate ingrijpend kan zijn voor een op deze bodem
groeiende plant. Deze laatste ondervindt namelijk behalve de dire
cte invloeden van een gewijzigde chemische samenstelling van
de bodemoplossing en de verkleining van de activiteit van het water,
°ok de indirecte invloeden van structuurwijzigingen met de daaruit
voortvloeiende verandering van de redox potentiaal en de mechanische weerstand voor wortelgroei.
° e taak van de bodemschei- en natuurkunde moet in de eerste
Plaats gezien worden als de bestudering, verklaring en voorspelling
v
an de gehele reeks van reacties die optreden wanneer aan een gegeven bodemsysteem een uitwendige verandering wordt aangebracht. In deze zin vormt deze wetenschap een der grondslagen van
de bemestingsleer, welke zich tot taak stelt een gegeven bodem
z
odanig te beïnvloeden door middel van meststoffen, dat een verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de gewassenopbrengst
wordt verkregen. Het onderscheid tussen de bodemscheikunde en
de bodemnatuurkunde is,zoals reeds uit bovenbehandeld voorbeeld
bu
jkt, buitengewoon vaag. Afgezien van enkele speciale gebieden,
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zoals bijvoorbeeld de adsorptie en het transport van water in het
capillaire systeem van zuivere zandgronden, als ook het warmtetransport en het damptransport in de bodem, welke benaderd kunnen worden met zuiver natuurkundige methoden, bevinden zich
de meeste problemen van de bodemschei- en n a t u u r k u n d e juist
in het grensgebied van deze wetenschappen, dat aangeduid kan
worden als de chemische fysica van de bodem.
H e t door mij te doceren vak houdt zich dus bezig met de toepassing van de uit de scheikunde en n a t u u r k u n d e bekende of af te
leiden wetmatigheden op de uit experimenten verkregen gegevens
van het systeem bodem. Hiermee kan dit systeem als stelsel beschreven worden, k u n n e n verklaringen voor het gedrag gegeven
worden en k u n n e n voorspellingen worden opgesteld.
O p een belangrijk onderdeel van deze wetenschap, met n a m e de
adsorptie-evenwichten in de bodem, wilde ik nader ingaan. De gehele reactiecyclus genoemd in het bovenbehandelde voorbeeld over
de gevolgen van wateronttrekking aan de bodem wordt bepaald
door het streven naar een minimumwaarde van de vrije energie
van het systeem. I n verband met de belangrijke rol die de vaste fase
in dit evenwicht speelt, zou men het k u n n e n aanduiden als het
algehele adsorptie-evenwicht in de bodem. H e t gecompliceerde
karakter van dit veelzijdig evenwicht maakt het echter onmogelijk
dit als geheel kwantitatief te beschrijven. Zowel dit feit, als ook de
verschillende snelheden waarmee bepaalde reacties zich voltrekken, maken het noodzakelijk dit complexe evenwicht in onderdelen
te bestuderen. Pas nadat een voldoende inzicht in deze deelreacties
is verkregen, kan men trachten deze te combineren teneinde een
algeheel beeld te verkrijgen van de gedragingen van het bodemsysteem.
Een belangrijk onderdeel van het adsorptie-evenwicht in de bodem
is het ionenevenwicht. Reeds in het midden der negentiende eeuw
werd door T h o m p s o n en Way de aandacht gevestigd op de eigenschap der bodem om kationen omwisselbaar te binden. Pogingen
tot een mathematische beschrijving van de omwisselevenwichten
werden pas veel later ondernomen. Aanvankelijk werden empirische formules voorgesteld van het type der Freundlich en Langmuir
adsorptie isothermen, zoals bijvoorbeeld de uitwisselingsvergelijkingen van Vageler en Wiegner. Hoewel deze vergelijkingen nuttig
zijn voor de beschrijving van experimentele waarnemingen, hebben
zij weinig bijgedragen tot het verkrijgen van een inzicht in het
mechanisme der kationenadsorptie.
Omstreeks 1930 werd het gebruik van de wet der massawerking
als grondslag voor de ionenuitwisseling geïntroduceerd. De in deze
wet voorkomende reactiegetallen, die voor het omwisselevenwicht
gelijk gesteld worden aan de reciproke waarden van de waardigheid
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van het ion, benadrukten inderdaad de experimenteel waargenomen voorkeur van de grond voor meerwaardige ionen. Niettemin
is het gebruik van de wet der massawerking voor de beschrijving
der omwisseling niet geheel bevredigend. De door deze wet gesuggereerde scherpe splitsing van de deelnemende ionen in twee fasen,
namelijk de geadsorbeerde fase en de „vrije" fase, welke beide
fasen als homogeen beschouwd worden, is in de huidige opvatting
niet meer acceptabel. De betekenis van de standaardwaarde van
de vrije energie van omwisseling, zoals deze berekend wordt met
behulp van de empirisch bepaalde, of juister uitgedrukt, geschatte
evenwichtsconstante is niet geheel duidelijk, aangezien de noodzakelijkerwijze geïntroduceerde activiteitscoefficiënten van de ionen
in de geadsorbeerde fase niet toegankelijk zijn voor berekening.
Pogingen in deze richting, zoals van Vanselow, welke de activiteit
der geadsorbeerde ionen evenredig aan de molenbreuk stelde, zijn
in principe niet aantrekkelijk, aangezien de vergelijking van een
uitwisselaar met een mengkristal wel zeer geforceerd is. Latere
uitbreidingen van de beschouwingen gegrond op de wet van de
massawerking zoals van Krishnamoorthy en Overstreet, welke een
gecorrigeerde berekening van de activiteit der geadsorbeerde ionen
voorstelden, gebaseerd op statistische overwegingen, lijden aan hetzelfde euvel, namelijk het gebruikte model is in strijd met nu bekende eigenschappen van de bodemuitwisselaar.
Een geheel andere benadering van het ionenadsorptie-evenwicht
werd voorgesteld door Mattson, die op het Donnan-evenwicht als
uitgangspunt gebruikte. Bij deze beschouwing wordt het elektrisch
potentiaal verschil tussen de geadsorbeerde fase en de vrije fase
der ionen op de voorgrond gesteld. Dit voert dan onmiddellijk tot
e
en preferentie van de uitwisselaar voor hoogwaardige ionen. In
het kader van Mattson's opvattingen over de aanwezigheid van
rnenggelen in de bodem zou deze opvatting inderdaad aanvaardbaar
zijn. De inzichten verkregen over de bouw der kleimineralen in
de laatste decennia maken het echter onwaarschijnlijk dat in normale
gronden deze rnenggelen een belangrijke rol zouden spelen. Behalve
m het geval van overwegend organische gronden, waar de aanname
v
an een ruimtelijk homogene verdeling van de lading in de uitwisselaar vermoedelijk aanvaardbaar geacht kanworden,moet het gebruik
v
an het Donnan-evenwicht — in zijn eenvoudigste vorm — voor
kwantitatieve beschrijving der ionenuitwisseling indegrond dan ook
als een minder juist gekozen, en onnodige, vereenvoudiging gezien
worden. Pogingen om de uit deze formulering verkregen omwisselingsvergelijking aan te passen aan experimentele resultaten leiden
noodzakelijkerwijs tot de invoering van een empirische constante.
D
eze constante is dan het produkt van de verhouding tussen de
oppervlaktelading en de volumenlading van de uitwisselaar en een
specifieke omwisselingsconstante, welk produkt niet verder ge-
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splitst kan worden. Het feit dat zowel de beschrijving, gebaseerd
op de wet der massawerking, als die afgeleid van het Donnanevenwicht, aanpasbaar zijn aan experimentele resultaten, mag dan
ook niet beschouwd worden als een bewijs van de juistheid van de
aannamen gemaakt voor de afleiding van deze betrekkingen. Deze
aanpasbaarheid is slechts te danken aan de op velerlei wijzen te
beredeneren nadruk op de betekenis van de waardigheid der ionen.
Beide methoden voeren tot een empirisch te bepalen constante,
welke zonder ongefundeerde aannamen niet interpreteerbaar is.
Vanzelfsprekend gelden de bezwaren ingebracht tegen deze beide
beschouwingswijzen met betrekking tot de kwantitatieve interpretatie van het omwisselevenwicht in veel mindere mate wanneer
slechts wordt verlangd de verschuiving van een gegeven evenwicht,
als gevolg van een aangebrachte verandering, te voorspellen. Bij
direct op de praktijk gerichte voorspellingen van die aard zijn de
betrekkingen, afgeleid uit de Donnan-vergelijking of de massawerkingswet, dan ook zeer goed bruikbaar.
Een veel betere benadering van het omwisselevenwicht van ionen
werd geïntroduceerd en uitgewerkt door Schofield en zijn leerlingen. Uit de resultaten van recent kleimineralogisch onderzoek is
komen vast te staan dat kleideeltjes gezien moeten worden als vlakke plaatjes. In overeenstemming hiermee baseerde Schofield zijn
beschrijving van het klei-water-systeem op de uitwerking van de
theorie van de ééndimensionale diffuse dubbellaag zoals deze in
het begin van deze eeuw werd geïntroduceerd door Gouy en Chapman. Schofield nam hierbij aan dat de wandlading van het kleideeltje in eerste benadering als constant beschouwd kan worden,
hetgeen voor de meeste kleimineralen zeer aanvaardbaar is. De
door Schofield afgeleide „Ratio Law" toonde aan in welk opzicht
de zo algemeen gebruikte Donnan-formulering te kort schiet voor
het klei-water-systeem. Consequente toepassing van deze theorie
van de elektrische dubbellaag voert nu tot een omwisselingsvergelijking, die een constante bevat welke gelijk is aan een berekenbare functie van de oppervlakte-lading van de omwisselaar. Aangezien deze oppervlaktelading experimenteel toegankelijk is, kan hiermee dus een theoretisch verantwoorde vergelijking voor de nietselectieve, heterovalente omwisseling aan kleien worden afgeleid.
Inderdaad kon worden aangetoond dat de omwisseling van Na en
Ca aan een illiet en de omwisseling van K.en Ca aan een montmorilloniet aan deze vergelijking beantwoordde. Zoals verwacht kon
worden, beantwoordde de omwisseling van K en Ca aan illiet niet
'aan deze vergelijking, als gevolg van de specifieke adsorptie van
K aan illiet. De grote verdienste van deze beschouwingen moet gezien worden in het feit dat nu een inzicht verkregen is in het mechanisme van de eenvoudigste omwisselingsreacties aan kleien. Aangezien het in principe zeer wel mogelijk is de Gouy-theorie uit te
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breiden, door bijvoorbeeld correcties aan te brengen voor het volume der ionen, kan de formulering gebaseerd op de theorie van de
dubbellaag dienen als vergelijkingsbasis voor experimentele waarnemingen. De waargenomen afwijkingen van deze theorie kunnen
dan dienen als basis voor de berekening van reële waarden van
specifieke adsorptie-energieën.
Van bijzondere interesse is voorts het adsorptie-evenwicht van
het waterstofion in de bodem. De titratiekrommen van de meest
voorkomende kleimineralen zijn reeds lang bekend. De interpretatie van deze krommen is het onderwerp geweest van uitvoerige
discussies. Tot voor kort werd getracht een vergelijking te treffen
met de titratiekrommen van zwakke zuren, waaruit de conclusie
werd getrokken dat het bodemcolloïd zich gedroeg als een zwak
zuur met verschillende dissociatieconstanten. Latere beschouwingen
vestigden de aandacht op de onbetrouwbaarheid van de volgens
standaardmethodiek bepaalde titratiekrommen. In de eerste plaats
was deze kritiek gericht op de methodiek zelve. Het door Wiegner
en Pallmann beschreven suspensie-effect maakte de interpretatie
van de in de suspensie gemeten pH-waarde onzeker. Het latere
Werk op dit gebied van Loosjes, Bloksma en in het bijzonder van
Overbeek toonde aan dat inderdaad de volgens standaardmethodiek
bepaalde pH-waarde van de suspensie in het algemeen geen eenvoudige relatie heeft met een activiteit van waterstofionen in de
suspensie. De snelle ontwikkeling van de colloïdchemie op fysischchemische grondslag zoals deze plaats vond in de laatste decennia
vooral door toedoen van Kruyt, Verwey en Overbeek en hun leerlingen maakte het daarenboven duidelijk dat in het algemeen de
bepaling van adsorptie-isothermen van ionen aan colloïden en dus
°ok van de titratiekrommen van de componenten der vaste fase van
de bodem, dient te geschieden bij een bekende en constante waarde
v
an de totale electroliet-concentratie, wil een ondubbelzinnige interpretatie van de metingen mogelijk zijn. De in de literatuur voorkomende titratiekrommen van kleien en gronden voldoen helaas
zelden aan deze voorwaarden en zijn dan ook onbruikbaar als
grondslag voor verdere beschouwingen.
Kritiek van geheel andere aard kwam naar voren door het werk
an Schofield, die het reeds eerder door Marshall en Paver geuite
vermoeden, dat aluminiumionen een belangrijke rol spelen bij de
titratie van z.g. H-kleien, proefondervindelijk bewees. Meer gedetailleerd werk van de bodemscheikundige groepen in North Carolina en van de Cornell University toonde aan dat enerzijds zuivere
H-kleien, bereid met behulp van synthetische ionenuitwisselaars,
boven pH 3 tot 4 vrijwel geen buffercapaciteit bezitten en zich dus
gedragen als vrij sterke zuren. Anderzijds bleek dat deze kleien bij
bewaring een geleidelijke toename van de buffercapaciteit vertonen.
In dit verband is het van belang vast te stellen dat H-kleien bereid
v
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door elektrodialyse, altijd een grote buffercapaciteit hebben. Voorts
blijkt dat de, door het werk van Hüttig op het gebied van de aluminiumchemie verkregen inzichten over het gedrag van aluminiumionen tijdens titratie met basen, het mogelijk maken om de titratiekrommen van de z.g. H-kleien te verklaren. Er mag dus geconcludeerd worden dat het merendeel van de in de literatuur beschreven
titratiekrommen van kleien min of meer artefacten zijn, welke niet
noodzakelijkerwijze de eigenschappen van de bodemelementen in
situ weergeven. Tevens geeft deze beschouwing aanleiding om de
praktische waarde van laboratoriumonderzoek aan door neutralisatie van H-kleien verkregen homo-ione kleien, in twijfel te trekken.
Bovenstaande beschouwingen gelden slechts in beperkte mate
voor de titratiekrommen van organische gronden. Het is waarschijnlijk, dat het aluminiumion hier slechts een ondergeschikte
rol speelt. Vermoedelijk zal het werk van Katchalsky op het gebied
van poly-elektrolieten van grote waarde zijn als basis voor de theoretische uitleg van deze krommen.
Wat betreft de adsorptie van anionen door de grond zijn zeer
goede resultaten bereikt met de door Schofield geïntroduceerde
theorie van de negatieve adsorptie van anionen in klei- en grondsuspensies. Het is een bekend feit, dat over het algemeen anionen
negatief geadsorbeerd worden door de grond, hetgeen in overeenstemming is met de negatieve lading der bodemcolloïden. De berekening van deze negatieve adsorptie is van groot belang voor de
praktijk. Enerzijds kunnen metingen aan grondsuspensies bereid
door de verdunning van grond met water, slechts geïnterpreteerd
worden als deze negatieve adsorptie bekend is. Anderzijds kan de
in sommige gevallen voorkomende positieve adsorptie van anionen,
welke vermoedelijk samenhangt met de aanwezigheid van positief
geladen colloïden of delen van colloïden in de grond, alleen berekend worden uit experimentele gegevens, wanneer de noodzakelijke correctie voor de altijd simultaan optredende negatieve
adsorptie bekend is.
In minerale gronden is de berekening van de negatieve adsorptie
van anionen zeer eenvoudig. Zoals door Schofield werd aangetoond,
is hier het effect van de genoemde onzekerheden betreffende de
structuur van de Stern laag van geringe consequentie. De klassieke
theorie kan hier dus zonder meer worden toegepast. Inderdaad
kon worden bewezen dat de op deze wijze berekende negatieve adsorptie zeer wel overeenstemde met de experimentele resultaten,
verkregen met enkele zeer goed gedefinieerde systemen. Op grond
van deze ervaring mag men aannemen, dat deze berekening ook
geldig is voor meer gecompliceerde grondsystemen. In het speciale
geval van overwegend organische gronden kan verwacht worden
dat de Donnan-formulering van de negatieve adsorptie, gebaseerd
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op een homogene verdeling van de lading in de uitwisselaar, goede
resultaten zal opleveren.
Een ander belangrijk onderdeel van het algehele adsorptie-evenwicht in de bodem is het waterevenwicht. Hoewel in principe dit
evenwicht niet te scheiden is van het ionenevenwicht, is het verband tussen beide evenwichten pas in de laatste jaren uitgewerkt.
De oudere literatuur op het gebied van de vochthuishouding van
de bodem was vooral gericht op een classificatie van het bodemwater. Uit deze periode stamt de indeling van het water in vrij
water, d.w.z. het grondwater en eventueel oppervlaktewater, en het
door de bodem vastgehouden water, het z.g. „Haftwasser". Uitvoeriger indelingen, gebaseerd op verdere specificatie van dit principe,
Werden voorgesteld door Briggs, Lebedeff en Zunker.
De theorieën omtrent het gedrag van het vrije water, alhoewel
van groot belang voor het oplossen van drainage-problemen van de
bodem, kunnen hier gevoegelijk buiten beschouwing worden gelaten. De indeling van het vastgehouden water, zoals deze werd ingevoerd in het begin van de twintigste eeuw, was gebaseerd op het
onderscheid tussen het effect van de adhesie tussen het water en de
vaste fase, en het effect van de cohesie tussen de watermoleculen
onderling. Het „adhesie-" of adsorptiewater werd gezien als water
dat door adsorptiekrachten vastgehouden werd in een dunne laag
°p de vaste fase. Het „cohesie-" of capillair water werd beschreven
m
e t behulp van de bekende theorie van de opstijging in volledig
bevochtigde capillairen. Op grond van het feit dat de grond niet
geheel vergelijkbaar is met een systeem van capillaire buizen, werd
deze indeling later uitgebreid met een verdeling van het cohesieWater in capillair water in engere zin, zijnde het water aanwezig in
•net het grondwater in verbinding staande capillairen en het water vastgehouden in gedeeltelijk gevulde, of geïsoleerde poriën van
willekeurige vorm. Ook werd de aandacht gevestigd op het vermogen van zweibare organische materialen in de bodem om water
v
ast te houden, welk water geclassificeerd werd als imbibitie- en
osmotisch water.
In 1907 werd door Buckingham het principe van de energetische
beschouwing van het bodemwater ingevoerd. De door hem gedefinieerde „capillaire potentiaal", welke gebaseerd was op de beschrijving van de bodem als een capillair systeem, vestigde de aandacht
°P het feit dat, afgezien van de plaats en de oorzaak van de aanwezigheid van het bodemwater, de beschrijving van dit water gebaseerd diende te worden op een kwantitatief principe. Dit principe was ontleend aan de wetten die het transport van warmte en
elektriciteit in geleiders beschrijven. De capillaire potentiaal werd
in overeenstemming hiermee gedefinieerd als de hoeveelheid arbeid
die verricht zou moeten worden onder invloed van de capillaire
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krachten om een gewichtseenheid water over te brengen van een
standaardsysteem of -plaats naar het systeem of de plaats onder beschouwing. Deze capillaire potentiaal werd gezien als een vloeiende functie van het vochtgehalte van de bodem. In overeenstemming met deze opvatting werden in deze tijd een aantal bepalingen
ingevoerd welke gericht waren op de verdeling van het bodemwater op grond van energetische beschouwingen, zoals de indeling
van Bouyoucos, welke gebaseerd was op de bepaling van de vriespuntsverlaging van het bodemwater en de bepaling van het
„Moisture Equivalent" volgens Briggs, welke bestond uit de meting
van de hoeveelheid water vastgehouden in een grondkolom van
1 cm hoogte tijdens centrifugering bij duizendmaal de versnelling
van de zwaartekracht.
De uitbreiding van het principe van Buckingham leidde tot het
invoeren van de begrippen vochtspanning (Soil Moisture Tension)
en de door Schofield gedefinieerde pF-waarde. Deze beide begrippen vestigden de aandacht op het feit dat de energieverlaging van
het water onder invloed van de bodem niet noodzakelijkerwijs door
capillaire krachten veroorzaakt wordt.
Een fundamentele interpretatie en samenvatting van de vele verspreide bijdragen op het gebied van de energetische beschouwing
van het bodemwater uit deze periode werd gegeven door het monumentale werk van Edlefson en Anderson: „Thermodynamics of
Soil Moisture". Gebruik makend van een aan de thermodynamica
ontleende nomenclatuur definieerden deze auteurs zowel het begrip soortelijke vrije energie van het bodemwater, later ook wel
totale vochtpotentiaal genoemd, als de componenten van deze grootheid, welke bepaald worden door de hydrostatische druk, de opgeloste stoffen en de in de bodem aanwezige krachtvelden, zoals
het zwaartekrachtsveld en het adsorptieveld. Uitgaande van deze
grootheden werd een overzicht gegeven van de toepassingsmogelijkheden van deze gespecialiseerde thermodynamica op de theorie
van het bodemwater. Bijzondere aandacht werd besteed aan de interpretatie van de meting van de vriespuntsverlaging van het bodemwater. In hun betoog over het effect van het adsorptieveld op
de vrije energie van het bodemwater namen Edlefson en Anderson
aan, dat dit adsorptieveld zich gedroeg op min of meer dezelfde
wijze als het zwaartekrachtsveld, namelijk als een veld dat monotoon
afneemt met de afstand tot het adsorberend oppervlak en dat zijn
nulwaarde bereikt op oneindige afstand van dit oppervlak. Zij vermeldden dat de verandering van dit veld als een functie van de
afstand tot het adsorberend oppervlak was beschreven door verschillende onderzoekers als een evenredigheid met een macht van deze
afstand, variërend van -2 tot -5.Als gevolg van het ontbreken van
verdere informatie over de aard van het adsorptieveld konden Edlefson en Anderson het effect van dit veld slechts op formele wijze
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beschrijven. Tevens werd de osmotische component van de vermelde vrije energie van het bodemwater door deze auteurs slechts
uitgewerkt als functie van de concentratie van de aanwezige zouten
in de bodemoplossing. Hierbij werd niet getracht het effect van de
verhoogde ionenconcentratie in de nabijheid van het adsorberend
oppervlak in rekening te brengen. De mogelijkheden voor de praktische toepassing van de theorie bleken dan ook uiterst begrensd.
Een geheel nieuwe benadering van de theorie van het adsorptieevenwicht tussen water en de vaste fase van de grond werd in 1946
ingevoerd door Schofield. Deze berekende met behulp van de eerder vermelde theorie van de vlakke dubbellaag het verband tussen de dikte van een geadsorbeerde waterfilm en de osmotische
druk aan het grensvlak tussen de water- en de gasfase. Wanneer men
nu aanneemt dat aan dit grensvlak de adsorptiepotentiaal te verwaarlozen is, kan men dus de druk ter plaatse berekenen als een
functie van de dikte van de geadsorbeerde waterlaag.
Schofield kon aantonen dat deze berekende functie goed overeenstemde met experimentele gegevens van het systeem water-mica,
welke beschikbaar waren in de literatuur. Recente onderzoekingen
niet suspensies van kleimineralen door de bodemkundige groep van
de Cornell University bevestigden het vermoeden dat de waarde
van de adsorptiepotentiaal aan het grensvlak van water- en gasfase
aan nul gelijk gesteld kan worden.
Ook langs theoretische weg komt men tot deze overtuiging. De
krachten tussen water en het oppervlak van de vaste fase kunnen
in principe verdeeld worden in twee categorieën. De eerste groep
bestaat uit de z.g. „short-range forces". Dit zijn enerzijds de chemische bindingskrachten, welke gezien kunnen worden als een zeer
plaatselijke interactie van de elektronenzwermen van naburige
atomen. Anderzijds kan men hiertoe rekenen de London-van der
Waals krachten die het gevolg zijn van de wederzijdse beïnvloeding
v
an de elektrische wisselvelden van zich in eikaars nabijheid bevindende atomen, ontstaan door de relatieve beweging van de
atoomkernen en de elektronenzwermen. Deze krachten, hoewel zich
in principe uitstrekkend over grotere afstand dan de chemische
bindingskrachten, hebben in het geval van de interactie tussen watermoleculen en de oppervlakte-atomen van de vaste fase toch
slechts een beperkte actieradius, als gevolg van de vernietigende
interferentie met de „London" velden van naburige watermoleculen. Het moet dan ook waarschijnlijk geacht worden dat deze
krachten verwaarloosbaar worden wanneer de afstand tot het oppervlak van de vaste fase groter is dan enkele lagen watermoleculen.
Geheel anders gedragen zich de krachten die het gevolg zijn van
de interactie tussen het statische elektrische veld van de dubbellaag
en het water aanwezig in deze laag. Een divergerend elektrisch veld,
zoals dit bestaat in de nabijheid van een geladen oppervlak in aan-
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raking met een elektrolietoplossing, oefent een aantrekkende kracht
uit op een polarizeerbaar of dipolair materiaal. De uit deze kracht
berekende adsorptiepotentiaal van het water in de dubbellaag is
evenredig met het kwadraat van de elektrische veldsterkte, waaruit
men kan afleiden dat deze adsorptiekracht werkzaam is over aanzienlijke afstanden. Aangezien echter de veldsterkte principieel gelijk wordt aan nul in het symmetrievlak van elkaar wederzijds beïnvloedende dubbellagen en in het grensvlak van de dubbellaag
met de gasfase, volgt hieruit dat de adsorptiepotentiaal in deze vlakken tot nul gereduceerd wordt.
Door deze beschouwingen kwam het werk van Edlefsen en Anderson in een geheel nieuw licht te staan. Enerzijds bleek het mogelijk het door hen ingevoerde begrip van de osmotische potentiaal
uit te breiden met de in principe berekenbare bijdrage van de
dubbellaagionen, anderzijds kon de onvruchtbare beschouwing over
de rol van de adsorptiepotentiaal bij het adsorptie-evenwicht achterwege gelaten worden voor de berekening van de totale potentiaal
van het bodemwater als functie van de dikte van de geadsorbeerde
waterlaag. Hiermede is dus de theoretische basis van het adsorptieevenwicht tussen water en de kleifase van de bodem gelegd.
Een aantal uitbreidingen van deze theorie zijn echter nodig om
te komen tot een verklaring van de wateradsorptiekrommen zoals
deze kunnen worden bepaald voor natuurlijke gronden. Deze uitbreidingen kunnen worden verdeeld in een aantal groepen. In de
eerste plaats zijn er een aantal tekortkomingen van de dubbellaagtheorie, welke al vermeld werden bij de behandeling van het ionenevenwicht en welke nadere toelichting behoeven wat betreft hun
invloed op het waterevenwicht. Deze tekortkomingen betreffen
voornamelijk de structuur van de eerste lagen van de dubbellaag.
Hierbij komen in dit geval nog de specifieke bindingskrachten voor
water in deze lagen, waardoor een berekening van de adsorptieenergie in deze laag voorlopig uitgesloten is. Een ruwe schatting
toont echter aan dat voor een grond die b.v. 20 % illiet bevat de hoeveelheid water opgeslagen in de eerste 10 Â van de geadsorbeerde
waterlaag ongeveer 2 % van het droge gewicht van de grond bedraagt. Voorzover het betreft de analyse van het waterevenwicht
in het voor de plant belangrijke traject kunnen deze lagen dan ook
volledig buiten beschouwing gelaten worden. Tot deze groep behoort ook een noodzakelijke correctie op de wet van Van 't Hoff,
welke wet als eerste benadering gebruikt wordt voor de berekening
van de osmotische potentiaal uit de concentratie van de ionen in
het genoemde grensvlak van de dubbellaag. Pogingen in deze richting gebaseerd op empirische vergelijkingen ontwikkeld voor de
berekeningen van de osmotische druk van geconcentreerde elektrolietoplossingen zullen zeer kritisch bezien dienen te worden, aangezien men in de dubbellaag te doen heeft met een oplossing welke
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voornamelijk ionen van één soort bevat. Dit betekent vermoedelijk
dat de osmotische coëfficiënten hoger zullen zijn dan voor vergelijkbare equi-ione oplossingen, aangezien de interactie tussen ionen
welke zich op korte afstand van elkaar bevinden voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wederzijdse beïnvloeding van de
gepolarizeerde waterlagen die deze ionen omringen. In het geval
van ionen met gelijksoortige lading zal dit aanleiding geven tot
relatief sterke afstoting aangezien de waterlagen op de plaats van
aanraking tussen deze ionen anti-parallel gepolarizeerd zijn.
In de tweede plaats is het nodig de berekening van de dikte der
geadsorbeerde waterlaag uit het vochtgehalte aan een nader onderzoek te onderwerpen. In zuivere kleien wordt deze dikte berekend
uit het quotiënt van het vochtgehalte en het soortelijk oppervlak
van de klei. Voor geheel gepeptizeerde suspensies van montmorilloniet bleek deze berekening inderdaad tot goede resultaten te
leiden. In illietsystemen werden echter afwijkingen geconstateerd
die verklaard konden worden als zijnde het gevolg van het geterrasseerde oppervlak van dit mineraal, waardoor tijdens samenpersing waterenclaves konden worden vastgehouden. Vergelijkbare
effecten kunnen verwacht worden voor kleien waarvan de structuur
niet vernietigd is.
In de derde plaats; zal het noodzakelijk zijn de genoemde osmotische theorie aan te passen aan de capillaire theorie. Het is duidelijk dat deze theorieën elkaar geenszins uitsluiten. In gronden met
zeer grove structuur zal de capillaire theorie als basis aanvaardbaar
Zl
jn, terwijl in zware gronden de osmotische theorie vermoedelijk
het beste uitgangspunt is. De overgang tussen beide uitersten dient
echter nader onderzocht te worden, met in acht name van structüureffecten. De stelselmatige bepaling van de veranderingen in de
adsorptiekromme van kleien als gevolg van aangebrachte structuren en de bijmenging van grovere fracties zal uitsluitsel kunnen
geven omtrent de relatieve betekenis van beide theorieën. AangeZl
en hierover geen gegevens beschikbaar zijn, kan slechts worden
opgemerkt dat het vasthouden van belangrijke hoeveelheden water
in capillairen bij een pF-waarde van 3 of meer onwaarschijnlijk
geacht moet worden, aangezien de altijd in het bodemvocht opgeloste gassen bij deze druk zouden vrijkomen, hetgeen lediging van
de capillairen tot gevolg zou hebben.
Ten slotte geldt voor het waterevenwicht hetzelfde als voor het
ionenevenwicht, nl. in het geval van overwegend organische gronden verdient het vermoedelijk aanbeveling de osmotische potentiaal
te berekenen met behulp van de Donnan-formulering, welke een
betere benadering geeft van de in deze systemen aanwezige ladingsverdeling dan de theorie van de vlakke dubbellaag.
Een belangrijke consequentie van de gegeven beschouwing is het
feit dat hierdoor wordt aangetoond dat in principe de ionenadsorp-
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tie en de wateradsorptie onverbreekbaar verbonden zijn. Hieruit
vloeit voort dat de beïnvloeding van de wateropname van planten
door middel van de toediening van ionen, zoals in de praktijk reeds
geschiedt bij de z.g. druppelbevloeiing, inderdaad vergelijkbaar
gesteld kan worden met het effect van uitdroging in zware gronden. In beide gevallen wordt de opname beïnvloed door een verlaging van de osmotische potentiaal. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat in het geval van de verlaging van deze potentiaal door middel van zouten de plant zich kan aanpassen zowel door
kationenuitwisseling als door zoutopname, terwijl in het geval van
uitdroging de beschikbaarheid van anionen voor-opname relatief
slechts weinig toeneemt.
Van belang is ook de herinterpretatie van het begrip vochtspanning zoals deze uit de behandelde beschouwing volgt. Deze grootheid, welke in atmosferen wordt uitgedrukt, moet gezien worden
als een zuiver hypothetische zuigspanning, nl. die zuigspanning
waaraan een hoeveelheid zuiver water zou moeten worden blootgesteld, wilde de totale potentiaal gelijk zijn aan die in de grond. De
actuele druk van het bodemwater varieert namelijk zeer sterk met
de plaats in het systeem en zal, zoals reeds werd vermeld, vermoedelijk zelden een negatieve waarde bereiken. Deze gedachte is van
groot belang voor de uitleg van de vriespuntsverlaging van gronden, welke tot twijfelachtige consequenties voert indien men aanneemt dat het bodemwater zich inderdaad onder een verlaagde druk
bevindt. Tevens is hierdoor een betere verklaring van de vorming
van ijslenzen in de grond mogelijk dan tot nu toe mogelijk was.
Hoewel het probleem van de bodemstructuur als zodanig buiten
het kader van het hier behandelde onderwerp valt, zou ik niettemin
enkele opmerkingen willen maken over het verband tussen de beschreven evenwichten en de structuur. De structuur wordt beïnvloed door het ionenevenwicht, aangezien de interactie tussen de
bodemdeeltjes onder andere bepaald wordt door de opbouw van
de dubbellaag van deze deeltjes. De structuurvernietiging door
middel van het inbrengen van natriumionen in de dubbellaag is
hiervan een voorbeeld. Het onderzoek der laatste jaren heeft echter wel bewezen dat Bradfield's opmerking: „Aggregation is flocculation plus" haast nog een overschatting van de rol van de uitvlokking in structuurbepalende processen in de bodem is. Afgezien
van enkele bijzondere gevallen zijn vrijwel alle gronden in de natuur in een uitgevlokte toestand. De kwaliteit van een bodemstructuur wordt dan ook*voornamelijk bepaald door de aggregatie van
de bodemdelen welke vermoedelijk berust op het tot stand komen
van irreversibele bindingen tussen de bodemdelen.
Hoewel het een bekend feit is dat de uitdroging van de grond
een structuurvormend effect heeft, valt het momenteel nog niet te

419
overzien of dit een zuiver mechanisch effect is, of wel dat de uit de
uitdroging voortvloeiende chemische veranderingen in het systeem
de eigenlijke oorzaak zijn. Wat betreft deze veranderingen zullen
vermoedelijk in het bijzonder de wijzigingen in de structuur en
samenstelling van de organische bestanddelen van de bodem van
grote betekenis blijken te zijn.
Als derde en laatste onderdeel van het adsorptie-evenwicht in de
bodem wilde ik de adsorptie van organische verbindingen aan de
minerale fase behandelen. In tegenstelling tot de beide vorige besproken evenwichten, waarvan de theoretische beschouwingen zich
al in een gevorderd stadium bevinden, berust de kennis van deze
adsorptiereacties nog voornamelijk op een aantal experimentele
feiten.
De adsorptie van verschillende fracties van de humusverbindingen uit de bodem door kleimineralen werd bestudeerd door DemoIon, Myers, Jung, e.a., terwijl Tyulin aantoonde dat klei-humusverbindingen aanwezig zijn in natuurlijke gronden. Gieseking en
Hendricks onderzochten de adsorptie van een aantal organische
verbindingen aan zuivere kleimineralen, waarbij in het bijzonder de
organische kationen sterk geadsorbeerd bleken te worden. De praktische betekenis van deze adsorptie komt tot uiting in het door
Allison en zijn medewerkers aangetoonde feit, dat de aanwezigheid
van kleimineralen het verlies van koolstof tijdens de vertering
van plantenmaterialen doet verminderen.
Een nadere beschouwing van het adsorptie-evenwicht tussen organische verbindingen en kleimineralen voert tot de overtuiging
dat bij deze adsorptie vermoedelijk meer dan één bindingswijze
m
°gelijk is. Het is zonder meer duidelijk dat organische kationen
e
venzeer gebonden zullen worden aan de negatief geladen minerale delen van de bodem als de anorganische kationen. Indien
bovendien de configuratie van het ongeladen deel van het organische kation de mogelijkheid schept tot de vorming van Van der
Waals- en waterstofbindingen is het duidelijk dat een preferente
adsorptie van deze kationen verwacht kan worden. In principe
geldt hetzelfde voor organische anionen, met dien verstande dat preferente adsorptie van deze verbinding beperkt zal blijven tot de
Positief geladen delen van de kleimineralen. Zoals eerder werd
vermeld is het waarschijnlijk dat kleimineralen inderdaad positief
geladen plekken bezitten, welke hun ontstaan te danken hebben
aan de restvalenties van de aluminiumoxyde-laag aan de rand van
he
t kleideeltje. Ook ongeladen organische verbindingen kunnen
geadsorbeerd worden door de geladen minerale delen. De glycerola
dsorptie beschreven door MacEwan is hiervan een voorbeeld. HoeWe
l deze adsorptie in principe geheel verklaard kan worden door de
Polarisatie van het organische molecuul onder invloed van het elek-
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trische veld van het minerale oppervlak, is hiermede niet bewezen
dat deze wijze van adsorptie plaats zal vinden in de aanwezigheid
van water, zoals deze in de bodem verwacht moet worden. In dat
geval is het namelijk noodzakelijk dat de polarisatie-energie van het
organische molecuul die van de watermoleculen overtreft, hetgeen
niet altijd waarschijnlijk geacht moet worden. Ten slotte is het
mogelijk dat meerwaardige ionen bij de binding van organische
verbindingen aan anorganische bodembestanddelen een rol spelen.
Deze opvatting dient echter ook met voorzichtigheid gehanteerd
te worden. Hoewel deze meerwaardige ionen mogelijk bij kunnen
dragen tot de genoemde binding als gevolg van complexvorming
met de organische verbinding, is het zeer zeker niet zo dat een tweewaardig kation eenvoudig als een brug tussen twee negatief geladen
colloïdale deeltjes kan dienen.
De belangstelling voor de aard en oorzaak van de adsorptie van
organische verbindingen aan de minerale delen van de bodem is
in de laatste jaren sterk toegenomen, speciaal door het verschijnen
van de synthetische structuurregelaars, zoals het polyacrylaat Krilium. Wat betreft de werking van deze verbindingen als aggregatiemiddel zijn vele theorieën naar voren gebracht, welke gebaseerd
waren op een of meer der zojuist genoemde adsorptie-mechanismen.
Behalve de bijdragen van Ruehrwein, Mukherjee, Michaels en Flaig
verdient in het bijzonder het systematische werk van Warkentin
verdere vermelding. Deze onderzoeker bepaalde het aggregerend
vermogen van verschillende fracties van polyacrylzuur van bekende
polymerizatiegraad als functie van de klei-concentratie en de elektroliet-concentratie. Op grond van dit werk concludeerde Warkentin dat de binding tussen klei en polyacrylzuur waarschijnlijk het
gevolg is van de adsorptie van het polyanion aan de positief geladen
randen van de kleimineralen. Maximale aggregatie treedt op wanneer de hoeveelheid polyacrylzuur voldoende is om de totale hoeveelheid positieve lading van de kleideeltjes ruimschoots te neutralizeren. Voorts kon worden aangetoond dat de aggregatie toenam, naarmate een groter aantal kleideeltjes geneutraliseerd werden door een enkel polyacrylzuur molecuul. Ten slotte bleek dat
verdere toediening van polyacrylzuur aan een kleisysteem ten slotte
weer tot peptisatie leidt, hetgeen verklaard kan worden door aan
te nemen dat in dat geval de kleideeltjes zoveel polyacrylzuur tot
hun beschikking hebben, dat min of meer individuele kleipolymeercomplexen worden gevormd, welke door onderlinge afstoting gepeptiseerd blijven. Aggregatie van kleien door polyanionen zal dan
ook slechts optreden wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde dat
enerzijds de totale lading van de polymeer ongeveer gelijk is aan de
positieve lading van de kleideeltjes, terwijl anderzijds de polymeerlading geconcentreerd is op voldoende grote deeltjes zodat individuele polymeer-kleicomplexen niet gevormd kunnen worden. Een
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aanwijzing voor de juistheid van deze opvatting is het feit dat polynietafosfaat, een polyanion met relatief laag moleculair gewicht, een
uitstekend peptisator is, terwijl tevens blijkt dat voorafgaande toevoeging van metafosfaat de aggregerende werking van polyacrylzuur
sterk doet afnemen.
Wat betreft de toepassing van deze ervaringen op het probleem
van de in de grond voorkomende organische verbindingen aan klei
kan de verwachting uitgesproken worden dat ook in dat geval een
belangrijke rol gespeeld wordt door de positieve lading van kleimineralen. De interpretatie van onderzoekingen op dit gebied zullen helaas echter altijd aan enige twijfel onderhevig zijn, aangezien
de bereiding van organische verbindingen door extractie van gronden onmiddellijk de vraag opwerpt of deze extracten vergelijkbaar
Zl
jn met de in de natuur voorkomende humusstoffen.
Ook dient hier nog de aandacht gevestigd te worden op het
Probleem van de adsorptie van synthetische onkruid- en pestbestrijdingsmiddelen aan de grond. Hoewel hierover nog zeer weinig bekend is, maakt het toenemend gebruik van deze middelen in
de landbouw een onderzoek dienaangaande wenselijk.
Tot besluit van dit overzicht van de verschillende onderdelen
an het adsorptie-evenwicht in de bodem moge ik opmerken, dat
het doel van elke tak van wetenschap is om na de analyse van de
°nderdelen te komen tot een synthese van het geheel. Hoewel dus
de kennis van de onderdelen noodzakelijk is voor het begrijpen van
het geheel, zal deze kennis zeker nog niet voldoende zijn om tot een
inzicht van het algeheel adsorptie-evenwicht te komen, aangezien
niervoor nog andere factoren, zoals b.v. de kinetica van de deelr
eacties, overwogen zullen moeten worden.
Hetzelfde geldt voor de plaats die het adsorptie-evenwicht inneemt in de bodemkunde en bemestingsleer als geheel. Hier is het
Jerkrijgen van een inzicht in de bodemprocessen die bijdragen tot
de produktie van een gewas het doel, welk doel echter pas bereikt
2
al kunnen worden, wanneer alle onderdelen, zoals onder meer het
adsorptie-evenwicht, volledig begrepen zijn.
v

Mijne Heren Curatoren der Landbouwhogeschool,
Voor uw bereidheid mij te willen voordragen aan Hare Majest ä t de Koningin voor een benoeming tot lector in de bodemkunde
en
bemestingsleer ben ik u zeer erkentelijk. Hierdoor is het mij
m
°gelijk geworden mij geheel te wijden aan het onderzoek en het
°nderwijs van mijn vak. Deze combinatie van onderwijs en onder2oe
k heb ik altijd als een ideaal gezien, aangezien men zich dikwijls pas bewust wordt van de beperktheid van de eigen visie, wane e r men tracht deze duidelijk te maken aan anderen.
Dat deze benoeming heeft kunnen plaats vinden vrijwel gelijktij-
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dig met de in gebruikneming van een nieuw laboratorium voor
landbouwscheikunde, stemt mij tot grote vreugde. Ik ben mij bewust dat mijn verantwoordelijkheid hierdoor is toegenomen en zal
trachten het door u in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.
Dames en Heren Professoren, Lectoren en

Docenten,

Een belangrijk deel van mijn wetenschappelijke opleiding kwam
tot stand onder de zeer gewaardeerde leiding van een aantal uwer.
Het geeft mij dan ook bijzondere voldoening terug te k u n n e n keren
naar de Landbouwhogeschool en deel uit te mogen maken van uw
gemeenschap. Tevens hoop ik dat u bereid zult willen zijn mij ook
n u nog van uw kennis te laten profiteren.
Hooggeleerde

Schuffelen,

H e t is deze maand precies tien jaar geleden dat ik voor het eerst
bij u aanklopte op aanbeveling van prof. Edelman, met het verzoek
college-assistent bij u te mogen worden. Gedurende mijn jaren als
assistent bracht u mij op dusdanige wijze in aanraking met uw vak,
dat ik dit ook als het mijne koos. Voor uw inspirerende leiding in
die jaren zal ik u altijd dankbaar blijven.
H e t feit dat u mij afgelopen jaar uitnodigde lector bij u te worden meen ik te mogen beschouwen als een votum van vertrouwen
over mijn jaren als assistent. Gesteund door dit vertrouwen zal ik
trachten de komende jaren tot een vruchtbare periode te maken
voor ons beiden en voor ons laboratorium. H e t is mij daarbij een
bijzonder genoegen in staat te zullen zijn uw zo omvangrijke taak
te helpen verlichten. H e t feit dat wij elkaar zo goed kennen zal
deze taakverdeling zeer efficiënt k u n n e n maken.
Doctor

Schofield,

W h e n I was told some years ago that you would come to Cornell
University as a guest professor, I did not realize the importance of
this happening for my future scientific life. Your fundamental
approach to the problems of soil physical-chemistry gave me an
entirely new insight in this field, without which I would not have
dared to accept the responsibilities of my new occupation. I shall
always remain grateful for your willingness to communicate to me
your vast experience in this field. Since I am now geographically
so much closer to you than was the case in the last few years I hope
that I may profit again from your advice in the coming years.
Doctor

Peech.

I will always remember the many discussions we had during my
stay at Cornell, especially around five o'clock. These discussions

423

have contributed very much to my scientific training, and were
actually never terminated. I trust that we will go on, even if it has
to be by mail.
Doctor Miller,
Not only as a guide in scientific matters, but also as a friend
have you contributed to my life in the United States. I refuse to
see my return to Holland as a termination of this friendship, and
I trust that some day I will be able to return to you in person some
°f the hospitality that is so typical for your country and yourself.
Dames en Heren Assistenten, Ambtenaren en Beambten van het
Laboratorium voor Landb ouw scheikunde,
Wanneer iemand benoemd wordt in een nieuwe functie volgt
doorgaans een periode van wederzijdse kennismaking en verkenning tussen de bestaande staf en de nieuwe functionaris. In dit speciale geval is dit niet nodig, want we kennen elkaar reeds van vroeger. Op grond hiervan begin ik mijn nieuwe taak vol vertrouwen,
w
ant ik weet dat we allen met vreugde onze werkzaamheden in ons
nieuwe gebouw zullen aanvangen.
Dames en Heren Studenten,
Het is mij een voorrecht in de komende jaren u bij een deel van
uw wetenschappelijke vorming behulpzaam te kunnen zijn. Aangezien de ervaring verkregen gedurende mijn verblijf in de Verenigde
Staten van Amerika mij geleerd heeft dat deze vorming door persoonlijk contact ten zeerste bevorderd wordt, lijkt het mij goed ons
v
°or te nemen onze aanraking niet tot de college- en practicumzalen te beperken. Persoonlijk kan ik niet meer doen dan u te zeggen, dat ik het op prijs zal stellen wanneer u zich buiten deze uren
tQ
t mij wendt. Ik hoop dat u van deze uitnodiging gebruik zult
billen maken.
Ik dank u voor uw aandacht

27. O O G S T S P R E I D I N G
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE TUINBOUWPLANTENTEELT AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 26 FEBRUARI 1957 DOOR

DR. IR. J. DOORENBOS
Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten,
en voorts Gij allen, die deze bijeenkomst
met Uw aanwezigheid vereert,
Zeer geachte Toehoorders,
Nog ruim drie weken scheiden ons, volgens de kalender, van de
lente. In onze tuinen is de natuur dan ook nog maar nauwelijks
uit haar winterslaap ontwaakt. Enkele bomen en struiken botten
uit, vaste planten beginnen boven de grond te komen, sommige
bolgewasjes vertonen zelfs al hun bloemen. Doch het is nog maar
een schuchter begin; men moet goed toezien om het waar te nemen.
De tijd van volle wasdom en van oogst is nog lang niet aangebroken.
Wanneer wij echter de winkels van groentehandelaren en bloemisten betreden, wacht ons een ander schouwspel. Hier zou men
denken, dat het koude jaargetijde geen enkele invloed op de groei
der gewassen had uitgeoefend. De hoeveelheid fruit, groente en
bloemen die wordt aangeboden is even groot en nauwelijks minder
gevarieerd dan in de zomer.
Wij leven in een land en in een tijd waar een dergelijke overvloed aan tuinbouwprodukten ook in het winterhalfjaar zo gewoon
is, dat wij hem als vanzelfsprekend aanvaarden. Het ligt echter
voor de hand, dat men vele problemen heeft moeten oplossen, eer
een dergelijke ruime voorziening van de markt mogelijk was.
Men kan de produkten, die op het ogenblik in verse toestand
verkrijgbaar zijn, indelen naar plaats en tijdstip van de oogst. Het
blijkt dan dat er drie groepen kunnen worden onderscheiden. Er
zijn produkten die geoogst zijn in verre, warme landen. Hiertoe
behoren in de eerste plaats zuidvruchten zoals sinaasappels en bananen, maar ook groenten, bijvoorbeeld bloemkool en tomaten,
en snijbloemen zoals „mimosa" en maartse viooltjes. Een tweede
groep wordt gevormd door produkten, die wel binnen onze grenzen
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zijn geoogst, doch reeds lang vóór het ongunstige jaargetijde, en die
dus óp de een of andere wijze in opslagplaatsen zijn bewaard. Dit
geldt onder andere voor het zogenaamde harde fruit (appels en
peren) en voor vele groenten, bijvoorbeeld sluitkool, uien en wortelgewassen. De derde categorie tenslotte omvat produkten, die op
dit ogenblik in ons eigen land worden geoogst, waarbij men dus
niet problemen op het gebied van het transport of de bewaring
heeft opgelost, doch waarbij men er in is geslaagd, het tijdstip van
de oogst te verschuiven naar een jaargetijde, waarin hij onder natuurlijke omstandigheden niet kan plaatsvinden.
Het is deze laatste, betrekkelijk kleine groep van produkten, die
ik vanmiddag tot uitgangspunt wil nemen van een korte beschouwing over het onderwerp „Oogstspreiding".
Dit onderwerp leek mij voor deze voordracht zeer geschikt, omdan het zo kenmerkend is voor de tuinbouw. De wenselijkheid, te
allen tijde een vers geoogst produkt te kunnen leveren, bestaat bij
andere vormen van plantenteelt, die Stapelprodukten voortbrengen,
lang niet in die mate. Evenmin zijn daar de sterke arbeidsintensiteit
en hoge investeringen mogelijk, die in de tuinbouw, en wel in het
bijzonder ten behoeve van de oogstspreiding, noodzakelijk zijn. En
tenslotte biedt het onderwerp behalve deze economische aspecten,
waarvan de behandeling niet rechtstreeks op mijn weg ligt, in de
eerste plaats problemen, die de teelt betreffen.
Het zij mij vergund, dit begrip iets nader te omschrijven. Plantenteelt omvat het zaaien of planten, het verzorgen, en het oogsten.
Men kan ook een meer abstracte definitie geven, namelijk: plantenteelt is het streven, om uitgaande van een bepaald idiotype (dat
wil zeggen: het geheel van erfelijke potenties, dat in het plantmateriaal besloten ligt) te komen tot het meest gewenste finale type
(dat is: dat, wat na een zekere tijd onder bepaalde uitwendige
omstandigheden van het idiotype werkelijkheid geworden is).
Deze op het eerste gehoor wellicht wat ingewikkelde omschrijving biedt het voordeel, dat zij duidelijk de twee wegen aanwijst,
Waarlangs de tuinbouwplantenteelt haar doel, dus het gunstigste
finale type, kan bereiken. De eerste weg is het beïnvloeden van de
erfelijke aanleg van het uitgangsmateriaal, zodat men een idiotype
verkrijgt, dat onder gegeven omstandigheden een betere opbrengst
geeft dan de bestaande. De tweede is het streven om de groeiomstandigheden zo te veranderen, dat de opbrengst van een gegeven
idiotype tot de hoogst bereikbare waarde wordt opgevoerd. Om het
huiselijk te zeggen: men kan een gewas aanpassen aan een gegeven
milieu, of het milieu aan een bepaald gewas. In praktijk bewandelt
"len beide wegen, zodat ook het verschijnsel dat een aantal produkten buiten het normale seizoen wordt geoogst, evenzeer het resultaat is van het invoeren of winnen van nieuwe rassen (dus van
selectie en veredeling) als van de ontdekking van nieuwe teelt-
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methoden. Aangezien beperking geboden is, zal ik alleen spreken
over het verschuiven van het tijdstip van de oogst door cultuurmaatregelen, en de bijdrage van de veredeling grotendeels buiten
beschouwing laten.
Het ligt voor de hand, de periodiciteit van de plantengroei en
daarmede van de oogst in eerste instantie te beschouwen als een
gevolg van de afwisseling der seizoenen, die tot stand komt door
ritmische schommelingen in de klimaatsfactoren, vooral warmte
en licht.
Dat de temperatuur een directe invloed op de groei der gewassen uitoefent, is gemakkelijk waar te nemen. Ieder kent de rampzalige gevolgen van de eerste flinke nachtvorst in de herfst, doch
ook de invloed van minder extreme temperaturen springt in het
oog. Het is dan ook sedert onheuglijke tijden bekend, dat een hoge
temperatuur de plantengroei bevordert; Theophrastos legde dit
reeds enkele eeuwen voor onze jaartelling schriftelijk vast. Het
woord tuinbouw, dat immers duidt op de verbouw van gewassen
binnen een tuin, dus een omheining, bewijst dat het geven van beschutting en daarmede van een hogere temperatuur zo oud is als
deze vorm van plantenteelt zelf.
Geleidelijk is het „vangen" van zonnewarmte geperfectionneerd.
Reeds in de Middeleeuwen teelt men te onzent gewassen tegen
muren. In de 17e eeuw begint men glas te gebruiken. De oudste
manier om dit toe te passen is als bovenzijde van de zogenaamde
bak, dus als „plat glas", dat vlak op de planten ligt. Dit is uiteraard
alleen geschikt voor laagblijvende planten. Men kwam echter spoedig op de gedachte om de ramen in het vroege voorjaar en zonodig
ook in de herfst te plaatsen tegen de muren, waarlangs hogere gewassen werden geteeld. Vervanging van deze tijdelijke glasbedekking door een permanente deed de muurkas ontstaan, die een der
grondvormen is geweest, waaruit zich de tegenwoordige kastypen
met aan alle zijden glazen wanden hebben ontwikkeld. Een andere
voorloper hiervan was de eveneens in de 17de eeuw tot ontwikkeling gekomen oranjerie, een ruimte, die aan één zijde van glazen
ramen was voorzien, en die gebruikt werd om exotische gewassen,
bijvoorbeeld oranjeboompjes, vorstvrij te overwinteren. In deze
oranjerieën deed men de eerste ervaring op met kunstmatige verwarming ten behoeve van de gewassen, welke later bij andere kastypen kon worden toegepast. Reeds in 1737 beschrijft Pieter de
,1a Cour van der Voorde een door middel van rookkanalen verwarmde muurkas, die op zijn buitenplaats in gebruik was voor het
vervroegen van druiven.
Een lange weg voerde van dit begin naar de moderne kassenbouw, die onze intensieve tuinbouwcentra, zoals het Westland en
Aalsmeer, het aanzien geeft van industriegebieden. In technisch

427

opzicht zijn vooral gedurende de 19e eeuw zeer snelle vorderingen gemaakt, doch economische factoren en wellicht ook het ontbreken van goede voorlichting, hebben een grootscheepse toepassing door de beroepstuinders lang in de weg gestaan. In 1859 was
het Westland reeds een druiventeeltcentrum van betekenis, maar
er waren slechts drie stookkassen en deze behoorden aan „personen,
welke slechts liefhebbers van de druiventeelt heeten moeten". De
beroepstuinders teelden de druiven toen nog tegen muren, en slechts
op enkele bedrijven werden hier in het voorjaar losse ramen tegen
gezet. In de groenteteelt was nog omstreeks 1900 de bak, eventueel enigszins door broeimest verwarmd, de enige vorm van glasgebruik. Vooral na de eerste wereldoorlog ging de uitbreiding echter met reuzenschreden. Op dit ogenblik beslaan in ons land de
onder glas geteelde tuinbouwprodukten een oppervlak van ongeveer 4300 ha.
Hieruit blijkt wel zeer duidelijk dat de beheersing van de factor
temperatuur — en dit is ongetwijfeld steeds het voornaamste doel
van het aanbrengen van glas — zeer belangrijke voordelen oplevert,
waarbij het feit, dat men zijn produkten kan aanbieden, vóór de
markt door de oogst van de volle grond wordt overstroomd, minstens even belangrijk is als de verhoging van kwantiteit, kwaliteit
en oogstzekerheid die onder glas mogelijk is.
De cijfers die in de Tuinbouwgids worden vermeld omtrent de
aanvoertijden van groenten tonen dat bijvoorbeeld bij tomaten 5 %
van de oogst reeds in mei wordt aangevoerd, 16% in juni en 27 %
in juli, zodat voor in augustus de buiten geteelde tomaten aan de
markt komen, reeds bijna de helft van de totale oogst is geveild.
Dezelfde gegevens leren, dat van de andere mogelijkheid tot oogstspreiding, namelijk de teelt onder glas in de herfst, eveneens gebruik wordt gemaakt, zodat nog twee maanden nadat nachtvorst
een einde heeft gemaakt aan de oogst buiten, tomaten worden aangeboden. In de bloementeelt zijn nog frappanter voorbeelden van
oogstverschuiving door kunstmatige verwarming te vinden. Wij noemen als voorbeeld bloeiende seringetakken, die gedurende een
halfjaar ter veiling komen, echter uitsluitend vóórdat zij buiten
kunnen worden gesneden.
Niettemin blijkt, dat het aantal gewassen waarbij het oogstseizoen
zó sterk is uitgebreid, dat het een geheel jaar omvat, toch nog maar
2
eer gering is. De oorzaak hiervan ligt niet altijd waar men hem wellicht zou zoeken, namelijk in de zeer hoge kosten voor brandstof
die een teelt in het hart van de winter eist. De ervaring leert namelijk dat zelfs in het laboratorium, waar economische factoren veel
minder tellen en een nagenoeg volmaakte temperatuurbeheersing
mogelijk is, de planten een kwijnend bestaan leiden en groei, bloei
en vruchtzetting veel, soms alles, te wensen over laten. Het blijkt
dus dat men er met verbetering van de temperatuur alleen niet
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komt; een andere factor beperkt de plantengroei, namelijk het
licht.
De eerste pogingen om ten behoeve van de tuinbouw de lichtenergie kunstmatig op te voeren werden omstreeks 1880 door Siemens in Duitsland verricht. Vele jaren moesten echter voorbij gaan,
eer er praktische mogelijkheden ontstonden. Gedeeltelijk werd dit
veroorzaakt doordat de lichtbronnen die men ter beschikking had
technische tekortkomingen vertoonden. Zij waren ontworpen voor
de verlichting ten behoeve van de mens, en bij de constructie was
geen rekening gehouden met eventuele ongunstige nevenwerkingen
op de plant. Gas- en petroleumlampen gaven schadelijke verbrandingsgassen; de elektrische koolbooglamp, waarmede Siemens werkte, zond teveel ultraviolette straling uit. De gloeilamp was een belangrijke verbetering, maar zelfs de moderne typen kunnen slechts
op beperkte schaal voor de plantenbestraling worden gebruikt, en
zijn zeker niet geschikt, om voor de plant het zonlicht te vervangen.
De straling in het nabije infrarood, die een strekkende werking op
de planten heeft, is namelijk zó sterk dat een uitsluitend door gloeilampen bestraald gewas veel te ijl opgroeit.
Er zijn echter tegenwoordig ook lichtbronnen die voor de plantenbestraling wel goed bruikbaar zijn, namelijk de hogedrukkwiklamp, die in 1935 op de markt werd gebracht, en de fluorescentielamp, die enkele jaren later zijn intrede deed. Veelbelovend is ook
een pas verschenen hogedrukkwiklamp, die van een fluorescerende
ballon isvoorzien. De vraag, of het technisch mogelijk ishet zonlicht
ten behoeve van de plantengroei door kunstlicht te versterken of
zelfs te vervangen, kan dan ook sedert een aantal jaren bevestigend
worden beantwoord. Dat hieruit belangrijke mogelijkheden ten aanzien van de oogstspreiding voortspruiten, is in laboratoria al duidelijk aangetoond.
Bij toepassing in de praktijk stuit men echter op grote moeilijkheden van economische aard. De belangrijkste functie van het zonlicht is het mogelijk maken van de fotosynthese, dus het proces, dat
niet alleen de voornaamste bouwstoffen voor het plantelichaam levert, doch ook de chemisch gebonden energie, die voor alle verdere
opbouwprocessen noodzakelijk is. Het spreekt vanzelf, dat alleen
een hoge lichtenergie hier een effect van enige betekenis kan hebben. Daar zelfs het rendement van onze beste lichtbronnen beperkt
is, moet men een groot vermogen installeren, dat duur is in aanleg
en stroomverbruik. Tot nu toe werden dergelijke installaties in de
praktijk daarom slechts op beperkte schaal gebruikt, en wel alleen
ter belichting van jonge planten vóór het uitpoten. Het tijdschema
wordt dan zo gekozen, dat men op het moment, dat de natuurlijke
lichthoeveelheid voldoende is voor normale groei, direct krachtige
jonge planten kan uitpoten, in plaats van pas op dat moment te
gaan zaaien of van slappe, bij te weinig licht opgegroeide planten
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gebruik te moeten maken. Op deze wijze kart men bijvoorbeeld bij
tomaten de oogst enkele weken vervroegen, wat belangrijk economisch voordeel kan opleveren. Wil men nog vroeger aan de markt
komen, dan zou men zó vroeg moeten beginnen dat de planten ook
na het uitpoten nog enige tijd belicht zouden moeten worden. Dit
is economisch niet verantwoord, omdat men dan door de verspreide
stand van de planten teveel lampen zou moeten installeren.
Zo lijkt het dus alsof er bij de huidige stand van de techniek weinig hoop isop verdere uitbreiding van het oogstseizoen van de lichtbehoeftige gewassen. Het spreekt echter vanzelf, dat er in vele laboratoria gespeurd wordt naar methoden om toch verdere vooruitgang in deze richting mogelijk te maken. Enkele punten van onderzoek moge ik U noemen.
De modernste proefruimten, waarin men de milieufactoren geheel kan regelen, bieden de mogelijkheid om de oecologische reactiesvan deplant tot in bijzonderheden te bestuderen. Zokan bijvoorbeeld worden nagegaan, welke de optimale temperaturen zijn voor
groei bij verschillende omstandigheden. Bij dit onderzoek, dat vooral bij de tomaat reeds ver is gevorderd, is onder andere gebleken dat
het gewas andere eisen stelt aan de dagtemperatuur dan aan de
temperatuur 's nachts, en dat deze optima bovendien in de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant niet dezelfde zijn. Dit verschijnsel is door Went thermoperiodiciteit genoemd. Bij de tomaat
is bijvoorbeeld vastgesteld, dat de optimale nachttemperatuur minstens 6 graden beneden de dagtemperatuur ligt, terwijl bij een Californisch ras is gebleken, dat bij een dagtemperatuur van 26,5° C
de optimale nachttemperatuur tijdens de ontwikkeling daalt van
30° C in het kiemplantstadium tot 16° C bij de volwassen plant.
De optimale temperaturen zijn bovendien afhankelijk van de
lichtintensiteit overdag. Naarmate de planten meer licht ontvangen,
liggen de temperatuuroptima hoger. Een en ander geldt niet alleen
voor de tomaat, doch is bij allerlei gewassen vastgesteld, waarbij
echter de waarden der optima variëren van gewas tot gewas, en zelfs
van ras tot ras. Hier ligt een zeer uitgestrekt terrein van onderzoek,
Waar nog vele feiten van praktisch belang kunnen worden ontdekt.
Kennis van de optimale temperaturen zal leiden tot een doelmatiger
brandstofgebruik, vooral omdat gebleken is dat men bij lage lichtintensiteiten niet zelden de neiging heeft om te hard te stoken, terwijl tevens bij een juiste keuze van dag- en nachttemperatuur planten worden verkregen die een hogere en vaak ook vroegere oogst
geven.
Ook de nauwkeurige bestudering van de factor licht biedt perspectieven. Een voor de hand liggende vraag isdie naar de minimale
hoeveelheid licht, die een bepaald gewas per etmaal nodig heeft.
Een tweede probleem is, of men deze lichthoeveelheid mag zien als
het produkt van belichtingsduur en lichtintensiteit, of dat ook de
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belichtingsduur als zodanig en eventueel ook de verdeling van de
lichthoeveelheid over de dag factoren zijn, waarmede rekening moet
worden gehouden.
Wat de belichtingsduur betreft heeft men reeds de ervaring opgedaan, dat bij enkele gewassen de strekkingsgroei op zeer frappante
wijze door lange dag wordt bevorderd. Dit wordt reeds algemeen
toegepast bij begonia's, die men in de kas met een bijbelichting die
de dag tot 16 uur verlengt, goed aan de groei kan houden, terwijl
zij anders gedurende de winter vrijwel geen groei zouden vertonen.
De bovengenoemde economische bezwaren van een belichting gelden hier niet, omdat voor effectieve dagverlenging een zeer lage
lichtintensiteit reeds voldoende is, zodat men aan enkele zwakke
gloeilampjes genoeg heeft. Het gaat inderdaad om de belichtingsduur, niet om de lichthoeveelheid. Ook verschillende houtige gewassen, bijvoorbeeld verscheidene Rhododendronsoorten, reageren
sterk op de daglengte. Het spreekt echter vanzelf dat dagverlenging
alleen succes heeft, wanneer de plant aan de lichthoeveelheid van
de winterdag voldoende heeft voor de assimilatie. In het veel algemenere geval, dat de fotosynthese de groeibeperkende factor is, komen we met dagverlenging alleen niet verder.
De verdeling van de lichthoeveelheid over de dag is bestudeerd
bij de tomaat. Men heeft hier waargenomen, dat de fotosynthese
in de morgen zeer intensief is, doch tegen de middag afneemt en tot
een lage waarde daalt. Op grond hiervan is de veronderstelling uitgesproken dat een eventuele bijbelichting om de fotosynthese op te
voeren het best gedurende de morgenuren kan worden gegeven. De
algemene geldigheid van deze veronderstelling is aangevochten, onder andere omdat het de vraag is, of de daling van de fotosynthese
gedurende de middag ook bij lage lichtintensiteiten optreedt. In
ieder geval ligt hier een interessant terrein van onderzoek.
Tenslotte trekt de spectrale samenstelling van het licht de aandacht. Wanneer wij over licht spreken, denken wij aan een bepaalde zintuigelijke prikkel. De plant vertoont echter een geheel andere
gevoeligheid voor de verschillende golflengten dan het menselijk
oog. Het heeft dus ongetwijfeld zin, de invloeden van verschillend gekleurd licht op de gewassen na te gaan, al was het slechts omdat dit een inzicht kan verschaffen in de oorzaken van de verschillen in effect van de bestaande lichtbronnen. Wij noemden reeds als
voorbeeld het rekkend effect van gloeilampen, dat veroorzaakt bleek
door de (voor ons onzichtbare) straling in het nabije infrarood. Een
,bron, die relatief rijk is aan blauwe straling, heeft op de plant het
omgekeerde effect. Een grondige kennis van deze reacties van de
plant zou op den duur kunnen leiden tot het gebruik van speciale
lichtbronnen om bepaalde gewenste effecten te voorschijn te roepen.
Tevens moet het mogelijk zijn lichtbronnen voor plantenbestraling
te ontwerpen, die veel zuiniger branden, omdat golflengten waar-
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voor de plant weinig gevoelig is, bijvoorbeeld het groen, uit het
spectrum zijn weggelaten. In België heeft men reeds een dergelijke
.fluorescentiebuis in de handel gebracht. Hiermede is echter ongetwijfeld het laatste woord nog niet gesproken.
Een geheel andere mogelijkheid om de gevolgen van het lichtdeficit in de winter te voorkomen bestaat uit het kunstmatig toedienen van stoffen, die de plant anders met behulp van licht zou
hebben opgebouwd. Met suikerbespuitingen zijn al vrij veel proeven genomen, met resultaten, die enige hoop geven, al hebben zij
nog niet tot praktische toepassingen geleid.
Dit brengt ons tot een groep gewassen, die onder gunstige omstandigheden een zo grote hoeveelheid assimilaten opslaan, dat zij
later ten koste van deze reserve in een ongunstige milieu een behoorlijke produktie kunnen geven. Een voorbeeld van een dergelijk gewas iswitlof, dat zoals U weet in het natuurlijke groeiseizoen
een dikke penwortel vormt, waaruit gedurende het winterhalfjaar
op ieder moment, dat de temperatuur dit toelaat, een bladrozet kan
groeien. Licht is hierbij niet nodig; witlof wordt in volkomen duister getrokken en in gebleekte staat aan de markt gebracht. Iets dergelijks geldt eveneens bij het zeer vroeg forceren van rabarber. Ook
bolbloemen, bijvoorbeeld tulpen, ontwikkelen zich ten koste van
de reeds aanwezige voedselreserve. Hierbij is wel enig licht nodig,
doch dit dient alleen om de planten een natuurlijke kleur te geven;
devereiste hoeveelheden liggen dan ook ver beneden de waarden die
v
oor fotosynthese noodzakelijk zijn. Tulpen kunnen reeds bij een
belichting met zwakke gloeilampen een normaal produkt leveren.
Het feit, dat men midden in de winter tulpen, hyacinten en andere bolgewassen in bloei kan trekken, doet vermoeden dat de bloem
r
eeds vóór de winter werd aangelegd. Dit is inderdaad het geval.
Het blijkt zelfs een zeer algemeen verschijnsel bij alle meerjarige
gewassen. Bij verscheidene vaste planten en zeer vele struiken en
hörnen worden de bloemen in de zomer, soms reeds in mei of juni,
gevormd, overwinteren in knop en groeien pas het volgend voorjaar
u
it. Soorten die in bloeiende toestand sierwaarde hebben, zijn dus
x
deale gewassen om vóór het normale seizoen in bloei te trekken
e
n ons midden in de winter de illusie van de lente te schenken.
Het vroegtijdig tot bloei brengen van gewassen, waarbij de
°loemaanleg reeds in de herfst isvoltooid, terwijl het uitgroeien van
de bloemen kan geschieden ten koste van de aanwezige reserve en
dus zonder dat een hoge lichtintensiteit ter bevordering van de fotosynthese noodzakelijk is, lijkt zeer gemakkelijk. Men zou vermoeden, dat het opvoeren van de temperatuur, waartoe ieder intensief
tuinbouwbedrijf de middelen bezit, voldoende is. Dit blijkt echter
s
lechts ten dele te gelden. Men stuit hier namelijk op het merkwaardige verschijnsel, dat de klimaatsfactoren gedurende de winter welJ
Swaar in de eerste plaats ongunstig zijn voor de plant (zoals blijkt
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uit het ophouden van alle groei, bladverlies bij bomen en struiken
en tot de grond insterven van vaste planten) maar toch ook een gunstige, althans onontbeerlijke werking op de plant uitoefenen. Wanneer men een struik, nadat hij in de herfst de groei heeft beëindigd
en bezig is zijn blad te verliezen, in de warme kas brengt, eventueel
zelfs een bijbelichting geeft, dan blijkt toch in dit zomerse milieu
de zomerse activiteit van de plant niet terug te keren. Hij isen blijft
in rust, tenzij men hem eerst aan een periode lage temperatuur
blootstelt. Deze toestand van groeiremming, die door een periode
lage temperatuur kan worden opgeheven, noemt men winterrust.
Bij vaste planten is winterrust niet algemeen. Bij de meeste soorten geschiedt het afsterven in het najaar en het uitlopen in de lente
als een directe reactie op de omstandigheden; plant men hen in de
herfst in de warme kas, dan lopen zij meteen weer uit en gaan ook
bloeien, tenminste wanneer de lage lichtintensiteit hen niet teveel
parten speelt. Bij rabarber, aardbei, lelietjes-der-dalen, gebroken
hartjes en nog enkele andere moet echter eerst een zekere hoeveelheid koude hebben ingewerkt eer de groei kan worden hervat. De
bladverliezende houtige gewassen vertonen vrijwel alle winterrust.
Een van de weinige uitzonderingen is de roos, die mede daardoor
het gehele jaar kan doorgroeien en ook bloemen produceren.
Gewassen, die winterrust vertonen, kan men in het algemeen na
januari in een verwarmde ruimte gemakkelijk tot uitlopen brengen. Daarvóór is dit echter zeer moeilijk, tenzij de herfst bijzonder
koud is geweest. Wil men de oogst van deze gewassen nog verder
vervroegen, dan moet men de winterrust hetzij kunstmatig verbreken, hetzij voorkómen.
Met het vinden van middelen om de winterrust te verbreken is
men reeds ver gevorderd. Gewassen met een lichte winterrust laten
zich reeds door een zeer hoge temperatuur, gecombineerd met een
hoge luchtvochtigheid, tot uitlopen dwingen. Een voorbeeld is de
sering, waarvan de bloeiende takken van november af tot aan het
normale bloeiseizoen in mei aan de markt komen. Bij de meeste gewassen is dit echter niet voldoende en moet men, om zeer vroeg te
kunnen forceren, andere middelen toepassen, bijvoorbeeld kunstmatige koude. Dit geschiedt onder andere bij lelietjes-der-dalen. Bij
andere kruidachtige gewassen, bijvoorbeeld rabarber, is men nog
niet zo ver gevorderd, omdat de planten een zó groot volumen innemen dat de kosten van het koelen te hoog worden. Om dezelfde
reden is het toepassen van kunstmatige koude bij houtige gewassen
beperkt tot soorten bij welke men afgesneden takken kan behandelen, zoals Forsythia. Bloeivervroeging tot Kerstmis is hierbij mogelijk.
Koude heeft behalve een rustverbrekend ook een groeiremmend
effect. Door van beide werkingen gebruik te maken heeft men de
oogst van lelietjes-der-dalen zosterk kunnen spreiden, dat deze voor-
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al voor bruidsboeketten zo geliefde bloem het gehele jaar door kan
worden aangeboden. Andere voorjaarsgewassen zouden op dezelfde
wijze kunnen worden behandeld, doch de vraag naar deze produkten isgedurende de zomer te gering.
Ik noemde zojuist de mogelijkheid van het voorkómen van winterrust. Deze is nog geheel theoretisch, want de oorzaken van het
optreden van deze groeiremming zijn niet bekend. In enkele gevallen is er een direct verband met de daglengte, bijvoorbeeld bij
de populier, waar korte dag winterrust te voorschijn roept. Populieren, die dicht bij straatlantaarns staan, behouden daarom hun
blad in de herfst veel langer dan de andere. Wanneer men de dagen
lang houdt kan men deze boom — mits ook de andere groeiomstandigheden gunstig zijn — jaren lang ononderbroken laten groeien.
Dergelijke gevallen zijn echter zeldzaam; bij de meeste gewassen
Wordt de intrede van de winterrust door lange dag en hoge temperatuur alleen min of meer vertraagd, of zelfs in het geheel niet beïnvloed. Ook van een specifieke invloed van een andere milieufactor is tot nu toe niets gebleken.
Dit wil echter niet zeggen, dat het milieu in het geheel geen rol
speelt. Bij ons onderzoek met Forsythia hebben wij de ervaring
opgedaan, dat het dieptepunt van de winterrust ieder jaar op een
ander tijdstip valt, en dat ook de mate waarin de knoppen op een
bepaalde behandeling reageren van jaar tot jaar niet dezelfde is,
z
odat mogelijk ook de intensiteit van de rust verschilt. Onlangs
heeft Vegis, die al jaren lang fysiologisch onderzoek verricht over
de winterrust, de mening uitgesproken dat de rusttoestand van de
knoppen tot stand zou komen wanneer deze bij hoge temperatuur
2
o sterk gaan ademhalen, dat in het meristematisch weefsel, dat nog
geen intercellulairen bevat, de zuurstofvoorziening in het gedrang
komt. Dit is niet in overeenstemming met ouder werk van Duitse
fysiologen, die op grond van vrij veel gegevens hebben geconcludeerd, dat stimulering van de anaerobe ademhaling juist rustverbrekend werkt, en evenmin met een recente publikatie van Abrams
e
n Hand, die aantoonden dat bij rozezaad de kiemrust —in vele
opzichten analoog met knoprust — dieper is, naarmate de zaden zich
bij een lagere temperatuur hebben ontwikkeld. Een nader inzicht
in dit probleem zal ongetwijfeld het gebruik van kunstmatige koude
e
n andere, hier niet genoemde middelen om de winterrust van knoppen en de kiemrust van zaden te verbreken, doen toenemen. Op het
ogenblik laat de reactie van het materiaal zich nog niet met voldoende zekerheid voorspellen.
Met de verbreking van winterrust en de terloops genoemde kiemrust is het aantal processen, dat door koude wordt bevorderd, nog
geenszins uitgeput. Rimpau ontdekte al in 1880, dat bieten, die normaal in het tweede jaar bloeien, reeds het eerste jaar doorschieten,
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wanneer zijalskiemplant aan lage temperatuur werden blootgesteld.
Daarentegen bleek dat bloei niet optrad, zolang men de planten in
de warme kas overwinterde, gelijk Klebs in 1906 zowel bij de biet
als bij enkele andere tweejarige planten aantoonde. Deze gewassen
kunnen dus blijkbaar alleen bloemen vormen wanneer zij gedurende een aantal weken aan lage temperatuur zijn blootgesteld geweest.
Tot deze groep behoren ook koolsoorten, witlof, selderij, peterselie,
duizendschoon, muurbloem en andere, terwijl ook bij enkele eenjarige gewassen, bijvoorbeeld sla en andijvie, de bloei na inwerking
van koude is versneld. Bij sommige gewassen kan de koude, evenals
bij de biet, reeds op het kiemende zaad zijn werking uitoefenen, andere moeten eerst een bepaalde ontwikkelingsfase hebben bereikt.
Er zijn ook nog andere verschillen in reactie, waar ik echter niet op
zal ingaan.
Het punt waar het in dit verband om gaat is dat de reeks ontdekkingen, die door het werk van Rimpau en vooral van Klebs werden
ingeleid, leerde dat er milieuïnvloeden bestonden, die een specifieke
invloed uitoefenden op de bloemvorming, dus op de overgang van
de plant van de vegetatieve naar de generatieve fase. Behalve lage
temperatuur bleken ook andere milieufactoren dit effect te kunnen hebben. Beroemd is in dit verband het werk van Garner en
Allard, waarover in 1920 de eerste publikatie verscheen.
Het was deze onderzoekers opgevallen dat een bepaald ras van
sojaboon steeds op ongeveer dezelfde dag in bloei kwam, onafhankelijk van de datum, waarop de planten in het voorjaar waren gezaaid. Het was duidelijk, dat hier een milieufactor in het spel was.
Nadat was gebleken, dat temperatuur en vochtvoorziening weinig
invloed op de bloei uitoefenden, viel de aandacht op de daglengte,
en inderdaad kon worden bewezen, dat deze factor beslissend is
voor het tijdstip van bloemaanleg.
De gewassen waaraan deze ontdekking werd gedaan, namelijk
sojaboon, ras 'Biloxi' en tabak, ras 'Maryland Mammouth', bloeien
alleen in korte dagen; zij werden „kortedagplanten" genoemd. Toen
het onderzoek tot andere gewassen werd uitgebreid, stuitten Garner
en Allard ook op „langedagplanten", die alleen of althans aanmerkelijk sneller bloeien, wanneer de dagelijkse belichtingsduur een
bepaalde waarde overtreft, terwijl er ook een groot aantal planten
bleek tezijn, die door de daglengte niet worden beïnvloed. Bij korteen langedagplanten is het inderdaad de duur van de dagelijkse lichte en donkere perioden waar het op aankomt; de lichthoeveelheid
is slechts van secundaire betekenis.
Deze onderzoekingen inspireerden tot de gedachte, d^e overal
door Lyssenko met kracht naar voren is gebracht, dat het noodzakelijk is onderscheid te maken tussen groei en ontwikkeling. Hierbij
verstaat men onder groei: een toeneming in omvang van het plantelichaam, waarbij weliswaar differentiatie in wortels, stengels en bla-
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deren optreedt, doch volgens een vast patroon, waarin geen verandering komt. De term ontwikkeling wordt gebruikt voor geleidelijke
veranderingen in het differentiatiepatroon, dus de vorming van organen, die tot dusver niet aanwezig waren, waarbij de overgang van
de vegetatieve, bladvormende fase in de generatieve, bloemvormende, als het belangrijkste moment wordt beschouwd. Het kardinale
punt isnu dat beide processen in vele gevallen op verschillende wijzevan het milieu afhankelijk zijn, zodat er dus omstandigheden zijn,
waarbij de groei optimaal is, doch de ontwikkeling stagneert (biet
bij hoge temperatuur, sojaboon in lange dag), terwijl omgekeerd
het milieu, waarin de ontwikkeling zich met de hoogst bereikbare
snelheid voltrekt, in het geheel niet gunstig behoeft te zijn voor
groei.
Het iste begrijpen dat dit inzicht van groot belang isgeweest voor
net probleem der oogstverschuiving. Het leidde tot geheel nieuwe
teeltmaatregelen: de periodieke verduistering om de dag te bekorten, het gebruik van kunstlicht om de dag te verlengen, en het gebruik van kunstmatige koude.
Verduistering wordt toegepast om de bloei van kortedagplanten
te
versnellen. Dit geschiedt bijvoorbeeld bij de aardbei, waarop ik
straks iets nader hoop in te gaan, en bij het bekende vetplantje Kalanchoë blossfeldiana. De methode is in ons land vrijwel geheel beperkt tot planten die in de bak kunnen worden geteeld, omdat deze
Zl
ch zeer gemakkelijk door rietmatten laat verduisteren.
Dagverlenging door kunstlicht kan zowel worden gebruikt om
"e bloei van langedagplanten, zoals de Ster van Bethlehem, te versnellen, als om de bloei van kortedagplanten te vertragen. Het laatste kan bijvoorbeeld geschieden om de bloei van deze gewassen, die
begrijpelijkerwijs van nature in nazomer en herfst valt, te verschuiVe
n naar Kerstmis. Een belangrijk punt voor de teler is dat
voor dagverlenging het te installeren vermogen slechts gering behoeft te zijn, terwijl gewone goedkope gloeilampen kunnen worden
gebruikt.
Indien het belichte gewas in staat is om ook bij de lage lichtintenSlt
eit in de winter nog bevredigend te groeien, kan een goed geko2e
n programma van kunstmatige dagverkorting en -verlenging de
"^gelijkheid scheppen om bepaalde kortedagplanten, zoals bijvoorbeeld de chrysant, het gehele jaar te doen bloeien. Langedagplanten
hebben over het algemeen de eigenschap dat zij grote hoeveelheden
Jicht nodig hebben, zodat winterteelt niet mogelijk is en bovendien
het vegetatief houden door kunstmatige korte dag zelfs in de zomer
m
°eilijkheden biedt.
Het bespoedigen van de bloei door een kunstmatige koude-behandeling biedt vooral mogelijkheden bij gewassen waarbij de koude reeds aan het kiemende zaad met goed gevolg kan worden toegediend, omdat de behandeling hier weinig koelruimte eist en dus
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betrekkelijk goedkoop is. Zij wordt onder andere toegepast bij de
zaadteelt van groentegewassen. Bij sommige tweejarige gewassen
zoals biet en witlof, kan de zaadoogst een jaar worden vervroegd,
terwijl bij enkele andere gewassen, bijvoorbeeld sla en andijvie, de
eenjarige zaadteelt kan worden versneld, zodat de zaden minder
laat in het jaar rijp worden en de oogstzekerheid wordt vergroot.
Het bespoedigen van de bloei van planten die pas gevoelig worden
voor koude wanneer zij een zekere afmeting hebben bereikt, zoals
vele koolsoorten, is door de benodigde koelcelruimte in het algemeen niet economisch verantwoord. Voor bijzondere doeleinden,
bijvoorbeeld het gelijktijdig tot bloei brengen van planten die men
wil kruisen, kan de methode echter goede diensten bewijzen.
De verschillende oorzaken van periodiciteit, die wij tot nu toe
hebben genoemd (te lage temperatuur en lichtintensiteit in de winter, winterrust, inwerking van bepaalde milieufactoren op de ontwikkeling) sluiten elkaar niet uit. Er komen dan ook planten voor,
waarbij verschillende van deze oorzaken een rol spelen. De moeilijkheden en mogelijkheden die hier voor de oogstspreiding uit
voortkomen, willen wij illustreren aan de aardbei.
Het is gebleken, dat de bloemaanleg bij dit gewas onder invloed
van de korte dagen in de nazomer plaats vindt. Kort daarop gaat de
plant in winterrust, welke toestand geïnduceerd wordt door de combinatie van korte dagen en lage lichtintensiteit. Aan het begin van
de winter is deze rust reeds weer verbroken, doch de ongunstige
natuurlijke omstandigheden (lage temperatuur, weinig licht, korte
dag) houden het uitgroeien lang tegen. De bloei valt tenslotte in
april; de eerste vruchten worden in juni geoogst.
Op grond van deze waarnemingen is nu vooral door Van den
Muyzenberg een aantal teeltmethodes ontwikkeld, die de mogelijkheid openen, het gehele jaar verse aardbeien te oogsten. Men
kan, om met het eenvoudigste geval te beginnen, de planten in een
kas of bak brengen. Dit vervroegt de oogst tot half mei. Wanneer
men de kas verwarmt kan men reeds begin april vruchten oogsten.
Verder kan men met verwarming alleen niet komen, omdat planten
die vóór december in de kas worden gebracht in winterrust zijn.
Er zijn twee manieren om deze hindernis te overwinnen. De eerste
bestaat uit het geven van kunstmatige koude in het laatst van september, om de rust zo snel mogelijk op te heffen, en een sterke aanvullende belichting in december en januari om in die donkere periode toch een gezonde groei mogelijk te maken. Langs deze weg
wordt de oogst vervroegd tot februari. De tweede methode is het
voorkómen van de winterrust door het geven van lange dag met behulp van gloeilampen gedurende september. Ook dan moet later
in de herfst een sterke bijbelichting worden gegeven. Langs deze
weg oogst men begin januari de eerste vruchten.
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Wanneer men het oogstseizoen nog verder wil uitbreiden, moet
nien ook het tijdstip van de aanleg van de bloemen gaan vervroegen.
Een groeiende aardbeiplant blijkt voor bloeminductie 6 weken korte dag nodig te hebben. Geeft men kunstmatige korte dag in mei,
dan bloeien de planten eind juli en geven eind augustus de eerste
vruchten; korte dag in juni geeft vruchten in september, korte dag
m juli vruchten vanaf half oktober en korte dag in augustus vruchten vanaf eind november. Geeft men korte dag in juli of augustus,
dan is een dagverlenging met zwak licht in september gewenst, om
te voorkómen dat de planten in rust gaan, terwijl later in de herfst
behalve verwarming ook een sterke bijbelichting moet worden ge§even. Het oogstseizoen vertoont nu nog één onderbreking, nameu
jk vanaf het eind van normale oogst in de eerste helft van juli tot
eind augustus, wanneer de oogst begint van planten die in mei korte
"ag hebben ontvangen. Deze kloof is alleen te overbruggen door
planten aan het eind van de winter in een koelcel te zetten en zo
hun ontwikkeling enkele weken te houden.
Vele van de hier opgesomde mogelijkheden zijn nog theoretisch,
°*ndat zij voorlopig te hoge kosten met zich mee brengen om lonend
kunnen zijn- Het vervroegen in het voorjaar door teelt in bakken
of verwarmde kassen wordt echter algemeen toegepast, terwijl ook
v
an de mogelijkheid tot het voortbrengen van een tweede oogst
m
de herfst door kortedagbehandeling in juni niet zelden gebruik
w
°rdt gemaakt.
Het is verleidelijk, dit voorbeeld nog door enkele andere te laten
v
°lgen. De reacties op het milieu zijn bij ieder gewas weer anders,
en
vaak zeer ingewikkeld en merkwaardig. Het ontwerpen van nieuweteeltmethoden eist zowel van onderzoekers als van telers zeer veel
^ernuft. Ik doe dan ook vertegenwoordigers van beide groepen te£ 0 r t . wanneer ik hun werk hier stilzwijgend voorbij ga. Ik denk hierkjl in het bijzonder aan de indrukwekkende resultaten die met
Joembollen zijn bereikt, waartoe de beroemde, zeer uitgebreide
°nderzoekingen, die hier te Wageningen door BLAAUW en zijn medeerkers zijn verricht, als grondslag hebben gediend.
Ik wil echter de tijd die mij nog ter beschikking staat besteden
fan een geval, dat nog lang zo goed niet is uitgewerkt, doch dat op
^ e t ogenblik sterk de aandacht trekt, namelijk de beïnvloeding van
de Periodiciteit van onze fruitgewassen, in het bijzonder de appel.
e
oorzaak dat dit probleem gedurende de laatste jaren nogal naar
v
°ren isgekomen is niet de wenselijkheid om spreiding te brengen
ln
de aanvoer van verse appels. Hiertoe bieden het gebruik van
vroege rassen en het verbeteren van de bewaartechniek aantrekkelijker mogelijkheden. Er zijn echter twee vraagstukken waarmede
en
borstelt, namelijk: het versnellen van de bloei van de zaailing,
^° het zovroeg mogelijk op volle produktie brengen van een boom-
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Het eerste is een nevenprobleem bij de veredeling van alle meerjarige gewassen,waarbij de zaailing zeer lang in de vegetatieve jeugdfase blijft. Bij de appel duurt het in het algemeen zes tot acht jaar,
eer een zaailing bloeit en men een voorlopige indruk kan krijgen
van de eigenschappen van de vrucht. Een rationeel veredelingsprogramma, dat altijd verscheidene generaties eist, neemt dus zeer
veel tijd in beslag.
Men kan bij zijn pogingen om dit probleem op te lossen verschillende wegen inslaan. Men kan om te beginnen trachten, de groei
van de zaailingen zo veel mogelijk te bevorderen, in de hoop dat de
plant bij het bereiken van een bepaalde afmeting uit zichzelf zal
gaan bloeien. Hierbij krijgt men te maken met de periodiciteit van
de groei.
In het algemeen kunnen schommelingen in de groei-activiteit aan
twee oorzaken worden toegeschreven: aan directe invloeden van het
milieu, en aan factoren die in de plant zelf hun oorsprong vinden.
Men kan een globale scheiding teweegbrengen door de planten in
een constant milieu te telen: de periodiciteit die een direct gevolg
wasvan klimaatsschommelingen valt dan weg, en een eventueel toch
nog optredende groeiperiodiciteit moet het gevolg zijn van endogene
factoren. Bij de groei van de appel blijken deze laatste een grote rol
te spelen. Ondanks ernstige pogingen is men er tot nu toe niet in
geslaagd, een milieu te vinden waarin appelboompjes ononderbroken doorgroeien. Op den duur treedt altijd een stagnatie in de groei
op, die soms na verloop van tijd uit zichzelf verdwijnt, doch meestal
tot een toestand van winterrust leidt, waaruit de plant slechts door
een verblijf van enkele weken bij lage temperatuur kan worden gewekt. In sommige laboratoria heeft men daarom het zoeken naar
middelen om continue groei mogelijk te maken reeds opgegeven,
en zijn streven gericht op een zo spoedig mogelijk verbreken van de
optredende rusttoestand door kunstmatige koude of andere middelen. Het komt er dan meestal op neer, dat men de plant door het
invoegen van een korte kunstmatige winter tijdens de zomer, twee
groeicycli per jaar doet doorlopen, in plaats van de ene groeiperiode
die onder natuurlijke omstandigheden optreedt. Misschien is dit
zelfs een betere methode dan het induceren van continue groei,
omdat het denkbaar is, dat het enige malen ritmisch afwisselen van
groei en rust een noodzakelijke factor is voor het bereiken van de
bloeirijpe toestand.
Wij zagen in het voorgaande dat bij verscheidene gewassen niet
alleen de groei, doch ook de ontwikkeling op specifieke wijze door
het milieu kan worden beïnvloed. De vraag dient gesteld, in hoeverre dit bij de appel het geval is. Een bevredigend antwoord hierop
is nog niet te geven. De appelboom is door zijn afmeting, door het
feit dat de proeven lang moeten duren en door de spontaan optredende rusttoestand, een ongemakkelijk gewas voor onderzoek in het
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laboratorium. Inmiddels heeft o.a. het door Mej. Gorter verrichte
onderzoek uitgewezen dat een specifieke invloed van de daglengte
op de bloei op zijn minst onwaarschijnlijk is.
Het vraagstuk, hoe men een zaailing zo snel mogelijk tot bloei
kan brengen, staat in nauw verband met het tweede probleem, namelijk hoe men in de fruitaanplant een boom, die de potentie tot
bloei reeds bezit, zo kan beïnvloeden dat zoveel mogelijk bloemknoppen worden gevormd. De appel behoort namelijk tot de gewassen, waarbij vegetatieve en generatieve fase niet scherp gescheiden zijn. Bij vele een- en tweejarige planten isdit wel zo; men denke
bijvoorbeeld aan de biet, die het eerste jaar een bladrozet vormt
en in een dikke penwortel een grote voorraad reservestoffen opslaat,
doch na inwerking van de winterkoude alle activiteit richt op het
voortbrengen van een bloeiwijze. Bij dergelijke planten doorloopt
ieder actief vegetatiepunt twee fasen: eerst vormt het bladeren,
daarna een bloem of een bloeiwijze.
Een overgang van dit geval naar de appelboom vormen enkele
eenjarige gewassen, waarbij bepaalde groeipunten, bijvoorbeeld het
eindelingse of het bovenste okselstandige, onder alle omstandigheden vegetatief blijven. Een voorbeeld is de tomaat. Zodra hier het
eindvegetatiepunt een bloeiwijze gaat vormen, loopt de bovenste
zijscheut uit. Deze blijft aanvankelijk vegetatief en vormt enkele
bladeren, doch wordt dan op zijn beurt generatief, waarna de bovenste zijscheut uitloopt, enzovoort. Het resultaat is een sympodiale
as waaraan bladeren en bloemtrossen elkaar afwisselen in een voor
het betreffende ras kenmerkend ritme, dat zich door de omstandigheden nauwelijks laat beïnvloeden.
Het is nu gebleken dat bij dergelijke planten, waarbij bloemaan' e g en vegetatieve groei gelijktijdig plaats vinden, soms een merkbare concurrentie tussen beide processen bestaat. Bij de tomaat
heeft men dit nauwkeurig nagegaan. De concurrentie bleek vooral
sterk onder ongunstige omstandigheden, waarbij de voorraad assimilaten gering is. De Zeeuw heeft aangetoond, dat het wegnemen
v
an jonge, groeiende bladeren van de sympodiale scheut tot gevolg
heeft, dat de ernaast gelegen bloeiwijze sneller uitgroeit, aanmerkelijk groter wordt en meer bloemen draagt. Men kan dit ook bereiken, door de vorming van assimilaten te bevorderen, het verbruik
ervan te remmen en waarschijnlijk ook door het treffen van maatregelen die een te stormachtige vegetatieve groei tegengaan, zoals
het geven van weinig water en niet teveel stikstofmest.
Tussen de appelboom en de tomateplant bestaan natuurlijk grote verschillen. Zo is van een morfologische bepaaldheid van de
bloemaanleg bij de appel geen sprake. Een volwassen appelboom
vormt het ene jaar veel, het andere weinig bloemknoppen, en men
m
ag aannemen, dat ieder vegetatiepunt in principe zowel een scheut
a
ls een bloeiwijze kan vormen, zodat genotypische factoren lang niet
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zo volkomen de hoofdrol spelen als bij de tomaat. Telerservaring
wijst er echter onmiskenbaar op, dat dezelfde cultuurmaatregelen
die het aantal bloemen bij de tomaat doen toenemen, bevorderlijk
zijn voor de bloeirijkdom van de appel, zodat wij de vraag kunnen
stellen, in hoeverre de concurrentie tussen vegetatieve en generatieve groei, die bij de tomaat het uitgroeien van de bloeiwijze onder
bepaalde omstandigheden kan belemmeren, bij de appel een rol
speelt bij de bloemaanleg.
Het trekt in dit verband de aandacht, dat de bloemaanleg bij de
appel en trouwens bij vele onzer houtige gewassen alleen plaats vindt
in de rustende knoppen. Men zou zich kunnen voorstellen dat
het ophouden van de strekkingsgroei het eerste zichtbare teken
van de naderende bloemaanleg is, maar het is ook mogelijk —
en dit lijkt mij waarschijnlijker — dat eerst door andere oorzaken
een einde moet komen aan de groeiactiviteit, eer inductie van de
generatieve toestand mogelijk is.Wij kunnen in dit verband denken
aan seringen, waarbij men in de maand juni op rigoureuze wijze
een einde maakt aan de groei, door de struiken door rondsteken van
een gedeelte van hun wortelgestel te beroven. Het gevolg van deze
ingreep is, dat een groter aantal bloemknoppen ontstaat dan bij
sterke vegetatieve groei het geval zou zijn.
Dit verband tussen wortelgestel, scheutgroei en bloeirijkdom is
ook bij vruchtbomen bekend. Sterk insnoeien van scheuten geeft
sterke vegetatieve groei, weinig bloei; wortelsnoei heeft het omgekeerde effect. Onderzoek van Beakbane heeft aan het licht gebracht,
dat een onderstam die sterke groei en late groei van de ent geeft
anatomisch is gekenmerkt door relatief weinig bast en veel hout
met talrijke wijde vaten, terwijl een onderstam met een relatief
brede bastring en weinig houtvaten zwakke groei en rijke bloei geeft.
Er zouden nog verschillende andere feiten zijn op te sommen,
die alle wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de factoren, die
bepalen of een knop een bloeiwijze zal gaan vormen, bij de appel
van correlatieve aard zijn, d.w.z. beheerst worden door het verband,
dat tussen de verschillende organen van de plant bestaat. Wij
weten van andere objecten dat dergelijke correlaties vaak bepaald
worden door specifieke „correlatiedragers": de zogenaamde groeistoffen. Ongetwijfeld zullen deze ook bij de besproken processen
bij de appel een grote rol spelen, waarover echter nog niet veel te
zeggen valt. Onderzoekers te Long Ashton hebben aangetoond, dat
in de appelboom tenminste vijf groeistoffen en twee remstoffen
voorkomen, zodat de groeistofhuishouding van dit materiaal wel bijzonder ingewikkeld is en zich moeilijk voor een nauwkeurige analyse leent.
De methoden die men heeft uitgedacht om door een juiste keuze
van onderstammen, bemesting, snoei, uitbuigen van takken en andere maatregelen reeds na weinige jaren een grote opbrengst te ver-
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krijgen, berusten dan ook voornamelijk op praktijkervaring; het
aandeel van het wetenschappelijk onderzoek is bij de ontwikkeling
van deze teeltwijze niet omvangrijk geweest. Dit laatste is echter
bij de huidige stand van de tuinbouwwetenschap nog allerminst
een uitzondering.
Alvorens wij ons onderwerp laten varen, zij het mij vergund nog
enkele algemene opmerkingen te maken. Uit economisch standpunt bezien, is oogstspreiding een der wegen, waarlangs de teler
zich een groter en vooral vaster inkomen tracht te verschaffen. Het
merendeel der tuinbouwprodukten wordt in onze streken op zo
grote schaal geteeld, dat in de natuurlijke oogstperiode het aanbod
v
aak de vraag overtreft, zodat de prijzen niet meer lonend zijn.
In theorie zijn dus de uitkomsten zekerder, wanneer de teelt gericht is op de oogst buiten het natuurlijke seizoen. In praktijk kan
dit echter nog wel eens tegenvallen, omdat een verschuiven van de
oogst altijd meer problemen oproept dan men vermoedt. Het lijkt
eenvoudig, aardbeiplanten in juni een kortedagbehandeling te geyen om in de herfst een tweede maal te oogsten. Het gewas wordt
m de verduisterde bak echter licht een prooi van de aardbeimijt.
Wet lijkt eveneens betrekkelijk simpel, de bloei van, chrysanten
door afwisselende korte- en langedagbehandeling over het gehele
jaar te verdelen. Doch het blijkt, dat men dan ook ander stek moet
sn
ijden, de methode van opkweek moet wijzigen, en het gebruikeu
jke rassensortiment moet herzien. Het is vrijwel nooit zo, dat men
slechts één factor behoeft te veranderen, om een bepaald gewenst
effect teweeg te brengen. De levende plant is een geheel. Een te
ee
nzijdige ingreep verstoort een evenwicht, dat hersteld dient te
borden eer men een gezonde ontwikkeling van het gewas en daarmede een goede opbrengst mag verwachten.
£>it feit beïnvloedt ook de aard van het tuinbouwkundig onderzoek. De plantenfysiologie heeft haar indrukwekkende resultaten
a
Ueen kunnen bereiken, door uit het onvoorstelbaar ingewikkelde
complex van levensprocessen in de plant er enkele af te zonderen
^ n deze te bestuderen. Verscheidene der ontdekkingen die langs
deze weg zijn verricht hebben via het tuinbouwkundig onderzoek
*°t belangrijke praktische toepassingen geleid. De plantenfysiologie
*s echter nog niet zover gevorderd, dat zij alle levensprocessen in
de
plant ook maar ten dele heeft ontsluierd en zeker niet zover dat
°ok de correlaties tussen al deze processen duidelijk zijn. Zolang dit
m
e t het geval is — en het is de vraag of men ooit zover zal komen —
zullen wij in de tuinbouwkunde moeten blijven steunen op de
Praktische ervaring. Dit betekent niet alleen, dat wij nooit precies
zullen kunnen voorspellen, wat de invloed van een bepaalde maatre
gel zal z i j n ; alvorens dit langs empirische weg is vastgesteld, maar
°°k, dat er teeltmaatregelen zullen blijven, waarvan bekend is dat
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zij een bepaald effect hebben, zonder dat wij in staat zijn hier een
wetenschappelijke verklaring voor te geven. Inmiddels kan deze uitdaging op de onderzoeker slechts als een spoorslag werken.
Tot slot een enkel woord over de consument. Ik heb in het voorgaande stilzwijgend aangenomen, dat de vraag naar bepaalde tuinbouwprodukten het gehele jaar ongeveer gelijk is. Ongetwijfeld is
dit echter in vele gevallen niet juist. Er bestaat een zekere concurrentie tussen verwante produkten. De vraag, die er op het ogenblik
is naar veldsla, zal grotendeels verdwijnen wanneer straks spinazie
en andere bladgroenten weer in overvloed worden aangeboden, en
het is evenzeer begrijpelijk dat de belangstelling voor bolbloemen
zal afnemen, wanneer het aanbod van andere goedkope snijbloemen
toeneemt. Men voelt hier echter ook een ander element: een niet
alleen relatief, maar ook absoluut afnemen van de waardering, een
behoefte aan afwisseling. Wij kunnen ons afvragen, of wij bepaalde
bloemen, groenten en vruchten niet altijd zullen blijven associëren
met een bepaald seizoen. Wij kunnen zelfs nog een stap verder gaan
en de vraag opwerpen in hoeverre de afwisseling der seizoenen,
waarbij wij als bewoners van de 52ste breedtegraad zijn opgegroeid,
en die mede tot uiting komt in de vruchten en groenten die wij eten
en in de bloemen die wij bewonderen, bijdraagt tot ons geestelijk
welzijn. Het zou echter te ver voeren, indien ik U mijn gedachten
over dit probleem uiteenzette, en ik beëindig daarom hier mijn
voordracht.
Mijne Heren Curatoren,
Dat Uw College mij heeft willen voordragen voor dit ambt, vervult mij met grote dankbaarheid. Ondanks het hoge peil, dat onze
tuinbouw reeds heeft bereikt, schrijdt het proces der intensivering
steeds voort. Evenredig hiermede stijgt de behoefte aan grondig
geschoolde kwekers, onderzoekers, voorlichters, leraren en organisatoren. Dt taak om aan de vorming van dezen bij te dragen, lokt
mij zeer aan Ik verzeker U, dat ik zal doen wat in mijn vermogen
ligt om deze taak naar behoren te vervullen en mij het vertrouwen,
dat U in mij hebt gesteld, waardig te tonen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Verscheidenen van U hebben aan mijn wetenschappelijke en persoonlijke vorming veel, sommigen zelfs zeer veel, bijgedragen. IIe
betuig hen daarvoor mijn diepe erkentelijkheid.
Ik hoop dat ik in de komende jaren met velen Uwer contact zal
mogen hebben. De tuinbouwplantenteelt raakt aan vele terreinen
van onderzoek, zodat Uw steun en advies mij vaak onontbeerlijk
zullen zijn. Omgekeerd zal ik, waar de gelegenheid zich voordoet,
U gaarne naar vermogen van dienst zijn.
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Beste Vader,
Onnoemelijk veel heb ik aan U te danken. Op deze plaats wil ik
slechts getuigen, hoe U mij de liefde tot de natuur, de vreugde in
het werk, en het besef van onze dienende functie, mijn leven lang
niet de daad hebt voorgehouden.
Hooggeleerde Sprenger,
Weinig kon ik vermoeden, toen ik in 1941 schuchter Uw collegezaal betrad, dat het eens tot mijn taak zou behoren, latere generaties
studenten op dezelfde plaats over een deel van dezelfde onderwerpen te onderwijzen. Ik ben mij bewust, dat Uw inspirerend enthousiasme en Uw intuïtief inzicht in de tuinbouwkundige vraagstukken
voormij in veleopzichten onbereikbaar zijn. Mocht ik toch mijn taak
tot een goed einde brengen, dan is dit voor een belangrijk gedeelte
Uw werk. Ik ben U daarvoor zeer dankbaar.
Hooggeleerde Wellensiek,
Acht jaar heb ik nu het voorrecht, onder Uw leiding te mogen
werken. Ik weet niet wat ik in deze tijd het meest in U heb leren
waarderen: de fantasie en het vernuft, waarmede U plannen voor
onderwijs en onderzoek opstelt, de hechte en efficiënte organisatie,
die U hebt weten op te bouwen om deze plannen uit te voeren, of
Uw eenvoudige hartelijkheid in het persoonlijk contact, die zoveel
bijdraagt tot dearbeidsvreugde van Uw ondergeschikten. Ik prijs mij
gelukkig,dat ik in mijn nieuwe functie nog nauwer met U zal mogen
samenwerken dan tevoren.
Dames en Heren Studenten,
Zo ik er in mocht slagen, U zoveel feiten te leren, dat Uw belangstelling en daarmede Uw behoefte aan meer kennis is gewekt; en
2
o het mij tevens mocht gelukken, U zoveel inzicht in fundamentele
vraagstukken bij te brengen, dat het in U opnemen van nieuwe feiten en het verdiepen van het inzicht U gemakkelijk valt, dan zal ik
mijn moeite beloond achten.
Ik heb gezegd en dank U voor Uw aandacht.

28. NON OMNIA POSSUMUS OMNES
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE PLANTKUNDE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 14 MAART 1957 DOOR

D R . C. A. R E I N D E R S - G O U W E N T A K
Mijne Heren Curatoren,
Mevrouw en mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten en Gij allen,
die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde Toehoorders,
Wanneer wij op het ogenblik nog waren in de laatste helft van
de vorige eeuw, zo zouden wij een tijdperk meebeleven waarin de
plantenanatomie nog doende was de algemene bouw van het plantelichaam te analyseren. De fysiologie, die in die tijd nog in haar
prille jeugd verkeerde, maakte reeds dadelijk gretig gebruik van
wat de anatomie haar bracht omtrent de bouw der weefsels en organen waarvan zij, de fysiologie, de functie tot haar terrein van
onderzoek maakte, en toen, omstreeks de eeuwwisseling, een stilstand kwam in het anatomische onderzoek, was er inderdaad, mede
door het werk van vele fysiologen, een voldoende anatomische basis
gelegd voor de fysiologie en andere experimentele onderdelen der
botanie om er in de eerste decennia van onze eeuw voldoende aan
te hebben.
Oorzaak van de tijdelijke stilstand in het anatomische onderzoek
is de botanie zelf geweest. Het grote aantal nieuwe onderdelen der
plantkunde, de fysiologie, de fytopathologie, de plantengeografie,
de plantensociologie, plantenoecologie, de genetica, de cytogenetica
trok vrijwel het gehele leger der botanici tot zich, met uitzondering
van de systematici, en het ras der plantenanatomen stierf nagenoeg
,uit, op de enkelingen na die vooral zich bezighielden met de anatomie van hout en bast, onder andere ten behoeve van de houtherkenning en de farmacognosie. Daar de algemene plantenanatomie
echter al spoedig geheel en al hulpwetenschap was geworden en
reeds zoveel had gebracht dat de experimentele botanie meer bij
haar vond dan zij meende nodig te hebben, waren haar beoefenaars
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lange tijd vanmening datq u ahulpwetenschap er voor de anatomie
weinig meer te onderzoeken viel.
Allengs echter werd het duidelijk hoe onjuist deze mening was.
Men werd zich meer en meer bewust dathet anatomisch onderzoek
verre ten achter was geraakt bij de vlucht, welke het fysiologisch
onderzoek had genomen, en niet meer overal kon voldoen aan de
eisen, welke aan haar als hulpwetenschap werden gesteld. Dit inzicht kwam uit de gelederen der experimentele botanici zelve. En
zo konhetgebeuren, datophetogenblik beoefenaren der fysiologie
en fytopathologie en andere takken der experimentele botanie zich
tevens gingen wijden aan een of meer onderdelen der anatomie.
Hier zien wijd a nhet omgekeerde van datgene, waar onze tijd, ook
kunstmatig, zo vaak naar toe werkt, hier geen voortgezette specialisatie, maar een tijdelijke despecialisatie, welke zowel aan de anatomie alsaan andere takken onzer wetenschap ten goede komt.
Men zalzich misschien afvragen, hoehet mogelijk is dat huidige
beoefenaren vandeexperimentele botanie, zoals BÜNNING, CHOUARD,
ESAU, GAUTHERET, VON GUTTENBERG, HUBER, om slechts enkelen te

noemen, tevens op het gebied der anatomie verdienstelijke arbeid
verrichten, immers volgens de algemene opinie zouden anatomie
en fysiologie een geheel verschillende geestesinstelling verlangen.
Het antwoord op deze vraag kan niet anders zijn d a n dat dit verschil in instelling blijkt nogal meete vallen, zodra m e nmaar weer
°P vragen stuit.
Intussen zijn om deze kernen heen nieuwe generaties van jongeren bezig te ontstaan, met wederom het verschijnsel van specialisatie. Immers hetnon omnia possumus omnes, ieder moet doen naar
2
jjn aanleg, maakt datdeeenzich overwegend of geheel in de experimentele richting, de ander overwegend of geheel in de anatomische zal ontwikkelen. I n wezen keren wij echter niet tot de vorige
toestand terug. Onder de invloed van het milieu is er wederzijds
meer begrip gekomen voor de onderlinge samenhang der vakonderdelen, en vooral vanexperimentele zijde meer waardering voor wat
de anatomie bracht en weet te brengen, niet slechts met de allermodernste hulpmiddelen van fasecontrast- en elektronenmicroscoop, maar ooknogsteeds metde gewone lichtmicroscoop.
Het is n u mijn bedoeling hedenmiddag allereerst Uw aandacht
te vragen voor een paar fysiologische vraagstukken, waarbij duideu
jk desamenhang met vragen vananatomische aard totuiting komt.
d a a r n a zou ik een zuiver anatomisch probleem willen behandelen
en
eindigen met een oecologisch vraagstuk, waarbij beide wetenschappen zijn betrokken en bovendien de systematiek een allesbeheersende rol vervult.
Als schijnbaar eenvoudig voorbeeld vande samenhang van fysiolo
gie en anatomie moge ik d a n allereerst verwijlen bij de invloed
we
l k e de zich ontwikkelende knoppen hebben op de houtvorming.
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Hout en bast van een boom zijn van elkander gescheiden door
een laag van cellen, het cambium. Dit verkeert in de winter in rusttoestand, doch gaat zich telkens in het voorjaar opnieuw delen en
een nieuwe houtlaag afzetten rondom de reeds aanwezige.
Iets meer dan tien jaar geleden heb ik van deze plaats een probleem besproken waarvoor de cambiumwerkzaamheid ons stelt, en
wel het verband tussen de invloed van groeistof en de mate van
winterrust van de tak; ditmaal moge ik Uw aandacht vragen voor
het verschijnsel, dat cambia, welke hout vormen dat in anatomisch
opzicht verschilt in wijdte en distributie van zijn vaten, in de gematigde streken hun werkzaamheid hervatten in afhankelijkheid
van het uitbotten der knoppen, terwijl in de tropen deze afhankelijkheid niet bestaat, of althans anders is.
Hier in de gematigde streken hebben vele bomen, zoals eik en
es, zogenaamd kringporig hout. Het wordt aldus genoemd omdat in
het voorjaarshout één tot drie kringen van zeer wijde vaten aanwezig zijn, waarna de daaraanvolgende zomerhoutvaten veel kleiner
afmeting hebben. Bij populieren en vele andere bomen daarentegen zijn de voorjaarsvaten veel nauwer en is de overgang naar de
nog nauwere vaten van het later gevormde zomerhout niet plotseling, maar geleidelijk.
Tussen beide groepen nu bestaat tevens een opmerkelijk fysiologisch verschil. Bij kringporigen wordt het nieuwe voorjaarshout
reeds afgezet vóórdat aan de bloem- en bladknoppen ook maar een
spoor van zwelling te zien is, bij niet-kringporigen daarentegen begint de nieuwe jaarring zich pas te vormen zodra de knoppen zich
geopend hebben.
Volgens HUBER zou bij de kringporige bomen uit de gematigde
streken de vorming van nieuwe grote vaten vóór het uitlopen vermoedelijk een levensvoorwaarde zijn, daar bij deze bomen het watertransport vrijwel geheel in de laatstgevormde jaarring zou plaatsvinden en na de winter ook van deze laatste jaarring vrijwel alle
vaten voor dit transport zouden zijn uitgeschakeld door cohesiebreuk. Het ontwikkelen van de nieuwe loten eist echter een ruime
watertoevoer en aan deze behoefte zou bij kringporigen alleen kunnen worden voldaan door een vroegtijdige vorming van nieuwe,
bruikbare vaten. Bij de bomen met niet-kringporig hout daarentegen zouden de overjarige vaten, tegen cohesiebreuk gevrijwaard
door hun nauwheid, hun waterleidend vermogen behouden, zodat
deze het uitlopende lot van water kunnen voorzien.
Dit verschil geldt, gelijk gezegd, voor kringporigen respectievelijk niet-kringporigen in de gematigde luchtstreken. Anders is het
in de tropen. In de tropen zijn er niet veel bomen met kringporig
hout. Bij die welke deze eigenschap wèl bezitten, zoals de djati,
zou men allicht verwachten aan het begin van de nieuwe groeiperiode hetzelfde verschijnsel te zien optreden als bij onze kring-
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porigen. Het treedt niet op: bij de djati wordt de cambiumwerk'1zaamheid pas hervat nadat de knoppen zijn uitgelopen. In dit opzicht sluit de djati zich meer aan bij de niet-kringporigen uit de gematigde streken, maar toch is er ook met deze een groot verschil.
Terwijl onze niet-kringporigen onmiddellijk na het uitbotten het
cambium in het voorgaande jaarlot tot deling nopen, kan bij kringporigen in de tropen volgens CHOWDHURY dit verschijnsel weken, tot
zelfs maanden uitblijven. En — ook bij tropische niet-kringporigen
heeft men hetzelfde waargenomen: eerst een groei in de lengte van
het nieuwe lot, en eveneens pas weken of maanden daarna een optreden van diktegroei in het oude lot.
De vraag rijst nu, of de kans op cohesiebreuk bij de tropische
kringporigen zóveel geringer is, dat bij hen de overjarige vaten hun
Werking behouden. En hieromtrent is niets bekend.
Bij het onderzoek naar de invloed van een extract van knoppen
m verschillende stadia van uitlopen, bleek dat bij kringporigen hier
te lande kort vóór het uitlopen reeds een agens aanwezig is, dat het
cambium tot nieuwe houtvorming aanzet. Aangezien het synthetisch bereide ß-indolylazijnzuur dezelfde werking heeft op het cam, 1 U m . en deze stof allerlei groeistofwerkingen bezit, werd reeds
jaren geleden ondersteld dat het agens, hetwelk in de natuur het
hervatten, van de cambiumactiviteit bewerkt, de natuurlijke groeistof zou zijn. Bij de kringporigen uit de gematigde streken stroomt
d
e groeistof dan blijkbaar reeds naar het cambium uit de knoppen
terwijl deze ogenschijnlijk nog volkomen in rust zijn.
Tijdens een kort verblijf in Suriname had ik de gelegenheid vast
te stellen, dat de djati op kunstmatig toegediende groeistof op dezelfde wijze reageert als de es. Evenals ontknopte essetakken tijdens
<je winterrust in Nederland, maakten ontknopte, in rust verkerende djati-takken in een bepaalde periode, na toediening van ß-indotylazijnzuur ook alleen maar nieuw hout, wanneer de takken tevoren
**!t de rust waren gehaald door ze een nacht bloot te stellen aan
damp van een vervroegingsmiddel. Enkele weken later pas was het
m
°gelijk ook zonder vervroegingsmiddel houtvorming te verkrijgen
m
et groeistof.
Hieruit blijkt, dat het cambium in djati-takken ook een rusttijd
eft en pas na het verbreken of na het beëindigen van de rusttijd
gevoelig is voor groeistof. Onder de invloed van uitlopende knope n wordt het echter, zoals reeds gezegd, niet onmiddellijk actief.
Hjeruit kunnen wij vermoeden, dat er uit de uitlopende knoppen
b
'j verscheidene tropenbomen voorlopig geen groeistof toestroomt
naa
r , althans niet beschikbaar is voor het er beneden gelegen cambium, maar weten doen wij het niet.
9 m t r e n t het waar, hoe en wanneer deze dan wèl ontstaat of beschikbaar komt, en waardoor — om niet te zeggen waarom — in de
he
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tropen zolaat, en zowel bij niet- alsbij wèl-kringporigen, tasten wij
ook volkomen in het duister.
Dan ishet trouwens verder de vraag of men bij de werkzaamheid
van het cambium, alleen al voor zover het de deling en strekking
der cellen betreft, wel te maken heeft met de groeistof alleen als
het werkzame agens.
Omtrent het mechanisme van de groeistofwerking bij de vele andere groei- en overige verschijnselen, waarbij groeistof een regulerende werking heeft, rijst natuurlijk dezelfde vraag.
De oorspronkelijke gedachte van een directe werking van groeistof heeft menal spoedig verlaten en zoekt onder meer naar stoffen,
welke mogelijk als schakel optreden tussen de groeistof en het uiteindelijke verschijnsel.
Met een opsomming van deze, voorlopig nog hypothetische, stoffen wil ik U niet lastig vallen. Wel wil ik hier een stof vermelden,
die waarschijnlijk niet een schakel is,maar blijkbaar weleen nauwe
samenwerking met de groeistof heeft.
Het betreft een stof, welke kortelings door DR. MILLER en medewerkers te Wisconsin is gemaakt uit van dierlijk weefsel afkomstig
desoxyribosenucleïnezuuren daarna,uitgaande van purinederivaten,
is gesynthetiseerd. De stof blijkt te zijn het 6-furfurylaminopurine
en heeft de fancy naam „kinetin" verkregen wegens haar vermogen
de karyokinese, de kerndeling, en trouwens tevens de celdeling te
bevorderen.
En nu is het in ons verband merkwaardig, dat het kinetine deze
eigenschap slechts vertoont bij gelijktijdige aanwezigheid van ßrindolylazijnzuur. Deze laatste — een groeistof — kan, zoals wij gezien
hebben, kern- en celdelingen teweegbrengen in het cambium, en
ook vele andere groeiverschijnselen veroorzaken. Bij toetsing echter
van ß-indolylazijnzuur op weefselculturen van tabakmerg zonder
toevoeging van kinetine blijken kern- en celdelingen nauwelijks op
te treden, zodat het er zeer op lijkt, dat het ß-indolylazijnzuur in
andere weefsels samenwerking vindt met een natuurlijke stof, analoog aan het kinetine. Of dit zoisen in hoeverre een dergelijke stof
ook bij het cambium een rol speelt, zal moeten worden onderzocht.
Het zoeven besproken voorbeeld is ontleend aan de ontwikkelingsfysiologie, een gebied, dat voor ons gevoel dicht op de grens
ligt van fysiologie en anatomie. Maar ook op meer verwijderd gebied is er verband. Zo heeft het onderzoek van een biochemischfysiologisch proces alsde defosforylering van suikers in de moderne
tijd aanleiding gegeven tot een hernieuwd anatomisch onderzoek
omtrent bepaalde elementen vande bast, de begeleidende cellen.
Het cambium, dat wij zojuist als houtvormer hebben beschouwd,
heeft nog een tweede functie: het zet tevens bast af. Een van de
elementen uit de bast zijn de zeefvaten, die onder andere dienen
voor het vervoer van koolhydraten in de vorm van suikers. Zulke
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zeefvaten zijn ook aanwezig in blad en bladsteel, waar zij soms reeds
door een cambium zijn gevormd, deels ook reeds uit het oorspronkelijke groeipunt, als primair weefsel, ontstonden voordat het cambium in werking trad.
Nu blijken de suikers, welke in het blad bij de fotosynthese zijn
ontstaan, kort voor hun binnentreden in de zeefvaten aan fosfor
gebonden, terwijl zij in de zeefvaten fosforvrij zijn. Het kon dus niet
anders of de suikers worden ergens in of dicht bij de zeefvaten gedefosforyleerd. Het bleek dat daar cellen liggen, welke zeer rijk
z
ijn aan een defosforylerend enzym, een fosfatase, en wel voornamelijk de genoemde begeleidende cellen, welke oorspronkelijk door
lengtedeling van de zeefvaten zijn afgesplitst en, in tegenstelling met
deze, zeer rijk zijn aan cytoplasma en voorzien van een bijzonder
duidelijke kern. Deze cellen zijn reeds bekend sinds de vorige eeuw,
toen men begon de anatomie van de bast te bestuderen.
Tot zover is er niets bijzonders of merkwaardigs. Dit begint pas
a
ls men zich bij het, uit recente tijd daterende, defosforyleringsonderzoek bewust wordt, dat in de literatuur vele gevallen van
ûicotylen zijn vermeld, waarin begeleidende cellen bij de zeefvaten
geheel of nagenoeg geheel zouden ontbreken.
Na de fysiologische ontdekking was er alle aanleiding het anatomische onderzoek naar het voorkomen van begeleidende cellen
opnieuw ter hand te nemen. Een eerste onderzoek, verricht door
GRAF onder leiding van de fysioloog HUBER aan een aantal plantesoorten, waaronder ook enkele waarbij, naar het heette, geen begeleidende cellen zouden voorkomen, bracht aan het licht dat elk
ze
efvaatlid, op één geval na, steeds ergens een begeleidende cel bezit
. zij het ook vaak een zó korte, dat deze èn hierdoor, èn vermoedelijk door het te uitsluitend bestuderen van dwarse doorsneden,
aan vroegere onderzoekers is ontgaan. Dit was reeds in 1939 door
" ü b e r ondersteld.
Het enkele uitzonderingsgeval onder de bloemplanten betreft
het genus Austrobaileya uit Nieuw-Caledonië. De hypothese, dat
h
ier de taak van de begeleidende cellen wordt vervuld door andere
c
ellen uit het zeefweefsel, de bastparenchymcellen, schijnt nog niet
nader getoetst te zijn. Bovendien bestaat de kans, dat bij Austrobaileya evenals in gevallen, waar talrijke aanwezige begeleidende
cellen een fosfatasereactie geven, deze reactie ook wordt verkregen
111
cellen buiten het zeefgedeelte, van de zogenaamde vaatbundelSc
hede. Verder zijn er de naaldbomen, waar begeleidende cellen
geheel ontbreken en wellicht eveneens andere cellen met hun funcJ;le zijn belast. In elk geval zien wij hier, evenals in ons vorige voorbeeld, een verschillende uitvoering ter bereiking van hetzelfde doel:
het leven der plant. In ons eerste voorbeeld moeten wij aannemen
dat de knoppen van onze verschillende planten tóch voldoende water
ontvangen, hier moeten wij aannemen dat bij een verschillende
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anatomische bouw toch voor het onmisbare fysiologische proces
de noodzakelijke inrichting aanwezig is.
Als derde p u n t zou ik thans Uw aandacht willen vragen voor een
zuiver anatomische kwestie, welke door het onderwerp nauw verband houdt met het zojuist besprokene. H e t betreft een feit, dat
door de anatomen over het hoofd was gezien en aan het licht werd
gebracht door een van huis uit fytopathologe. H e t feit zelf schijnt
voor de buitenstaander van gering belang, maar is van verre strekking in verband met de afstammingshypothese, zoals wij aanstonds
nader zullen zien. H e t betreft de lengte der zeefvaatleden, welke
in tegenstelling tot die der houtvaatleden sterk kan verschillen van
de lengte van de cambiumvezel waaruit zij uiteindelijk beide afkomstig zijn.
Dit feit is gevonden door ESAU, met haar medewerker CHEADLE.
Katherine Esau, gelijk gezegd oorspronkelijk fytopathologe, hield
zich bezig met virusonderzoek, kwam hierdoor tot onderzoek en
vergelijking van gezonde en viruszieke zeefvaten, onderzocht daarna aan groeipunten de ontwikkeling, de ontogenèse, van het zeefgedeelte en kwam tenslotte ook tot het bestuderen van bast en dus
van de vorming van secundaire zeefvaten u i t het cambium.
Uit een zeer recent onderzoek van Esau en Cheadle is n u komen
vast te staan dat een dergelijk zeefvaatlid van loofbomen, na gevormd te zijn uit een cambiumvezel, alvorens zelf een begeleidende cel af te splitsen, zich door een m i n of meer dwars staand deelwandje in twee kortere zeefvaatleden kan delen. Dit nietige feitje is belangrijk, omdat men tot dusverre meende dat de lengte van
zeefvaatleden, evenals die van houtvaatleden, kon worden gebruikt
van evolutionistisch standpunt om de ontwikkelingshoogte te toetsen waarop de familie staat waartoe de plant behoort. Men redeneert namelijk aldus:
Naaldhout is veel eenvoudiger, primitiever van bouw dan loofhout; bovendien vindt m e n het reeds fossiel in het steenkolentijdperk. De oudste loofhoutresten zijn vele malen jonger. Bij loofbomen n u vindt men een aantal morfologische, maar ook houtanatomische kenmerken, die in dezelfde vorm terug te vinden zijn bij
naaldbomen. Zulke kenmerken heten primitieve. In de evolutiebeschouwingen speelt het bezit van primitieve kenmerken een grote
rol en men kent, r u w gezegd, aan een plantenfamilie, waarbij veel
primitieve kenmerken voorkomen, een lagere trap van ontwikkeling toe dan aan een familie die de afgeleide kenmerken bezit.
Omdat de naaldbomen, fossiele zowel als levende, lange cambiumvezels hebben en de loofbomen kortere tot veel kortere, wordt
een lange cambiumvezel beschouwd als een primitief kenmerk. Het
opmeten van de uiterst tere cambiumvezels zelve is moeilijk en
tijdrovend, bij fossielen uiteraard slechts zelden mogelijk. H e t is
dan ook een gelukkige omstandigheid, dat zowel de vezels van het
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naaldhout als de vaatleden van het loofhout vrijwel dezelfde lengte hebben als de cambiumvezels waaruit zij ontstaan, zodat men in
de lengte van die dochtercellen een maat heeft ter beoordeling van
de aanwezigheid van het primitieve of van het afgeleide kenmerk.
Men heeft nu voor ditzelfde doel de zeefvaatleden willen gebruiken. Uit het onderzoek van Esau en Cheadle is echter komen vast te
staan dat dit niet geoorloofd is, aangezien de lengte der zeefvaatleden aan die der cambiumvezels zelfs niet bij benadering gelijk
behoeft te zijn: zij kunnen door ontogenetische dwarsdeling tot op
de helft zijn ingekort. Zo is de vondst van Esau en Cheadle voor
"et onderzoek der fylogenese van negatieve waarde, maar in onbekend terrein is ook een bordje met „Doodlopende weg" een zeer
Positieve aanwijzing.
Wanneer ik tenslotte een probleem kies van oecologisch-fysiologische aard, waarbij ook de anatomie en zelfs de systematiek een
belangrijke rol speelt, en wel juist een probleem uit de waterhuishouding van de mangrovevegetatie, dan is hiervan de voornaamste
reden dat ik door een recente literatuuranalyse, op verzoek van de
Redacteur, Professor Van Steenis, voor de Flora Malesiana geleverd,
m
et de verschillende aspecten van dit onderwerp opnieuw in aanraking kwam.
Het vloed- of mangrovebos is een vegetatie aan vlakke tropische
kusten, hoofdzakelijk bestaande uit bomen en struiken, die gedurende de vloed soms zelfs tot boven de onderste takken worden overs
poeld door het zilte water, terwijl tijdens eb de standplaats min
of meer droogloopt. In de grond zijn de wortels steeds omgeven
door een oplossing die zeer riik is aan zouten, vooral aan keukenzout.
Het mangrovebos leeft dus in een bodem, welke door zijn hoog
zoutgehalte een grote zuigkracht heeft en hierdoor het water moeij*jk afstaat. Het zal dan ook aanpassingen moeten bezitten waardoor
ne
t óf minder water behoeft, öf zijn water toch zonder veel moeite
Ult
de zilte bodem kan betrekken, óf beide.
In
de eerste plaats is het dan de vraag, of de mangrove zó weinig
Ver
dampt dat de waterbehoefte gering is. Voor een indruk hieromtrent beschikken wij vrijwel alleen over cijfers, verkregen aan
Pinten buiten de tropen en dan nog alleen aan bomen, welke uit
s
ystematisch oogpunt ver van de mangrovesoorten afstaan. Op deze
Wl
jze vergeleken, blijken de mangrovebomen inderdaad een geringe
Ve
rdamping te hebben. Het behoeft nauwelijks betoog, dat een dergelijke vergelijking slechts een zeer betrekkelijke waarde heeft.
Wilmen eenbeter inzichtkrijgen in dewaterhuishouding der manSrovevegetatie, dan zal men tropische en tevens nauw verwante plane
n moeten vergelijken. Deze mogelijkheid is er. Althans o.a. uit de
Senera Ixora, Excoecaria en Dolichandrone zijn mangrove- zowel
as
niet-mangrovesoorten bekend. Uit beide groepen zal men voor
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zijn metingen zo gelijk mogelijke individuen moeten uitzoeken wat
hoogte, omvang en leeftijd betreft, en tevens rekening dienen te
houden met verschillen tengevolge van het voorkomen der planten
in gesloten verband of solitair. Men zal bij beide typen de verdamping dienen te bepalen op verschillende hoogten in de boom en uit
zijn cijfers de verdamping van de gehele boom zo goed mogelijk
dienen te schatten.
Het is gebruikelijk de verdamping te berekenen uitgaande van
het waterverlies, dat een afgesneden takje met bladeren per tijdseenheid vertoont, en deze waarde uit te drukken in duizendste delen van het vers gewicht. Hierbij zal men ook nog, meer dan tot
dusverre gewoonlijk geschiedt, rekening dienen te houden met verscheidene storende factoren. Zo ishet vers gewicht van een takje met
evenveel bladoppervlak op verschillende tijden van de dag verschillend, en is het de vraag of het gewicht van een dergelijk takje op
verschillende hoogten in de boom wel hetzelfde is. Dan hebben
wind, zonneschijn, dampdeficit van de lucht invloed op de openingstoestand van de huidmondjes en op de dampdruk in de intercellulairen, regenval op de zuigkracht van de grond en als gevolg hiervan op de zuigkracht van de wortels, hetgeen de waarde ener vergelijking van waarnemingen op verschillende dagen ook nog problematisch maakt De moeilijkheden om een betrouwbaar beeld van
dit deel der waterhuishouding te verkrijgen, zijn dus niet geringVoor een inzicht in de waterhuishouding eveneens van primair
belang zijn de osmotische waarde van het celvocht en de zuigkracht
van de bladeren. Veel getallen zijn hierover weliswaar evenmin te
vinden, maar de waarden schijnen toch wel steeds hoog genoeg boven die van het bodemwater te liggen om de wateropname met
behulp van deze grootheden te begrijpen. Het is ook wel buiten
twijfel, dat deze bij de naaste verwanten veel lager zullen zijn.
Andere factoren die in de waterhuishouding der mangrove kunnen meespelen moet ik laten rusten, behalve een anatomische eigenaardigheid, die op grond van zijn correlatie met de groeiplaats van
betekenis lijkt en ons ook direct met de systematiek in aanraking
brengt.
Volgens JANSSONIUS bezitten de mangrovebomen een groter aantal vaten per vierkante centimeter van het kopse vlak, met een kleinere vaatdiameter, terwijl het totale oppervlak, door de vaten ingenomen, groter is dan bij niet tot de mangrove behorende verwanten.
Dit verschijnsel treft hij niet alleen aan bij vergelijking van soorten uit eenzelfde geslacht, zoals bij Excoecaria agallocha L. tegenover Excoecaria virgata Zoll, et Mor., doch eveneens bij vergelijking van geslachten uit eenzelfde familie.
De vraag, of een misschien viermaal zo groot aantal van op zichzelf half zo wijde vaten een voordeel betekent voor de mangrove-
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boom, is niet eenvoudig te beantwoorden. Ongetwijfeld bieden zij
aan een even sterke waterstroom een veel grotere weerstand, want
°m dezelfde doorlaat te verzekeren zouden zij ten minste zestienmaal zo talrijk moeten zijn. Maar, gezien de wellicht geringere transpiratie, mag misschien ook het watertransport per vierkante centimeter van de stamdoorsnede geringer zijn. Bovendien is de weerstand in de waterbanen van loofhout vermoedelijk van weinig betekenis in verhouding tot de weerstanden bij het opnemen van het
water in de wortels en de afgifte als damp in de bladeren.
Hoe het staat met de grootteverhouding van de verdampende
kroon tot de stamdikte en met het aantal groeiringen, dat bij eenzelfde stamdikte nog aan het watertransport deelneemt, wordt tot
dusverre nooit opgegeven. Wat de kleinere diameter van de vaten
etreft: gewoonlijk wordt deze als een voordeel beschouwd, omdat
er wellicht minder gemakkelijk cohesiebreuk in zou optreden, maar
ook hieromtrent weten wij niets met zekerheid.
intussen is er op de door Janssonius gevonden regel ook een ene
'e uitzondering, waarbij het aantal vaten in de binnenlandse soort
even groot isals in de mangrovesoort. Helaas is het niet mogelijk de
a
arde van deze opgaven te toetsen, doordat niet bekend is, van
a
ar de beoordeelde monsters afkomstig zijn. Diameter en aantal
Van A

^ de vaten zijn weliswaar bij bepaalde soorten overal in de stam
S en jk, maar het komt, en waarschijnlijk veel meer, voor dat deze
w
aarden verschillen al naar de hoogte in de boom en de afstand
Van het hart waarop de monsters worden genomen. Eerst na het
ereik en van een zekere, voor iedere houtsoort verschillende leeftijd
u
jven deze waarden voldoende constant. Hierin zouden wij een
Ve
rklaring van de uitzonderingen kunnen zoeken in afwachting van
ftieuwe tellingen en metingen aan, in plaats, vergelijkbare monsters.
Een bedenkelijker uitzondering betrof het geslacht Dolichanr
°ne, en wel de soorten Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum.
en
dolichandrone stipulata Benth., van welke de laatste, de nietman
grovesoort, zelfs meer vaten bleek te bezitten dan zijn man^ove-collega.
Maar dit uitzonderingsgeval was intussen reeds door de systema' Cu s minder bedenkelijk gemaakt. Dolichandrone stipulata is geen
olichandrone, maar moet op grond van zijn morfologische kenmere
n worden overgebracht naar het geslacht Markhamia. Zo had hier
en
amenverandering, waarmede de systematici zich gewoonlijk de
aat
op de hals halen van alle overige botanici, een omgekeerd
Joch blijft het de vraag, in hoeverre deze betrekkelijk geringe
ysternatische verschuiving in staat is aan het geval DolichandroneM'khamia zijn karakter van uitzondering te ontnemen.
he f e l - g e v a l b l i J k t w e l ' i n h o e h o g e m a t e d e s y s t e m a t i e k een taak
t bij vergelijkend anatomisch en fysiologisch onderzoek, of, zo-
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als Professor Van Steenis, die mij op deze systematische verplaatsing
opmerkzaam maakte, mij schreef: „Ik heb nog nimmer beseft hoe
belangrijk de goede systematische indeling is."
Wanneer dan ook de uitkomsten van fysiologisch-oecologisch
werk in velerlei opzicht nog weinig bevredigen, dan zullen wij, de
moeilijkheden waarvoor de oecoloog staat begrijpend, moeten inzien, dat het werk nog niet verder gevorderd kan zijn.
Aan het einde van mijn rede zij het mij vergund Hare Majesteit
de Koningin mijn eerbiedige dank te betuigen dat het Haar heeft
behaagd mij te benoemen tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Curatoren,
Het is mij een voldoening te ervaren, dat door Uw medewerking
mijn benoeming is tot stand gekomen. Mijn werk in de lange reeks
van jaren, doorgebracht in dienst van deze Hogeschool moge voor U
de waarborg zijn, dat ik ook verder mijn beste krachten zal wijden
aan mijn taak.
Mevrouw en mijne Heren Hoogleraren, Dames en Heren Lec~
toren en Docenten,
Tezamen met U zal ik het onderwijs dienen te verzorgen. Gij
zult, nu de inrichting van dit onderwijs aan onze Hogeschool door
het in werking treden van het nieuwe Koninklijk Besluit ingrijpende veranderingen heeft ondergaan, bepaalde wensen koesteren omtrent aard en omvang van de leerstof plantkunde. Ik zal mijnerzijds
trachten zoveel mogelijk aan Uw verlangens tegemoet te komen,
maar, ultra posse nemo tenetur, en ik heb reeds ervaren dat bij U
hiervoor begrip bestaat.
Hooggeleerde Reinders,
Uw wens, niet te worden toegesproken, zal ik eerbiedigen.
Hooggeleerde Venema,
Tussen Uw laboratorium en het laboratorium voor plantkunde
heerste onder mijn ambtsvoorganger steeds een bijzonder aangename verstandhouding. Mijn overtuiging, dat hierin geen verandering komt, grond ik op het feit, dat Gij en ik reeds jarenlang
ambtelijk en vriendschappelijk in contact zijn.
Dames en Heren, Leden van de wetenschappelijke staf van het
Laboratorium voor Plantkunde,
H. G. Wells heeft geschreven: „The true symbol of natural science
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w anote of interrogation." Ik hoop dat het ons, in en naast onze onderwijstaak moge gelukken, nieuwe vragen te doen oprijzen.
Dames en Heren, Leden van het Personeel van het Laboratorium
voor Plantkunde,
Ik weet dat Gij, evenals voorheen, Uw volle werkkracht geeft aan
onze gemeenschappelijke taak, waardoor ook Gij een belangrijke
bijdrage zult hebben geleverd, indien ons werk eens geslaagd mag
heten.
Dames en Heren Studenten,
U en ik zijn geen onbekenden voor elkander. Vele jaren reeds
n
eb ik in Uw midden doorgebracht en het is met een gevoel van
grote vreugde, dat ik mijn werk bij en met U voortzet. Ik weet dat
dit tussen U en mij kan geschieden in een sfeer van harmonie en
vriendschap en:
Nur der Freundschaft Harmonie
Mildert die Beschwerden
Ohne diese Sympathie
1st kein Glück auf Erden.
Ik heb gezegd.

29.N E M A T O D E NINVERBANDMETDE
VRUCHTBAARHEIDVANDEGROND
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE NEMATOLOGIE AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 28 MAART 1957 DOOR

DR. IR. M. OOSTENBRINK
Mijne Heren Curatoren van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten,
wetenschappelijke en andere Medewerkers,
Dames enHeren Studenten en voorts Gijallen die door
Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk geeft,
Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoorders,
Het produktievermogen van de bouwgrond is de primaire basis
van de samenleving en haar welvaart. Reeds de eerste landbouwers
moeten hebben geweten van vruchtbaarheid, uitputting en herstel
van de grond, begrippen die ervaring overkoepelen zonder het spel
te verklaren. En waar de grond schaars werd, heeft men van oudsher
getracht de vruchtbaarheid te beschermen en te vergroten. Het gebruik van „night soil" in China, de bevloeiing in Egypte, de teeltvoorschriften in het Capitulare de Villis van Karel de Grote zowel
als de richtlijnen bij het gebruik van landbouwgrond in ónze tijd
mogen dit illustreren. Grondbewerking, vruchtwisseling, bemesting
en waterbeheersing behoren thans tot het normale ingrijpen van de
boer, vooral in ons land met zijn gebrek aan grond en zijn hoog opbrengstniveau.
De bouwvoor kan worden gezien als een verweringslaag met kleefstof, met een oplossing in water, met lucht en met leven; haar produktievermogen wordt beïnvloed door chemisch-fysische en biologische factoren. De schei- en natuurkundige factoren staan wetenschap en praktijk wel zó concreet voor ogen, dat zij tot uitdrukking
komen in maatregelen van groot landbouwkundig belang. Men denke aan ons enorme verbruik van kunstmest, aan de indrukwekkende omvang van ons cultuurtechnische werk en ook aan de hoogconjunctuur in de bodemkartering.
Anders, minder gunstig, is het gesteld met het inzicht aangaande
de biologische factoren, en wel betreffende het plantaardige, maar
nog meer het dierlijke leven in de grond. Cultuurgrond leeft; hij
wemelt van bacteriën, schimmels en wieren, van protozoën en ho-
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gère dierlijke organismen, die tezamen een ingewikkelde gemeenschap vormen, die men wel „edaphon" heeft genoemd, maar waarvan tot nu toe nog nauwelijks een geraamte kan worden getekend.
„Es wimmelt im Boden von Unbekanntem" is de titel van een vrij
recent Zwitsers overzicht 1 ). Vrijwel niemand zal het wagen, de landbouwkundige betekenis van het leven in de grond in zijn algemeenheid in twijfel te trekken. Maar tóch hult de bodemkunde zich in
vaagheid en tegenstrijdigheid, waar het gaat om het preciseren en
het hanteren van deze overtuiging in de praktijk.
Het plantkundig, bacteriologisch-mycologisch aspect betreft vooral de bacteriële binding van luchtstikstof en de nitrificatie, het optreden van plantenziekten en de afbraak van organische stof in de
grond met, wellicht, de vorming van kruimelstructuur. Over dit
laatste echter, en in het algemeen over de betekenis van de microbiologie van de grond, moet nog veel onderzoek worden verricht.
Nog veel groter is de armoede aan gegevens en aan inzicht op zoologisch gebied, hetgeen voor de toekomst wèl is vastgelegd in Kevan's Soil Zoology van het jaar 1955, een meer dan 500 pagina's dik
symposiumverslag, waarvoor deskundigen van naam uit verschillendelanden hun bijdragen leverden. Het leert ons inderdaad nog eens,
dat bepaalde dieren optreden als beschadigers van planten, dat insekten althans in ongestoorde biotopen het plantenstrooisel fijn
knippen en dat wormen en waarschijnlijk ook andere organismen
nt
>t kunnen hebben als structuurverbeteraars.
Toch is het niet te verwonderen dat er ook nu nog twee soorten
grondbiologen zijn — de gelovige die het leven ziet als een barometer
v
°or de produktiviteit van de grond en het een grote, positieve betekenis toekent, en daar tegenover de scepticus die meent dat er buiten stikstofbacteriën en bestrijding van een aantal plantenziekten
v
°or de praktijk weinig meer te bereiken zal zijn. Het geloof in het
n
u t van leven in degrond wordt ongetwijfeld zwaarondermijnd door
het succes van plantenteelt in watercultuur en in ontsmette grond,
zoals deze in de moderne tuinbouw hun weg blijken te vinden. Welke essentiële betekenis kan de grond voor de plantengroei hebben,
Wanneer zelfs in grint goede opbrengsten mogelijk zijn? En wat betekent de factor „leven", wanneer normaliter de opbrengsten stijgen
bij ontsmetting van de grond door verwarming, uitdroging of behandeling met biociden? De bacteriën en schimmels keren, door
herinfectie en door herstel, spoedig terug en ook bij herhaalde ontsnietting blijken de afbraak van organische stof, de nitrificatie en
de
stikstofbinding niet blijvend verstoord te worden. De betekenis
van deze processen komt hier dan ook niet in het geding, en het mierobotanische leven in de grond blijft verder buiten beschouwing.
Maar de zich trager herstellende grondfauna kan blijkbaar gemis'
') Gisin, H. 1947. Prisma 2, 5/6: 8 p.
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worden en blijkt, ondanks alle anders luidende getuigenissen, althans
tijdelijk, de plantengroei het meeste te bevorderen door af te sterven.
Ook Russell bespeurt in zijn voortreffelijke handboek „Soil conditions and plant growth" deze tegenstrijdigheid, als hij schrijft over
„an apparently paradoxical result in view of the importance of life
to soil fertility". Hetgeen er op wijst dat hier zelfs de meest elementaire inzichten eigenlijk nog ontbreken. Het is voor de nematologie
alsjonge tak van wetenschap vererend, dat zij kan bijdragen tot beter
begrip en tot betere beheersing van deze biotische factor in de grond.
Het verheugt mij, de gelegenheid te hebben om U mijn inzichten
hierover mede te delen.
Nematologie isde kennis der nematoden, nematoïden of nema's *).
Dit zijn slanke,doorzichtige diertjes, alsregel ongeveer een mm lang,
wier uiterlijk en wijze van bewegen door de naam aaltjes treffend
wordt gekarakteriseerd. Zij zijn ondanks hun kleinheid rijk aan
structuur, een geraffineerd bouwsel van organen. Hun plaats in het
dierenrijk is discutabel door de geringe verwantschap met andere
groepen, maar meestal worden zij als klasse der Nematoda in de
hoofdafdeling der Nemathelminthes of Aschelminthes ondergebracht. Zij komen in een grote vormen- en individuenrijkdom voor
in alle mogelijke vochtige milieu's, zij het grond, water, levend weefsel of bijzondere biotopen. Zij zijn economisch van betekenis als parasieten van planten, van mensen en dieren. De nematoden van de
mensen het gewervelde dier vallen buiten onsbestek; zij worden met
de naastverwante groepen meestal gevat in het vak helminthologie,
of in nog ruimer verband in het vak parasitologic
De nematologie omvat dus de studie van de nematoden, in dit geval met enige beperking, en dankt zijn ontstaan en betekenis aan het
feit, dat deze organismen biologisch en landbouwkundig in de grond
een bijzondere plaats innemen. De term nematologie is van Dr.
Nathan Augustus Cobb,stichter en eerste leider van de Amerikaanse
Afdeling voor Nematologie, voornaamste grondlegger voor de huidige ontwikkeling van het vak door zijn bijdragen op systematisch,
biologisch en technisch gebied en door zijn opbouwende gedachten,
vaak in enthousiaste bewoording en met pakkende beelden naar
voren gebracht. Cobb achtte reeds in 19142) de studie van de nematoden een eigen plaats waard: „They offer an exceptional field of
study; and probably constitute almost the last great organic group
worthy of aseparate branch of biological science comparable with entomology-nematology." Hij was zich toen reeds bewust van de alomtegenwoordigheid van nematoden, de gedifferentieerdheid van hun
populaties en hun betekenis als parasieten. Dit moge blijken uit een
citaat van zijn hand, dat jarenlang alsgrappig aforisme met een glim>) Cobb, N. A. 1932.J . Am. med. Ass. 98 I : 75.
2
) Cobb, N. A. 1914. Yearb. U.S. Dep. Agric. 1914:457-490.
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lach is versleten door hen die minder goed geïnformeerd of minder
ruim van blik waren, maar dat thans treft door zijn visie en diepgang. Ondanks zijn lengte mag ik het U niet onthouden: „In short,
if all the matter in the universe except the nematodes were swept
away, our world would still be dimly recognizable, and if, as disembodied spirits, we could then investigate it, we should find its mountains, hills, vales, rivers, lakes, and oceans represented by a film of
nematodes. The location of towns would be decipherable, since for
every massing of human beings there would be a corresponding massing of certain nematodes. Trees would still stand in ghostly rows
representing our streets and highways. The location of the various
plants and animals would stillbedecipherable, and, had we sufficient
knowledge, in many cases even their species could be determined by
an examination of their erstwhile nematode parasites."
Cobb was zijn tijd ver vooruit. Hoe raak zijn citaat, óók in landbouwkundig opzicht is, hoop ik nog nader aan te geven. Door hard
Werken, nauwkeurig waarnemen, scherp interpreteren en constructief denken heeft hij bereikt, dat er op nematologisch gebied ook
thans nog nauwelijks een werkelijk nieuwe gedachte is te poneren.
Hij wasniet alleen faunistisch goed op de hoogte, maar doorgrondde
reeds de algemene betekenis van de nematoden als parasieten van
planten. Van dit laatste hebben zijn leerlingen en opvolgers de praktijk tenslotte kunnen overtuigen, met als gevolg, dat de nematologie
in de U.S.A. het laatste decennium een snelle ontwikkeling doormaakt, die dit land een voorsprong geeft op alle andere. Ik prijs mij
gelukkig uit Cobb's school de aanmoediging te hebben gekregen om
in Nederland te werken aan de concretisering en afronding van het
beeld over voorkomen en betekenis van de nematoden in onze
grond. Een beeld dat onderzoeker en prakticus verrast en dat ik
daarom gaarne wil schetsen, al zal slechts het woord hierbij mijn
medium zijn.
In elke grond, waarin plantengroei mogelijk is, zijn nematoden
aanwezig. Dit geldt voor alle klimaten en voor elk jaargetijde. Nematoden behoren tot de vaste inventaris van de grond. Het is normaal dat er per cm3 vochtige grond tussen de 5 en de 100, als regel
enkele tientallen, nematoden voorkomen. Dat wil zeggen tien maal
meer dan alle andere meercellige dieren, zoals mijten, collembolen,
rotatoriën, tardigraden, myriapoden, wormen, insekten en andere
bi
J elkaar. Een algemeen gemiddelde van 40 miljard nematoden per
ha
mag als een verantwoorde schatting gelden. En om deze hoeveelheid tastbaar voor te stellen: zij wegen ongeveer 50kg; ineengevlochten zouden zij de grond bedekken met een weefsel ter dikte van fijn
n
ylon; aan elkaar geregen zouden hun lichamen per ha een juist
achtbare draad rondom de aardbol leveren. Elke grond herbergt
een mengsel van vele soorten met een zeer verschillende voedsel-
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keuze, hetzij dode stof of bacteriën, kleine dierlijke organismen of
wel, en dit is van belang, levende plantencellen. Alle plantenaaltjes
verraden hun voedingswijze doordat de mond is gewapend met een
stevige, holle stekel die het mogelijk maakt om de met cellulose beklede plantencel te doorboren en uit te zuigen. Hun gebonden zijn
aan hogere planten en hun praktische betekenis blijkt uit experimenteel onderzoek. In cultuurland bestaat vrijwel zonder uitzondering de helft van de populatie uit obligate parasieten van planten.
Deze populatie is als regel uit verschillende componenten samengesteld, hetgeen voor een juist begrip nader moet worden geanalyseerd.
In de fytopatologie zijn van oudsher een aantal voor de planten
schadelijke aaltjes bekend, zoalsenkele soorten bladaaltjes (Aphelenchoides) en stengelaaltjes (Ditylenchus) die bovengrondse plantendelen misvormen, en ook wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en
cystenaaltjes (Heterodera) die op de wortels gallen resp. cysten vormen. Deze groepen hebben gemeen, dat zij met het blote oog herkenbare ziektebeelden veroorzaken en lang bleef, wat men kan noemen
de fytonematologie, praktisch hiertoe beperkt. Zij veroorzaken ondanks vele jaren van onderzoek nog steeds lastige plagen.
Naast deze groepen zijn er echter nog de vele soorten vrijlevende
of vrijbeweeglijke wortelaaltjes, welke zowel door het niet-karakteristiek zijn van hun symptomen als door ontoereikendheid van de
techniek tot voor kort vrijwel aan de aandacht zijn ontsnapt. Zij zijn,
als alle plantenaaltjes, gewapend met een scherpe mondstekel; zij
leven stekend en zuigend als ectoparasieten op of als endoparasieten
in de fijne wortels en beschadigen deze. Zij zijn als regel wijd verspreid aanwezig. In onze streken betreft het vooral de geslachten
Pratylenchus, Paratylenchus, Hoplolaimus, Tylenchorhynchus, en
meer locaal nog enkele andere, namen waarvoor nog geen Nederlands aequivalent beschikbaar is. Door inoculaties, populatieonderzoek en proeven met nematiciden isvoor belangrijke soorten uit elk
dezer geslachten de zekerheid verkregen, dat zij leven als primaire
parasieten en dat zij schadelijk zijn.
Het is voor een perceel cultuurgrond regel, dat er minstens 5 min
of meer gespecialiseerde soorten wortelaaltjes, elk met een eigen
plant —parasietverhouding, naast en door elkaar voorkomen, en
dit zijn op kleigrond meestal andere dan op zand. Het zijn in elk gebied meestal 1of 2soorten, die sterk naar voren komen en zulke aantallen bereiken dat zij schadelijk worden; dit wordt in hoofdzaak bepaald door de geteelde gewassen. Zij zijn goede indicatoren van
grondsoort, teeltschema en het laatstverbouwde gewas. Bemonstering van een bedrijf openbaart als regel, waar het laatste jaar hakvruchten, granen of gras en klavers zijn geteeld. Bij wijziging van
de teelt verandert het aaltjesmengsel onmiddellijk. Eén jaar verbouw van verschillende gewassen drijft op de streep af de populatie
in zijn componenten uiteen. En binnen drie jaar kan men, door in
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de rotatie de granen te mijden, van veel landbouwland tuinbouwgrond maken wat de specifieke aaltjesplagen betreft, hetgeen kwantitatief is te volgen. Na voldoende inleidend onderzoek kan men
deze aaltjescijfers lezen, begrijpen en er uit voorspellen. Men heeft
de populatie in de hand, hetgeen ook in de groei van de gewassen
tot uitdrukking is te brengen.
Deze wortelaaltjes vormen dus een met de mens concurrerende,
zelfstandige kringloop die het gewas als het ware aftapt en ook op
anderewijze ongunstigbeïnvloedt,veelalgemener dan men tot nu toe
heeft beseft. Er groeit bijna geen gram plantenwortel, die met zijn
levende substantie niet tevens enkele honderden tot enkele duizenden van deze aaltjes voedt. Hetgeen bij lU, of met het buitenland
meegerekend IV4,ha cultuurgrond per persoon tot de slotsom voert,
dat iedere mens zijn landbouwprodukten slechts verkrijgt in directe
concurrentie met meer dan 5miljard parasitaire nematoden. Zij veroorzaken verscheidene vormen van wortelbeschadiging, die zich bovengronds uiten als moeheidsverschijnselen of vruchtwisselingseffecten. Een overzicht met betrekking tot onze eigen gewassen is hier
wellicht op zijn plaats, en ik kan, gelijk indertijd Marcus Antonius
m Rome, slechts hopen dat de luisteraar mij ondertussen zijn aandacht zal blijven schenken.
Zo wordt in de praktijk nog door slechts weinigen beseft, dat onZe
intensief beteelde grond eerder als regel dan bij uitzondering besmet is met het gespecialiseerde, bij het hoofdgewas behorende cystenaaltje, en dat slechte groei hiermee samen gaat. Vrijlevende wortelaaltjes zijn zeer algemeen de oorzaak gebleken van moeheid in
de boomkwekerij, van moeheidsverschijnselen bij de teelt van vaste
Planten, asperge en bladgroenten en van het van de wortel gaan van
bloembollen, aardbeien en nog andere gewassen. De slechte groei en
aanslag van rode klaver blijkt in bepaalde landbouwgebieden op
rekening te komen van deze, en ook van cystenvormende, wortelaaltjes. Ditzelfde geldt voor peenmoeheid en voor verschillende vergeüngsverschijnselen bij erwten. De betekenis van hakvruchten als
voorvrucht van granen lijkt grotendeels zijn verklaring te moeten
y
inden in het periodiek onderdrukken van bepaalde Pratylenchuse
n Tylenchorhynchussoorten. Dit geldt voor zandgrond en, mutatis mutandis, ook voor klei, al is het effect van de nematoden daar
v
aak minder expressief. In onze nieuwe polders blijken de eerste
nioeheidsverschijnselen met invasie en vermeerdering van dit soort
Wortelaaltjes gepaard te gaan. Het oud worden van cultuurgrond,
en
daarmee de noodzaak om vruchtwisseling toe te passen, blijkt
in elk geval ten dele met deze factor samen te hangen. Ook degeneratie van houtige bestanden en de moeilijke herbeplanting heeft een
belangrijk nematologisch aspect, naast andere die nog onvolledig
bekend zijn. Weiland, tenslotte, vertoont algemeen een sterke accumulatie van parasitaire nematoden, die door wisselbouw wordt be-
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invloed. Bij herinzaai van gescheurd weiland op zandgrond bleek
door het wegnemen van de wortelaaltjes, bij overigens goede bemesting, dat gedurende het eerste jaar zeer algemeen een verdubbeling van de opbrengst kon worden verkregen. Ondanks het wonder
van de voortdurende vruchtbaarheid van ons blijvende grasland, een
wonder dat zelfs Liebig in verwarring heeft gebracht, zijn er aanwijzingen dat ook hier aan de aaltjes een zware tol wordt betaald.
Demonstratievelden toonden aan, dat deze aaltjesfactor niet zelden akkerbouwland ongeschikt maakt voor nieuwe teelten, voor
kunstwei of bos. De groei en opbrengst van o.a. de eerste groentegewassen, rozen, populieren, dennen en vruchtbomen, van gras en
klaver kon op verschillende akkerbouwpercelen in uiteengelegen
gebieden verdubbeld of soms zelfs verdrievoudigd worden door de
aaltjes uit te schakelen.
Het sterkste echter treft wellicht de ervaring dat er zo'n aaltjesfactor op vrijwel elk willekeurig perceel oude cultuurgrond en in vrijwel elke tuin aanwezig is, die in grondmonsters en aan de groei van
bepaalde, gevoelige gewassen kan worden gedemonstreerd. Dit
„over-all" aspect moge verklaren, waarom zo menige nematoloog
van zijn eigen tuin een aaltjesproefveld weet te maken.
En thans kom ik terug op de bekende ervaring, dat het doden
van de fauna in de grond, o.a. met nematiciden, zeer algemeen aanleiding geeft tot een groeiverbetering van de hoofdgewassen, tenzij het wérkelijk nieuwe of reeds ontsmette grond betreft.
Tot nu toe werd dit voor oude grond dus vrijwel universele effect
verklaard door het vrijkomen van stikstof. Uiteraard komt bij grondontsmetting stikstof vrij, waarschijnlijk enkele tientallen kilogrammen per ha, waartoe de lijken van wellicht een ton wormen in hoofdzaak verantwoordelijk kunnen zijn. Maar dit dekt en verklaart het
verschijnsel niet. Bij ontsmetting van cultuurgrond treedt een gunstig groeieffect óók op bij een zware, volledige overbemesting, óók
wanneer een jaar of meer met planten wordt gewacht en de vrije stikstof reeds lang isverdwenen, en zij werkt niet zelden tot in het vierde
gewasna. Hier wordt niet in deeerste plaats een positieve groeifactor
toegevoegd, maar een negatieve weggenomen, een factor die correleert met de populatiedichtheid van de nematoden en die daarin
goeddeels zijn verklaring vindt. Hetgeen de stelling motiveert, dat
de fauna in onze cultuurgrond alsgeheel voor de plantengroei meer
schadelijk dan nuttig is door de overheersende invloed van de parasiterende, door de teelt zelve naar voren gebrachte nematoden. Met
als logische gevolgtrekking, dat de toegepaste zoölogie van de grond
méér op regulering en bestrijding dan op stimulering van de fauna,
moet zijn gericht, welke conclusie lijnrecht staat tegenover de gangbare opvatting *) 2).
*) Kühnelt, W. 1955. Soil Zoology, Proc. Univ. Nottingham 1955:3-19.
a
) Franz, H. 1956. V i e Congr. int. Sei. Sol, Paris. Extr. I l l , 14:81-86.
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Aaltjesaantastingen uiten zich betrekkelijk eenvormig; zij komen,
door de langzame reproduktie en de geringe beweeglijkheid van de
veroorzakers, geleidelijk op in de loop van de jaren en doen daarna
hardnekkig als groeiremmende factor hun invloed gelden. Door de
weinig kenmerkende symptomen, die ook aan andere oorzaken kunnen doen denken, verwekken zij niet zelden discussie. Dit geldt voor
bietenmoeheid die oorspronkelijk kaligebrek en aardappelmoeheid
die schimmelaantasting, blikseminslag of slechte structuur werd genoemd en voor vele andere. Vrijwel elke belangrijke wortelaaltjesaantasting is, in elk land opnieuw, oorspronkelijk benaderd via
grond en bemesting, worteltoxinen en schimmels, voordat de nematoden voor het voetlicht verschenen.
De grond- en bemestingsdeskundige heeft van het „grondmoeheidscomplex" het zijne afgeschaafd en correcties aangebracht waar
het macro- en micro-elementen, structuur of wateroverlast betrof,
maar hij heeft het probleem in grote lijnen gelaten wat het was.
De plantenfysioloog spreekt wel van in de grond overblijvende,
specifieke worteltoxinen. Dat toxinen bij meerjarige gewassen een
fol spelen is mogelijk. Maar men raakt verstrikt als men het grunge optreden van moeheid, de gedifferentieerdheid van de verschijnselen en de vaak onbegrijpelijke persistentie van hun oorzaak met
toxinen moet verklaren. Er is tot nu toe geen bewijs voor hun betekenis in de praktijk geleverd.
Veel onderzoek over slechte groeiverschijnselen is verricht van
ttiycologischezijde. Schimmelziekten van de bovengrondse delen van
de plant zijn nog steeds belangrijke plagen van onze land- en tuinbouw en het succes van hun bestrijding vormt een indrukwekkend
hoofdstuk in het boek der fytopatologie. Wanneer het aantasting
Va
n de ondergrondse plantendelen, vaat-, voet- en wortelziekten betrof, heeft de mycologie in voorgaande decenniën echter ook minder gelukkige bladzijden op haar naam staan. Vele van de geponeerdeen ook bij de voorlichting wel gebruikte correlaties tussen slechte
Sfoei en naar thans blijkt vaak secundaire of halfparasitaire schimm
els, zoals Cylindrocarpon radicicola en Fusariumsoorten, blijken
geen reëel causatief verband te vormen. Er zijn in Nederland in zeker drie, en waarschijnlijk in meer dissertaties thans welbekende
Wortel-, zelfs cystenaaltjesaantastingen behandeld, zonder dat de aalbesals mogelijke oorzaak zijn genoemd. Dit hoeft niemand persoonh
Jk te treffen; tientallen paren deskundige ogen zijn, vóór en na,
0v
er deze problemen gegaan met hetzelfde resultaat. Het demont e e r t slechts dat wij zien naar de mate van ons weten, óók in de
Wetenschap.
. Bij wijze van overgang wordt thans wel het begrip complexziekte
m
gevoerd, waarbij de aaltjes als primaire factor de wortels perforeren en daardoor schimmels entree bezorgen. Er zijn ongetwijfeld
dergelijke ziekten met twee of meer potentiële componenten. Een
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voorbeeld is de in Nederland geconstateerde rozenmoeheid, waarbij
blijkbaar nematoden en schimmels tezamen of ook onafhankelijk
van elkaar ogenschijnlijk gelijksoortige symptomen van slechte groei
kunnen veroorzaken. Ook waar de microflora van de grond géén zelfstandige rol speelt kan zij door secundair rot de schade vergroten
in vergelijking met steriele milieu's. Maar dit raakt als regel meer
de academische vraag van het mechanisme der schade dan de primaire oorzaak en de bestrijding van de aantasting.
Het beeld dat ik U trachtte te schetsen is uitgangspunt en tevens
werkhypothese voor de huidige nematologie. Het wijst dus op de
aanwezigheid van een dynamische, veelal polyvalente, met de grondsoort variërende wortelaaltjesfactor in vrijwel alle, ook natuurlijke,
begroeide grond. Hoewel niet à priori aanwezig, zijn de plantenaaltjes praktisch inherent aan de cultuur, cultuurvolgers die zich gemakkelijk verspreiden en uit het net van voedselrelaties in de grond
bijna wiskundig zeker naar voren worden getrokken door de teelt
zelve. Zij vormen een negatieve vruchtbaarheidsfactor die andere
groeifactoren doorkruist. Het inzicht in hun voorkomen en betekenis draagt dus bij tot het begrip van problemen, die zich meestal
reeds lang in het bestel van de landbouw aftekenden en daarin zijn
verdisconteerd, maar die desondanks van economisch belang zijn
gebleven.
De hier geschetste toestand is hoofdzakelijk op grond van Nederlandse gegevens en door de Nederlandse bril bekeken, maar het onderzoek in het buitenland wijst op het universele karakter. Om dit
met enkele uitheemse voorbeelden te illustreren, wijs ik op de wortelknobbelaaltjesschade bij vele cultures in warme streken; cystenaaltjesaantasting in sojabonen; „ear cockle" in tarwe; ufra en „white
tip" in rijst; wortelrot in banaan, suikerriet, koffie en katoen; geelziekte in peper; „spreading and slow decline" in citrus; herinplantingsproblemen bij appel, kers, walnoot, perzik, vijg e.a. in verschillende delen van de wereld; „brown root" in tabak en „red ring"
in klapper. Deze bloemlezing vormt slechts een fractie van de bekende aantastingen, terwijl ongetwijfeld een groot deel nog niet is
onderzocht. Elk gewas in elk gebied heeft blijkbaar zijn speciale en
veelal specifieke aaltjesplagen. De mens oogst ook in dit opzicht
slechts wat zijn concurrenten hem laten.
Welk een tol de mens hier betaalt is moeilijk te bepalen. De vakliteratuur geeft hier niet voldoende houvast. De beste schatting i s
mijns inziens te vinden in een zondagsblad zonder wetenschapp e '
lijke pretentie, The Saturday Evening Post van 15 oktober 1955Dank zij veel „inside information", die kennelijk steeds uit de eerste hand is verkregen, kon hier een niet-vakman als eerste tot een
concrete slotsom komen: „The nematode .. . once ignored as harmless. . . yet he iscosting the American farmer a tenth of all he grows.'
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Ondanks onze hoge opbrengsten komen wij voor Nederland op
een gemiddelde schade van dezelfde grootte. Het kan méér zijn, dit
hangt er slechts van af of onze voorlopige inzichten over de aaltjesschade in blijvende bestanden van gras en bomen zich handhaven.
Dames en Heren, iedere onderzoeker verlangt naar een eenvoudig en logisch verband tussen zijn gegevens, een kristallisatie van gedachten die een vruchtbare basis voor het verdere onderzoek kan
2l
in, en hij is blij als zijn vlijt dit verband openbaart. Denken op
Natuurwetenschappelijk gebied is voorwaarts gericht, zoals de praktijk, in dit verband de landbouw, voorwaarts gericht en resoluut is
ln
zijn doen en laten. Nieuwe inzichten zullen dus voor verder onderzoek en, althans in Nederland, ook in de praktijk alsregel prompt
Worden gebruikt en dat is ook hier het geval. Maar men weet nooit
van tevoren, wanneer dejuiste tijd gekomen isom een nieuw inzicht
betreffende een werkgebied van velen, zoals de grond, te uiten, dat
Wil zeggen te formuleren in eenvoudige, klare taal zodat iedereen
begrijpt wat wordt bedoeld. Een onderzoek is hiervoor nooit klaar,
Is nooit voldoende rijp om iedere betrokkene op stel en sprong te
bevredigen. Velen, die tot nu toe dachten in termen van plant, stikstof en structuur, zullen wellicht nog moeten wennen aan de idee
van levend, schadelijk agens op de wortels. Dat echter de nematologJe met haar inzichten niet. als een „deus ex machina" neerstrijkt,
j^oge blijken uit het feit, dat de wetenschappelijke literatuur betreffende de op planten parasiterende en vrij in grond en zoetwater lee n d e aaltjes najaar 1956, de 10.000 titels, dat zijn ongeveer 130.000
Pagina's waarvan enkele procenten in handboeken, is gepasseerd,
^ è l is de laatste jaren, in het spoor van Amerika en ook Engeland,
alom een snelle ontwikkeling merkbaar, getuige het snel stijgende
gantai „full time" werkers en de vele publikaties, de toenemende belan
gstelling voor de specialistisch-nematologische symposia en yereiu
gingen, en ook de groei van het toegepaste werk op dit gebied.
. !k heb gezocht naar een verklaring voor deze ontwikkeling. Afgeven van het feit, dat de wetenschap zich als regel schoksgewijze ontwikkelt en dat elke tak toch eenmaal zijn tijd moet krijgen, acht ik
als
directe aanleiding de volgende punten van belang:
*• Het feit dat de nematiciden dichloorpropeen en ethyleendibronüde werden gevonden en in staat bleken alle mogelijke uitgevoerde gronden weer tot volle produktiviteit te wekken. Materieel voordeel wekt altijd belangstelling en stimuleert.
4m
Het ontdekken, of herontdekken, van de betekenis van de vrijgevende, vooral ook de ectoparasitaire wortelaaltjes, door Steine
r !) en Christie2) in de U.S.A. Hierdoor kwamen belangrijke,
v
ergeten groepen van plantenaaltjes op het tapijt.
) Steiner, G. 1949. Fourth Proc. Soil Sei. Soc. Florida, Bull. 131:47 p.
. ) Christie, J . R. 1951. Florida State hort. Soc. 64: 120-122. 1953. Phytopathology
:495-297.
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3. Het ontwikkelen en vooral vereenvoudigen van de methoden
voor populatie-onderzoek in grondmonsters en in plantendelen.
Tot voor kort waren de methoden bewerkelijk en subjectief, hoewel de principes reeds lang bekend waren. Thans verschaffen
onze assistentes objectieve resultaten aan de lopende band, ook
van de aaltjesgroepen die tot nu toe ontsnapten. Het zijn deze
kwantitatieve gegevens, die de nematologie een meer mathematisch karakter geven dan vele verwante vakken, die haar een achterstand kunnen doen inhalen en die ook de achtergrond vormen
van haar ondubbelzinnige verklaringen.
4. De vrees voor de aardappelmoeheid, als ziekte en als export- en
importbelager en de daartegen genomen maatregelen, die allerwegen de woorden aaltjes en moeheid introduceerden tot bij de
hoogste instanties en die de koorden van de beurs voor toegepast
werk en onderzoek hebben geslaakt, hetgeen de nematologie als
geheel ten goede is gekomen.
De hiervóór genoemde inzichten openen nieuwe mogelijkheden
voor de bestrijding van vele verschijnselen van slechte groei, en dit
overzicht zou onvolledig zijn als ze hier niet werden genoemd. Perspectieven waarvan enkele reeds in de praktijk tot gelding komen,
sommige binnen het bereik liggen en andere zich naar wij hopen bij
verder onderzoek nader zullen aftekenen.
Begrijpelijk is het streven om de parasieten te keren en te weren.
„An ounce of prevention is better than a pound of cure." Echter,
maatregelen om infectie van nematoden geheel te voorkomen zijn
meestal vele decenniën te laat. De wereldhandel distribueert per jaar
zeker een honderd miljoen kilogram grond en een miljard bewortelde planten met de bijbehorende en hen omgevende nematodengarnituur over onnoemelijk veel percelen op aarde, en dit is zeker al
een halve eeuw zo gegaan. Niet alle soorten gaan met planten en
gedroogde grond over, maar dat nematoden ook zónder aanwijsbare
hulp snel worden verspreid, blijkt uit de invasie en vermeerdering
binnen 10 à 20 jaar van specifieke plantenaaltjes in onze nieuwe
IJsselmeerpolders, ook op percelen waar geen invoer door menselijke activiteit kan worden gespeurd. Wanneer in een gebied bepaalde aaltjesplagen niet optreden, dan komt dit meestal doordat niet
of nog niet voldoende lang is voldaan aan de voorwaarden betreffende klimaat, grondsoort en aaltjesopbouwende teelt, en zelden
door het ontbreken van een initiële besmetting. Weinig plantenaaltjessoorten zijn cosmopoliet, en die het wèl zijn, zijn als regel
reeds sterk verspreid. Dit inzicht onderstreept de noodzaak van redelijke overweging bij het instellen van quarantainemaatregelen en
bij het stellen van eisen ten aanzien van de handel in plantgoed,
maatregelen welke hun betekenis hebben als rem op de verspreiding

467

en soms met het oog op de kwaliteit van het plantenmateriaal, maar
welke zelden of nooit absolute garanties verschaffen. Zelden ook is
meegebrachte besmetting een direct gevaar voor het betrokken gewas. Wie begint met in het eigen land de aanwezige nematodenproolemen te inventariseren en zich de regulerende invloed van milieu
e
n vruchtwisseling bewust wordt, zal sanitaire bemoeienis met bereikbare doelen niet willen verwaarlozen, maar toch het zwaartepunt van de „prevention" uit het spreekwoord voor de meeste gevallen op de teeltwijze in het binnenland willen leggen. Er zijn echter gevallen waar georganiseerde actie op zijn plaats lijkt, ook al is
een gevestigde aaltjesplaag door mensenhand tot nu toe nooit weer
uitgeroeid geworden.
Hèt voorbeeld van een actie is de bestrijding van het aardappelcystenaaltje. Het is een binnendringer, die ons voornaamste landbouwgewas bedreigde en in onze eenzijdig beteelde aardappelgebieden en tuinen zijn bed gespreid vond. Een exportbedreiger met
cachet, die zelfs de aandacht krijgt van F.A.O. en andere hoge internationale organisaties. De aantasting, aardappelmoeheid, wordt in
Nederland bestreden met forse maatregelen: verplichte preventieve
Vr
uchtwisseling op alle gezonde grond, teeltverboden voor besmet
terrein en bijkomende sanitaire voorschriften. Maatregelen zó ingijpend als de landbouw op technische grondslag verder nauwelijks kent. Weinigen zullen beseffen, hoeveel onderzoek, tactisch,
juridisch, organisatorisch en technisch werk er moet worden verricht,
v
oordat een vruchtwisselingsvoorschrift onze meer dan 2.500.000
P i e l e n en perceeltjes bouwland de facto bestrijkt. En hoe moeiIx
jk het is een gewas te doen verwijderen, dat met liefde en zorg,
maar in strijd met de wet, is verbouwd. Wanneer de export niet
achter de deur, de landbouworganisaties niet op de bres en de autoriteiten niet boven betoog en zelfs interpellatie hadden gestaan, dan
na
d deze onderneming niet kunnen slagen.
Nu, bijna 20 jaar na het eerste optreden van de ziekte en 14 jaar
^ a het begin van de bestrijding, komt aantoonbare besmetting nog
sl
echts voor op V2 % van het bouwland, en ishet gevaar voor export
en
teelt in het algemeen bedwongen, terwijl binnenkort de resistente aardappelrassen op besmette grond wellicht verlichting kunnen
brengen. Dit heeft tot nu toe aan onderzoek ongeveer 1en aan bevrijding 8 miljoen gulden gekost, d.i. V4 % van de waarde der in
ül
e tijd geteelde aardappelen, dus voor elke landgenoot 5 à 10 cent
per
jaar. Het, plaatselijk wellicht grote, maar niet te becijferen indirecte nadeel van de gedwongen omschakeling der teelt is hierin niet
|>egrepen. Alles bijeengenomen blijft echter het gevoel overheersen,
at men hier nog juist op tijd is geweest.
Er
zijn, naast het aardappelcystenaaltje, nog enkele nematoden
waartegen grote acties worden ondernomen, zoals tegen het bieteCysten
aaltje in Engeland, en tegen het sojacystenaaltje, het destruc-
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toraaltje in aardappelen en bloembollen en „the burrowing nematode" in citrus in de U.S.A. Bij reeds gevestigde plagen is de wijze
van benadering echter meer gericht op het toepassen van grondontsmetting en vruchtwisseling dan op acties, sanitaire maatregelen en
voorschriften.
Directe bestrijding door grondontsmetting met nematiciden, begeerd van praktische en gewraakt van biologische zijde, is tegen alle
aaltjesaantasting effectief, en zal bij kostbare teelten zeker ingang
vinden ondanks de zeer hoge prijs, de technische moeilijkheden bij
de toepassing en nog andere bezwaren. Een doding van 95-99 % is
vaak goed te verkrijgen. Dit is technisch reeds knap, maar is praktisch nauwelijks bevredigend in gevallen waar meer jaren achtereen
van één behandeling moet worden geprofiteerd om de kosten rendabel te maken. Een goedkoop, goedwerkend middel, dat gemakkelijk toe te passen is, een goede ontwikkeling van de plant garandeert
en geen bijkomstige bezwaren heeft, moet nog worden gevonden.
Of gerichte chemische synthese naast het toetsen van willekeurige
verbindingen hier resultaten kan geven, is nog steeds de vraag. De
twee meest succesvolle grondfumigantia, die in de praktijk reeds
vaste voet hebben gekregen, in één staat van de U.S.A. met een jaarlijkse afzet voor meer dan 100.000 hectare, zijn beide door toeval
gevonden. Het is echter zeker, dat thans achter de schermen grootscheeps onderzoek wordt verricht. Het zakenleven peilt toestanden
en mogelijkheden vaak eerder en scherper dan de toekomstige afnemer van zijn produkten. De grote internationale producenten van
bestrijdingsmiddelen hebben allen reeds hun goed uitgeruste laboratoria voor de ontwikkeling van nematiciden en minstens 5 Nederlandse industrieën zijn met dit onderzoek bezig.Wanneer het zou
lukken een efficiënte behandeling tegen f 200.— per ha uit te voeren, dan zou de mogelijkheid van toepassing wel eens die van de
stikstofbemesting kunnen evenaren, wellicht rendabel op het grootste deel van onze akkers en weiden, met een omzet van enkele honderden miljoenen guldens per jaar.
Het is ook afgezien van nieuwe vondsten zeker, dat de praktijk
op grote schaal met nematiciden krijgt te maken. Het grote probleem van de chemische bestrijding van insekten, namelijk de vorming van resistente rassen van de parasiet, zal ook hier wel bestaan,
maar is mogelijk minder klemmend daar plantenaaltjes zich als regel slechts langzaam vermeerderen en elke nieuwe stam tientallen
jaren nodig zal hebben om een grote verbreiding te krijgen. Of stelselmatige grondontsmetting op lange termijn bezwaren kan geven
voor de mens en degrond, is niet te overzien. Het lijkt mij onder de
heersende omstandigheden voor de hand liggend, dat de overheid
het onderzoek juist naar deze negatieve kanten stimuleert, en het
ontwikkelingswerk aan het bedrijfsleven overlaat. Of ook kernstra-
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'ingalsgrondontsmetter een rol zal kunnen spelen, iseen open vraag
die zorgvuldige overweging waard is.
Behalve directe doding in de grond is ontsmetting van plantgoed
en zaden, door wassen met water, door warmwaterbehandeling, gassen met methylbromide of dompeling in organische kwikmiddelen
e
-a., incidenteel van belang, vooral zolang de betreffende aaltjes nog
lokaal optreden. Dit laatste isechter meestal niet het geval.Vele soorten worden niet met plantgoed overgebracht of niet in die mate dat
Z
JJhet betrokken gewas schaden. Aan plantgoed- en zaaizaadontsmettln
g tegen nematoden zal dan ook in het algemeen niet een zo grote
betekenis toekomen als dit bij de bestrijding van schimmels het geval is.
Vruchtwisseling isvan zeer groot belang; zij is bij minder kostbare
teelten veelal de enige rendabele bestrijding van de aaltjes. Gereguleerd door de voorteek, bepalen de aaltjes door de dichtheid van hun
Populaties de maat van de schade. Vanouds bestaande en nieuw-aangelegde proefvelden met verschillende vruchtomlopen vormen voor
ne
t aaltjesonderzoek thans een waardevolle basis. Vaak kan men bij
üe
praktijk in de leer gaan, die door ervaring, de beste en zekerste
va
n alle wetenschappen, ook op zwaar besmette grond de soms smalte^ weg naar een preventieve bestrijding heeft gevonden. Waar dit
nie
t lukte heeft men moeheid en daar blijkt de meest geschikte
vruchtwisseling soms aanmerkelijk af te wijken van de thans gevolgde Dit kan bepaalde percelen op een bedrijf, maar ook hele streken
betreffen. Er zijn gebieden waar rode klaver, vlinderbloemigen in
het algemeen, in verband met de nematoden ongeschikt zijn als voorVr
Ucht voor aardappelen en andere belangrijke gewassen. Het kàn
nodig zijn o m aardappelen na bieten te verbouwen, kunstweide na
bepaalde hakvruchten te zaaien, maïs in volkstuinen en kwekerijen
*e introduceren, de teelt van landbouwgewassen in boomkwekerijbedrijven te mijden, en soms zelfs om monocultuur te bedrijven, dit
a
Uesop straffe van opbrengstverliezen, die afhankelijk van het gewas
Wel
30tot 95 % van het normale kunnen bedragen. In de NoordoostP°lder zijn het erwten en vlas die bij verbouw om de drie jaren een
Fra
tylenchus onderdrukken die zich o.a. op tarwe vermeerdert. Zo
flJn e r verschillende gewassen die, elk op hun plaats, de grond van
°epaalde nematoden schonen en daardoor een goede voorvrucht vormen
- Een opmerkelijke plant is nog het bloemgewas Afrikaan, dat
Vei
e malen sterker dan enig ander land- of tuinbouwgewas de
S^nd schoont van alle mogelijke Pratylenchussoorten, en wel in een
ma
t e dat het effect van braak overtroffen en dat van een grondont^ m etting met nematiciden wordt benaderd, ook wat de groeiverbeering bij de volgende gewassen betreft. Dit doet verlangen naar inlc
ht in het mechanisme van deze „antibiotische" werking,
^ e t vruchtwisselingsmechanisme, voor zover het aaltjes betreft,
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blijkt zeer gedifferentieerd te zijn en hangt af van de grond en de
plaatselijke toestand. De genoemde voorbeelden vormen nog slechts
enkele tegels van het mozaïek. Minstens 70 verschillende aaltjes zijn
daarbij betrokken, zeker 30 daarvan zijn van praktisch belang. Aanscherping van bestaande teeltschema's is slechts mogelijk bij voldoende kennis van de aaltjes en de waardplanten en vraagt, uiteraard, een open oog voor alle andere factoren van de bedrijfsvoering.
Men vaart hier licht van Scylla op Charybdis. Gedetailleerde aaltjesanalyses van grondmonsters als leidraad voor individuele adviezen,
naar analogie van het bemestingsonderzoek, zijn hier onontbeerlijk.
Van dit soort biologisch grondonderzoek, vooral ook het stelselmatig onderzoek van hele bedrijven naar de volledige nematodenbevolking, heb ik grote verwachting. Op bescheiden schaal is hieraan
begonnen; aan cystenaaltjes was, in binnen- en buitenland, ook
reeds vroeger gewerkt.
Er zijn nog enkele drastische vormen van vruchtwisseling te noemen, die ter bestrijding van nematoden effectief zijn. Ik denk hierbij
aan het diepdelven van bloembollengrond, het verpotten van planten, en het verplaatsen van teelten naar andere bedrijven of streken.
De vormende invloed van nematoden op het patroon van de landbouw is groot, juist door hun schade aan de hoofdgewassen en hun
persistentie in de grond. Het is hier niet zelden de mens die moet
buigen of wijken. Zij dwingen enge teeltschema's op, zij dringen
hoofdgewassen terug en drijven teelten voor zich uit, zoals in ons
land stengelaaltjes de uienteelt,Pratylenchussoovten de vruchtboomkwekerij en cystenaaltjes de bieten- en erwtenteelt drijven. Waar
het niet lukt om een passende rotatie te vinden, kunnen zij teeltcentra doen verdwijnen. Met voorbijgaan van de recente tijd wil ik
grijpen naar een pikant voorbeeld uit de Oudheid. In Ceram's „Goden, Graven en Geleerden" kan men lezen hoe de hoogontwikkelde
Maya's in Midden-Amerika in de 7eeeuw na Christus, weloverwogen
en georganiseerd hun prachtige steden verlieten om ze 400 km noordelijker weer net zo op te bouwen. Wie verder leest, dat de eenzijdige teelt van maïs de basis van hun bestaan en cultuur was en dat
het voortdurend dalen van de opbrengst rondom de steden, en niet
oorlog of ziekte, de verklaring voor deze vreemde migratie moet zijn,
die denkt aan nematoden als een voor de hand liggende oorzaak, een
conclusie die, ondanks het vrijwel ontbreken van nematodenfossielen in het algemeen, de archaeologie niet misstaat. In elk geval zou
een eenzijdige teelt van maïs daar door aaltjesaantasting thans weinig kans van slagen hebben. Ik ben reeds tevreden als deze hyp°'
these de bemestingsdeskundige, die hier uitputting van de grond
veronderstelt, tot nadenken kan stemmen.
Naast vruchtwisseling zijn andere cultuurmaatregelen van belang die, als tegenhanger van aaltjesschade, het wortelstelsel en zijn
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functies bevorderen. Het uitschakelen van nematoden kan kunstroest doen sparen; omgekeerd zijn voorbeelden bekend dat goede
bemesting, structuur en kalktoestand gewassen kunnen redden die
°nder minder gunstige omstandigheden ernstig zouden lijden. Deze
v
ia de plant lopende interactie ligt voor de hand. Een waarschijnlijk
nieer direct verband tussen bemesting en nematoden blijkt uit de
Waarneming, dat stalmesttoediening de aantasting dóór en de vermeerdering vàn wortelaaltjes kan drukken; dit raakt het oude proPjeem van de bestrijding van plantenziekten met organische stof.
^yerbij aansluitend kan de mogelijkheid van biologische bestrijdl
ng worden genoemd. Vijanden van nematoden zijn in grote vormenrijkdom aanwezig, zoals wormen, roofaaltjes, schimmels, amoeen en andere. Het tot nu toe verrichte onderzoek geeft inzicht in
het mechanisme waardoor de grond van aaltjes wordt geschoond,
^aarschijnlijk vindt dit saneringsproces onder normale omstandigeden reeds algemeen plaats. Of het door praktische ingreep merke r kan worden versneld, blijft voorlopig de vraag.
veelbelovend is de mogelijkheid om althans de belangrijkste aalJesproblemen, ook de juist herkende, door middel van de plantener
edeling te benaderen. Het snelle resultaat tegen het aardappelystenaaltje is niet de enige aanmoediging. Er zijn tegen zeker 20
aa
ltjesproblemen, ten dele betrekking hebbende op polyfage worJelknobbelaaltjes en Pratylenchussoorten, resultaten gemeld. Er is
"/er behoefte aan meer fundamenteel onderzoek, maar ook thans
Zl
l" voor Nederland reeds een aantal omlijnde problemen te noeme
n , waar veredeling als mogelijkheid voor de hand ligt, met als
mzet het behoud van de teelt van of een belangrijk opbrengstverfchil bfj gewassen als aardappelen, granen, en wellicht ook gras en
aver
- Bij de selectie van rassen moeten bepaalde, wijd verspreid
aa
nwezige nematoden reeds lang invloed hebben uitgeoefend, vaak
2
°nder dat de praktijk zich hiervan bewust is geweest.
Opvallend is bij de nematologie de sterke ontwikkeling in toegepaste richting, terwijl veel van het grondleggende werk nog moet
Verden gedaan. Dit betreft zowel de systematiek, de fysiologie als
e
Verhouding van de aaltjes tot de plant en het overige milieu.
Het systematisch onderzoek heeft nog geen verzadigingspunt beei
Kt, zoals wellicht bij enige andere takken van de zoölogie. Het
eef
t zijn eigen problematiek door de dichte, gemengde populaties
an
kleine, vaak agame soorten en met als grootste probleem het
e
"> dat het merendeel, ook van de algemeen voorkomende soorten
lSne S C h r e v e n i s ' U i t g r o n d e n z o e t w a t e r w a r e n e i n d 1956 ongeveer
. °00soorten beschreven. In Nederland ishiervan bij een voorlopige
Inventarisatie ongeveer 1/s gedeelte, afkomstig uit een 85 geslachten,
5ecatalogiseerd. De beschreven soorten vormen slechts een zó klein
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deel van het werkelijke aantal, dat als regel genus-revisies noodzakelijk zijn en dan meer nieuwe dan bekende soorten opleveren; er zijn
zelfs speculaties dat 99 % der soorten nog onbeschreven zijn. Wat
de plantenaaltjes betreft, kan hier voortgebouwd worden op het
werk van o.a. De Man, Ritzema Bos, Cobb, Filipjev, Goodey, Steiner, Thorne, Chitwood, Taylor en Allen. Ook enkele handboeken
zijn hiervoor beschikbaar x) 2 ).
Nematoden zijn veelcellige dieren met spieren en zenuwen, met
gespecialiseerde organen voor voeding, uitscheiding en vermeerdering. Zij groeien en vervellen, zij bewegen en streven naar voedsel,
partner en een gunstig milieu. Hun biologie biedt in principe verschillende aangrijpingspunten voor een bestrijding. Bij het desbetreffende fysiologisch onderzoek zal de nematologie wellicht kunnen steunen op de ervaringen van de hier verder gevorderde entomologie. Belangrijke fundamentele vragen betreffen ook o.a. de geleiding van aaltjes door wortelsecreten, verschillende mechanismen
van de schade bij en de resistentie van aangetaste planten, de rol
van nematoden als overbrengers van andere ziekten, en de wijze
waarop de grondsoort, de grondbewerking en de bemesting invloed
op de aaltjes uitoefenen.
Tenslotte moge ik nog wijzen op twee aspecten van het onderzoek, die niet met plantenziekten te maken hebben, maar die toch
van nematologische zijde, in Nederland zowel als daarbuiten, enige
aandacht krijgen. Het zijn de bestrijding van insekten en andere
organismen met aaltjes en ook het onderzoek naar een eventuele
positieve betekenis van niet-parasitaire nematoden voor de vruchtbaarheid van de grond.
Zeer gewaardeerde Toehoorders, in dit overzicht zijn enkele inzichten vermeld, die waarschijnlijk nog niet algemeen bekend waren. Zij zijn een produkt van deze tijd, en het is moeilijk te bepalen
in hoeverre het doen en het denken van anderen hierbij van invloed
is geweest. De sfeer in het raam der nematologie is levendig en stimulerend en men kan zich hieraan niet onttrekken. Ik ben allen,
die bewust of onbewust tot mijn gedachtengang hebben bijgedragen,
hiervoor dankbaar.
Mijne Heren Curatoren,
De Landbouwhogeschool is, voor zover mij bekend, op het vasteland van Europa de eerste instelling voor hoger onderwijs, waar de
nematologie een plaats krijgt. Ik voel het als een eer, die mij grote
x
) Filipjev, I. N. &Schuurmans Stekhoven,J. H. Amanual ofagricultural helminthologyBrill, Leiden, 1941:878 p.
2
) Goodey, T. Soil and freshwater nematodes. Methuen & Co. Ltd., London; J < * n
Miley & Sons, Inc., New York; 1951: 390 p.
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verplichtingen oplegt, dat U mij bij Hare Majesteit de Koningin
heeft willen voordragen voor benoeming tot lector in dit nieuwe
vak. Het heeft mij verheugd dat U ermee instemt mijn lectoraat met
onderzoekcapaciteit te bekleden; voor de realisering hiervan zal ik
Uw medewerking nog verder nodig hebben en ik hoop daarbij op
Uw welwillende belangstelling. Ik zal mij zeer inspannen om mijn
taak naar behoren te vervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
De nematologie is een zoölogisch vak met fytopatologische inslag.
Het toont verwantschap met de entomologie en de mycologie en het
heeft banden met grond- en bemestingskunde, plantenteelt en nog
andere vakken. Specialisatie geeft diepte aan het werk, maar brengt
ook het gevaar voor een te smalle oriëntatie. Voor een juiste vervul»ng van mijn taak zal ik Uw raad en medewerking niet kunnen ontberen; van mijn kant zal ik U zeer gaarne waar mogelijk van dienst
zi
jn. Een aantal Uwer hebben nog aan mijn opleiding meegewerkt;
het is voor mij een grote eer thans in Uw kring te mogen verkeren
e
n werken.
Hooggeleerde Roepke en Quanjer,
U, als mijn leermeesters, dank ik de grondslag en de richtlijn voor
m
ijn werk. Gij zijt daarbij ook na mijn studie beiden nog betrokken
geweest. Ik ben U daarvoor zeer erkentelijk, en ook voor de blijken
van vriendschap die mijn gezin en ik zelf steeds van U en de Uwen
bochten ontvangen.
Hooggeleerde Oort en De Wilde,
U, als de promotoren van de nematologie bij deze Hogeschool,
he
b t van den beginne af blijk gegeven van Uw daadwerkelijke bela
ngstelling en ikheb U veel tedanken. Het verheugt mijzeer, Hooggeleerde Oort, dat mijn vak onder Uw hoede in het Laboratorium
voor Fytopatologie, een voor mij vertrouwde omgeving, zijn weg
ma
g beginnen.
Zeergeleerde Briejèr,
Reedsvelejaren mocht ik onder Uwleiding bij de Plantenziektenfundige Dienst werken, en ik besef ten volle dat ik aan U de moge"jkheid tot ontplooiing van mijn werk en mijn vak dank. Dat U het
^ij mogelijk hebt gemaakt om mijn nematologisch onderzoek bij de
P
-D. voort te zetten en de daar aanwezige faciliteiten ook voor de
Landbouwhogeschool te benutten, is voor mij van groot belang. Ik
dank U voor alles wat Gij voor mij hebt gedaan en nog doet, en dóór
Udank ik de collega's en medewerkers van de P.D., in het bijzonder
he
n die met mij aan de nematologie hun krachten wijden.
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Zeergeleerde Ten Houten,
Op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, dat onder Uw leiding staat, wordt uitstekend nematologisch werk verricht.
Dat bepaalde conclusies nog van de onze verschillen, is bij een jonge wetenschap zoals de nematologie begrijpelijk, en waarschijnlijk
zelfs nuttig. Du choc des opinions jaillit la vérité, en de waarheid zal
dan gewoonlijk welin het midden liggen. Ik hoop,dat de Nederlandse nematologen in goede harmonie zullen streven naar de oplossing
van de vele problemen die voor hen liggen.
Hooggeachte Dechering,
Onze nog jonge samenwerking vertoont goede perspectieven. Het
enten van een nieuwe loot op een oudere tak, in dit geval de opbouw van het biologisch grondonderzoek in het raam van Uw Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, vraagt zorgvuldige overweging en vertrouwen in de toekomst. Maar wat men
durft te bedenken moet men ook durven verwezenlijken, wil het
waarde hebben. Onze poging ligt goed in de lijn van het streven
naar produktieverhoging door technische perfectionering van de
voorlichting. Ik stel mij voor ook in de toekomst naar vermogen
te werken aan het verbreden van de grondslag voor dit soort advieswerk.
Mijne Heren van de Voorlichtingsdiensten, de Keuringsdiensten
en de Buitendienst van de P.D.,
In Nederland heeft de onderzoeker die naar U toe werkt, de bijzondere medewerking van vele praktische deskundigen. Door U was
het mogelijk om in weinig jaren een overzicht te verkrijgen van de
toestanden en de verschijnselen die met het optreden van nematoden
samenhangen. Ik dank U voor Uw medewerking en verheug mij er
over, dat ik ook in de toekomst waarschijnlijk met velen Uwer contact zal blijven houden.
Dames en Heren Studenten,
Nematologie iseen gespecialiseerd vak en slechts een beperkt aantal Uwer zal hiermee te maken krijgen. Zij die in september hiermee begonnen weten reeds, en anderen kunnen het ervaren, dat het
benodigde inzicht, de techniek en de feitelijke basis niet zonder inspanning worden verkregen, maar ook dat het de moeite loont om
met de natuur de strijd aan te binden om datgene, wat zij ons tracht
te onthouden. De verantwoordelijkheid voor Uw opleiding in de nematologie voel ik als een voorrecht en niet als een last. Ik sta gaarne
ter beschikking,waardit voor U en Uwstudie van betekenis kan zijn.
Ik heb gezegd en ik dank U voor Uw aandacht.

30. E N I G E A S P E C T E N VAN DE C O N S U M P T I E E N
P R O D U K T I E VAN M E L K
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE ALGEMENE LANDBOUWKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 28 JANUARI 1958 DOOR

IR.J. G. VELDINK
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten, Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij
allen, die door Uw tegenwoordigheid op
deze bijeenkomst van Uw belangstelling
blijk geeft,
Zeer geachte Toehoorders,
Melk is een belangrijk, gedurende een zekere periode zelfs een
onmisbaar voedingsmiddel voor de mensheid. Na de geboorte is
^ e n baby in de eerste levensmaanden geheel op melk aangewezen.
Is de melkvorming bij de eigen moeder niet toereikend, dan zal
he
t tekort met andere melk, meestal koemelk, moeten worden aand u i d . De moderne voedingsleer acht melk niet alleen voor baby's,
doch ook voor kinderen en volwassenen een uitstekend voedingsm
iddel. Dit is in het verleden echter lang niet altijd zo geweest en
2
elfs figuren als Justus von Liebig hebben de grote voedingswaarde
Va
n de melk niet onderkend. Volledigheidshalve dient hierbij echl
Çr wel vermeld te worden, dat het produkt dat in vroegere tijden
als
melk aan de consument werd aangeboden, noch in kwaliteit,
n c
° h in samenstelling, te vergelijken is met de gepasteuriseerde
m
^ k van thans. De melkwinning geschiedde vaak onder onhygiënisch
e omstandigheden, terwijl dit produkt ook wel met slootwater
Wer
d verdund. HEUVEL geeft in Oud-Achterhoeksch Boerenleven
eer
» beschrijving hoe men zich in vroegere tijden kleedde, wane e r men de koeien ging melken. Niet in een zindelijke, passende
geding, doch in een°„oud vuil jak en een smerige stroohoed over
Q
e witte muts", ging de vrouw de potstal in, waar de melkkoeien
^ a /" e n gep!aatst. Hef achterste gedeelte der koeien was met mest be£ e k t, terwijl de potstal zelf wel geschikt was om een grote, goede
n
°eveelheid stalmest op te leveren, doch geen geschikte plaats bood
y°or e e n hygiënische melkwinning. Wel kan men aannemen, dat
ln
die tijd de melkwinning in de weidestreken op een iets hogere
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trap van ontwikkeling stond dan op de bedrijven der zandgronden.
In de weidestreken vonden echter speciaal rond de steden vaak de
bedenkelijke praktijken van het aanlengen der melk met water
plaats. Beter begrip omtrent hygiëne, later mede gebaseerd op het
bacteriologische onderzoek van de melk, leidde in het begin van
deze eeuw in ons land tot een algemene verbetering van de melkwinning en -behandeling. Na verschillende voorafgaande maatregelen is sedert 1925 een en ander wettelijk geregeld bij het Melkbesluit. Het toezicht op de uitvoering hiervan wordt uitgeoefend
door de Keuringsdienst van Waren.
Het chemische onderzoek omtrent de samenstelling van de melk,
aangevuld met tal van voedingsproeven met levende dieren, heeft
onthuld, waaraan de gunstige voedingseigenschappen van de melk
te danken zijn. Volgens VAN DER BURG heeft de gemiddelde Nederlandse koemelk 12,5 % droge stof, met de volgende samenstelling:
3,7 % vet, 3,3 % eiwit, 4,6 % melksuiker, 0,7 % minerale zouten
en 0,2 % citroenzure zouten. Daarnaast komen o.a. nog uiterst kleine hoeveelheden enzymen en vitamines voor. Melk is licht verteerbaar en bevat van nature alle voedingsstoffen, die het jonge kalf
nodig heeft. Hoewel de moderne voedingsleer een hoog vetgehalte
van consumptiemelk voor de mens minder op prijs stelt, is het vet
toch onontbeerlijk. Het bevat verschillende voor de groei en een
goede gezondheidstoestand onmisbare vitamines. De eiwitten van
de melk, voornamelijk bestaande uit caseïne, met verder een weinig
albumine en een nog kleinere hoeveelheid globuline, leveren de
nodige bestanddelen voor de opbouw der spieren. In het bijzonder
jonge, nog groeiende kinderen, doch ook volwassen personen, hebben behoefte aan een zekere hoeveelheid eiwit. Dit is nodig voor
de aanvulling van de voortdurende afbraak en opbouw van lichaamseiwitten die er plaats vindt. De minerale bestanddelen zijn
in het bijzonder nodig voor de opbouw van de beenderen. Uitvoerige onderzoekingen bij schoolkinderen in Engeland hebben
aangetoond, dat een extra melkverstrekking van 0,4 liter per dag
een duidelijk gunstige invloed had op hun lichamelijke conditie,
hun leervermogen en in mindere mate ook op hun spierkracht.
Tot de reeds genoemde in vet oplosbare vitamines behoort allereerst het vitamine A en het provitamine A, caroteen. Het gehalte
hiervan is afhankelijk van het jaargetijde in verband met de voeding der koeien. In het algemeen vormen melk en zuivelprodukten
voor ons de belangrijkste bronnen van dit vitamine, waardoor o.a.
een vertraagde groei bij jeugdige personen, nachtblindheid en een
verminderd weerstandsvermogen tegen infectieziekten worden
voorkomen. Het voor de minerale stofwisseling zo belangrijke vitamine D komt in geringe mate in de melk voor, zodat men in sommige landen dit extra aan de melk, speciaal voor zuigelingen, toevoegt. Verder is melk zeer rijk aan verschillende in water oplo s '
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bare vitamines van het vitamine B-complex zoals aneurine en riboflavine. Aneurinedeficiëntie veroorzaakt de bekende beri-beri bij
de mensen, terwijl een tekort aan riboflavine huidafwijkingen en
veranderingen in het hoornvlies geeft. Van nature is de melk ook
ri
jk aan vitamine C, maar het gehalte loopt bij bewaring in het
daglicht snel terug. Een ernstig tekort aan dit vitamine veroorzaakt
pij de mens scheurbuik, de gevreesde ziekte op langdurige zeereizen
m vroegere eeuwen. Bij een gering tekort zijn tandvleesbloedingen
e
« moeheid de typerende symptomen. Bij pasteurisatie verliest de
m
elk slechts een zeer geringe hoeveelheid vitamines, terwijl aan
de andere kant de ongewenste bacteriën worden gedood. Gezien al
deze gunstige eigenschappen rekent men in de Angelsaksische landen de melk dan ook tot de „highly protective foods".
Wanneer men de melkconsumptie van verschillende landen met
elkaar vergelijkt, komen er grote verschillen naar voren. Volgens
het Zuiveljaarboek treffen we het hoogste melkgebruik aan in Noorwegen en Zweden met een jaarlijkse consumptie per hoofd van de
bevolking van 234, respectievelijk 206 kg. De melkconsumptie in
Nederland bedroeg in hetzelfde jaar 1955 waarop deze gegevens bedekking hebben, gemiddeld 204 kg. De melkconsumptie in Zwitserland 209 kg, en in Nieuw-Zeeland 214 kg, ligt ongeveer op dit^lfde niveau. Aanzienlijk lager ligt het melkgebruik in WestDuitsland met 108 kg, in België met 102 kg en nog weer lager in
Frankrijk met 89 kg. Ongetwijfeld heeft hier de hogere bier- en
^rjnconsumptie een ongunstige invloed op het drinken van melk.
Komt men in de nog zuidelijker gelegen landen b.v. in Italië, dan
m
oet naast de wijn, ook op de lage levensstandaard van een groot
gedeelte van de bevolking worden gewezen. In Italië bedraagt de
gemiddelde melkconsumptie per persoon dan ook niet meer dan
2
kg per j a a r r j e z e cijfers worden nog lager voor India nl. ongel e r 20 kg, en Egypte ongeveer 10 kg. Ditzelfde zeer lage niveau
tr
effen we in tal°van onderontwikkelde gebieden aan. Dit is des
te
ernstiger, daar de totale hoeveelheid voedsel, die hier beschikbaar is, reeds ver beneden de gewenste hoeveelheid ligt. Het
geschatte aantal calorieën dat per persoon op één dag in het totaal
Ve
rbruikt wordt, bedraagt in Nederland ongeveer 2970. Dit verschilt weinig van het verbruik in de Verenigde Staten, nl. 3070
«^'orieën, doch bedraagt in Denemarken zelfs 3370 calorieën.* Voor
fndia bedraagt het verbruik echter maar 1850 calorieën, terwijl ook
sommige Zuidamerikaanse landen een laag niveau hebben, b.v. Peru
met
gemiddeld 2080 calorieën en Venezuela met gemiddeld 2270
calorieën. Het lage melkgebruik in deze landen is dus een speciaal
^>pect van de grote voedselschaarste, die er in deze landen heerst.
Me
d e in verband met de veelvuldige zuigelingensterfte aldaar is
book D e Z e e n d e h i e r n a volgende statistische gegevens zijn ontleend aan het F.A.O. Yearof
food and agricultural statistics 1956.

478

het echter een zeer belangrijk aspect. Tengevolge van de onvoldoende voeding, slechte hygiënische toestanden en een onvoldoende
medische verzorging zijn de gemiddelde levenskansen in deze landen maar 30 à 40 jaar. In ons land daarentegen ruim 72 jaar!
Hare Majesteit Koningin Juliana vatte dit vraagstuk in haar
toespraak op 18juni 1955 over de welvaart der wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, als volgt samen: „Nu reeds is
bijna 2 /3 der wereldbevolking onvoldoende gevoed en het verschil
tussen rijke en arme streken wordt steeds groter. Geen van beide
kunnen voor hun eigen welzijn ongestraft toestaan, dat de afgrond
tussen hen in zich verbreedt. Indien er niet in wijs overleg wordt
ingegrepen, zouden wij allen in de toekomst, zeker met de gevolgen
daarvan worden geconfronteerd."
Het lijkt me dan ook de moeite waard, om in het hierna volgende
gedeelte enkele aspecten van de melkproduktie, onder verschillende omstandigheden, naar voren te brengen.
De omvang van de melkproduktie en de hiermede samenhangende melkconsumptie van een land wordt in het algemeen bepaald door klimatologische, economische en sociale factoren. Ongetwijfeld zijn de klimatologische factoren, hetzij direct, hetzij indirect van de grootste betekenis. Ook voedingsgewoonten kunnen
vaak een belangrijke rol spelen. Men denke hierbij slechts aan de
Chinezen en de Japanners, die het drinken van melk van ons westerlingen moesten leren.
Wanneer wij over het drinken van melk spreken, denken wij
slechts aan koemelk, doch ook de consumptie van buffel-, geitenen schapenmelk is in sommige streken van grote betekenis. De totale jaarlijkse melkproduktie van de gehele wereld wordt geschat op
ruim 300 miljard liter. Hiervan is het grootste gedeelte nl. 270 miljard liter afkomstig van koeien, terwijl geiten en buffels elk ongeveer slechts 15 miljard liter leveren. De jaarlijkse totale hoeveelheid schapenmelk bedraagt slechts 5 miljard liter. De cijfers van
de melkproduktie van buffels, geiten en schapen berusten echter
op zeer globale ramingen, daar de betrokken landen meestal geen
nauwkeurige statistische gegevens bezitten. Indien we nu nagaan
hoe de melkproduktie over de gehele wereld verdeeld is, blijkt, dat
de helft van de totale produktie door Europa, zonder de Sovjet
Unie, wordt geleverd. Een kwart wordt gewonnen in de Verenigde
Staten van Noord-Amerika en een achtste gedeelte in de Sovjet
Unie. Ons land neemt hierbij met een jaarlijkse produktie van
ongeveer 6 miljard liter maar een bescheiden plaats in. Toch is dit
een zeer hoge produktie, indien we hierbij letten op het naar verhouding kleine aantal melkkoeien van ons land. In geen enkel land
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ter wereld is de gemiddelde melkproduktie per koe zo hoog als in
ons land, nl. 3980 kg per jaar. Ik wil U verder niet vermoeien met
allerlei statistische gegevens over het aantal melkkoeien in verschillende landen en het aldaar bereikte produktieniveau. Slechts zij
hierover vermeld, dat de drie belangrijkste exporteurs van melken zuivelprodukten, Nederland, Denemarken en Nieuw-Zeeland,
a
lle drie in verhouding tot de wereld-melkveestapel, maar een zeer
klein aantal melkkoeien bezitten. De gemiddelde melkproduktie
Per koe is echter hoog. De kwaliteit van de veestapel is dan ook een
der belangrijkste factoren voor het bereiken van een goede melkproduktie. De bevolkingsdichtheid en de consumptiegewoonten van
het land bepalen ten slotte, welk percentage van de produktie nog
voor export beschikbaar is. Voor ons land geldt, dat het zéér dicht
bevolkt is, hetgeen in veel mindere mate het geval is met de beide
andere landen. Voor alle drie landen is de export van zuivelprodukten een uiterst belangrijke zaak, daar de welvaart van de rundveehouderij hier in zeer sterke mate van afhankelijk is.
De tijd ontbreekt voor een behandeling van alle aspecten van
de wereldproduktie en -handel in melk- en zuivelprodukten. Ik
Wl
l mij in het hierna volgende gedeelte dan ook beperken tot het
Weergeven van enkele in het oog vallende punten, die een belangrijke invloed hebben op de Nederlandse melkproduktie. In het
bl
jzonder wil ik hierbij stilstaan bij de naoorlogse ontwikkeling.
*« aansluiting en tegenstelling hiermede volgen daarna enkele beschouwingen over de speciale vraagstukken, waarvoor men zich in
? ni ge onderontwikkelde landen geplaatst ziet. Deze landen verkeren
ln
totaal andere omstandigheden, bezitten een ander klimaat, terwijl ook de economische en sociale toestanden zeer sterke verschilIe
i vertonen.
Nederland is vanouds een melkrijk land. Het gematigde zeeklia t is gunstig voor een goede grasgroei gedurende de zomerperiode. De totale jaarlijkse neerslag is zelfs groter dan de totale
Waterbehoefte. Het teveel aan neerslag moet dan ook worden afgevoerd, hetgeen in vroegere eeuwen vaak grote moeilijkheden
v
eroorzaakte. In de laatste vijftig jaar zijn de klachten over wateroverlast hoe langer hoe minder geworden, daar door tal van waterbouwkundige werkzaamheden een snelle afvoer van het overtollige
Water mogelijk is. Op verschillende lichte zandgronden komen
tha
ns hoe langer hoe meer klachten over ernstige verdrogings^erschijnselen naar voren. Op deze humusarme zandgronden van
Brabant en de Veluwe heeft men dan ook in de laatste jaren kunstmatige beregeningsinstallaties in gebruik genomen, om hiermede
het
tekort aan water te kunnen aanvullen. Toch is de natuurlijke
ne
erslag i n ons land vrij regelmatig over de verschillende maanden
Va
n hetjaar verdeeld. In het vroege voorjaar, in maart, valt de minste
ma
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regen, terwijl de augustusmaand de natste tijd van het jaar is. T e n gevolge van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem en het
milde zeeklimaat, doch ook door het ingrijpen van de mens op het
terrein van ontwatering, bemaling, verzorging en onderhoud van
de grasmat, bemesting en gebruik, treffen we in ons land uitstekende weiden aan. Grote gedeelten, zoals de laag gelegen veengronden,
zijn niet voor bouwland geschikt, zodat hier uitsluitend grasland
voorkomt. In het bijzonder op de zandbedrijven levert ook het
bouwland, hetzij met hoofdgewassen zoals de voederbieten, doch
ook met nagewassen zoals de stoppelknollen, nog tal van aanvullende
voedermiddelen voor de rundveestapel. I n de wintermaanden staat
de groei van het gras tengevolge van te lage temperaturen stil, doch
anderzijds zijn deze ook weer niet zo laag, dat de grassen uitwinteren. Hierdoor neemt het blijvende grasland in ons land, in tegenstelling tot Denemarken, een belangrijke plaats in. De weersgesteldheid tijdens de wintermaanden noodzaakt de boer er toe, om
zijn melkvee in deze periode op stal te zetten. Dit heeft tot gevolg,
dat een aanzienlijk bedrag in bedrijfsgebouwen moet worden geinvesteerd. In Nieuw-Zeeland, waar men in het algemeen wel een
droge periode, doch geen lage wintertemperaturen zoals bij ons
heeft, bezit men dus van nature een aanmerkelijke voorsprong.
Mede met het oog op onze sterk gestegen bouw- en onderhoudskosten voor de bedrijfsgebouwen, is er in de laatste jaren een toenemend streven naar het vinden van een goedkopere oplossing.
Gedurende de stilstand van de grasgroei moet de boer voor het
dagelijkse voer zorgen, waarvoor hij in de voorafgaande maanden
voorraden maakt. Dit brengt echter extra kosten met zich mede,
daar winningsverliezen optreden, terwijl ook extra arbeid nodig
is. Tevens is een bergplaats voor dit voer noodzakelijk. Daar de
koeien bij ons in de winter op stal staan, wordt wel het in andere
landen vaak voorkomende euvel van een té sterke beweiding gedurende de stilstand van de grasgroei, voorkomen.
Tenslotte is de dichte melkveebezetting van ons land, evenals de
zeer hoge melkproduktie per koe ook te danken aan de r u i m e importen van tal van veevoedermiddelen. In het bijzonder vervullen
de eiwitrijke krachtvoedermiddelen een onmisbare rol voor het
bereiken van zeer hoge melkgiften.
De gunstige ontwikkeling van onze melkproduktie is evenmin
los te maken van onze geschikte geografische ligging. Reeds in de
Middeleeuwen wordt melding gemaakt van een van betekenis zijnde handel, in de vanouds bekende Nederlandse zuivelprodukten:
boter en kaas. Onze ligging aan de uitmonding van grote en goed
bevaarbare rivieren en aan de druk bevaren Noordzee, gaf met de
ontwikkeling van onze scheepvaart handelsverbindingen met tal
van voor onze zuivelprodukten van belang zijnde gebieden. BOEKEL
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Wijst o.a. reeds op de in de twaalfde en dertiende eeuw van betekenis zijnde export naar Duitsland en Vlaanderen.* De provincies
Friesland, Groningen en het westelijk gedeelte van Overijssel produceerden boter, terwijl Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
meer voor de produktie van kaas zorgden. Het zou te veel tijd vergen om de gehele ontwikkeling der melk- en zuivelproduktie verder op de voet te blijven volgen. Slechts zij vermeld, dat reeds vóór
de invoering van het continentale stelsel tijdens Napoleon, meer
dan de helft van de kaasproduktie en ongeveer een derde van de
ooterproduktie naar het buitenland werd geëxporteerd. Het waren
echter vaak kommervolle tijden voor onze boeren, daar naast oord e n en overstromingen van de zeventiende eeuw, ook de runderPest in de achttiende eeuw, enige keren onze veestapel teisterde.
üe
opbloei komt vooral in de periode van 1850 tot 1880, die gekenj^erkt was door de vrijhandelsgedachte en een steeds toenemende
e
drijvigheid in geheel West-Europa. De stijging van de levensstandaard in eigen land, doch ook van de industrie-arbeiders uit
ingeland, Westfalen, Rijnland, België en Noord-Frankrijk, ver°°rzaakte een grotere vraag naar zuivelprodukten. Mede door onze
gunstige geografische ligging waren wij in staat om voor een goedkope, snelle aanvoer te zorgen. De grote ontwikkeling van onze
•^elk- en zuivelproduktie komt echter eerst na de landbouwcrisis
^5 n 1880. De door de Staatscommissie van 1886 opgestelde richtJijnen voor het te boven komen van de moeilijkheden, geven de
basis waarop de huidige welvaart binnen de Nederlandse landbouw
Werd verkregen. Het herstel van de goede naam die onze zuivelprodukten vanouds in het buitenland bezaten, is pas verkregen, nadat
£ e t !andbouwkundig onderzoek, onderwijs en voorlichting ingang
|Jadden gevonden. De zuivelbereiding verplaatste zich van de boerder
ij naar de fabriek, waarbij in het bijzonder de coöperatieve melkVer
werking in het oog valt.
Met behulp van Rijksbijdragen voor landbouwkundig onderzoek,
J>nderwijs en voorlichting, en dank zij een ijverig meewerkende
^°erenstand, is het tot nu toe nog steeds mogelijk geweest om deze
*°oraanstaande zuivelpositie te behouden. De oprichting na de
patste wereldoorlog van het Ned. Instituut voor Zuivelonderzoek
|? een bewijs, dat het wetenschappelijke onderzoek steeds doorgaat,
feeds nieuwe problemen moeten worden bestudeerd, om wegen
Jj°°r de oplossing te kunnen aangeven. Ook aan de verdere uitbreij l n g en opbouw van de landbouwvoorlichtingsdienst, evenals het
ia
ndbouwonderwijs is in toenemende mate aandacht besteed. De
m
°eilijke jaren tijdens de wereldcrisis van 1930 maakten hoe lan§ e r hoe meer duidelijk, dat bij de landbouwtechnische vraagstuk) De ontwikkeling van de zuivelexport tot 1813 is beschreven door P. N. Boekei in:
*uivelexport van Nederland tot 1813".
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ken, ook de bedrijfseconomische problemen niet mogen worden
vergeten. Dat de boerenstand en haar verschillende coöperatieve
instellingen na de laatste oorlog hiermede rekening hielden, blijkt
o.a. uit de sterke concentratie, die er bij de Zuidnederlandse zuivelindustrie heeft plaats gevonden. Het te grote aantal kleine, ondoelmatig werkende zuivelfabrieken werd vervangen door enkele grote,
modern uitgeruste bedrijven. De vitaliteit der coöperatieve gedachte
in het recente verleden kwam echter wel het duidelijkst naar voren
in het westen van ons land, waar verreweg het grootste gedeelte
van de boeren zich bij de Consumptie Melk-Coöperatie aansloot.
In de zandgebieden werden verder o.a. enige topcoöperaties voor
gezamenlijke melkpoeder- en condensbereiding opgericht. Op dit
terrein, in het bijzonder op dat van de condensbereiding waren in
het verleden, afgezien van enkele uitzonderingen, vooral enige particuliere fabrieken, meestal met veel succes, werkzaam geweest.
Onze zuivelindustrie vertoont dan ook een grote verscheidenheid,
zowel wat de ondernemingsvorm, als wat de verwerkingsmogelijkheid betreft. Voor de rentabiliteit van de melkproduktie is een
doelmatige verwerking, evenals een efficiënte afzet, zeer belangrijk.
Tal van organisaties en instellingen verlenen hierbij waardevolle
diensten. Hoe belangrijk de melkproduktie ten slotte voor ons land
is, blijkt uit de navolgende cijfers, voorkomende in L.E.I. Landbouwcijfers: De brutowaarde van de Nederlandse melkproduktie
in 1955 bedroeg 1.295 miljoen guldens, gewaardeerd tegen de produktenprijzen van dat jaar. Hiervan werd voor een waarde van
612 miljoen in het buitenland afgezet, zodat voor 683 miljoen in
het binnenland bleef. De brutowaarde van de melkproduktie overtreft die van de gehele akkerbouwsector met enige tientallen miljoenen, terwijl de gehele tuinbouwsector maar 807 miljoen guldens
haalt.
Met slechts enkele woorden is tot nu toe gewezen op de onmisbare functie die de koe hierbij vervult en het gemiddeld zeer melkrijke veeslag, dat men in ons land aantreft. Ook dit resultaat heeft
men alleen kunnen bereiken, dank zij een taaie volharding gedurende vele jaren. In het bijzonder moet hier aan het werk der veefokkers worden gedacht, die ondanks herhaaldelijke tegenslagen,
steeds met de selectie zijn blijven doorgaan. Deze systematische verbetering van de rundveestapel werd vooral ter hand genomen na
de oprichting van het Ned. Rundvee Stamboek in 1874 en het
Friesch Rundvee Stamboek in 1879. In die jaren werd reeds een
groot aantal stuks rundvee naar het buitenland geëxporteerd. Er
was speciaal vraag naar raszuiver fokvee, waarvoor de stamboeken
een officiële registratie instelden. Deze stamboeken hebben zeer
veel gedaan voor de verbetering van de kwaliteit van de rundveestapel door aan de fokkerij leiding te geven. In 1895 voerde men in
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Friesland de bepaling van het vetgehalte van de melk volgens de
Gerber-methode in. Hiermede constateerde men grote verschillen
m vetgehalte tussen de koeien van eenzelfde bedrijf en tussen het
gemiddelde van verschillende bedrijven. Vele zuivelfabrieken gingen hierop spoedig over tot het uitbetalen van de melk, op basis
Va
n het vetgehalte. Van recente tijd is het Friese initiatief, om hierbij ook het eiwitgehalte in rekening te brengen. Fok- en controleverenigingen werden opgericht, om de boeren de onmisbare gegevens over het aantal kg melk en het vetgehalte van de afzonderlijke koeien te verschaffen. Zonder melkcontrole is dan ook geen
doelmatige selectie binnen een melkveestapel mogelijk. Toch vond
de melkcontrole maar langzaam ingang. Vooral in streken met veel
kleine bedrijven bleven velen afzijdig en ook thans wordt nog maar
ruim 64 % van de melkveestapel op haar produktie gecontroleerd,
j^e niet bij een melkcontrolevereniging aangesloten bedrijven hebben echter wel geprofiteerd van de resultaten van deze onderzoekingen. Voor de fokkerij maakte men vaak gebruik van stieren met
be
kende afstamming, waarvan de moeders goede melklijsten beften. Na de laatste wereldoorlog heeft de kunstmatige inseminatie
«iel ingang gevonden. De helft van de veehouders is reeds bij een
ki.-vereniging aangesloten. Met behulp van de kunstmatige inseminatie kan men op grote schaal van de beste fokstieren gebruik
maken, terwijl tevens de verbreiding van besmettelijke geslachtsziekten wordt voorkomen. De keuze van de stier die hiervoor wordt
gebruikt is zeer belangrijk, vandaar dat de Overheid daarvoor verschillende bindende regels heeft vastgesteld.
Niet alleen op het terrein van de veeverbetering, doch ook bij de
bestrijding van de besmettelijke veeziekten heeft de Overheid veel
steun verleend. In vroegere eeuwen kwamen deze besmettelijke
J'eeziekten van tijd tot tijd in zo'n ernstige omvang voor, dat soms
bl
jn a de gehele veestapel verloren ging. De boer werd hierdoor
yaak tot aan de rand van de ondergang gebracht. De runderpest
komt tegenwoordig niet meer in ons land voor. In Zuid-Europa,
Azi
è' en Afrika treft men deze ziekte echter nog wel aan, zodat de
ambtenaren van de Veeartsenijkundige Dienst ook reeds hierom
gezicht moeten houden op alle vee-importen. De andere ernstige
2le
kten, die bij het rundvee kunnen voorkomen, in het bijzonder
mond- en klauwzeer en tuberculose, zijn na de laatste wereldoor'°g met veel succes bestreden. Sinds 1940 heeft men voor het voorkomen van mond- en klauwzeerepidemieën de beschikking over een
^tstof, waarmede men de koeien gedurende ongeveer negen maanüer
i immuun kan maken. Het telkens opnieuw weer voorkomen
van verschillende mond- en klauwzeergevallen bewijst, dat waakzaamheid geboden blijft. In een vijfjarenplan, van mei 1951 tot mei
95
6, is m e n e r j n geslaagd om onze rundveestapel tuberculosevrij
te
maken. Daar de uiberkelbacterie van het rund ook de mens kan
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besmetten, is dit resultaat voor onze volksgezondheid van grote
betekenis. Door het regelmatig laten tuberculineren van zijn koeien
wordt de veehouder tevens in staat gesteld om eventueel besmette
dieren tijdig uit zijn stal te verwijderen, hetgeen de melk- en vleesproduktie ten goede komt. Hiermede is echter nog niet het doel
van een geheel gezonde veestapel bereikt. Op vele bedrijven wordt
o.a. nog ernstige schade ondervonden van het besmettelijke verwerpen van de vrucht. Hierdoor gaat niet alleen de waarde van het
kalf verloren, doch het veroorzaakt tevens een ernstige stagnatie
in de melkproduktie. In alle provincies zijn provinciale gezondheidsdiensten werkzaam, die met medewerking van de Overheid,
krachtig de bestrijding van deze verschillende veeziekten helpen
uit te voeren.
Om veel melk met een goede samenstelling te kunnen produceren, is niet alleen een gezonde koe met erfelijk gunstige produktie-eigenschappen nodig, doch ook de voeding dient aan hoge eisen
te voldoen. Op het terrein van de veevoeding is tevens zeer veel
verbeterd, niet alleen gedurende de stalperiode, doch eveneens in
de weideperiode. Het oude standweidesysteem is veelal vervangen
door een modern omweidingssysteem, waardoor het vee meer jong,
eiwitrijk gras ontvangt. Na de oorlog is op vele bedrijven met behulp van elektrische schrikdraden de rantsoenbeweiding toegepast,
waarmede nog hogere opbrengsten kunnen worden verkregen. Hierbij wordt één of twee keer per dag een klein perceel met vers gras
aan het vee voor beweiding ter beschikking gesteld. Dit intensieve
graslandgebruik is alleen mogelijk bij een goede bemesting, daar
anders de bodem zeer snel wordt uitgeput en de kwaliteit van het
voeder achteruitgaat. Voor een doelmatige bemesting levert het
grondonderzoek de nodige basisgegevens. De moderne boer zendt
dan ook grondmonsters naar een bedrijfslaboratorium, waarna de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst op grond van de chemische analyse en verschillende proefveldgegevens, een juist bemestingsadvies opstelt. Op dit bedrijfslaboratorium onderzoekt men ook de
verschillende ruwvoedermiddelen, die men gedurende de staltijd
aan het rundvee voert. Voor het opstellen van doelmatige veevoederrantsoenen dient men bekend te zijn met de samenstelling
van de verschillende voedermiddelen. Het streven van de boer moet
er vooral op gericht zijn om hooi, ingekuild gras en ander ruwvoeder met een hoog eiwitgehalte te winnen. Hiervoor wordt het gras
bijtijds gemaaid en bij het winnen van hooi, bij voorkeur op ruiters
gezet. Over de methode van inkuilen van gras en andere ruwvoedermiddelen zijn in de naoorlogse tijd tal van onderzoekingen verricht,
teneinde de verliezen die hierbij optreden zoveel mogelijk te beperken. Een mislukte kuil kan tevens aanleiding geven tot een
onaangename kuilsmaak van de melk en de boter, terwijl bij de rijping van de kaas zich ongewenste processen kunnen afspelen. Al
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deze vraagstukken rond de opvoering van de bodemproduktie hebben na 1945 zeer sterk de belangstelling gehad van de onderzoekingsinstituten, het onderwijs en de voorlichting, daar de schaarste
aan dollars tot een beperking van de krachtvoederimporten noodzaakte.
In het voorafgaande gedeelte is nog geen aandacht besteed aan
de financiële kant van de melkproduktie. Ongetwijfeld ontvangen
v
ele boeren zeer veel arbeidsvreugde in hun streven naar het fokken van melkrijke typen met een goed exterieur, een beter graslandgebruik, een doelmatiger ruwvoederwinning en een goede voedingstoestand van hun rundvee, doch het uiteindelijke doel blijft
st
eeds het verkrijgen van een voldoende inkomen. Dit inkomen is
grotendeels bestemd voor het gezin van de veehouder, daar naar
v
erhouding maar een klein aantal betaalde arbeidskrachten bij de
nielkproduktie zijn betrokken. In de dertiger crisisjaren is dit inkomen door de té lage melkprijs zo onrustbarend gedaald, dat vele
veehouders aan de rand van de ondergang werden gebracht. De
^verheid heeft echter door tal van maatregelen ingegrepen, zodat
^ e groep die het nog had kunnen bolwerken, ten slotte weer een
draaglijk bestaan kreeg. Deze ongunstige economische toestand veroorzaakte in boerenkringen meer belangstelling voor de bedrijfseconomische vraagstukken, terwijl anderzijds de Overheid dringend
behoefte had aan betrouwbaar cijfermateriaal als basis voor haar
Prijspolitiek. Hoewel de beide partijen, Overheid en vertegenwoordigers der landbouworganisaties, hierover reeds langer contact hadden gehad, werd in 1940 het Landbouw-Economisch Instituut opgericht. De eigenlijke opbouw en uitbreiding der werkzaamheden
kwam, zoals te begrijpen valt, eerst na de bevrijding tot stand. Hiermede is een uiterst belangrijke schakel aan de keten van het gehele
'andbouwkundig onderzoek toegevoegd, daar naast de technische
e
iten, ook een duidelijk inzicht in de economische omstandigheden niet mag ontbreken. Het is dan ook geen wonder, dat niet ale
en voor de prijspolitiek, doch ook voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten, een dankbaar gebruik is gemaakt van de resultaten
der
L.E.I.-onderzoekingen. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
Ver
leent haar medewerking bij het verzamelen der bedrijfsresultaten op ruim 2000 landbouwbedrijven en gebruikt het hierdoor
verkregen inzicht voor haar adviezen aan de boeren. Naast de bedri
jfseconomische vraagstukken bestudeert men op het L.E.I. ook
**ealgemeen economische problemen van de landbouw, terwijl verüe
r nog het sociaal-economische onderzoek in bepaalde gebieden
ot
van bepaalde groepen van de landbouwbevolking moet worden
Senoemd. De grote belangstelling, die na de oorlog aan dit econom e n onderzoek ten deel is gevallen, hangt ten nauwste samen met
et
in sociaal opzicht mondig worden van het platteland. De moei-
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lijke crisisjaren en de daarop voor de voedselvoorziening zo bange
oorlogsjaren, hebben niet alleen in ons land, doch ook in de ons
omringende landen, het platteland wakker geschud. Over het te
volgen prijsbeleid wordt door onze regering met de vertegenwoordigers van de boerenstand en de landarbeiders, gedurende de eerste
jaren in de vorm van de Stichting voor de Landbouw en daarna als
Landbouwschap, regelmatig overleg gepleegd.
Bij dit prijsbeleid neemt de melkprijs ongetwijfeld de belangrijkste plaats in. Tegenover de belangen van de producenten, die
een zo hoog mogelijk inkomen verlangen, staan de wensen van de
consumenten voor een zo laag mogelijke prijs. In de eerste naoorlogse jaren is het beleid van de regering er vooral op gericht geweest, om de binnenlandse consumptiemelkprijs zo laag mogelijk
te houden en deze niet door het hogere buitenlandse prijsniveau
van de zuivelprodukten, tengevolge van de algemene naoorlogse
schaarste, te laten beïnvloeden. Van de totale melkproduktie is
globaal genomen 30 % voor consumptiemelk bestemd. Uit het zgn.
Landbouw-Egalisatiefonds is verder nog een consumentensubsidie
verstrekt, die tot nu toe gehandhaafd is. Deze bedroeg eerst ongeveer 4 cent en daarna 3 cent per liter. Ook is de prijs van de consumptiemelk belangrijk gedrukt door een maximumvetgehalte van
2,5 % voor te schrijven. Nadat de tijd van de algemene voedseltekorten achter de rug was en plaats ging maken voor overschotten,
was de regering genoodzaakt, de tekorten op de door haar in uitzicht
gestelde garantieprijs, aan te vullen. De eerste subsidie ter dekking
van deze garantieprijs had betrekking op het produktiejaar 1953/
1954 en was toen nog maar klein van omvang. Nadien is deze toeslag hoe langer hoe hoger geworden. Tegenover de voortdurende
stijging van de kostprijs van de melk staat een naar verhouding
maar geringe stijging of zelfs verlaging van opbrengsten voor de
geëxporteerde melk- en zuivelprodukten.
Met behulp van de kostprijsberekeningen van het LandbouwEconomisch-Instituut zijn de factoren, die in belangrijke mate een
kostprijsstijgende invloed hebben gehad, nauwkeurig aan te wijzen. Hoe ernstig deze stijging in het totaal is, moge blijken uit een
enkel voorbeeld. Volgens de resultaten ontleend aan de bedrijfsboekhoudingen van het Friese weidegebied bedroeg de kostprijs
per 100 kg melk met 3,7 % vet in 1948/1949 aldaar gemiddeld
f 14,50. Tijdens het boekjaar 1955/1956 was deze gestegen tot
f 21,70, hetgeen dus een verhoging van ruim f 7,— per 100 kg melk
betekende. De door de Friesche coöperatieve zuivelfabrieken in de
desbetreffende jaren aan de boeren uitbetaalde prijs steeg slechts
van f 23,13 per 100 kg melk met gemiddeld 3,88 % vet, tot f 24,93
voor eenzelfde hoeveelheid melk met 3,96 % vet. De ontstemming
in de kringen van de veehouders over dit „schriele" melkprijsbeleid
was dan ook groot. Mede onder druk van het Landbouwschap werd
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de garantieprijs van de melk in het daaropvolgende jaar gemiddeld
met f5,40per 100kg verhoogd. Als oorzaken van deze voortdurende
kostprijsstijgingen dienen te worden genoemd, de verschillende op
elkaar volgende verhogingen der lonen, het stijgen van de pachten
en de lasten van de bedrijfsgebouwen. Daar de melk voor een belangrijk gedeelte door gezinsbedrijven wordt geproduceerd, waar
de boer met zijn gezinsleden nagenoeg al het werk verrichten, zijn
de arbeidskosten vooral berekende kosten en geen kasgelduitgaven.
Het in rekening brengen van hogere lonen voor deze arbeid, is dan
°ok gebaseerd op de bereidheid van de regering, om de veehouders
te
laten delen in de verschillende loonsverhogingen. Het pachtbeleid van na de oorlog heeft, tengevolge van de onvoldoende verhogingen in vergelijking met de overige prijsstijgingen, niet de algemene instemming kunnen verkrijgen. Bovendien is het verschil in
pachtprijs tussen de goede en slechte gronden te gering. Veranden
n g van dit pachtbeleid door het instellen van hogere pachten voor
de betere gronden, geeft echter weer hogere kostprijzen der landbouwprodukten, met al de daaraan verbonden ongewenste gevolgen. Gezien ook de bezwaren van de socialistische groep der bevolking tegen een dergelijke pachtprijsverhoging, is niet te verWachten, dat spoedig een afdoende oplossing zal worden gevonden.
Wanneer men de kostprijzen van de afzonderlijke bedrijven nagaat, is het opvallende, dat er een zéér grote spreiding bestaat in de
hoogte van de produktiekosten. Op het ene bedrijf wordt de melk
Ve
el doelmatiger geproduceerd dan op het andere bedrijf. Een verhoging van de efficiency van de produktie is dan ook het doel waarnaar moet worden gestreefd. In het bijzonder geldt dit voor de gebieden, die de hoogste kostprijs bezitten nl. voor de gemengde
zandbedrijven. Een doelmatiger arbeidsgebruik waardoor een hogere prestatie per man wordt verkregen is hier de oplossing. Hoe
Ur
gent kostprijsverlaging wel is, blijkt wel uit het volgende: Naar
chatting bedraagt het verschil tussen de prijs die de melk in 1957
heeft opgebracht en de door de Overheid vastgestelde garantieprijs,
r
uim vier cent per kg melk. De export van melk- en zuivelprodukten is i n het algemeen teruggelopen, terwijl ook het binnenlandse
verbruik van consumptiemelk afnam. Tegenover deze daling van
de uitvoer en van het eigen verbruik, staat een stijging van de door
de veehouders afgeleverde melk. Deze tegengestelde ontwikkeling
geeft dan ook aanleiding tot een ernstige bezorgdheid voor het nog
m
aar pas begonnen nieuwe jaar.
Laten we ons thans van de problemen der groeiende overschotvan ons eigen land, wenden naar de grote melktekorten van de
°"derontwikkelde gebieden.
De eenvoudigste oplossing, een export van ons teveel naar deze
ten
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landen, stuit op tal van economische bezwaren. Meestal ontbreekt
het deze landen aan economische tegenprestaties, voor betaling van
de ontvangen goederen, terwijl ook een gratis verstrekking grote
moeilijkheden kan veroorzaken. Een zeer groot gedeelte van de bevolking van deze landen vindt haar bestaan in de landbouw. Een
ruimer aanbod van landbouwprodukten werkt echter prijsverlagend
en heeft daardoor een ongunstige invloed op hun inkomen. Voor
een verhoging van de welvaart is juist een verhoging van de koopkracht noodzakelijk. Dit laatste is te bereiken door een zodanige
ontwikkeling, dat de prestaties toenemen. Aangezien de landbouw
aan velen een bestaan verschaft en er tevens vaak een voedseltekort
bestaat, verdient de ontwikkeling van de landbouw dan ook alle
aandacht. Voor deze ontwikkeling is echter kapitaal nodig, waaraan
het veelal ontbreekt. Er zijn reeds vele plannen opgesteld, waaronder in de laatste maanden in het bijzonder het „SUNFED"-fonds
de aandacht heeft gehad, doch de gewenste oplossing is nog niet
bereikt. Zonder deze kapitaalsinvesteringen is echter geen verhoging
van de levensstandaard te bereiken. Zodra de levensstandaard boven
een bepaald niveau is gestegen, kan, indien er dan nog onbenutte
koopkracht over is, ook aan minder noodzakelijke zuivelprodukten worden gedacht. Gezien de hoge voedingswaarde en de aldaar
heersende tekorten, komt melk direct in aanmerking. Helaas is
de bevolking zelf hier echter lang niet altijd van overtuigd. Vaak
geeft men de voorkeur aan de een of andere alcoholische drank.
Voorlichting over een juiste voeding met propaganda voor melkgebruik, zijn dan ook meestal onontbeerlijk. 1
In het algemeen zijn de onderontwikkelde gebieden in het warme of tropische klimaat gelegen. Een ontwikkeling van de landbouw, in casu van de melkproduktie, is daar geen gemakkelijke
taak. Zowel bij het eerste stadium van deze produktie, het voortbrengen van veevoedermiddelen, als bij het tweede stadium, het
omzetten van veevoer met behulp van het dier in melk, doen zich
veelal ernstige moeilijkheden voor. Indien voldoende water beschikbaar is, kan men eventueel met behulp van irrigatie, op geschikte gronden vaak een goede groenvoederproduktie bereiken.
In de droge periode worden de natuurlijke weilanden vaak te sterk
beweid, waardoor grote schade ontstaat. Vooral grote troepen wilde
geiten kunnen hierdoor een streek geheel voor de landbouw ongeschikt maken. De uitroeiing hiervan geeft echter weer sociale moeilijkheden, daar eengroot gedeelte vande bevolking mede leeft van de
jacht op deze wilde geiten. Ook met het oog op het optreden van
een sterke erosie is ingrijpen echter noodzakelijk.
Een ernstige moeilijkheid bij het produceren van melk onder
tropische omstandigheden, is het ontbreken van een produktief
melkras, dat tevens voldoende bestand is tegen en aangepast is aan
l

) Zie: Jean A. S. Ritchie, Teaching better nutrition. F.A.O. nutritional studies No.6-
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dit klimaat. Vooral de combinatie van hoge temperaturen met een
hoog vochtgehalte van de lucht heeft een buitengewoon ongunstige
invloed op de melkproduktie. 1 Grote gedeelten van tropisch Afrika zijn nog voor de veeteelt onbruikbaar, daar de tse-tse vliegen
trypanosoma overbrengen, waardoor gehele kudden worden verwoest. Met behulp van de moderne insecticiden hoopt men dit
kwaad echter te kunnen overmeesteren.
Het eigenlijke rund van de tropen is de zeboe, het Zuidaziatische
Duitrund, dat ook naar Afrika en Noord-Amerika en vandaar naar
Zuid-Amerika is overgebracht. Dit rund van India en Pakistan is
echter voor alles trekdier en er komen maar enkele meer of minder
melkrijke rassen bij voor, zoals de Red-Shindis en de Girs. Deze landen zijn zeer rijk aan zeboes, globaal genomen 200 miljoen
stuks, die in onze ogen echter meer een plaag vormen. Het witte
r
und wordt door de bevolking als heilig beschouwd en geniet een
v
por ons moeilijk in te denken bescherming en verzorging. De
eigenlijke melkdieren van de warme landen uit Zuidoost-Azië en
Noord-Afrika zijn de aan de runderen verwante buffels. Met behulp van de technische hulp der Verenigde Naties heeft men in
ßombay een modern consumptiemelkbedrijf gesticht. Een 13 à
H.000 buffels leveren hier een dagelijkse produktie van ongeveer
ƒ0.000liter buffelmelk. Dezemelk wordt vermengd met opgelostegeïmporteerde magere melkpoeder, waardoor een produkt wordt verkregen, de z.g. „toned milk", die tegen de helft van de normale
prijs kan worden verkocht.
Een andere moeilijkheid in vele onderontwikkelde landen is in
het grootgrondbezit gelegen. Een betrekkelijk klein aantal persoden is eigenaar van alle cultuurgrond, terwijl de grote massa zeer
hoge lasten voor het gebruik moet opbrengen en soms zelfs in het
geheel geen grond voor het uitoefenen van landbouw kan verkrijgen. In Venezuela heeft de regering een goede oplossing gevonden, door verschillende moderne landbouwkolonies te stichten.
De regering van dit land verkeert in de gunstige omstandigheid,
dat men tengevolge van de inkomsten uit de olie-industrie, over
ruime credieten voor de ontwikkeling van de landbouw beschikt.
Met behulp van deze credieten wordt eerst een groot complex
gronden gekocht en vervolgens op moderne wijze ontgonnen. De
°ntboste terreinen worden van eenvoudige landwegen voorzien,
de blokken worden verkaveld en een voor de tropen passende bebouwing, bestaande uit woningen met bedrijfsgebouwen voorzien
^ a n een volledige inventaris, wordt eveneens aangebracht. Het geheel doet denken aan onze inpolderingen in de voormalige Zuiders e . De bedrijven in Venezuela zijn echter te koop, waarbij credieten worden verleend, die zelfs de gehele aankoopsom mogen bedragen. De boer is verplicht om de van het bedrijf verkregen pro) Zie: Ralph W. Philips. Breeding livestock adapted to unfavorable environments.
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dukten tegen vastgestelde, lonende prijzen aan de administrateur
der kolonie af te leveren. Een gedeelte van de opbrengst wordt niet
uitbetaald, doch op een speciale rekening bijgeschreven voor afbetaling van het ontvangen crediet. Een goede boer kan bij deze
regeling in ongeveer 20 jaar de gehele schuld hebben afgelost. Op
deze wijze is men o.a. in de staat Tachira bezig om een veeteeltkolonie van in het totaal 20.000 ha op te bouwen. Voor de consumptiemelkvoorziening van dit land, evenals voor de verhoging
van de welvaart van de plattelandsbevolking, levert een dergelijk
project een belangrijke bijdrage. Het stichten van een landbouwkolonie heeft ook nog een ander voordeel. Bij een zeer verspreide
ligging der veebedrijven worden de transportkosten van de melk
te hoog, terwijl vaak de capaciteit van de fabriek niet voldoende
kan worden benut. Hoge transport- en verwerkingskosten leiden
weer tot een te hoge consumentenprijs, waardoor de melk buiten
het bereik van de grote massa blijft. Een moderne landbouwkolonie
van voldoende grootte kan deze bezwaren ondervangen.
Uit het voorafgaande blijkt, dat er enerzijds reeds veel tot stand
is gekomen, doch dat er anderzijds ook nog veel werk verzet moet
worden, eer de problemen rond de consumptie en produktie van
melk over de gehele wereld op een bevredigende wijze zijn opgelost.
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Bij de aanvaarding van mijn ambt wil ik allereerst mijn dank
betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming
tot lector aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren heden van het Bestuur der Landbouwhogeschool,
Met enthousiasme, doch ook met schroom, ben ik bij de aanvang
van het nieuwe studiejaar met mijn werkzaamheden begonnen.
Met enthousiasme omdat het ruime studieterrein mijn volledige
belangstelling heeft en ik tevens aan mijn eigen Wageningse studietijd tal van goede herinneringen bezit.
Anderzijds ook met schroom, omdat ik mij bewust ben, dat mij
nog zeer veel ontbreekt om dit grote terrein te kunnen overzien,
laat staan te beheersen.
Bij de aanvaarding van mijn functie, wil ik U dan ook mijn grote
dank betuigen voor het door U in mij gestelde vertrouwen. Het is
voor mij een grote eer, dat U mij voor deze functie hebt willen
voordragen.
Ik kan U de verzekering geven, dat ik al mijn krachten zal inspannen om deze taak zo goed mogelijk te vervullen.
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Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Op deze dag betuig ik in de eerste plaats mijn grote erkentelijkheid aan velen van U, die aan mijn wetenschappelijke vorming in
20 belangrijke mate hebben bijgedragen. Helaas zijn verschillende
van mijn leermeesters reeds door de dood uit Uw midden weggenomen. Het nimmer wijkende enthousiasme van professor BAKKER
op zijn colleges, doch ook de fiere houding van professor SMIT tijdens de moeilijke bezettingsjaren, zijn indrukken, die ik steeds met
groot respect zal blijven gedenken.
In de tweede plaats wend ik mij tot U om Uw zeer gewaardeerde
steun en advies bij het vervullen van mijn nieuwe taak. Het terrein
v
an de algemene landbouwkunde is dermate veelzijdig, dat het
voor mij vaak zeer moeilijk isom een synthese tussen de verschillende
aspecten aan te brengen. In de voorbije weken heb ik op verschillende van U een niet tevergeefs beroep mogen doen, om advies en
medewerking bij de afbakening der leerstof en het verkrijgen van
verschillende leermiddelen. Omgekeerd verklaar ik mij gaarne bereid, om U naar vermogen van dienst te zijn, in het bijzonder bij de
organisatie van de beide jaarlijks te houden excursies.
Hooggeleerde Minderhoud,
In het bijzonder wil ik een dankwoord tot U richten voor al
datgene wat U mij voor mijn landbouw-economische scholing hebt
gegeven. Mede door Uw heldere, objectieve colleges heb ik in toenemende mate belangstelling gekregen voor de verschillende landbouweconomische vraagstukken. Een belangstelling, die uiteindelijk zo groot werd, dat ik na het beëindigen van mijn ingenieursstudie, mij in het bijzonder met de bestudering van deze economische zijde van de landbouw heb bezig gehouden.
Doch niet alleen voor datgene wat U tijdens mijn studietijd voor
rtl
ij hebt gedaan, ben ik U zeer erkentelijk. Ook voor Uw sympathieke houding bij de voorbereiding van mijn nieuwe werkzaamheden kan ik U niet dankbaar genoeg zijn. Het terrein van de Algemene Landbouwkunde grenst immers wel zeer dicht aan dat van
de Landhuishoudkunde. Ik acht Uw zeer gewaardeerd advies bij
de opbouw en verdere ontplooiing van mijn werk voor mij dan ook
v
an onschatbare betekenis. Ik hoop in de komende tijd nog vele
malen een ongetwijfeld niet tevergeefs beroep te mogen doen op
Uw deskundig inzicht en uitgebreide ervaring.
Hooggeleerde Horring,
Ik prijs mij gelukkig, dat ik gedurende enige jaren, eerst als
Wetenschappelijk medewerker en daarna als Rijkslandbouwconsulent voor Bedrijfseconomie, onder Uw geniale leiding op het Landbouw-Economisch Instituut heb mogen werken. Niet alleen ontving
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ik daar mijn bedrijfseconomische scholing en ervaring, doch ook
het regelmatige contact met de leden van de staf van Uw instituut
is voor mij van grote vormende waarde geweest. Bij dit contact
ontbrak naast het zakelijke, ook het persoonlijke element niet. Onder Uw leiding heerste een teamgeest, waaraan ik de meest aangename herinneringen heb. Hierdoor is een band ontstaan, die ook
nu nog, hoewel ik reeds enige jaren elders een werkkring heb gehad,
behouden is gebleven. Ik hoop, dat ook in mijn nieuwe werkkring
dit contact mag blijven voortduren.
Mijne Heren Leden van het Bestuur der Gelderse Christelijke
Boeren- en Tuinders-Bond,
In de jaren die ik als Directeur van de Christelijke Landbouwwinterschool te Putten in Uw dienst heb mogen doorbrengen, heb
ik steeds op de meest aangename wijze met U mogen samenwerken.
In het bijzonder heb ik het gewaardeerd, dat ik tijd en aandacht
mocht blijven besteden aan verschillende economische vraagstukken, naast mijn normale onderwijstaak. Het jaar dat ik mocht doorbrengen in Venezuela in dienst van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties, is hiervan een duidelijk voorbeeld. Niet alleen komt de hier opgedane ervaring mij ook in mijn
nieuwe werkkring zeer goed van pas, doch ik acht het tevens een
groot voorrecht om hierdoor een bescheiden bijdrage te hebben
mogen leveren voor de landbouwkundige ontwikkeling van dit
land. Ik ben U, evenals de Directie van het Landbouwonderwijs,
voor al de ondervonden medewerking zeer erkentelijk.
Dames en Heren Studenten,
Reeds enige maanden heb ik mijn werkzaamheden mogen verrichten. Het zal U duidelijk zijn geworden, dat ik U in de colleges
tijdens de propaedeuse confronteer met de belangrijkste aspecten
van de landbouw der gehele wereld. Indien U na het voltooien van
Uw studie een werkkring hier te lande vindt, evenals in het geval,
dat U naar het buitenland vertrekt, geldt, dat U bekend dient te
zijn met deze mondiale problemen. Het wel en wee van de Nederlandse landbouw is immers in deze tijd in steeds sterkere mate van
de welvaart der overige landen van de wereld afhankelijk. De moeilijkheden, die nog moeten worden overwonnen, zijn vele, doch aan
de andere kant dient niet vergeten te worden, dat de huidige landbouwwetenschap ook ongekende mogelijkheden biedt.
Tijdens de kandidaatscolleges, die voor sommigen van U zijn
ingesteld, gaat het in de allereerste plaats om een meer algemene
landbouwkundige scholing, ter aanvulling en completering van de
sterk gespecialiseerde studierichting. Naast een summiere behandeling van verschillende technische hulpvakken acht ik hierbij een
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diepergaande analysering en beschrijving der verschillende bedrijfstypen van onze landbouw van grote waarde.
In de afgelopen maanden is mij telkens opnieuw gebleken, dat
de mentaliteit van de huidige studentenwereld enige verschillen
vertoont met het begin van mijn studie aan de Landbouwhogeschool, twintig jaar geleden. Enerzijds heb ik veel waardering voor
deze veranderde houding, die vaak van meer toewijding en studiezin getuigt. Anderzijds heb ik echter de indruk, dat ook een waarschuwend woord op zijn plaats is. Het grote gevaar bestaat, dat uitsluitend aandacht wordt besteed aan de vaktechnische scholing en
de vorming van de eigen persoonlijkheid wordt verwaarloosd. De
studentenorganisaties kunnen in het bijzonder voor het laatste een
uiterst waardevolle bijdrage leveren. Een groot gedeelte der afgestudeerden zal later een werkkring vinden binnen een team van
Wetenschappelijke medewerkers. Door U actief in Uw studentenorganisaties in te zetten ontvangt U voor een dergelijk teamwork
een goede voorbereiding.
Ik verzeker U, dat ik gaarne bereid ben om U met raad en daad
bij te staan en wek U ten slotte op, om de mooie kansen die de
studie aan de Landbouwhogeschool U biedt, niet onbenut te laten
voorbijgaan. Er liggen ongetwijfeld nog grote mogelijkheden voor
U open, niet alleen voor Uw eigen toekomst, doch ook voor het
opbouwen van een betere wereld, waarin vrede en welvaart heersen.
Mag ik U hiervoor de Rotary slagzin meegeven: „He profits most,
who serves best".
Geve God Zijn zegen op deze arbeid.
Ik heb gezegd en dank U voor Uw aandacht.

31. P R O B L E M E N R O N D O M DE H O U T T E E L T
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE BOSBOUW AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 4 FEBRUARI 1958 DOOR

D R . I R .G. H E L L I N G A

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en Gij die in een andere functie
aan de Landbouwhogeschool werkzaam zijt,
Dames en Heren Studenten en Gij allen,
die door Uw tegenwoordigheid hier blijk
geeft van Uw belangstelling,
Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders,
Verreweg het grootste deel van het vasteland van de aarde was in
vroeger tijden met bos bedekt. Toen zich veeteelt en landbouw
begonnen te ontwikkelen en de bevolking toenam werd de bosoppervlakte door bijl en vuur met steeds grotere snelheid geringer;
om tot een hogere trap van ontwikkeling te komen moest het bos
worden vernietigd. Vrij spoedig bleek, dat er in verband met de
groeiende bevolking, de verheffing van de levensstandaard en de
daardoor stijgende behoefte aan hout en zijn produkten, iets aan de
zo sterk geslonken houtvoorraden moest worden gedaan.
De eerste bepalingen, die op bosinstandhouding duiden, werden
echter niet met het oog op de houtvoorziening uitgevaardigd, doch
met het oog op de jacht. Maar ten slotte deden de houtbehoefte en
de daaruit voortvloeiende houtnood de bosbouw ontstaan. De door
toedoen van de mens met zijn ongebreidelde kap, veeweide en
strooiselroof vernielde natuurbossen werden vervangen door cultuurbossen; dit waren meestal éénsoortige bossen met, in vergelijking met het vroegere loofhout, snelgroeiende naaldhoutsoorten.
Deze kunstmatige bossen namen een steeds belangrijker wordende
plaats in en aldus begon zich in Europa van de achttiende eeuw af
de bosbouw te ontwikkelen. Was het beheer van de bossen in de
aanvang van het ontstaan ervan niet anders dan een ervaringskwestie, al spoedig werd het duidelijk, dat voor een succesvol beheer meer nodig was dan ervaring alleen, dat kennis nodig was van
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de grondslagen waarop bosbouw berust; dus bosbouwwetenschap
noodzakelijk was.
Ik wil trachten U, aan de hand van de ontwikkeling in de bosbouwwetenschap, enige problemen rondom de houtteelt te schetsen; hierbij is de verhoging van de produktie centraal gesteld.
Het is begrijpelijk, dat de wetenschap in de eerste periode van
de zich ontwikkelende bosbouw, de bedrijfseconomische periode,
v
ooral aandacht schonk aan en onderzoek deed naar de vegetatieve
ontwikkeling van het bos, naar de opbrengst dus. De factoren die
de opbrengst bepalen, de fysiologische processen van de groei, werden verwaarloosd. Het bos was een houtfabriek en werd beheerd
volgens de opbrengsttafels.
In de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen groeistoornissen in deze cultuurbossen op te treden; deze werden toegeschreven aan de invloed van de éénsoortigheid van het bos op de
grond, aan insektenplagen en aan ziekten. Dank zij de grote vlucht
die het wetenschappelijk onderzoek van bosgronden in de laatste
decennia heeft genomen, weten wij thans, dat niet de éénsoortigheid van het bos de achteruitgang in groei veroorzaakte, maar eerdere handelwijzen, zoals de reeds genoemde veeweide en strooiselr
oof en de aanplant van de boomsoorten op een niet passend bodemtv
pe. Voorts is ook de vaak gehoorde stelling, dat de zogenaamd
te
gen de natuur zijnde éénsoortige bossen in het bijzonder te lijden
z
ouden hebben van insektenplagen en ziekten en de meer met de
natuur overeenstemmende gemengde bossen gezond zouden zijn,
*n zijn algemeenheid onjuist. PEACE toonde onlangs in „Forestry"
duidelijk de onhoudbaarheid van deze stelling aan; onnatuurlijk
ls
niet synoniem met ongezond.
Al was dan de interpretatie van de waargenomen groeistoornissen onjuist, toch luidden deze aan het einde van de negentiende
eeuw in Europa een nieuwe periode in deontwikkeling van de houtte
elt in; in deze biologische periode wordt het bos als een levensgemeenschap beschouwd en bestudeerd. Dit moet echter ook weer
n
iet tot het uiterste worden doorgevoerd, zoals met de „Dauerwaldgedanke"; deze bezat zeker zijn lokale verdienste, maar dat sluit niet
algemene geldigheid in; deze gedachte schoot zijn doel voorbij. In
het beheer van het bos speelt ook de economie een rol en daaraan
We
rd bij de „Dauerwaldgedanke" onvoldoende aandacht geschonken. Vaak doet men het voorkomen alsof houtteelt en economie
te
genstellingen vormen; dit is echter geenszins het geval.
Hetzelfde geldt voor de menging van opstanden, ingeleid door
G
AYER in 1886 toen de biologische richting terrein begon te winnen
a
ls reactie op de bedrijfseconomische richting. Gemengde opstanden
gullen uit biologisch, ecologisch en vaak ook uit economisch opzicht
n
et ideaal, dat op kapleeftijd wordt gewenst, het meest benaderen.
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Men dient zich echter voor overdrijving te hoeden, vooral wat betreft het aantal te mengen soorten. Een teveel lukt toch niet en is
biologisch niet noodzakelijk; ook bij een geringer aantal soorten
wordt de grond gezond gehouden. Geen gemengd bos tot elke prijs.
Behoud van de economie en behoud van de door de wetenschap in
biologisch opzicht getrokken grenzen is noodzakelijk. In zijn algemeenheid is thans ook het standpunt overwonnen, dat naaldhout
met loofhout moet worden gemengd voor de instandhouding van
het produktievermogen van de grond.
Was reeds aan het einde van de achttiende eeuw het streven naar
produktievermeerdering het oogmerk van de aanleg van bossen, in
de huidige tijd is opvoering van de produktiviteit van het bos een
gebiedende eis. In het bijzonder geldt dit voor Nederland, dat een,
ook procentueel, zeer geringe bosoppervlakte heeft, terwijl de gemiddelde aanwas van slechts 2,6 m 3 per ha per jaar tot de laagste
in West-Europa behoort. Dit is mede te wijten aan het feit dat de
bosbouw in Nederland is teruggedrongen op de slechtste gronden.
Door BECKING zijn in 1956 vanaf deze plaats middelen tot opvoering van de produktiviteit van het Nederlandse bos aangegeven;
ook in „De plaats van het bos in de Nederlandse samenleving", een
in 1954 door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening uitgegeven publikatie, en kortelings nog door BURGER,
wordt de lage opbrengst mede geweten aan ondeskundig beheer
over een in verhouding aanzienlijke oppervlakte. Omdat ik deze
zienswijze volkomen deel, zij mij een korte uitweiding over deze
in het bedrijfseconomische vlak liggende oorzaak van de lage produktiviteit vergund.
Bij een beschouwing van de gunstige verhouding die aanwezig
is tussen de oppervlakte staatsbos en het hierin werkzame aantal
houtvesters en de ongunstige verhouding die bestaat tussen de oppervlakte niet-staatsbos en het daarin werkzame aantal deskundigen,
kan een ieder het gesignaleerde feit constateren.
In de bosbouwwetenschap en daarmede in de bosbouwpraktijk
heeft een snelle ontwikkeling plaats; ik zou hiervoor kunnen wijzen
op de grote vooruitgang die het bemestingsvraagstuk van de arme
bosgronden heeft geboekt en op de gebleken onhoudbaarheid van
vele axioma's en van het vele generaliseren; in het licht van de
moderne ontwikkeling in de bosbouwwetenschap smelten deze als
sneeuw voor de zon; dit maakt een deskundig beheer des te noodzakelijker.
Alhoewel voor de niet-staatsbossen voorlichting kan worden
verkregen, is het voor opvoering van de produktie noodzakelijk,
dat deze bossen onder het beheer van daartoe opgeleide deskundigen staan. Deze voeren in opdracht van de eigenaar het daadwerkelijke beheer, wat een geheel ander karakter heeft dan voorlichting. Hiertoe zullen boseigenaren, particulieren zowel als
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instellingen en gemeenten, tot één of andere vorm van samenwerking moeten komen, opdat de deskundige een rationele oppervlakte
te beheren heeft. Ik ben er mij van bewust, dat deze en andere
mogelijkheden tot produktieverhoging niet op korte termijn in de
praktijk zullen zijn te verwezenlijken en ook niet op korte termijn
effect zullen sorteren; maar zij zijn wel van groot belang voor de
toekomstige eigenaren van het bos en voor de Nederlandse gemeenschap.
Nederland kan zich ook de luxe van de momenteel te grote wildstand,die aanwijsbaar zeer veel schade doet, niet veroorloven; uitzonderingen buiten beschouwinggelaten,zoalsdaarwaarjacht hoofddoel
ls
- Bij de pogingen tot produktieverhoging mogen geen storende invloeden, zoals wild, optreden; de wildschade moet tot een aanvaardbaar minimum worden teruggebracht. De problemen verbonden
aan afweer van wildschade zijn een studieveld op zichzelf geworden!
Eveneens mag de inderdaad nodige recreatie, die vooral een
lintrecreatie is, niet de economie van en de produktie in het busbedrijf in de weg staan, waar de eigen produktie in Nederland
slechts 15% van de behoeften is. BURGER duidt dit aan met te
z
eggen: „nut en schoonheid hebben dezelfde wortel". Produktiebos
e
n recreatiebos behoeven niet verschillend te zijn. Bovendien wordt
^e instandhouding van recreatiebos door een meer efficiënte produktie vergemakkelijkt.
Men kan zich ook afvragen of uitbreiding van de bosoppervlakte
Nederland tot de mogelijkheden van produktieverhoging behoort. Over dit moeilijke probleem zou ik slechts het volgende
Tillen zeggen. Bij de verbetering van de agrarische structuur kan
bet bos niet buiten beschouwing blijven, want waar op de marginale landbouwgronden een lonende landbouw problematisch
w
ordt, begint een rendabele bosbouw. Zo wordt thans naar boomsoorten gezocht geschikt voor de beplanting van verlaten aspergebelden. Voorts kan men waarnemen, dat op vele plaatsen in Nederla
nd het landbouwkundig gebruik van gras- en bouwlandpercelen
w
ordt beëindigd en vervangen door een rendabeler populierenteelt.
^ e t is de taak van de bosbouw om door onderzoek voorbereid te
zi
jn voor de bebossing van minderwaardige landbouwgrond.
. Mede met het oog op deze uitbreidingsmogelijkheden, en het
ls
ook merkbaar aan vragen uit de praktijk, is een ruimere boomsoortenkeuze nodig.
. ° i t zijn enige aspecten van mogelijke produktieverhoging die
^ich momenteel in de bosbouw in Nederland aan het oog voordoen.
In vele Europese landen bestaan overeenkomstige problemen. De
grote betekenis, die zij voor de bosbouw hebben, blijkt ook uit het
ln
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„Verslag van de negende zitting van de European Forestry Commission", door D E HOOGH recent gepubliceerd in het „Nederlands
Bosbouw Tijdschrift" nummer 12, 1957.
In het volgende zou ik Uw aandacht willen vragen voor de houtteeltkundige zijde van de produktieverhoging. Hierbij is het gebruik van exotische boomsoorten met een snellere groei dan de
inheemse soorten een met succes bewandelde weg. Dank zij het in
de laatste tien jaar sterk ontwikkelde selectie- en veredelingsonderzoek, waarover straks, weet men thans dat het niet voldoende is om
uit een klimatologisch overeenkomstig gebied zaad van de gewenste
soort te importeren, maar dat het tevens noodzakelijk is binnen
dit gebied alleen van geselecteerde opstanden te oogsten. Ik meen
zelfs verder te mogen gaan, daarbij de zienswijze van HOUTZAGERS
onderstrepende, en te mogen zeggen dat uiteindelijk alleen van
bijzonder goede, dus geselecteerde bomen mag worden geoogst.
Zorgvuldige, persoonlijke onderzoekingen en waarnemingen in het
land van herkomst zijn ook voor de bosbouw noodzakelijk. De
douglas is een voorbeeld van grote variatie binnen het verbreidingsgebied, maar ook van grote variatie tussen de bomen van één zaadherkomst. De zeer bevredigende resultaten met de aanplant van
douglas in Nederland verkregen wettigen het opnemen van deze
soort in het selectie- en veredelingsprogramma; bijvoorbeeld om
in goed groeiende herkomsten vorstgevoeligheid te elimineren; dus
te combineren resistentie tegen ziekten en plagen, snelle groei en
laat uitlopen. Betrekkelijk nieuw voor de bosbouw komt in de
laatste jaren in dit verband de fotoperiodiciteit naar voren. Binnen
het verbreidingsgebied van een soort bestaat een genetische variatie in de duur van de groeiperiode voor verschillende ecotypen,
grotendeels gecontroleerd door de fotoperiodiciteit waaraan de
planten zijn aangepast. Deze gegevens dienen te worden gebruikt
bij de selectie van bijvoorbeeld douglas, waarbij vorstgevoeligheid
een rol speelt.
Bij tot hoge leeftijd snelgroeiende boomsoorten denkt men veelal
allereerst aan exotische naald- en loofhoutbomen, die een grote verbreiding hebben. Men kan echter ook gebruik maken van de snelle
jeugdgroei die wordt aangetroffen bij inheemse soorten zoals berk,
esp, populier, els en es.
De snelgroeiende soorten met hun korte omloop vormen een
geheel eigen complex van problemen voor de houtteelt, zoals intensieve terreinvoorbereiding en verzorging, wil althans een versnelde en daardoor vergrote produktie worden verkregen. De grond
moet uiteraard van een zodanige kwaliteit zijn, dat een dergelijke
intensieve cultuur mogelijk wordt. Dit stelt bijzondere eisen aan
het wetenschappelijk onderzoek en vraagt een nauwe samenwerking
tussen onderzoek en praktijk. Duidelijk komt dit tot uiting bij de
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cultuur van populieren en de zo gewenste uitbreiding ervan.
Voor de volgens nieuwere inzichten voor landbouw feitelijk te
arme gronden en in het bijzonder voor de hogere, drogere gronden, biedt de aanplant van populieren uit de Leuce-groep perspectieven vanwege de produktie van goed hout bij aanplant in bosverband. Door het in deze groep verrichte selectie- en veredelingswerk is een aantal veelbelovende families uit kruisingen verkregen;
deze zijn thans in het stadium van houtteeltkundig onderzoek gekomen. Hiermede is ook een ruimere boomsoortenkeuze verkregen.
Bij de veredeling in de Leuce-groep doet zich het feit voor, dat uit
Polen afkomstige P. tremula-bomen in kruisingen met Amerikaanse
P- tremuloides-bomen veel betere nakomelingschappen geven dan
wanneer Nederlandse P. tremula-bomen worden gebruikt. Nu werd
in West-Europa, vooral toen de monoculturen hoogtij vierden, de
e
sp als onkruid beschouwd en daarom verwijderd; ook in Nederland komen nog maar enkele mooie espen voor. Tegenwoordig
st
ijgt in Europa wederom de waardering voor deze soort en voor de
hybriden tussen Europese en Amerikaanse soorten; dit wordt mede
veroorzaakt door de lage eisen die deze soorten aan de grond stellen;
dit is vooralsnog een ervaringskwestie, dus niet berustende op onderzoek. Het is noodzakelijk ook een onderzoek in te stellen naar
de variatie in de in Nederland inheemse espen, omdat elders is
gebleken, dat er rassen bestaan met uiteenlopende eigenschappen,
zoals groeikracht, stam- en kroonvorm, ziektegevoeligheid en bew
ortelingsvermogen van stekken; voor de selectie en veredeling is
dit van betekenis.
Voor de minder droge en rijkere gronden hebben de populieren
van de Aigeiros-groep hun grote economische waarde en betekenis
voor de bosbouw reeds bewezen; dit rechtvaardigt uitgebreid onderzoek dat vele perspectieven voor de praktijk biedt. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Onkruidgroei zet de ontwikkeling
Va
n P. canadensis cv 'robusta' en andere cultivars met enige jaren
terug. SHIRLEY, geciteerd door AALTONEN in zijn boek „Boden und
w
a l d " , komt na uitgebreid onderzoek tot de conclusie, dat de van
de
bodemvegetatie komende concurrentie in het algemeen nadeliger is dan de wortelconcurrentie van de opstand. Dit wordt dus
°ok bij de populierenteelt bevestigd. De vraag is nu hoeveel moet
gorden gewied en hoe hoogzijn dan de kosten of kan tegen geringere
kosten een kunstmestgift hier helpen.
In dit verband zou ik eerst even een ander punt, dat mij na aan
he
t hart ligt, willen aanroeren. Dit is het gebruik van leguminosen,
^aarvoor veel propaganda wordt gemaakt, zoals in de F.A.O.-publikatie van 1953: „Legumes in Agriculture". Echter bestaan er zowel
m
de gematigde als in de tropische gebieden onderzoekingen die
aa
ntonen, dat na een braakperiode of na een grasbegroeiing betere
P r odukties worden behaald dan na een leguminosenbraak. Ik heb
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dit vraagstuk eerder ook voor de bosbouw in beschouwing genomen
en ben toen tot de conclusie gekomen, dat het gebruik van leguminosen wegens h u n gemakkelijk verteerbaar strooisel niet onverdeeld gunstig is; door de gemakkelijke en daardoor snelle vertering
van het leguminosenblad wordt ook de in de grond aanwezige
h u m u s afgebroken. I n deze geest wordt ook het feit, dat op de
droge humusijzerpodsolen een oppervlakkige grondbewerking beter
is dan een diepe bewerking, geïnterpreteerd. De bedekking van de
grond tussen de jonge bomen, waardoor concurrerende onkruidgroei wordt voorkomen, is het belangrijke facet van het gebruik
van leguminosen. Daarom is het in kwekerijen op drogere gronden
gelegen aan te bevelen gedeelten, die niet beplant worden, niet
onder een leguminosengewas te zetten maar braak te laten liggen,
met wanneer nodig oppervlakkig los en schoon houden van de
grond met de cultivator, waardoor deze ruw en vrij van onkruid
blijft liggen en zodoende vocht wordt gespaard.
H e t eist fundamenteel onderzoek van het wortelstelsel om de
vraagstukken die met de zojuist aangeduide concurrentie samenhangen op te lossen. H e t inmiddels klassieke fysiologisch en morfologisch onderzoek van wortelstelsels van tropische boomsoorten
door COSTER dient hier te worden vermeld; dit was onderzoek van
grote betekenis voor de praktijk. O m voor de praktijk van de populierenteelt, voor het daarmede verbonden bemestingsonderzoek
en bemestingsadvies waardevolle gegevens te verkrijgen, is het nodig van het wortelstelsel de aard, de functie en de activiteit in het
groeiseizoen te bestuderen. Bekend is de stimulerende invloed van
fosfaat op de wortelontwikkeling. Met b e h u l p van gemerkt fosfaat
is na te gaan waar de opneming van voedingsstoffen plaats heeft;
de vraag is namelijk of de haarwortels in de bovenste 25 cm van de
grond alleen voedingsstoffen opnemen en de wortels in de ondergrond alleen voor vochtopname dienen, dan wel of er geen functionele verschillen bestaan tussen de verschillende delen van het
wortelstelsel. O p de lage slecht gedraineerde gronden vragen verdrogingsproblemen om oplossing, want bij natte of droge voorjaren
speelt de periodiciteit in de ontwikkeling en in de activiteit van het
wortelstelsel een rol. Enig inzicht in deze vraagstukken is reeds
verkregen door onderzoekingen van RICHARDSON, GROSZKOPF, T A M M ,
LEYTON en anderen.

Een ander probleem is de droogtegevoeligheid van onze economische boomsoorten, waarbij bewortelingsdichtheid en bewortelingsdiepte invloed hebben op de beschikbare hoeveelheid vocht
en op de verdamping. Er bestaan ogenschijnlijk grote verschillen
in evapotranspiratie tussen boomsoorten, zonder dat er een evenredig verschil is in drogestof-produktie. Meerdere kennis omtrent
de grootte van de transpiratie, de variatie en de factoren die deze
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beïnvloeden, is nodig om een inzicht te verkrijgen in de droogtegevoeligheid.
Met deze opsomming van basisproblemen zou ik willen volstaan
om aan te tonen hoe weinig nog bekend is van de fysiologie van
het wortelstelsel en in het algemeen van de boomfysiologie; schrijft
HOUTZAGERS niet zelf nog in het laatste van zijn hand verschenen
artikel: „onze kennis van de fysiologie der bomen vertoont nog zo
yele leemten". Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat de bomen
immers de dragers zijn van de economische waarde, waarom wij
bosbouw en houtteelt beoefenen. Vragen over technisch-houtteeltkundige problemen gesteld hebben veelal nauw verband met de
fysiologie van de boom. Maar de boom en het bos zijn nu eenmaal
een moeilijk onderzoekingsobject ten gevolge van de lange levensduur en de grote afmetingen. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit
de onderzoekingen van POLSTER en van MÖLLER over de netto assimilatie aan afgesneden takjes of jonge bomen bepaald; bij de omrekeningen van de resultaten op de boom en op het bos moet de
grootste reserve in acht worden genomen, omdat geen twee bomen
^n geen twee opstanden gelijk zijn; genotype, omgeving, leeftijd,
boomklasse, dunningswijze en dunningssterkte hebben invloed op
de drogestof-produktie.
De betekenis van en de richting waarin fysiologisch onderzoek
bij bosbomen zich kan ontwikkelen, is hiermede voldoende aangetoond. Terzijde moge hier worden opgemerkt, dat heden ten
dage vele om een oplossing vragende bosproblemen van technische
a
ard zijn. Deze dreigen de biologische en houtteeltkundige aspecten
v
an de bosbouw in een hoek te dringen. De bosbouwer evenwel
"eeft te maken met de groei en met de aanpassing van levend organisch materiaal; daarom mag niet ten koste van de biologische
Wetenschappen aan deze technische vraagstukken te veel aandacht
borden geschonken, zoals in sommige landen het geval is.
Hiermede wil ik afstappen van vraagstukken, die zich voordoen
bij het gebruik van snelgroeiende boomsoorten ter opvoering van
de produktie, om vervolgens in te gaan op enige problemen uit de
selectie en veredeling, uitgevoerd met houtteeltkundige oogmer*fn- Zij het niet op korte termijn, op de lange duur wordt ook
hiermede een opbrengstvermeerdering verkregen; zulks in samenWerking met het fysiologische, pathologische, entomologische en
an
atomische onderzoek. Veranderingen in het klimaat en tot op
2
ekere hoogte in de grond zijn in de bosbouw niet mogelijk, maar
gewenste erfelijke eigenschappen zijn wel te bereiken. Een veel geb u i k t e methode van veredeling is thans het maken van soortbastaarden, omdat van mogelijke heterosis bij kruisingen tussen
soorten meer wordt verwacht dan van andere methoden.
Eerder duidde ik op de toekomstmogelijkheden van de popu-
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lieren van de Leuce-groep en hun hybriden. Voor het op grote
schaal vermenigvuldigen van deze hybriden zouden stekken de aangewezen weg zijn. P. tremula en P. tremuloides hebben echter de
ongewenste eigenschap, dat stekken niet of zeer slecht bewortelen,
terwijl stekken van vele P. alba-bomen wel bewortelen. Bepaalde
combinaties van P. tremula- en P. tremuloides-bomen geven een
goede en snelgroeiende nakomelingschap; daarnaast zijn er P. albabomen, die in combinatie met elkaar een nakomelingschap geven,
die zeer goed bewortelt en die tevens een goed bewortelingsvermogen van takstekken overdragen op hun hybriden met P. tremula en
P. tremuloides. In de kruising van deze laatstgenoemde hybriden
kan dan snelle groei èn bewortelingsvermogen van stekken worden
verenigd. Dit is althans één mogelijke weg. Aan de produktie van
trihybriden wordt in de laatste jaren in Canada, Rusland en Oostenrijk aandacht besteed.
Door deze ontwikkeling zal de bosbouw over hoogwaardig plantsoen kunnen beschikken. Tegen een teveel aan voor de praktijk
geschikte hybriden dient te worden gewaakt. Een beperking is nodig omdat hun vooralsnog onbekende houtteeltkundige eisen alleen
al een uitvoerig onderzoek vragen. Het is zonder meer duidelijk
dat het een voordeel betekent met de verbeterde bomen vele opstanden door middel van kunstmatig planten te converteren. Hierbij geldt dan nog in het bijzonder, dat wanneer éénmaal goede
eigenschappen door selectie of door nieuwe groeperingen van datgene wat de natuur ons heeft gegeven zijn verkregen, dit verder
gratis voor ons werkt, zoals SYRACH LARSEN, die baanbrekend werk
in de bosboomveredeling heeft verricht, het uitdrukt.
Nog niet zolang geleden, slechts tien tot twintig jaar, waren er
maar weinigen geïnteresseerd in bosbouw-genetica en -veredeling
dit is thans geheel veranderd. De bosbouw heeft immers niet slechts
belang bij grotere kwantiteit, maar ook bij betere kwaliteit en bij
een veilig gestelde produktie. In de laatste jaren wordt daarom bij
de selectie van ouderbomen ook de houtkwaliteit betrokken. Voor
een juist en economisch beheer is het namelijk noodzakelijk te
weten welke eisen de industrie aan het hout stelt. Daarbij kan
slechts worden afgegaan op de eisen van het ogenblik, aangezien
niet is te voorspellen in welke vorm hout in de toekomst zal worden
gebruikt. Zo werden en worden bijvoorbeeld populieren vaak te
hoog opgesnoeid; deze snoei vergt grote uitgaven, die niet in een
hogere waarde van het verkochte produkt tot uitdrukking komen,
omdat de industrie in het algemeen geen hoog gesnoeide bomen
wenst. Al naar de eisen van de industrie wordt daarom bij de selectie thans ook op takaanzetting en afmeting van de takken, volumegewicht, jaarringbreedte en libriformgehalte gelet. Wordt een
klonentoets uitgevoerd om deze houttechnologische eigenschappen
te waarderen, dan doen zich vragen voor naar de correlatie tussen
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de houteigenschappen van de twijg of tak waarvan de kloon gemaakt is en die van het hout in de stam. Een moeilijkheid hierbij
is ook, dat voor verschillende eigenschappen de spreiding binnen
de soort even groot en soms zelfs groter is dan de spreiding tussen
de soorten. In de toekomst zal de ontwikkeling zodanig zijn, dat
op morfologische, anatomische en ook op fysiologische eigenschappen zal worden geselecteerd; van dit laatste kan een voorbeeld zijn
de selectie op economische ademhalers onder de bomen ter uitschakeling van de niet-economische ademhalers.
De bosbouw heeft weinig aan een grotere en betere produktie,
wanneer deze produktie niet tevens is veilig gesteld; daarbij is alleen bestrijding van ziekten en plagen niet voldoende. Enerzijds
moeten tegen ziekten en plagen resistente soorten worden geteeld,
waarbij veldresistentie uitermate belangrijk is; anderzijds moeten
e
en ruimere boomsoortenkeuze en een niet te beperkt aantal hybriden, cultivars en klonen ter beschikking staan; dus risico-verdebng. Ook hier spreekt weer ten duidelijkste de samenhang tussen
de praktijk van de bosbouw en de wetenschap.

Bij de selectie en veredeling speelt de vegetatieve vermeerdering
en bijzonder belangrijke rol, men kan wel zeggen is de basis van
het gehele werk. Deze wordt gebruikt voor het behoud van belangrijk genenmateriaal, waarbij SYRACH LARSEN opmerkt, dat de bosbouwer de boom verzorgt van de wieg tot aan het graf en de bosboomveredelaar de boom van het graf redt en weer in de wieg legt.
Voorts wordt de vegetatieve vermenigvuldiging gebruikt bij de
van grote betekenis zijnde klonentoetsing van geselecteerde bomen
en
bij de aanleg van zaadtuinen. Stekken zouden de voorkeur verdienen, omdat daarbij de vegetatieve reproduktie van de gehele
plant is gewaarborgd; wortel en stam zijn dan identiek. Aangezien
bet stekken van vele bosbomen moeilijk is of onmogelijk, wordt
v
ooral van enten gebruik gemaakt. Bij entplanten doet zich in de
e
erste plaats de vraag voor of er een invloed uitgaat van de ondernam op het entrijs = de bovenstam. Zulks naar analogie van het
j n de tuinbouw waargenomen aanzienlijke effect op de ontwikkeling van het entrijs door het gebruik van verschillende onderstammen. Hiernaar werd echter doelbewust gezocht; maar het was in
oe fruitteelt een lange weg van onderzoek alvorens succes werd geboekt bij het aantonen en gebruiken van de invloed van de onderstam op de bovenstam. Zou er bij bosbomen een invloed van de
onderstam bestaan, dan zou zich de noodzaak kunnen voordoen
Va
n het gebruik van tot één kloon behorende onderstammen en
n
iet zoals thans een populatie, die genetisch niet homogeen is, kunden worden gebruikt. Het telen van éénklonige onderstammen
ls
vaak moeilijk maar niet onmogelijk; éénklonige onderstammen
e
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k u n n e n vooral bij fysiologische proefnemingen noodzakelijk zijn;
vooralsnog echter niet bij de klonentoets en dergelijke.
De noodzaak van éénklonigheid in het algemeen bleek bij ecologisch onderzoek door het Bosbouwproefstation uitgevoerd in populierenbeplantingen van één cultivar; de resultaten waren zodanig, dat moest worden aangenomen dat de cultivar niet uit één
kloon, zoals was verondersteld, bestond, maar uit een klonenmengsel; dit werd bevestigd gevonden.
T o t n u toe is echter bij bosbomen nog geen invloed van de onderstam o p het entrijs geconstateerd. Wanneer op zaailingen van
dezelfde soort met een goede en uniforme ontwikkeling wordt
geënt, is het verrassend hoe uniform de entplanten zijn; maar ook
bij onderstammen van tamelijk ongelijke populaties was geen invloed waarneembaar. Dit is een aanwijzing van geringe of ontbrekende invloed van de onderstam. SCHMUCKER entte takken van een
laat uitlopende beuk op onderstammen van een vroeg uitlopende
beuk en voerde ook de reciproke enting uit. Hetzelfde deed hij met
spar, laat uitlopende op vroeg uitlopende en vroeg op laat. Beide
delen van de door enting ontstane plant behouden h u n eigen karakteristieke eigenschap van vroeg of laat uitlopen, ook in de loop
der jaren; zij vertonen ook geen toenadering tot elkaar, aldus
SCHMUCKER. H e t is echter bekend, dat het vroeg of laat uitlopen
een erfelijke eigenschap is en wanneer over een invloed van de
onderstam wordt gesproken, dient te worden bedacht, dat het niet
gaat o m een genetische verandering van de plant door zijn groei op
een vreemde wortel, maar om vegetatieve veranderingen in de
bovenstam. LANGNER acht het niet onmogelijk, dat bijzondere houtstructuren door mutatie in berk en esdoorn ontstaan, bij de vegetatieve voortplanting door middel van enten weer verloren gaan
door een invloed van de onderstam op de bovenstam. De door
SYRACH LARSEN verrichte entingen met douglas wijzen o p het ontbreken van een invloed. Hij maakte één entplant van een onderstam van groene douglas, door Chermes cooleyi aangetast, maar vrij
van Rhabdocline pseudotsugae en er op geënt een bovenstam van
een blauwe douglas vrij van Chermes, maar hevig aangetast door
Rhabdocline. Een scherpe grens is zichtbaar tussen de twee delen;
geen enkele aanwijzing bestaat er, aldus SYRACH LARSEN in „Genetics
in Sylviculture", dat de beide delen van de boom invloed op elkaar
hebben.
MARQUARDT vermoedt wel een invloed, althans in den beginne
en raadt in dit verband aan eerst één kloon te enten op de onderstammen uit een populatie, om vervolgens de te onderzoeken kloon
weer hierop te enten; hierdoor wordt althans een zekere uniformiteit met het oog op onderlinge vergelijkbaarheid verkregen. Dit
maakt echter de zaak nodeloos ingewikkeld zolang geen invloed is
waargenomen en er slechts vermoedens omtrent een invloed bestaan.
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Wij zullen dus de resultaten van hierop gericht onderzoek moeten afwachten.
Behalve de moeilijkheid betreffende een mogelijke invloed van
onderstam op bovenstam komt er in de klonentoets in de tweede
plaats bij de leeftijd van de geselecteerde bomen, waarvan de enten
of stekken onderling als kloon moeten worden vergeleken. Op grond
vanonderzoek van ROHMEDERmoeten wijaannemen, dat hoehoger de
leeftijd van de boom is,des testerker degroeikracht van de vegetatievenakomelingen daalt. Dit feit bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid van klonen afkomstig van bomen van dezelfde soort, maar
van verschillende leeftijd en dus van een verschillende groeikracht.
Ook de rangorde der twijgen speelt een rol en voorts de hoogte in
de boom waar het entrijs is gesneden. ROHMEDER onderscheidt namelijk aan een boom het jeugdstadium en het volwassen stadium,
vooral bij beuk zeer duidelijk tot uiting komend. De bovenste
en uiterste takken van een boom, alhoewel de laatst gevormde en
dus naar jaren jongste delen, behoren tot het volwassen stadium;
de naar absolute leeftijd oudste, eerst gevormde delen van de boom,
dicht bij de wortel dus, behoren tot het jeugdstadium. Deze stadia
zijn erfelijk bepaald.
Wordt materiaal van het jeugdstadium van de boom gebruikt,
dan blijft de kloon veel langer dit stadium behouden; dat wil zeggen de kloon blijft in het vegetatieve stadium. De jeugdvorm
bloeit niet en heeft grotere groeikracht dan het volwassen stadium,
dat wel bloeit. Voorts bewortelen stekken uit het volwassen stadium
niet of moeilijk; stekken uit het jeugdstadium bewortelen gemakkelijk. Dit impliceert, dat voor de vegetatieve toetsing van klonen
en andere vegetatieve doeleinden twijgen uit het jeugdstadium
moeten worden genomen en dat voor generatieve doeleinden, bijvoorbeeld voor zaadtuinen, entrijs uit het volwassen bloeirijpe stadium moet worden gewonnen. In hoeverre ROHMEDER'S opvatting
al
gemene geldigheid heeft is nog een open vraag. Er zijn ook andere factoren die bepalend zijn voor het gedrag van het vegetatieve
materiaal, zoals de bestraling door de zon en bij enten de mogelijke
'nvloed van de onderstam. Van de onderstam die tot het jeugdstadium behoort gaat misschien, aldus ROHMEDER, een prikkel uit
°P de ent behorende tot het volwassen stadium; deze prikkel kan
dan tot een ontwikkeling in omgekeerde richting leiden, dus van
het volwassen stadium naar het jeugdstadium, waardoor de bloei
w
ordt geremd. In dit verband nam WAREING waar, dat enten van
re
eds bloeiende bomen, althans van beuk en lariks, eerst vegetatief
groeien en niet direct doorgaan met bloeien.
. ROHMEDER brengt voorts in verband met de ontwikkelingsstadia
ln
de boom ter sprake het langzamerhand verouderen van bepaalde
Populierenklonen door het eeuwenlang gebruiken van enten of
stekken uit het volwassen stadium. De hieruit gegroeide bomen
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zouden daardoor de oorspronkelijke vitaliteit en weerstandskracht
verliezen. De gevolgtrekking uit de aanvaarding van deze theorie
is, dat ook de vegetatieve nakomelingen moeten afsterven als de
oorspronkelijke boom zijn natuurlijke fysiologische leeftijd heeft
bereikt; tenzij de vegetatieve vermenigvuldiging in de zin van verjonging werkt, zoals zojuist werd aangeduid. De standpunten over
deze mogelijke veroudering lopen uiteen van volkomen afwijzend
tot volledig instemmend. Het isechter van geringer belang hoe lang
is vermeerderd, dan uit welk stadium is vermeerderd; met andere
woorden van welke plaats in de boom de stek of ent is gesneden.
Op grond van de ontwikkelingsstadia in een boom dienen voor
vermenigvuldiging in de praktijk stekken of enten uit het jeugdstadium te worden genomen en dus niet uit de kroon; wij behoeven
ons dan geen zorgen te maken over verouderen. Betreft het echter
bloei, zoals in zaadtuinen, dan wordt het een ander probleem.
Bloeibevordering in de zaadtuinen is een belangrijk vraagstuk
geworden, nu allerwegen zaadtuinen voor de produktie van hoogwaardig zaad worden aangelegd. Alvorens geselecteerde bomen door
middel van enten in een zaadtuin worden bijeengebracht, zijn deze
in het ideale geval aan een klonentoets onderworpen en zijn de nakomelingschappen van de mogelijke kruisingscombinaties tussen
de ouderbomen op hun waarde beoordeeld. Een en ander betekent
dat een zaadtuin een zeer grote investatie vergt en dit rechtvaardigt
uitgebreid onderzoek van de grondslagen. Een combinatie van klonentoets en zaadtuin is daarom onjuist en bovendien worden in een
zaadtuin allerlei verzorgingsmaatregelen genomen, die storend zouden werken op een vergelijkende klonentoets. Kennis van de fysiologie van de bloei en van de bloeibevordering van bosbomen is
noodzakelijk. Veel is helaas nog onbekend. De bloeibevordering is
op vele plaatsen van de wereld nu vrij plotseling in het brandpunt
van de algemene belangstelling komen te staan, want voor veredelingsdoeleinden is de late intrede van de manbaarheid van bosbomen een nadeel. Waar tijdwinst is te boeken, moet dat worden
gedaan. Bovendien is in de zaadtuinen regelmatige jaarlijkse bloei
gewenst, vooral voor die boomsoorten die een langere periode tussen de zaadjaren vertonen. ROHMEDER zoekt de bloei dus in het gebruik van het volwassen stadium. WAREING stelt in een bijeenkomst
gewijd aan bosboomveredeling in 1957 in Engeland gehouden, de
bloeibevordering op de voorgrond; hij onderscheidt daarom twee
gevallen bij de bevordering en controle van bloei, namelijk bij
' enten van reeds bloeiende bomen en bij enten van zaailingen, bijvoorbeeld nieuwe hybriden.
WAREING benadert het probleem van de bloeibevordering bij
bosbomen van tuinbouwkundige zijde, zoals het enten van jonge
zaailingen op dwergonderstammen en het belemmeren van de groei
van jonge planten; zulks omdat de voorwaarden voor bloei, voor de
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bloeitoestand, onder meer zijn een geringere groeikracht. Zo kan
bij bosbomen bloei ook worden bevorderd, zoals SYRACH LARSEN
deed, door de ent te plaatsen op de lagere takken van de boom;
hierbij wordt het stadium van grote groeikracht van jonge onderstammen overgeslagen. Op grond van zijn waarnemingen onderscheidt WAREING, evenals ROHMEDER, ook bij bosbomen het vegetatieve stadium met grote groeikracht en geen bloei en het generatieve
stadium met geringe groeikracht en wel bloei. Hij nam voorts waar,
dat zolang geen bloei optreedt, dit samengaat met een duidelijke
differentiatie in topscheut en zijtakken, terwijl, wanneer bloei optreedt, de takken ongedifferentieerd zijn, een meer hangend karakter hebben; althans is dit bij enkele boomsoorten het geval.
Hierbij en ook bij de eerder genoemde waarneming, dat bij enting
van reeds bloeiende takken deze eerst weer een vegetatief stadium
doorlopen, vraagt men zich af welke veranderingen in de plant
optreden bij de overgang van het vegetatieve in het generatieve
stadium, dus van het juveniele in het volwassen stadium en hoe
een belemmering van de vegetatieve groei deze overgang beïnvloedt. Volledig bevredigende verklaringen voor deze fysiologische
verschijnselen zijn nog niet te geven; auxinen en anti-auxinen spelen hierbij een rol, evenals temperatuur, vocht of droogte en daglengte.
Op deze laatste factor baseert zich een methode van bloeibevordering, die de plant forceert tot het zo snel mogelijk bereiken van
het volwassen stadium naar afmeting en toestand, door namelijk
langere dag te geven; dit betekent groei versnellen, waardoor bloei
eerder optreedt. Bij bosbomen is echter op dit gebied nog weinig
onderzoek gedaan. Kan de ontwikkelingsduur worden verkort en
dus vooral het jeugdstadium, dan betekent dit tijdwinst in het veredelingsprogramma.
Ten slotte wil ik nog vermelden, dat bemesting — zoals bijvoorbeeld ammoniumnitraat bij P. strobus aan het begin van de groeiperiode toegediend — een bloeibevorderende werking heeft. Het is
hiermede wel duidelijk, dat nog geen universele methode van bloeibevordering voor alle boomsoorten is gevonden.
Om bepaalde redenen kan in zaadtuinen of elders het jeugdstadium voor de bovenstammen zijn gebruikt. In verband met het
samengaan van jeugdstadium en afwezigheid van bloei dient er
yoor te worden gewaakt, dat de entplanten niet door snoei in het
jeugdstadium blijven en dus niet zouden gaan bloeien. Deze snoei
w
ordt toegepast om de bomen met het oog op een gemakkelijke
zaadwinning klein te houden.
Wij zagen vanmiddag dat in toenemend tempo bos wordt aangeplant en hierbij produktieverhoging, produktieverbetering en
als sluitstuk het veilig stellen van de produktie op de voorgrond
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staan. De eigen produktie van hout is van grote betekenis; de verhoging ervan bevordert tevens het natuurschoon. Het gebruik maken van exoten en de selectie en veredeling zijn belangrijke hulpmiddelen bij de verbetering van de houtproduktie.
Echter dienen wij steeds te bedenken, dat de groei van de boom
wordt bepaald door de interactie van twee groepen van factoren,
namelijk de groep van de erfelijke factoren en de groep van uitwendige factoren. Deze beide groepen beïnvloeden de groei van
de boom daardoor, doordat zij de interne fysiologische processen en
omstandigheden beïnvloeden; de boomfysiologie is een belangrijke
basiswetenschap voor de houtteelt. De bosboomveredeling zorgt
voor hoogwaardig plantsoen, de bosbouwpraktijk zorgt voor optimale uitwendige omstandigheden; tezamen zorgen zij voor de verhoging naar volume en waarde en voor het veilig stellen van de
houtproduktie.
Bij de officiële aanvaarding van mijn ambt zij het mij vergund
mijn eerbiedige dank te betuigen aan Hare Majesteit de Koningin
aan Wie het heeft behaagd mij te benoemen tot Hoogleraar aan
de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Door mij voor benoeming voor te dragen heeft U getoond vertrouwen in mij te willen stellen. Hiervoor zeg ik U mijn bijzondere
dank. Weest Ü ervan overtuigd, dat ik naar beste kunnen mijn
krachten aan de Landbouwhogeschool zal wijden.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Het is voor mij een voorrecht in Uw kring te zijn opgenomen.
Met verscheidene Uwer mocht ik reeds eerder vruchtbare contacten hebben; de samenwerking tussen ons is buitengewoon belangrijk en ik hoop en verwacht daartoe het mijne zoveel als in mijn
vermogen ligt te mogen bijdragen.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn, dat mijn ambtsvoorganger,
wijlen professor dr. G. HOUTZAGERS, het hem zo dierbare werk aan
zijn opvolger heeft kunnen overdragen. Zijn stuwende kracht in de
Bosbouw blijft onvergetelijk.
Hooggeleerde Becking en Kools,
De aangename wijze waarop ik reeds vroeger elders met U mocht
samenwerken waarborgt een goede basis en vormt voor mij een
grote steun, nu ik met U de kern van de studie in de bosbouw zal
verzorgen.

509
Mijne Dames en Heren Medewerkers op Hinkeloord,
De wijze waarop Gij gedurende de ziekte en na het overlijden
van mijn ambtsvoorganger het werk op de afdeling Houtteelt hebt
verzorgd, verdient alle lof. Ik hoop en verwacht, dat ook ons werk,
dat wij als team zullen verrichten, vruchten zal afwerpen.
Hooggeachte Van Vloten,
Voor de wijze waarop Gij mij in korte tijd in de Nederlandse
bosbouw hebt ingeleid en het mij mogelijk hebt gemaakt met onderzoekers en hun problemen ook in de ons omringende landen
kennis te maken, ben ik U zeer veel dank verschuldigd. Ik prijs
mij gelukkig dat ons contact, nu ik Uw proefstation verlaten heb,
blijft voortbestaan.
Mijne Heren Collega's Bosbouwers op het Bosbouwproefstation
n in de praktijk,
Op bijzondere prettige wijze zijt Gij mij na mijn terugkeer uit
Indonesië steeds tegemoet getreden. Er bestaat tussen ons reeds een
nuttige en aangename samenwerking en U heeft het zojuist kunnen
beluisteren, ik acht dit van grote betekenis; voortzetting ervan stel
*k op hoge prijs.
e

Dames en Heren Studenten,
Wij hebben nog niet veel gelegenheid gehad elkaar te leren kennen; ik heb echter intussen wel de belangstelling voor de bosbouw
bij U waargenomen. De basis voor Uw latere werk in een leidersfunctie wordt tijdens Uw studie gelegd. Maar naast de kennis die
U in de collegebanken verzamelt, is meer nodig en dit meerdere,
dat ook ik van mijn leermeesters heb mede gekregen, hoop ik wederom aan U over te dragen tijdens onze meer persoonlijke contacten op excursies en bijeenkomsten. De Bosbouw vraagt door het
bijzondere karakter van het bos, het object waarin en waarmede U
"loet werken, een eigen instelling. Om ook dit U bij te brengen is
een mooie taak. Gij zult te allen tijde bij mij gehoor kunnen vinden.
Ik heb gezegd.

32. O V E R DE I N V L O E D VAN E N K E L E
U I T W E N D I G E P R I K K E L S O P DE V O O R T P L A N T I N G BIJ L A N D B O U W - H U I S D I E R E N
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE VEETEELTWETENSCHAP AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 18 FEBRUARI 1958 DOOR

DR. TH. STEGENGA
Mijne Heren Leden van het Bestuur van
de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en verder Gij
allen die door Uw aanwezigheid blijk geeft
van Uw belangstelling,
Dames en Heren,
Veefokkerij is slechts mogelijk bij de gratie van een goede gezondheidstoestand van de veestapel. Laat deze te wensen over en
kan bijgevolg een groot aantal dieren wegens ziekte of afwijkingen
niet aan de voortplanting deelnemen, dan kan de fokker niet de
nodige selectie toepassen en zonder selectiemogelijkheden kan de
veefokker niet werken.
Nu is er gelukkig in dit opzicht in ons land veel verbeterd. Reeds
in de negentiende eeuw werden grote successen geboekt bij de dierziektebestrijding. Ik noem slechts de uitroeiing van de veepest in
1867 en die van de longziekte in 1887. De kwade droes en de hondsdolheid werden eveneens met succes bestreden. Sedert kort is het
mond- en klauwzeer lang niet meer de gevreesde ziekte van voorheen, dank zij de enting welke vooral mede door het werk van onze
landgenoot dr. FRENKEL mogelijk is geworden. De uitroeiing van de
runder-t.b.c. ligt ons nog zeer vers in het geheugen.
Belangrijk voor de fokkerij is ook dat bij het rundvee de dekinfecties, vooral dank zij de toepassing van de K.I., sterk in bete'kenis zijn afgenomen.
De opkomst van de chemotherapeutica en de antibiotica heeft
evenals de grotere kennis van de hormonen de genezingskansen
voor verschillende ziekten en afwijkingen gunstig beïnvloed; en
last but not least, heeft de ontwikkeling van de voedingsleer zeer
veel bijgedragen tot het voorkómen en bestrijden van ziekten. On-
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nodig te zeggen dat al deze successen de selectiemogelijkheden voor
de fokker in belangrijke mate hebben verruimd.
Met deze opsomming wil ik niet de indruk wekken alsof het met
de dierziektebestrijding in ons land zo goed is gesteld. Het zou gevaarlijk kunnen zijn een dergelijke mening aan te hangen, want in
een land met een zo dichte veebezetting als het onze moet zonder
ophouden de uiterste zorg aan de algemene hygiëne worden besteed;
een dichte bezetting verhoogt nl. het gevaar voor uitbreiding van
besmettelijke ziekten. Ditzelfde verschijnsel ziet men trouwens ook
m de menselijke samenleving en naar het mij voor wil komen, eveneens in de plantenteelt.
Het is niet slechts zaak om er voor te waken, dat de eerder geboekte successen niet verloren gaan; wij moeten onze aandacht ook
richten op de bestrijding van een aantal ziekten, of beter gezegd
groepen van ziekten, welke voortdurend nog ernstige verliezen
aan onze veestapel toebrengen. Als voorbeeld noem ik in de eerste
plaats stofwisselings- en deficiëntieziekten.
Het meer of minder optreden van deze ziekten houdt nauw verband met de ontwikkeling van de veeteelt en de toegepaste landbouwwetenschap. Elke constellatie, ook elke ziektetoestand, is nl. te
beschouwen als het resultaat van de wisselwerking tussen erfelijke
aanleg en milieu. Beide zijn aan verandering onderhevig: door de
selectie wijzigt zich de erfelijke aanleg van onze dieren; door de
voortdurende verandering in de bedrijfsvoering wijzigt zich het
milieu waarin het dier leeft. De gewijzigde situaties zullen altijd
w
eer hoge eisen stellen aan het aanpassingsvermogen van het dier
en deze aanpassing zal niet altijd ongestoord verlopen. In het bijzonder bij de ziekten, welke vooral onder invloed van fokkerij en
bedrijfsvoering ontstaan, zullen veeteeltkundige, landbouwkundige
e
n dierenarts gezamenlijk moeten trachten de moeilijkheden te
overwinnen.
Andere ziekten, welke nog steeds grote offers vragen, zijn o.a. de
°Pfokziekten, enkele varkensziekten en mastitis bij het rundvee.
Hoewel verschillende van deze ziekten aan een ziekteverwekkend
a
gens worden toegeschreven, is voor de bestrijding een behandeling
m
et sera of vaccins veelal niet toereikend en het nemen van hygie
nische maatregelen evenmin. Hoe langer hoe meer komt men dan
°ok tot de overtuiging, dat voor een succesvolle bestrijding andere
We
gen moeten worden bewandeld.
Zo menen bijvoorbeeld sommige onderzoekers, dat bij de bestrijding van mastitis bij het rundvee foktechnische maatregelen niet
kunnen worden gemist. Herhaaldelijk is gebleken, dat voor de bestrijding van de opfokziekten, ook van die welke doorgaans nog
voor infectieziekten worden gehouden, de juiste voeding van het
moederdier en van het jonge dier van zeer veel belang is, evenals
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trouwens de huisvesting. Bij sommige varkensziekten zou het al of
niet aanslaan van een besmetting en het optreden en het verloop
van enkele ziekten wel eens voor een belangrijk gedeelte afhankelijk
kunnen zijn van de huisvesting en van het stalklimaat. Steeds meer
onderzoekingen en praktijkwaarnemingen wijzen ook in die
richting.
Het lijkt er dus op, dat bij het bestrijden van laatstgenoemde
ziekten het accent gelegd wordt op de verhoging van de weerstand
van het individu en wel op andere wijze dan door middel van een
enting. Men kan trachten dit te bereiken door het nemen van foktechnische maatregelen en door middel van beïnvloeding van het
milieu. Het wil mij voorkomen dat, behalve in uitzonderingsgevallen, het foktechnische element in de ziektebestrijding niet een belangrijke plaats in zal nemen. Mogelijk zal verhoging van de weerstand door middel van beïnvloeding van het milieu, meer op de
voorgrond treden. Zulks kunnen wij echter slechts bewerkstelligen,
indien nauwkeurig bekend is welke invloed de verschillende milieufactoren op ziekte en gezondheid hebben en dit is het, waarvoor
ik nader Uw aandacht zou willen vragen. Hoewel het onderscheid
tussen het bevorderen van de gezondheidstoestand en het voorkómen van ziekten niet altijd duidelijk is, zult U uit het hier volgende af kunnen leiden dat ik heden speciaal bij het eerste, het bevorderen van een zo goed mogelijke gezondheidstoestand, stil wil
staan.
Het komt voor, dat gezonde organen of orgaansystemen onder
invloed van het milieu minder goed functioneren. Hoewel het
individu in dergelijke gevallen volkomen gezond kan zijn, verlopen
niet alle fysiologische processen zoals men dat wel zou wensen en er
ontstaat een toestand welke bij een oppervlakkige beschouwing als
ziekte zou kunnen worden aangemerkt, terwijl het in werkelijkheid
gaat om normale reacties van een gezond dier op het milieu. Eén
en ander hoop ik te illustreren aan de hand van een verhandeling
over de variatie van de vruchtbaarheid en daarmee in verband
staande functies onder invloed van enkele uitwendige prikkels.
Het is bekend, dat de vruchtbaarheid van enkele diersoorten
meer of minder sterk afhankelijk is van het jaargetijde. Niet alleen
bij in het wild levende dieren komt dit voor; we zien het ook bij
onze huisdieren. Het schaap en de geit zijn als regel zelfs slechts
enkele maanden van het jaar vruchtbaar. Bij het paard valt eveneens een zeer duidelijke invloed van het seizoen op de vruchtbaarheid waar te nemen. Dit werd voor ons land aangetoond door GROOTENHUIS. Hij constateerde dat de bevruchtingsresultaten in de maanden mei en juni het gunstigst zijn en veel gunstiger dan met name
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in het vroege voorjaar. Het is verder bekend, dat de paarden in de
wintermaanden vaak geheel geen bronst vertonen en ook niet
ovuleren.
Bij het r u n d mogen de verschijnselen iets minder duidelijk zijn,
toch komen ze voor. MERCIER en SALISBURY bestudeerden de vruchtbaarheid bij het rundvee op drie grote Canadese bedrijven en vonden daarbij een significant verschil tussen de bevruchtingsresultaten in de verschillende maanden van het jaar. Februari bleek de
slechtste, juli de gunstigste maand te zijn. ERB en WALDO kwamen
bij een soortgelijk onderzoek, ingesteld aan de hand van de inseminatieresultaten bij rundvee in de staat Washington, tot dezelfde
conclusie. Volgens de verslagen van de Milk Marketing Board is de
conceptionrate, welke op non-return basis wordt vastgesteld, in
Engeland en Wales het gunstigst in de maanden augustus tot en
met november en het slechtst in de maanden februari tot en met
mei. COHEN meent in Israël bij de k.i.-verenigingen zowel in het
vroege voorjaar als in de nazomer een daling in de bevruchtingsresultaten bij r u n d e r e n waargenomen te hebben.
In ons land beginnen de bevruchtingsresultaten bij rundvee,
blijkens de statistieken van de k.i.-verenigingen, in de herfst te
dalen. Deze daling zet zich voort tot in de maand februari. I n maart
beginnen de resultaten te stijgen welke stijging zich voort zet tot in
de maand j u n i . De statistieken laten verder in oktober nog eens
een stijging van de resultaten zien, maar mogelijk is dit laatste niet
een gevolg van een werkelijke vooruitgang van de vruchtbaarheid,
maar van een fout welke bij het verzamelen van de gegevens wordt
gemaakt.
De gemiddelde bevruchtingsresultaten na de eerste inseminatie
zijn bij rundvee in ons land in de maand februari gemiddeld ongeveer 10 % lager dan in de maand juni.
Terloops zij opgemerkt, dat bij het gebruik maken van cijfers ontleend aan de kunstmatige inseminatie, niet uit het oog
mag worden verloren dat technische factoren eventuele verschillen tussen de seizoenen k u n n e n veroorzaken.
Dat zulks althans in ons land waarschijnlijk ook het geval
is, blijkt uit het feit dat de bovengenoemde verschillen in bevruchtingsresultaten over 't algemeen het grootst zijn in die
streken waar 's winters relatief de minste dieren worden geinsemineerd. Dit zal vermoedelijk mede het gevolg zijn van de
omstandigheid dat bij het afnemen van het aantal inseminaties
de werkzaamheden iets minder intensief gericht zijn op het
bereiken van de meest gunstige resultaten. Hierdoor kan echter zeker niet het gehele verschil worden verklaard, want ook
daar waar, zowel in ons land als elders, de inseminaties gelijk-
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matig over het jaar zijn verdeeld, blijven de seizoenverschillen
bestaan. Trouwens, zoals ik reeds heb vermeld, zijn ze ook bij
de natuurlijke dekking geconstateerd (MERCIER en SALISBURY).
De invloed van het seizoen op de voortplanting is niet slechts
merkbaar aan de bevruchtingsresultaten; zowel bij het paard als
bij het r u n d komt vrij veelvuldig voor, dat de dieren in bepaalde
maanden in het geheel geen- of slechts zwakke
bronstverschijnselen
vertonen. H e t uitblijven van de bronst wordt bij paarden en runderen in ons land het meest in de wintermaanden waargenomen.
Exacte gegevens hieromtrent ontbreken echter voorzover mij bekend. COHEN deelt mee, dat in Israël het aantal gevallen van anoestrus bij het r u n d in januari begint te stijgen en dat het lijden in
de maand mei een m a x i m u m bereikt. H i e r n a zou een geleidelijke
daling optreden, welke in de maanden november tot januari een
dieptepunt bereikt.
Hoewel de hier gesignaleerde verschillen in vruchtbaarheid in
de verschillende perioden van het jaar ten dele reeds eeuwen bekend zijn, werden eerst gedurende de laatste decennia onderzoekingen verricht met het doel de oorzaak van deze verschijnselen op
te sporen. Als mogelijke oorzaak kan b.v. gedacht worden aan de
invloed van een eventueel minder juiste voeding of het gebrek aan
lichaamsbeweging gedurende de stalperiode en eventueel ook aan
de invloed van de lage t e m p e r a t u u r in de wintermaanden.
H e t is niet waarschijnlijk, dat de hier gesignaleerde minder gunstige vruchtbaarheid bij paarden en r u n d e r e n in de wintermaanden, veroorzaakt wordt door voedingsfactoren. Men kan op deze
wijze althans geen verklaring vinden voor de duidelijke vooruitgang
van de vruchtbaarheid tegen het einde van de staltijd. I n dit verb a n d kan nog worden opgemerkt dat in Israël tijdens de periode,
waarin het aantal gevallen van anoestrus stijgt, de groenvoederverstrekking beter is dan in de rest van het jaar.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat voedingsfactoren in het
geheel geen invloed zouden hebben op seizoenverschillen. JOUBERT
toonde b.v. aan, dat in Transvaal de voortplanting in de wintermaanden sterk was vertraagd tengevolge van slechte voedingsomstandigheden bij de r u n d e r e n welke onder natuurlijke omstandigheden werden gehouden. Ook in ons land zal mogelijk de voeding
wel enige invloed k u n n e n hebben op de seizoenverschillen. H e t is
echter zeker niet de enige en vermoedelijk ook niet de belangrijkste
factor.
H e t is niet waarschijnlijk, dat de seizoenverschillen in vruchtbaarheid veroorzaakt worden door de lage temperatuur in de wintermaanden. W a n n e e r zulks het geval was, zouden de ervaringen
welke met de open loopstallen werden opgedaan, in dit opzicht
duidelijke taal moeten spreken en dit is niet het geval. Hoge tem-
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peraturen schijnen trouwens veel schadelijker te zijn dan lage. In
de eerder genoemde publikatie van COHEN is b.v. aangegeven, dat
de hoge temperatuur in de nazomer in Israël een sterke daling van
de vruchtbaarheid bij runderen zou veroorzaken. Ook in het zuiden
van de Verenigde Staten en in India zijn soortgelijke ervaringen
opgedaan.
Verondersteld wordt wel dat gebrek aan lichaamsbeweging een
minder goede invloed op de seksuele functies zou hebben. Hoewel
mij hieromtrent bij runderen en paarden geen wetenschappelijke
experimenten bekend zijn, meen ik wel te mogen stellen dat in ons
land dit evenmin als de eerder genoemde voedingsfactoren de verklaring in kan houden voor de minder goede vruchtbaarheid in de
Wintermaanden, omdat de vooruitgang aan het einde van de stalperiode er niet mee valt te rijmen. Bovendien toonde MCDIARMID
a
an, dat de vruchtbaarheid, althans gedurende de eerste lactatiePerioden, normaal was bij een 500 runderen, welke slechts als pink
enige maanden weidegang hadden gehad en verder op stal werden
gehouden met enkele uren per dag enige vrijheid van beweging.
Het is bekend, dat het licht zeer veel invloed heeft op de gertachtsfuncties. In 1932 nam BISSONNETTE waar dat bij de fret, welk
dier onder normale omstandigheden slechts in voorjaar en zomer
bronstig wordt, het optreden van de bronst kan worden vervroegd
door na zonsondergang zesuren kunstlicht toe te dienen. Omstreeks
dezelfde tijd begon men in wetenschappelijke kringen aandacht te
Sc
henken aan het effect, dat kunstlicht gedurende de wintermaanden op de eierproduktie bij kippen heeft. MARSHALL vestigde er in
1937 de aandacht op, dat bij schapen, die van het noordelijk naar
het zuidelijk halfrond werden overgebracht, het bronstseizoen een
half jaar versprong. YEATES slaagde er in schapen in mei bronstig te
la
ten worden, door de verdeling van licht en donker met behulp
Va
n kunstlicht voor de proefschapen net tegengesteld aan die in de
n
atuur te laten verlopen. De proefdieren bleken niet slechts op een
zeer ongewone tijd bronstig te worden, maar ook vruchtbaar te zijn.
Ze
brachten in september volkomen normale lammeren ter wereld.
Nadat BURKHARDT er niet in geslaagd was de anoestrus bij paarden in de winter door het toedienen van gonadotrope hormonen op
£e heffen, probeerde hij dit te bereiken door het toedienen van
kunstlicht. Hoewel het aantal proefdieren niet groot was, liet de
Uitslag omtrent de invloed van deze behandeling geen twijfel best
aan. Vier merries werden vanaf 1 januari tot 9 maart aan een
st
eeds stijgend aantal uren kunstlicht blootgesteld; ze werden reeds
lri
februari en begin maart bronstig, terwijl de acht controledieren
°P één uitzondering na, niet voor eind maart of eind april in oestrus
k a r n e n . De proefpaarden bleken bij deze vervroegde oestrus ook
Ruchtbaar te zijn.
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O p grond van de proeven genomen bij andere dieren lijkt het
mij niet te gewaagd te veronderstellen, dat in ons land de daling
van de vruchtbaarheid in de wintermaanden bij het rund, evenals
het veelvuldig optreden van anoestrus in de stalperiode, o.m. in
verband staat met de variatie van het aantal uren daglicht. MERCIER
en SALISBURY en COHEN hebben, eerstgenoemden voor wat de vruchtbaarheid betreft en laatstgenoemde zowel voor de vruchtbaarheid
als voor het optreden van anoestrus, dezelfde veronderstelling gemaakt.
Dat het seizoen niet slechts invloed kan hebben op de ovariumfunctie, maar ook op de Spermiogenese staat wel vast. ERBenANDREWS vonden in de staat Indiana een teruggang van de spermakwaliteit en van de bevruchtingsresultaten in de maanden juli en
augustus. Zij brachten dit in verband met de zeer hoge zomertemperatuur. I n de maanden juli en augustus zou de gemiddelde temper a t u u r in de streek waar het onderzoek werd verricht 89° F bedragen. SALISBURY meent te hebben waargenomen, dat jonge stieren
meer te lijden hebben van de zomerwarmte dan oude.
Door M C K E N Z I E en BERLINER werd aangetoond, dat de Spermiogenese bij de ram buiten het normale bronstseizoen niet geheel tot
stilstand komt, maar wel sterk is geremd. Hetzelfde constateerde
BISSONNETTE bij de fret. Bij beide diersoorten bleek de Spermiogenese even gunstig op het licht te reageren als de ovariumfunctie bij
het vrouwelijk dier. De grote invloed van de belichting op de Spermiogenese bij r a m m e n werd ook op overtuigende wijze aangetoond
door ORTAVAN en THIBAULT. KIHLSTRÖM constateerde bij konijnenrammen, dat het gehalte van het spermaplasma aan ant-agglutin
steeg onder invloed van het toedienen van een toenemend aantal
uren kunstlicht.
Hoewel dit zeker niet zonder meer mag worden aangenomen,
kan toch evenmin de mogelijkheid worden uitgesloten, dat ook bij
hengsten en stieren de Spermiogenese en de vruchtbaarheid
mede
onder invloed staan van het licht. Zelf heb ik wel de indruk gekregen, dat in ons land sperma van stieren in de wintermaanden vaak
meer afwijkingen vertoont dan in de zomer. Deze bevinding steunt
evenwel niet op exacte waarnemingen en ook al was dit het geval,
dan zou het nog voorbarig zijn deze zonder meer met het licht oi
andere klimatologische toestanden in verband te brengen.
Door de dieren aan verschillende belichtingstijden bloot te stellen, moet het mogelijk zijn om de eventuele invloed van de lichtprikkels op de Spermiogenese en op de vruchtbaarheid van b.v.
stieren vast te stellen. Door gebruik te maken van het diepvriezen
van sperma moet het eveneens mogelijk zijn om met vrij grote zekerheid uit te maken of de daling van de bevruchtingsresultaten bij
r u n d e r e n in bepaalde maanden mede aan de invloed van de stier

517
moet worden toegeschreven. Mocht een dergelijke oorzaak aangetoond kunnen worden, dan zou diepvriessperma, gewonnen in het
gunstige jaargetijde, aangewend kunnen worden om te trachten
verbetering in de bevruchtingsresultaten in de ongunstige periode
te bewerkstelligen.
Hoewel het diepvriesprocedé op zichzelf enige achteruitgang
van de bevruchtingscapaciteit van het zaad meebrengt, lijkt het mij
n
iet geheel onmogelijk dat deze methode in ons land enige kans
°p daadwerkelijke verbetering van de bevruchtingsresultaten gedurende de wintermaanden geeft. In streken waar de seizoenverschillen nog groter zijn dan in ons land, hetgeen b.v. in subtropische
er
* tropische gebieden het geval schijnt te zijn, biedt deze methode
Jtteer k a n s 0 p s u c c e S ) b.v. daar, waar zoals reeds werd vermeld,
blijkbaar onder invloed van de grote hitte de bevruchtingsresultaten in de zomer sterk zouden dalen, hetgeen althans mede
door de achteruitgang van spermakwaliteit kan worden veroorzaakt.
Hoewel het niet vaststaat dat de oorzaak van de minder goede
bevruchtingsresultaten bij rundvee in de winter in ons land mede
N de stier moet worden gezocht, is het m.i. dus toch reeds van bela
ng met deze mogelijkheid enige rekening te houden en met het
°°g hierop een eventuele voorraad diepvriessperma bij voorkeur
aa
n te leggen in een periode met gunstige bevruchtingsresultaten
eri
niet in de maanden november tot en met maart zoals nu nog al
eens gebruikelijk is.
Ik noemde reeds dat MARSHALL er de aandacht op vestigde, dat
~*1} schapen het bronstseizoen bij vervoer naar de andere zijde van
a
e evenaar een half jaar versprong. Had het transport op een geSc
hikt tijdstip plaats, dan betekende dit dat de dieren in plaats
van één maal per jaar, twee maal per jaar wierpen; had het transPort op een ongunstig moment plaats, dan was het gevolg, dat de
gieren extra lang gust bleven. Hoewel bij runderen de vruchtbaarheid veel minder van het seizoen afhankelijk is dan bij schapen, is
^ef toch niet onmogelijk dat bij export van ons rundvee naar het
?uidelijk halfrond reacties op kunnen treden. In dit verband is het
^teressant te vermelden, dat een importeur van ons vee uit ZuidAl
*ierika mij eens meedeelde, dat de dragend geïmporteerde dieren
**a het eerste afkalven vaak zeer moeilijk opnamen. Wanneer men
Jachtige dieren wenst te ontvangen, zou het in dergelijke situaties
C'Verwegingverdienen de voorkeur te geven aan het exporteren van
^erfst-kalvende dieren. De volgende dracht zou dan aan kunnen
Va
ngen in een periode, die met onze zomer overeenkomt en dus
ysiologisch gunstig voor de bevruchting kan worden genoemd.
, Een dergelijke handelwijze zal natuurlijk alleen in aanmerking
°nien wanneer er geen contra-indicaties bestaan, b.v. in de vorm
a
n voedselschaarste en/of zeer hoge temperaturen in het seizoen,
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waaraan men op grond van eerder genoemde overwegingen de dieren bij voorkeur zou willen laten dekken of insemineren.
T o t n u toe hebben wij onze gedachten hoofdzakelijk bepaald
bij de met het seizoen wisselende bevruchtingskansen. H e t ligt voor
de hand, dat ook andere met de voortplanting samenhangende processen of functies onder invloed staan van het seizoen. Zo constateerde b.v. HAMMOND in Engeland, dat paarden, welke in het vroege
voorjaar moesten werpen, gemiddeld twintig dagen te lang en die
welke in de maand juni moesten werpen, gemiddeld tien dagen
te kort droegen.
ILANIC constateerde in Joegoslavië soortgelijke verschillen in
draagtijd bij paarden, al waren deze minder groot dan die welke
HAMMOND vaststelde. Volgens ILANIC waren de verschillen in draagtijd het grootst bij de Lippizaner (8 dgn.) en het kleinst bij de Arabier (3 dgn.).
Volgens YEATES zouden H O W E L L en ROLLINS gevonden hebben,
dat de totale variatie van de lengte van de draagtijd bij Arabische
paarden voor 44 % bepaald wordt door het seizoen. ILANIC is van
mening, dat de oorzaak van de verschillende draagtijden gezocht
moet worden in de voeding, de beweging en het verschil in intensiteit van de levensprocessen in zomer en winter onder invloed van
het verschil in daglengte. HAMMOND is daarentegen van mening dat
speciaal het licht de werkzame factor is; hij veronderstelt dat onder
invloed van het licht de implantatie van de vrucht in de uterus in
de winter veel trager geschiedt dan in de zomer. De vrucht zou
's winters enige tijd in de uterus blijven rusten zonder zich verder
te ontwikkelen. I n de zomermaanden zou een dergelijke tijdelijke
stilstand in ontwikkeling niet voorkomen. Deze mening is mede
gebaseerd op de wetenschap, dat bij sommige knaagdieren, en bijvoorbeeld bij de nerts, de draagtijd tengevolge van dit verschijnsel
onder invloed van het seizoen zeer sterk kan variëren.
Aangezien, zoals uit het voorgaande blijkt, het seizoen invloed
heeft op verschillende processen de voortplanting betreffende, Hg1
het wel enigszins in de lijn der verwachtingen, dat men ook gemeend heeft een seizoeninvloed waar te k u n n e n nemen op de melkproduktie omdat deze, evenals de voortplanting, mede onder i n "
vloed staat van de activiteit van de hypofyse. H e t zal duidelijk zij*1
dat ik hier met een eventuele seizoeninvloed op de grootte van de
melkproduktie, niet het oog heb op met het seizoen wisselende voedingsomstandigheden, maar op een specifieke invloed van het jaa r '
getijde, onafhankelijk van de voeding.
Verder is wel enig verband tussen het seizoen en het aantal doodgeboren kalveren geconstateerd. WITHERS heeft b.v. medegedeelddat in de wintermaanden het percentage doodgeboren kalveren bij
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vaarzen ± 7,5 zou bedragen; in de zomermaanden daarentegen niet
meer dan ± 3,5. Voor oudere runderen waren deze percentages
achtereenvolgens ongeveer 3 en 1,9. Het zwaar afkalven kwam bij
eerste kalfskoeien in de maanden oktober t/m februari ook ééns
zoveel voor als in de periode maart t/m september. Bij oudere dieren
scheen het seizoen evenwel geen invloed op de frequentie van het
zwaar afkalven uit te oefenen. WITHERS zegt niet aan welke milieufactoren deze verschillen moeten worden toegeschreven. Mogelijk
ishet gebrek aan lichaamsbeweging tijdens de staltijd in dezen niet
onbelangrijk.
Temeer nu er sprake van is om het aantal doodgeboren kalveren
en het meer of minder gemakkelijk afkalven in de fokwaardebeoordeling te betrekken, is het van belang om na te gaan of ook in
°ns land deze verschijnselen zo sterk afhankelijk zijn van het seizoen.
Uit het voorgaande is gebleken, dat het seizoen en althans in de
streken met gematigd klimaat met name ook het licht veel invloed
kan hebben op de voortplanting en daarmee in verband staande
functies. Het is niet mijn bedoeling om uitvoerig stil te staan bij
°-e vraag op welke wijze de lichtprikkels hun werking uitoefenen.
Met betrekking tot dit punt volsta ik met de mededeling, dat de
verschillende onderzoekingen hebben laten zien, dat de lichtprikkels door het oog worden opgenomen, vandaar langs de zenuwbanen naar de hypothalamus gaan en van de hypothalamus naar de
hypofyse worden overgebracht. Een recente publikatie van DONOVAN
£ n VAN DER WERFF TEN BOSCH doet veronderstellen, dat althans
°ij de fret het licht niet rechtstreeks als bevorderende prikkel werkt
"War dat het een remmende invloed van de hypothalamus op de
hypofyse wegneemt. Deze bevinding is geheel in overeenstemming
m
e t waarnemingen, welke werden gedaan bij kinderen waarbij
de hypothalamusfunctie door tumorvorming was gestoord. In dergelijke gevallen trad de puberteit nl. zeer vroeg op.
Het is merkwaardig, dat de ene diersoort geheel anders op lichtPjikkels reageert dan de andere. Bij het paard kan de bronst worden vervroegd door de dieren aan een steeds langer durende benefiting bloot te stellen, terwijl schaap en geit juist bij het afnemen
van de belichtingstijd in oestrus komen. Ook reageren de verschilfende rassen van één diersoort verschillend op het seizoen. Zo hebhen we gezien, dat volgens ILANIC de draagtijd bij het éne paardenras
in sterker mate door het seizoen beïnvloed wordt dan bij het
a
ndere. YEATES zegt, dat bij schapenrassen, welke afkomstig zijn uit
noordelijke streken waar het voorjaar uiteraard laat intreedt, de
br
°nstperiode laat in de herfst begint en kort duurt. Bij schapenrassen, welke oorspronkelijk in meer zuidelijke streken thuis horen,
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zoals de Spaanse Merino, zou de bronst vroeger in de herfst beginnen op te treden, terwijl het bronstseizoen ook langer zou duren.
Deze verschillen tussen de rassen zouden althans ten dele blijven bestaan, wanneer ze onder dezelfde uitwendige omstandigheden worden gehouden. De wijze waarop de dieren op de seizoeninvloeden
en in dit geval vermoedelijk in 't bijzonder ook op de lichtprikkels
reageren, is dus erfelijk bepaald. Een verklaring van deze erfelijk
bepaalde reactie op de lichtveranderingen wordt gezocht in de
veronderstelling, dat bij de natuurlijke omstandigheden waaronder
de rassen zich gedurende ontelbare generaties hebben ontwikkeld,
slechts de in het gunstige jaargetijde geboren dieren in het leven
bleven. U zult echter ongetwijfeld met mij van mening zijn, dat
deze gedachte in feite geen verklaring inhoudt voor de hier besproken verschijnselen.
Hoewel enkele onderzoekers een andere opvatting huldigen,
wordt tot nu toe vrij algemeen aangenomen, dat de reactie van het
dier op lichtprikkels binnen bepaalde grenzen minder afhangt van
de sterkte van de lichtbron, dan van de duur van de belichting.
Vooral de verandering in de totale belichtingstijd lijkt invloed te
hebben. Het effect is verder niet aan licht van een bepaalde golflengte gebonden; het gehele zichtbare spectrum is werkzaam, al
schijnt er wel enig verschil in werkzaamheid te zijn tussen het licht
van de verschillende golflengten.
Merkwaardig genoeg is in de literatuur vrijwel niets vermeld
omtrent experimenten betreffende de invloed van het licht op de
geslachtsfuncties van rundvee. Evenmin is bekend welke invloed
de gebruikelijke stalverlichting eventueel op de fysiologische reacties heeft. Tijdens de voorbereiding van deze rede kwam mij ter
ore, dat momenteel in ons land belichtingsproeven bij koeien worden genomen en heb ik kunnen constateren, dat in Frankrijk door
ORTAVAN de invloed van het licht op de Spermiogenese bij stieren
wordt nagegaan.
Op grond van allerlei onderzoekingen, welke hiervóór ten dele
zijn gerefereerd, lijkt het mij niet onmogelijk, dat de stalverlichting
invloed kan hebben en dat bij een gericht gebruik zelfs bepaalde
gunstige reacties kunnen worden opgewekt, zoals bevordering van
bronst, ovulatie of Spermiogenese en onder bepaalde voorwaarden
misschien zelfs een enigszins bevorderende werking op de melkproduktie en op de geboorte. Bij verschillende onderzoekingen bij
andere diersoorten, welke hiervóór werden gerefereerd, werd gewerkt met een verlichting, die in sterkte zeker niet in belangrijke
mate van een goede stalverlichting afweek.
Tot nu toe hebben wij onze gedachten hoofdzakelijk bepaald bij
de invloed van het seizoen op de voortplanting. Ik zou nu nog een
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ogenblik met U stil willen staan bij enkele andere uitwendige prikkels welke invloed op de voortplanting k u n n e n hebben.
Bij de kunstmatige inseminatie bij runderen is gebleken, dat de
inseminatie onder rectale geleiding uitgevoerd, gemiddeld meer
kans op succes biedt dan de speculum methode. Verder is b.v. herhaaldelijk gebleken, dat inseminatoren, die op volkomen vergelijkbare wijze in dezelfde k.i.-vereniging werken, zeer verschillende resultaten k u n n e n bereiken. Met het zoeken van een verklaring
voor deze verschijnselen kwam men aanvankelijk niet veel verder
dan de o p praktijkwaarnemingen rustende veronderstelling, dat
een rustige en voor het dier niet onaangename werkwijze de resultaten ten goede kwam. Door de onderzoekingen verricht door
VANDEMARK, MOELLER en H A Y S in Urbana (V.S.) lijkt men echter
Wel iets dichter bij de oplossing van dit probleem te zijn gekomen.
ùeze onderzoekers n a m e n waar, dat bij het r u n d zowel onder invloed van een inseminatie, als onder invloed van een natuurlijke
paring, uterus-contracties worden opgewekt; door deze contracties
sou het sperma snel naar de eileiders getransporteerd worden, aldaar de bevruchting plaats kan hebben. Deze contracties zouden
Worden geremd of zelfs in het geheel niet optreden, wanneer vlak
van te voren epinefrine werd toegediend. Mede op grond van proeven verricht met uteri in vitro, nemen de onderzoekers aan, dat
de uterus-contracties worden opgewekt onder invloed van het hormoon Oxytocine. Bij een niet op de juiste wijze uitgevoerde inseminatie zou een tegengesteld werkend hormoon, adrenaline, in de
Cl
rculatie komen; dit zou het tot stand komen van uterus-contracties
verhinderen en de kans o p bevruchting doen dalen.
Dat mogelijk ook andere uitwendige prikkels invloed k u n n e n hebben op het resultaat van de inseminatie, blijkt uit het volgende:
Russische onderzoekers zouden geconstateerd hebben, dat de bevruchtingskansen stegen wanneer de inseminatie bij schapen direct
gevolgd werd door een paring met een steriele ram. Volgens het
v
erslag dat THIBAULT van deze onderzoekingen heeft gegeven, zou
deze stijging van de bevruchtingskansen zelfs 20 % bedragen. P I T MANEN heeft, eveneens volgens THIBAULT, in 1955 aangetoond, dat
bi
j zeugen de ovulatie onder invloed van een paring met een geVa
sectomiseerde beer kan worden bevorderd. MARION en medewerkers vonden dat ook bij het r u n d de ovulatie door het plaats
vinden van een paring werd beïnvloed en wel vervroegd. O p grond
van de eerder genoemde onderzoekingen van VANDEMARK en anderen, is het niet onwaarschijnlijk, dat ook deze effecten tot stand
komen onder invloed van het vrijkomen van Oxytocine tijdens of
omstreeks het moment van inseminatie of paring.
T e n slotte merk ik nog op dat verschillende onderzoekers succesVolle proeven hebben gedaan betreffende de invloed van de wijze
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van behandeling van het dier op de potentie, speciaal bij stieren en
hengsten. Vrijwel al deze onderzoekingen hebben op ondubbelzinnige wijze aangetoond, dat de wijze, waarop met de dieren wordt
omgegaan, zeer veel invloed heeft op libido en zaadproduktie.
Uit de onderzoekingen en waarnemingen, welke door mij zijn
gerefereerd blijkt, dat er geen twijfel kan bestaan omtrent de vraag
of klimaatfactoren en wel met name het licht en diverse nerveuze
prikkels invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid en aanverwante functies.
Er is voldoende reden om aan te nemen dat klimaatfactoren en
eventuele andere uitwendige prikkels eveneens invloed hebben op
andere fysiologische functies. Als voorbeeld zou ik kunnen wijzen
op het verband dat er bestaat tussen het stalklimaat en de gezondheid en de produktie bij rundvee; tussen stalklimaat en groei en
het voederverbruik bij varkens en mogelijk ook tussen het stalklimaat en het optreden en het verloop van verschillende besmettelijke en andere ziekten bij varkens en bij jonge dieren. Ook is het
niet onmogelijk dat het (stal)klimaat invloed heeft op het optreden
van een meer of minder goede immuniteit na een enting met b.v.
mond- en klauwzeer-vaccin. Enkele ervaringen welke onderzoekers
opdeden bij laboratorium-dieren en bij entingen verricht bij grote
huisdieren in de tropen, geven voldoende grond aan deze veronderstelling.
De dierziektebestrijding heeft reeds grote vorderingen gemaakt.
Het is voor de veehouderij en vooral ook voor de veefokkerij van
veel belang dat wij ons bij het streven naar het bevorderen van een
zo goed mogelijke gezondheid van onze dieren, meer dan voorheen
richten op beïnvloeding van het milieu en in het bijzonder ook op
het scheppen van het juiste (stal)klimaat. Ook met het oog op de
stalbouw is nadere bestudering van de invloed welke deze milieufactoren op gezondheid en produktie hebben, noodzakelijk.
Het is mijn bedoeling geweest hierop bij deze gelegenheid de
aandacht te vestigen.
Aan het einde van deze rede gekomen spreek ik mijn eerbiedige
dank uit jegens Hare Majesteit de Koningin, die mij tot hoogleraar
heeft willen benoemen.
Dat Gij leden van het Bestuur, mij voor deze benoeming hebt
willen voordragen, stemt mij tot grote erkentelijkheid. Ik hoop het
vertrouwen, dat Gij in mij hebt gesteld, niet te zullen beschamen.
Dames en Heren Hoogleraren,
Ik acht het een eer in Uw midden te zijn opgenomen. Vanaf de
eerste kennismaking werd ik getroffen door de prettige stemming
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en door de aangename wijze waarop U allen mij bent tegemoet getreden.
Hooggeleerde De Jong,
In de jaren, welke achter ons liggen, heb ik reeds geregeld contact met U gehad en ik heb daarbij veel van U geleerd. Wanneer
zich voor mij bij de uitoefening van mijn nieuwe functie moeilijke
vragen voordoen, zal ik in vele gevallen gaarne een beroep doen op
Uw grote ervaring. Ik twijfel er niet aan of U zult mij, voorzover
dit in Uw vermogen ligt, van advies willen dienen en ik stel dit zeer
op prijs.
Zeergeleerde De Groot,
Gaarne zeg ik U dank voor de vele aanwijzingen welke ik van
U heb mogen ontvangen.
Op dit moment gaan mijn gedachten uit naar mijn vroegere leermeesters en wel in het bijzonder naar wijlen prof. VAN DER PLANK,
die door zijn zeer persoonlijke beoordeling van de verschillende
problemen, niet slechts van die, welke op de veeteelt betrekking
hebben, zoveel tot de vorming van zijn leerlingen heeft bijgedragen.
Hooggeachte Rijssenbeek,
De vrijheid, welke U mij tijdens het uitoefenen van mijn werk
steeds heeft gelaten, heb ik zeer gewaardeerd. Ik hoop en verwacht
m de toekomst nog veel contact te mogen hebben met U en met
Uw dienst, met name ook met de Rijksveeteeltconsulenten met wie
*k reeds zo veel en op een zo prettige wijze heb samengewerkt.
Leden van de Wetenschappelijke Staf van onze Hogeschool of
Verbonden aan instellingen, werkzaam op aanverwant terrein,
Slechts zelden kunnen wetenschappelijke vraagstukken door één
Persoon of zelfs door de staf van één instituut worden opgelost. Ik
hoop bij mijn werk dan ook vaak een beroep op U te mogen doen
e
n ben gaarne bereid U waar mogelijk met raad en daad bij te staan.
Besturen van organisaties en instellingen werkzaam op het gebied van de fokkerij en de gezondheidszorg,
Ter wille van mijn eigen oriëntatie en ter wille van onderwijs
e
n onderzoek hoop ik de samenwerking, welke ik in het verleden
r
eeds met enkele van Uw organisaties mocht hebben, te bestendigen, tot stand te brengen of zo mogelijk nog uit te breiden.
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Dames en Heren Studenten,
Het geven van onderwijs acht ik een zeer belangrijk deel van mijn
taak. Bij dit onderwijs hoop ik U verschillende malen te kunnen
brengen tot de grens van het weten om U te bewegen zelf de problemen dieper te overdenken en eventueel ook te onderzoeken. Ik
hoop, dat ons contact niet tot het technisch-wetenschappelijke beperkt zal blijven.
Personeel verbonden aan de Afdeling Veeteelt,
Met geen der hiervoor genoemde personen zal ik zo geregeld
samenwerken als met U. Vandaar dat ik Uw toewijding bij het werk
en Uw kameraadschap zeer waardeer.
Ik heb gezegd.

33. DE E E N H E I D VAN H E T RECHT,
ENKELE BESCHOUWINGEN OVER
S P E C I A L I S A T I E IN DE R E C H T S W E T E N S C H A P
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE RECHTS- EN STAATSWETENSCHAPPEN VAN DE
WESTERSE GEBIEDEN AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 25 FEBRUARI 1958 DOOR

MR.J. M. POLAK

Mijne Heren Bestuurderen van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Leden van de Wetenschappelijke
Staf,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij
allen, die hier aanwezig zijt,
Zeer geachte toehoorders,
De zojuist totstandgekomen Pachtwet zal eerlang een plaats krijgen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Minister SAMKALDEN heeft
dat zowel bij het mondeling overleg met de Commissie van Voorbereiding als in de openbare vergadering van de Tweede Kamer
ttiedegedeeld1, en daarmee hebben verschillende afgevaardigden
zich verenigd 2 . Van eenstemmigheid kan men echter niet spreken.
Er zijn ook stemmen opgegaan om de bestaande toestand te handhaven. Verwonderlijk is dit niet. Is ook niet het ministeriële standPunt dat aan de Pachtwet 1937 ten grondslag heeft gelegen, geheel
a
nders? We lezen in de Memorie van Toelichting van toen dat bewust de vorm van een afzonderlijke wet is gekozen. „De gekozen
vorm — aldus Minister VAN SCHAIK — biedt de mogelijkheid vrijwel
"et geheele materiëele en formeele recht, dat de pachtverhouding
beheerscht, in één enkele wet samen te vatten. Voorts leent een speC1
ale pachtwet zich gemakkelijker tot wijziging, indien daaraan
eerlang behoefte mocht komen te bestaan 3 ". En in de Memorie van
Antwoord kon de Regering een vrij algemene instemming met haar
st
andpunt constateren 4.
Hoe is deze wijziging van inzicht te verklaren? Wil het nieuwe
burgerlijk Wetboek, dat, naar we hopen en verwachten, binnen afzienbare tijd van kracht zal worden, meer omvatten dan het bestaande? Zo is het inderdaad. Prof. MEIJERS —de ontwerper van
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het nieuwe wetboek — heeft jarenlang in woord en geschrift verzet
aangetekend tegen de neiging van de wetgever om wetten die in
hoofdzaak burgerlijk recht bevatten, buiten het Burgerlijk Wetboek
te houden. In 1938,wanneer het honderdjarig bestaan van het Burgerlijk Wetboek wordt gevierd, klaagt hij er over dat de wetgever
zo onverschillig staat tegenover de vraag waar een regeling wordt
opgenomen; alleen de vraag of zij tot stand komt, heeft de aandacht.
Hij wijst o.a. op de zojuist tot stand gekomen Pachtwet en verzucht
dat we wel ver zijn afgedwaald van de grondgedachte der codificatie:
het burgerlijk recht zoveel mogelijk in één wetboek 5.
Het is niet te verwonderen dat MEIJERS — in 1947 geroepen een
nieuw Burgerlijk Wetboek voor te bereiden 6 — van stonde af aan
het herstel van de door afbrokkeling geschonden burgerrechtelijke
codificatie heeft voorgestaan. In een rede die hij heeft uitgesproken
in de Ridderzaal te 's-Gravenhage op 8 mei 1948 vermaant hij dat
wij voorzichtig moeten zijn met het uiteenrijten van het burgerlijk
recht, omdat het gevaar bestaat dat bepaalde onderdelen van elkander vervreemd geraken; een gevaar, omdat die onderdelen niet goed
gekend kunnen worden, wanneer zij niet in onderlinge samenhang
en verwantschap behandeld en bestudeerd worden 7 . In 1953 krijgt
MEIJERS ampel de gelegenheid zijn denkbeelden te ontvouwen. In
dat jaar legt Minister DONKER aan de Tweede Kamer reeksen vraagpunten over het nieuwe Burgerlijk Wetboek voor 8 . Bij de parlementaire behandeling van die vraagpunten duikt steeds weer de
door MEIJERS bestreden neiging van juristen op om bepaalde onderdelen van burgerlijk recht buiten het Burgerlijk Wetboek te houden. Telkens keert MEIJERS — daarin bijgestaan door Minister DONKER — zich met kracht tegen deze betogen. Een kracht, die zo duidelijk voelbaar is, dat we beseffen dat het hier om bijzonder belangrijke dingen gaat. Ik citeer slechts enkele passages 9. Diegenen die
pleiten voor een afzonderlijk Wetboek van Koophandel 10 en afzonderlijke wetten op het terrein van de zgn. industriële eigendom n, wordt het volgende tegengevoerd: „Er zijn deskundigen, die
het voortbestaan van afzonderlijke regelingen buiten een algemeen
wetboek verdedigen. Dit standpunt ligt geheel op één lijn met het
oordeel van deskundigen op ander gebied, die ieder voor de eigen
materie een aantal andere onderwerpen buiten het Burgerlijk Wetboek wensen te zien gelaten. Zou dit standpunt worden gevolgd, dan
zouden b.v. ook het kinderrecht, het pachtrecht, het bouwrecht, het
recht van de coöperatieve vereniging en het arbeidsrecht in afzonderlijke wetten blijven of worden geregeld 12". In de Tweede Kamer
zegt MEIJERS: „Ik wens hier toch te waarschuwen tegen het stelsel»
dat ook in het burgerlijk recht bij velen zo doordringt, nl. tegen het
stelsel, dat men meent, dat alles moet opgaan in detailkennis en dat
wij specialisten nodig hebben, die bij de tegenwoordige arbeidsverdeling know more and more about less and less. Het is nodig, dat
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ieder voor zijn speciale gebied een nauwkeurige speciale kennis
heeft, maar laten wij toch ook niet vergeten het grote belang van
een synthese. Wij moeten trachten het geheel te overzien. Dit is
voor het burgerlijk recht alleen mogelijk, wanneer het in één Burgerlijk Wetboek zo overzichtelijk als mogelijk is, is geregeld 13".
Het moge nu wel duidelijk zijn wat de ontwerper van ons nieuwe
Burgerlijk Wetboek — daarin gevolgd door allen die zijn werk
voortzetten u — wenst, er blijven nog verschillende vragen open. Zo
rijst al dadelijk de vraag hoe het moet gaan met die onderdelen van
de naar het Burgerlijk Wetboek over te brengen wetten, die niet
van zuiver privaatrechtelijke aard zijn. Laten we weer de Pachtwet
als voorbeeld nemen. Deze bevat ook bepalingen van rechterlijke
organisatie, burgerlijk procesrecht en administratief recht; we behoeven maar te denken aan de regelen die betrekking hebben op
de pacht- en grondkamers. Het staat vast dat dergelijke bepalingen
geen onderdak krijgen in het Burgerlijk Wetboek. Zij zullen moeten
verhuizen naar de Wet op de Rechterlijke Organisatie, het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en een aparte administratiefrechtelijke wet 15 . Het ligt voor de hand dat de voorstanders van een
ei
gen Pachtwet tegen „een dusdanige versnippering van het pachtrecht" bezwaren hebben 16. Naar hun mening gaat op die manier
de eenheid en de overzichtelijkheid van het pachtrecht verloren.
Bezwaren die ook de deskundigen op andere — min of meer autonome _ terreinen van het recht naar voren brengen 17.
MEIJERS heeft de betekenis van deze bezwaren niet onderschat,
" i j heeft alleen deze betekenis niet zo hoog aangeslagen dat hij afstand wilde doen van zijn beginsel: burgerlijk recht in het Burgerlijk Wetboek 18. Daar vaststaat dat de hier bedoelde wetten voornamelijk privaatrecht bevatten, moet dit privaatrechtelijke karakter de doorslag geven. De verbreking van de eenheid en overzichtehjkheid zou volgens DONKER en MEIJERS kunnen worden tegengegaan door het uitgeven van boekjes, die een dergelijke samenhangende materie bevatten 19. Voor wat de pacht betreft, is deze suggestie door het lid van de Tweede Kamer Mej. ZEELENBERG overgenomen 2».
Ik sprak van eenheid en overzichtelijkheid als van gelijke zaken.
Pit isook wel te verdedigen. Vat men immers de eenheid op als een
formele categorie, dan is daarmede zo ongeveer hetzelfde bedoeld
a|s met overzichtelijkheid. Maar men kan de eenheid ook in mater i e zin verstaan. Doet men dat, en vraagt men vervolgens zich af,
°f in de hier besproken gevallen van pachtrecht, handelsrecht en
recht van de industriële eigendom, sprake is van een eenheid, dan
oenadert men de kern der zaak. Immers zo is het: de voorstanders
van een afzonderlijk pachtrecht, handelsrecht en recht van de in-
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dustriële eigendom naar de vorm zijn er veelal van overtuigd, dat
deze zelfstandigheid ook naar de inhoud aanwezig is; juist de materiële eenheid eist volgens hen een eenheid naar vorm. Het duidelijkst blijkt dat wel ten aanzien van het handelsrecht, dat volgens
sommigen daarom in een afzonderlijk wetboek — het Wetboek van
Koophandel — moet worden gehandhaafd, omdat tussen burgerlijk
recht en handelsrecht wezenlijke verschillen zijn aan te wijzen 21.
Het kan hier de plaats niet zijn dit oude vraagstuk uitvoerig te
gaan onderzoeken. Ik moge daarom volstaan met de mededeling dat
zowel in als buiten onze volksvertegenwoordiging een communis
opinio bestaat dat niet zodanige verschillen zijn aangewezen, dat een
eigen plaats voor het handelsrecht verantwoord is22. Het is weer
23
MEIJERS die dit het duidelijkst heeft aangetoond .
Toch is hiermede de discussie niet gesloten. Het met de jaren in
hartstocht stijgende betoog van de handelsrechtkenner LICHTENAUER,
eerst neergelegd in belangwekkende juridische geschriften 24, laatstelijk uitgedragen bij de behandeling van de justitie-begroting in
de Eerste Kamer 25 , verdient nadere aandacht. Vindt immers zijn
filippica tegen het „unificerend streven" 26 van de ontwerper van
het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tegen de „meerderwaardigheidsgevoelens van de stelselbouwers op Romanistische grondslag" 27 geen
weerklank bij vele juristen die — zoals dat in juridisch vakjargon
heet —geen civilisten zijn? Beoefenaren van administratief recht,
van belastingrecht, arbeidsrecht, sociaal-economisch recht, mogelijk
ook van agrarisch recht, worden bij tijd en wijle geconfronteerd
met het probleem van de verhouding van hun wetenschap tot die
van het privaatrecht en komen dan veelal tot de slotsom dat hun
wetenschap recht heeft op een eigen, autonome plaats naast het
privaatrecht 28 . Het wil mij voorkomen dat het nuttig kan zijn aan
dit verschijnsel enige —allerminst op volledigheid aanspraak makende — beschouwingen te wijden. Ik betrek daarin — zoals uit de
zojuist gegeven voorbeelden blijkt — ook onderdelen van de rechtswetenschap, die tot het publieke recht plegen te worden gerekend.

Over de tegenstelling privaatrecht/publiekrecht is heel veel ge"
schreven, maar men kan bepaald niet zeggen dat eenstemmigheid
is bereikt. Zie ik goed, dan trekt het vraagstuk in deze tijd ook niet
meer sterk de belangstelling 29 . Hoe dit ook zij, men kan op goede
gronden de stelling verdedigen, dat in oorsprong alle recht privaatrecht was. Typisch publiekrechtelijke materies als het strafrecht en
het staatsrecht hebben zich uit het privaatrecht losgemaakt en zij n
een afzonderlijk bestaan gaan leiden; aan de rechtshistoricus kan
worden overgelaten te onderzoeken wanneer deze afsplitsing heeft
plaats gehad »o. Deze differentiatie is verder gegaan, zowel binnen
het privaatrecht als het — nieuwere — publiekrecht. Voor een be-
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langrijk deel mag men dit verschijnsel zonder twijfel als volgt verklaren.Het ingewikkelder worden van de maatschappelijke verhoudingen noopte tot uitbreiding en verfijning van de noodzakelijke rechtsregels. En daarvan is het begrijpelijke gevolg dat op het terrein
van het recht specialisatie kon en moest ontstaan. De geschiedenis
van het handelsrecht bevestigt dit 31 .
Nu kan specialisatie —zoals wij allen weten —licht leiden tot
overschatting van het specialisme 32. Toch geloof ik niet dat deze
algemeen menselijke eigenschap reeds afdoende dit streven naar
autonomie verklaart. Er zijn — zo meen ik — belangrijkere redenen
te vinden. Laat ik ze duidelijkheidshalve dadelijk vermelden om ze
daarna kort toe te lichten: ingrijpende wijzigingen van de maatschappelijke verhoudingen en conservatisme van de jurist.
Het is al meermalen opgemerkt —ook vanaf deze plaats door
wijn beide voorgangers _ dat het privaatrecht van 1838 op een geheel andere maatschappelijke structuur betrekking had dan thans
het geval is33. Mijn naamgenoot heeft de ontwikkeling van het contract gedurende de laatste eeuw onder de veelzeggende titel „Het
geleide contract" geschetst34. SAMKALDEN wees in zijn inaugurele
r
ede op het inschakelen van privaatrechtelijke rechtspersonen om
collectieve belangen in de agrarische wetgeving te behartigen 35 .
Ook andere civielrechtelijke begrippen, zoals met name de eigendom, ondergingen de invloed van maatschappelijke wijzigingen 36.
Al die betogen hebben een gemeenschappelijk kenmerk. Zij wijzen op de toenemende invloed van het algemeen belang, wat — juridisch — resulteert in het in omvang en kracht toenemen van het publiekrecht. Nu is het naar mijn mening niet te ontkennen dat het
Privaatrecht en zijn beoefenaren niet steeds in staat zijn geweest
deze ontwikkeling op de voet te volgen en te integreren. Begrijpelijk isdit wel. Voor een deel is hieraan niet vreemd een flinke dosis
conservatisme. Conservatisme in tweeërlei opzicht. In de eerste
Plaats in algemene — spraakgebruikelijke — zin. Men gelooft niet
st
eeds in de duurzaamheid van de nieuwe constructies. Maar ook
conservatisme in meer juridische zin, omdat men — ten onrechte —
beende dat men met de bestaande, veelal Romeinsrechtelijke, begrippen de nieuwe rechtsfiguren beheersen kon 37. Een onvoldoende aanpassing die zich overigens niet slechts aan de grenzen van het
Privaatrecht manifesteerde. Ook daar waar 100% privaatrecht aanwezig is, kost het de civilist moeite zo nodig afstand te doen van de
geijkte begrippen, zulks ter wille van de maatschappelijke werkelijkheid »s. Men begrijpt dat deze instelling verlies betekent. Vertes van terreinen, waar de specialisten werkzaam zijn. Deze specialisten gaan ei°-en wegen, niet belemmerd door verouderde begripPen.
Ik ben er mij terdege van bewust dat ik met deze opmerkingen
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generaliseer. Het beeld is zo ook niet volledig geschetst. In elk geval staat geenszins vast, ook al zou de zojuist gegeven schets juist
zijn, dat deze afbrokkeling van het privaatrecht ook gerechtvaardigd is. Naar mijn mening rijst al dadelijk twijfel, als men ziet dat
de geschiedenis aantoont dat het privaatrecht ondanks de vermelde
belemmeringen niettemin steeds weer zich weet aan te passen 39.
Voorts constateren we dat al die zgn. autonome wetenschappen op
den duur erkennen dat zij toch niet geheel autarkisch zijn en de
steun van het privaatrecht niet kunnen ontberen 40 . En tenslotte
blijkt bij nader beschouwen dat wezenlijke verschillen met het privaatrecht niet zijn aan te tonen, waarbij ik — ter voorkoming van
misverstand — opmerk, dat, zo al wezenlijke verschillen worden
aangetoond, deze dan toch niet de volledige autonomie kunnen
rechtvaardigen 41.
Al zijn de verschillen dan niet wezenlijk, zij zijn niettemin belangrijk genoeg om daarmee in verschillende opzichten rekening te
houden. Het zou irreëel zijn als men zich zou willen verzetten tegen
de onderscheidingen van het positieve recht en het daaruit resulterende specialisme. Wij hebben dit te aanvaarden en moeten de
voordelen daarvan ruiterlijk erkennen. In de eerste plaats dienen
we te bedenken dat autonomie en specialisme noodzakelijk zijn als
gevolg van de eis van arbeidsverdeling. Het positieve recht is te
uitgebreid dan dat het mogelijk zou zijn het geheel te beheersen.
Dit wordt wel eens uit het oog verloren en het wreekt zich dan ondubbelzinnig. Zo heeft de advocatuur het verlies van het belastingrecht moeten incasseren. In die kring is men het er thans wel over
eens, dat, als de balie tijdig zich op dit specialisme had geworpen,
het belastingrecht niet geheel in handen van anderen zou zijn terechtgekomen 42.
Het voortschrijden der differentiatie heeft nog een ander gunstig
aspect. Dank zij de wetenschappelijke arbeid van specialisten kunnen wij thans bogen op hoog ontwikkelde onderdelen van de rechtswetenschap. Het is wel zeker dat zonder deze specialistische arbeid
het administratief recht, het belastingrecht, het arbeidsrecht, het
sociaal-economische recht niet een zo hoge vlucht zouden hebben
genomen. In dit verband denk ik dan o.a. aan de namen van respA. M. DONNER 4 3 , ADRIANI 4 4 , LEVENBACH 4 5 en A. MULDER 4 6 .

Autonomie en specialisme zijn een noodzakelijkheid. Toch mogen
we niet de ogen sluiten voor de nadelen die aan de geschetste ontwikkeling gebonden zijn. Deze nadelen, zo wil mij voorkomen, verdienen alle aandacht, want er dreigen hier gevaren, die niet onbedenkelijk zijn. Ik wil ze u noemen om dan daarna aan te geven
welke verbeteringen naar mijn mening mogelijk zijn.
Ten eerste: juristen dreigen elkander steeds minder te verstaan-

531
Dit gevolg van het differentiatieproces blijkt o.a. als juristen van
verschillende richtingen elkaar ontmoeten. Laat mij dit met een
voorbeeld mogen toelichten. De kortgeleden tot stand gekomen
Wet op stichtingen 47 zondert in art. 29de zgn. overheidsstichtingen
van de werking van de wet uit; zij blijven onderworpen aan het
ongeschreven recht. Deze uitzonderingstoestand heeft bij de parlementaire behandeling felle kritiek ontmoet. Als de staat of een der
lagere publiekrechtelijke lichamen gebruik meent te moeten maken
van een organisatievorm van het privaatrecht, is er geen enkele
reden waarom dan niet dat privaatrecht van toepassing zou zijn.
Aldus de redenering van vele Kamerleden, die wisten te bereiken
dat een commissie in het leven werd geroepen om dit onderwerp in
studie te nemen 48 . De problematiek waarvoor deze commissie49
een oplossing moet vinden, is duidelijk. Tegenover de zojuist genoemde privaatrechtelijke redenering staat de typisch publiekrechtelijke die o.m. in de Memorie van Toelichting te vinden is. Deze
houdt in dat „de bijzondere functie en structuur" van overheidsstichtingen zich verzet tegen toepassing van deze wet50. Anders geZe
gd: van diezijde eist men vrijheid voor de overheid die een eigen
functie uitoefent; men vreest dat de burgerlijke rechter die in deze
w
et belangrijke taken krijgt 51, onvoldoende begrip voor de verlangens vandeoverheid zalhebben. Deze geschilpunten zijn m.i. symptomatisch. Zijkomen in de ontmoeting van privaatrecht en publiekrecht steeds weer naar voren 52.
Ten tweede: er dreigt een teveel aan regelingen te ontstaan. Als
het recht niet meer vanuit één punt, maar uit verschillende richtingen, wordt gevormd, is het onontkoombare gevolg dat het aantal
re
gels toeneemt. Het economisch principe, door VON JHERING in de
Rechtswetenschapgeïntroduceerd, wildat we pogen zozuinig mogelr
jk metjuridische begrippen te zijn 53.Dit streven moge niet in alle
opzichten juist zijn, het is momenteel bijkans in zijn tegendeel vere e r d . Ik wil dit met een voorbeeld, ontleend aan de agrarische
Sec
tor, pogen aan te tonen.
Het gaat om het begrip „erf", dat in vele bepalingen voorkomt.
In
art. 138 van het Wetboek van Strafrecht wordt het wederrechte"jk binnendringen in „de woning of het besloten lokaal of erf"
strafbaar verklaard. Wat betekent nu erf? De Hoge Raad heeft bij
arr
est van 16 oktober 1916,N. J. 1916,p. 1181 beslist dat bij het
woord „erf" in dit artikel niet is vastgehouden aan enig verband
m
et een woning, waarvan het erf als een aanhangsel zou zijn tebeschouwen. Een kerkhof kan dus ook een erf zijn 54.
Een geheel ander geluid laat het college horen in een arrest van
1Q
47 (9 december 1947,N. J. 1948,n». 64). Iemand had met een
Pook in zijn woning een kat doodgeslagen. Zijn beroep op art. 65
Van d
e Veewet dat een dergelijke handelwijze op „erven" toestaat,
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werd verworpen. De Hoge Raad zegt niet enkel dat een woning
geen erf is, maar gaat verder. Zeer algemeen wordt overwogen, dat
het woord „erven" naar het gewone spraakgebruik de betekenis
heeft van „aanhorigheden van een woning", waaronder de woning
zelve dus niet begrepen is. Tegenover dit arrest van de strafkamer
staat een uitspraak van de burgerlijke kamer van hetzelfde college,
die het weer iets anders zegt. Volgens art. 38 van de Onteigeningswet moeten gebouwen van welke een gedeelte onteigend wordt, op
vordering van de eigenaar door de onteigenende partij geheel worden overgenomen; ditzelfde, zo vervolgt het artikel, moet geschieden met erven, wanneer deze door de onteigening tot een vierde
hunner uitgestrektheid verminderen of kleiner dan tien aren worden.In het arrest van 23maart 1938, N.J. 1939,n°. 76 wordt uitgemaakt dat onder erven gebouwde eigendommen niet zijn begrepen.
De Advocaat-Generaal, Mr. BERGER, huldigde een andere opvatting. Hij stelt voorop dat op het eerste gezicht de tegenstelling
tussen „gebouwen" en „erven" er toe zou kunnen leiden om bij
„erven" alleen te denken aan ongebouwde percelen. Maar zwaarder
weegt voor hem dat in onze wetgeving het begrip „erven" herhaaldelijk wordt gebezigd indezinvan„onroerende lichamelijke zaken".
Op zichzelve is deze laatste opmerking juist. In de vierde en vijfde
titel van het tweede boek B. W., respectievelijk handelend over
burenrecht en erfdienstbaarheden, heeft „erf" die ruimere betekenis. Het is weer de Hoge Raad die dit heeft uitgemaakt, en wel op
5 en 19januari 1912(W.9308 en 9314). In het eerste arrest lezenwe
dat de uitdrukking „erf" in art. 721 B. W. de betekenis heeft van
een lichamelijk onroerend goed, zodat ook een grondstuk, dat tot
openbare weg is bestemd, een erf is. Veertien dagen later wordt
overwogen, dat onder „erf" niet alleen de grond, maar ook hetgeen
daarop gebouwd is (in casu een steenfabriek), is begrepen 55.
Nu wil ik geenszins beweren dat de resultaten van een of meer
van deze arresten onbevredigend zijn. Integendeel, die resultaten
lijken mij juist. Ik wil ook zeker niet beweren dat geschillen als
waarvan hier sprake is, kunnen en mogen worden afgedaan met
een enkel-taalkundige redenering wat onder erf is te verstaan 56Terecht zegt het onteigeningsarrest dat in de wetgeving, evenals
trouwens in het algemeen spraakgebruik, het woord „erven" in verschillende betekenissen wordt gebruikt, zodat een nader onderzoek
naar de speciale betekenis van „erf" in art. 38lid 2van de Onteigeningswet noodzakelijk is; dit onderzoek wordt dan overtuigend met
behulp van degeschiedenis vanhet artikel verricht. Maar wel meen
ik metdit voorbeeld duidelijk gemaakt te hebben dat een wetgeving
die niet uit één centraal punt is opgebouwd, juist daardoor problemen opwerpt die bij een andere opzet vermeden kunnen worden.
Ten derde: de verscheidenheid van rechtsgebieden gaat veelal
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gepaard met een verscheidenheid van rechtspraak en uit dit laatste
resulteren verschillende moeilijkheden. Naast degewone rechterlijke
macht kennen we andere rechterlijke colleges. Soms zijn deze geheel
zelfstandig, zoals de Centrale Raad van Beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, soms zijn zij in nauwe samenhang
°iet de gewone rechtspraak georganiseerd; men denke aan de pachtkamers van de Kantongerechten en het Arnhemse Gerechtshof en
de belastingkamers van de gerechtshoven. Ik laat nu voor dit moment de vraag rusten aan welke organisatie ik de voorkeur meen te
moeten geven. In elk geval is, naar het mij wil voorkomen, het gemis van eenheid van rechtspraak verantwoordelijk voor enige niet
onbedenkelijke verschijnselen. Zo kunnen licht competentiegeschillen rijzen, omdat niet steeds duidelijk is tot welk college men zich
moet wenden. Onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid zijn daarvan
het gevolg 57. Voorts heeft zich al meermalen een verschil in jurisprudentie tussen de verschillende rechterlijke colleges, rechtdoende
m hoogste instantie, voorgedaan. Ik geef een tweetal voorbeelden.
De pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem leert dat de schriftelijke vastlegging van een pachtovereenkomst door de grondkamer
het karakter heeft van een beslissing met rechtskracht omtrent het
door partijen aangegaan zijn van de door de grondkamer geformuleerde pachtovereenkomst. De Hoge Raad is het hier niet mee
eens5s. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat de directeur van een naamloze vennootschap die het merendeel der aandelen
ln
handen heeft, de voor een arbeidsovereenkomst vereiste ondergeschiktheid mist. Een uitzondering — of, zo men wil, een rechtsy
erfijning —dus op de bepaling dat de overeenkomst tussen de
Naamloze vennootschap en de bestuurder als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. Maar deze zelfde directeur is volgens de
*"*°geRaad wèl ondergeschikte, zodat een arbeidsovereenkomst aanwezig i s 59
Deze gevaren verplichten ons uit te zien naar mogelijkheden die
de scherpe kanten van de toenemende specialisering kunnen afslijten. Naar mijn mening zijn die mogelijkheden er. Op verschillende
fronten kunnen we in gunstige zin werkzaam zijn. Daarover weer
enkele opmerkingen.
Ik begin met het juridisch onderwijs. Het is U bekend dat de
forming van dejurist in het brandpunt van debelangstelling staat 60.
knig e jaren geleden sprak de te vroeg ontslapen Minister van
Justitie Mr. DONKER over de ongenoegzaamheid van de huidige indenting van de juridische studie 61. Naar zijn mening — door anderen gedeeld «2— is de bestaande opleiding ten enenmale ongeschikt
°*njuristen af te leveren die met vrucht werkzaam kunnen zijn in
deze woelige maatschappij; vooral het ontbreken van belastingrecht,
s
°ciologie en boekhouden op het universitair program zou deze on-
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genoegzaamheid hebben veroorzaakt. Ik wil de verleiding weerstaan op dit betoog in te gaan en meen te mogen volstaan met de
opmerking dat ik mij gelukkiger voel met de evenwichtige kritiek
die de redactie van het Nederlands Juristenblad deed volgen 63 .
Maar hoe dit ook zij, naar mijn mening kan men bij deze discussie
niet straffeloos voorbijgaan aan de lessen die men kan en moet ontlenen aan de door mij geschetste ontwikkeling. Dat wil zeggen, dat
het weinig zin heeft het studieprogram met onderdelen van de
rechtswetenschap uit te breiden, als daar niet tegenover staat een
studie van de samenhang van alle onderdelen. Aan een dergelijke
samenvattende bestudering ontbreekt — naar het mij wil voorkomen
— nog heel veel. Het vak dat daarvoor in aanmerking zou kunnen
komen, namelijk de inleiding, de zgn. encyclopedie64, wordt bij
mijn weten anders gedoceerd. De nadruk valt öf op de rechtsgeschiedenisfl5öf op de rechtsfilosofie 66, soms ook op de beginselen van de
onderdelen 67 . Een boek waarin samenvattend de aan alle rechtsgebieden ten grondslag liggende beginselen en begrippen worden
behandeld, bezitten wij niet. En die gemeenschappelijke leerstukken zijn er. Ik denk aan het vraagstuk der nietigheden 68, de conversie 69, het misbruik van recht 70 , de verbindendverklaring en verplichtstelling van contractuele regelingen 71 , enz. Na aangevat en
uitgewerkt te zijn vanuit verschillende onderdelen, is gebleken dat
de gelijkenis in privaatrechtelijk en publiekrechtelijk opzicht zo
groot is, dat de tijd voor een synthese rijp is. Overigens verheel ik
mij niet, dat het vak „Inleiding" in zoverre geen goed onderdak
voor de door mij beoogde algemene rechtsleer bieden kan, dat dit
vak in de aanvang van de studie is geprojecteerd. Wil de student
met vrucht de samenhang onderwezen kunnen worden, dan moet
veeleer gedacht worden aan een plaats bij de doctoraalstudie. Aan
een apart vak denk ik (nog) niet. Er zou reeds veel gewonnen zijn,
als bij de bestaande vakken — en met name bij het burgerlijk recht
— ook deze verbanden met de andere onderdelen in het onderzoek
werden betrokken.
Ook op het terrein van de wetgeving is verbetering mogelijk. Ik
hoop er in geslaagd te zijn aan te tonen hoe belangrijk MEIJERS'
unificerend streven is. Een wetboek voor alle privaatrecht heeft onmiskenbare voordelen. Slechts op deze wijze vermijdt men dat de
wetgever bepaalde verschijnselen incidenteel — en dus los van andere oplossingen — regelt 72 . Vermeden wordt dat b.v. de Pachtwet
formuleringen bezigt die zonder noodzaak afwijken van wat voor
andere contracten dan pacht heeft te gelden 73. Het aantal wetsbepalingen kan bij deze unificatie beduidend worden verminderdVoor de wetstoepasser een groot voordeel.
Ik kom hiermee op een derde terrein. Ook de praktische rechtstoepassing kan gebaat zijn met een tot juiste proporties terugg e '
bracht specialisme. Ik kies weer de rechtspraak als voorbeeld. Tegen-
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over diegenen die van specialisatie alle goeds verwachten, stel ik
met HOOYKAAS 74 en HIJMANS VAN DEN BERGH75 dat we hier waakzaam
moeten zijn. Terecht waarschuwt laatstgenoemde tegen een al te
gereed gehoor geven aan de roep naar de deskundige rechter. Deskundigheid toch brengt gemakkelijk een zekere vernauwing van de
gezichtskring en daarmede een groot gevaar voor —ongewilde —
partijdigheid mee. De essentie van het rechterschap —aldus H I J MANS VAN DEN BERGH —is nog steeds de onpartijdigheid en daarom

!Sde beste rechter de ondeskundige rechter . . . met begrip 761
Deze waarschuwing moge in de aandacht van de wetgever worden
aanbevolen, opdat deze voldoende weerstand weet te bieden aan de
verlangens van specialisten naar eigen rechtspraak. W a n t men denke niet dat het einde van de afbrokkeling van de rechtspraak al in
Zl
cht is. Zo wordt momenteel geijverd voor een rechtspraak in arbeidszaken. De Kantonrechter —aldus een der klachten —zou onvoldoende deskundig zijn op dit terrein. Naar mijn mening eenonrechtvaardig verwijt, dat dan ook niet onweerlegd is gebleven 77.
De wetgever hoede zich echter niet slechts voor verdere versplintering van de rechtspraak, hij dient ook uit te zien naar verbetering
van de bestaande toestand. De veronderstelling van PETERS dat het
f e tt dat de administratieve rechtspraak hier te lande —anders d a n
lr
* Frankrijk —zo weinig leeft, te wijten isaan de verbrokkeling van
deze rechtspraak over verschillende instellingen, lijkt mij aannemelijk 7 ». Verbetering is echter niet eenvoudig, want bijzondere collèges roept mengemakkelijker in het leven d a n men ze opheft. Men
bedenke daarbij dat als er zo'n college is, de wetgever de neiging
beeft materies die enige overeenstemming vertonen met wat reeds
tot zijn competentie behoort, bij dit college onder te brengen. W e
zien dit o.a. in het wetsontwerp op de administratieve rechtspraak
betreffende beschikkingen krachtens de wet economische mededinging™. D e z e rechtspraak wordt aan het College van Beroep voor
bet bedrijfsleven toegekend. N u mag men het toejuichen dat de
l e g e r i n g niet met zogenaamd administratief beroep heeft volstaan,
m
a a r eenonafhankelijk rechterlijk college heeft ingeschakeld, geheel
tevreden kan ik toch niet zijn. Ik ben het volledig met G.J. WIARDA
ee
n s alshij schrijft, dat,alshet College van Beroep voor het bedrijfsleven er niet was geweest, zijn voorkeur zou zijn uitgegaan naar
opdracht van de kartelrechtspraak aan de gewone rechterlijke
macht, b.v.in de vorm van instelling van een bijzondere kamer van
ee
n der gerechtshoven. „Inschakeling van nieuwe vormen van rechtz a a k in de gewone rechterlijke macht door de vorming van bijzondere Kamers bij de bestaande College's — zoals onlangs geschiedde bij de nieuwe Wet administratieve rechtspraak belastingzaken —biedt in het algemeen grote voordelen; nieuwe vormen van
rec
h t s p r a a k worden aldus ingebed in een oude traditie; de traditionele rechtspraak kan door het contact met de nieuwe vormen,
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opgekomen door de wijzigingen in de structuur van de samenleving,
worden bevrucht; er wordt een tussenvorm geschapen tussen rechtspraak door uitsluitend gespecialiseerde rechters en rechtspraak
door rechters met uitsluitend algemene ervaring; verdergaande
verbrokkeling van de verschillende in ons land voorkomende vormen van rechtspraak wordt voorkomen". De schrijver bepleit dan
ook om bij de wijziging van de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie, welke de Regering in uitzicht stelt, inschakeling
van het College, ook wat haar gewone taak aangaat, in de rechterlijke macht op de een of andere wijze in overweging te nemen 80.
Behalve langs deze weg kan uiteraard ook incidenteel naar verbeteringen worden gezocht. Dit gebeurt ook. Bij de wet van 7 juli
1955, Stb. 299 is de Coördinatiewet Sociale Verzekering aangevuld
met een artikel betreffende de cassatie. De Memorie van Toelichting op deze wet merkt op, dat het feit dat de wettelijke omschrijving van het loonbegrip in de wetten betreffende de sociale verzekering en de loonbelasting thans gelijkgetrokken is, op zichzelf nog
niet waarborgt dat dit begrip in elk der genoemde sectoren ook gelijk zal worden uitgelegd, aangezien er geen gemeenschappelijke
hoogste rechter is voor de sociale verzekering en de directe belastingen. Zou een uiteenlopende jurisprudentie ontstaan, dan zouden
de werkgevers daarmede rekening moeten houden door verschillende loonadministraties aan te houden voor de sociale verzekeringspremies en voor de belastingen 81. U begrijpt dat ik een dergelijke voorziening toejuich. Dat het slechts incidenteel geschiedt en
uit dien hoofde weer nieuwe verwikkelingen kan scheppen, wil ik
maar op de koop toe nemen. Men mag op een terrein als dit niet
te veel verlangen.
Tenslotte nog een enkel woord over andere rechtstoepassers.
Over de advocatuur sprak ik reeds. In het algemeen is een waarschuwing tegen te ver gaande specialisering aan dit adres bepaald
niet nodig. Men ontkomt zelfs niet aan de indruk dat iets meer
specialisatie geen kwaad kan, temeer daar toch in de kringen der
balie vaststaat, dat daarnaast beoefening van de elgemene rechtspraktijk nodig blijft. Voor het notariaat ligt het accent weer iets
anders. Het werkterrein van de noaris is veel kleiner dan dat van
de advocaat, zodat specialisatie hier minder voor de hand ligt82Dat in ons rechtsleven daarnaast nog vele anderen werkzaam zijn,
behoeft geen nader betoog. Juist omdat deze juristen vaak slechts
op min of meer afgezonderde gebieden van het recht werkzaam zijn,
bedreigen hen de gevaren van een te vergaande specialisatie het
meest.
Het zij mij vergund Hare Majesteit de Koningin mijn eerbiedige
dank te betuigen dat het Haar heeft behaagd mij op deze plaats te
benoemen.
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Mijne Heren Bestuurderen van de Landbouwhogeschool,
Ik beschouw het als een groot voorrecht aan deze Hogeschool
werkzaam te mogen zijn. Gij kunt er van verzekerd zijn, dat ik al
mijn krachten zal wijden aan mijn onderwijstaak. Maar ook daarbuiten wil ik gaarne de belangen van deze Hogeschool dienen, waarbij ik met name het oogheb op problemen waarvan een jurist geacht
Wordt verstand te hebben.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Wil de studie van het mij toevertrouwde agrarisch recht vruchtbaar zijn, dan zal ik grote zorg dienen te besteden aan de voedingsbodem. Ik zal met andere woorden mij vertrouwd moeten maken
met de beginselen waarop Uwe onderscheidene wetenschappen berusten, omdat deze ook mij richting moeten geven. Als ik bij dit
streven op Uw medewerking mag rekenen, prijs ik mij gelukkig.
Omgekeerd hoop ik in staat te zijn ook mijnerzijds bij te dragen tot
de ontwikkeling van ons aller wetenschappelijk werk.
Waarde Samkalden,
Dat ik Uw werk aan de Landbouwhogeschool mag overnemen,
beschouw ik als een grote eer. Overigens hebt Gij het mij niet gemakkelijk gemaakt, want Gij hebt hier een zo vooraanstaande plaats
mgenomen, dat een vergelijking uiteraard te mijnen nadele uitvalt.
Ik hoop echter dat we elkaar nog veel mogen ontmoeten, zodat ik
langzamerhand iets van de achterstand kan inlopen.
Waarde oud-collegae van de Haagse Rechtbank,
Van 1947 af heb ik — met een onderbreking van ruim twee jaar —
m onderscheidene functies met U samengewerkt. In die tijd heb
l
k veel van U geleerd. Niet altijd waren wij het eens. Gij weet _
°m een voorbeeld te geven —dat ik, anders dan een jong proefschriftschrijver, de voorkeur gaf aan korte en apodictische vonnisSe
n; in dit standpunt vond ik niet steeds bijval. Maar belangrijker
d
an het aanwijzen van meningsverschillen is, dat ik kan vaststellen
dat wij steeds onze beraadslagingen eerlijk en objectief, wetenschappelijk in de ware zin van het woord, konden voeren. Voor U is dit
geen nieuws, maar bij een gelegenheid als deze mag het wel eens
gezegd worden.
Een apart woord gaarne tot dat kleine groepje departementale
Juristen dat in de wandeling wel eens de B.W.-club wordt genoemd.
*k heb slechts korte tijd aan Uw werkzaamheden deelgenomen,
maar toch lang genoeg om te ervaren met welk een enthousiasme
G
ij de Minister van Justitie terzijde staat; terecht is dan ook meer-
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malen in onze volksvertegenwoordiging Uwnaamloze aktiviteitgeroemd.Weest ervan overtuigd datik met genoegen aanonze samenwerking terugdenk en de verdere lotgevallen van het ontwerpMEIJERS aandachtig zalblijven volgen.
Dames enHeren Studenten,
Een gedachtenwisseling over de juiste wijze van doceren kan
boeiend zijn, veel interessanter is het de docent aan het werk te
zien. Dankan blijken dat een zelfde wetenschap op zeer verschillende manieren kan worden benaderd en bestudeerd. Hoewel ik
zelf welenige voorlopige voorstellingen daarover heb, benik zeker
niet van plan mij hierop vast te leggen. Anders gezegd: ik zaler
naar streven mijn onderricht zodanigtegeven datalle inhetgeding
zijnde belangen zoveel mogelijk tot hunrecht komen.
Bij eengelegenheid alsdeze pleegt ookwelteworden gesproken
over het persoonlijk contact tussen hoogleraren en studenten. Ik
zal op dit gebruik geen inbreuk maken. Ik meen echter meer te
kunnen geven dande simpele verzekering dat dit contact mij aangenaam zalzijn. Debescheidenheid diemijbijhet aanvaardenvan
dit ambt alshoogleraar past, durf ik te laten varen alsik over het
contact buiten de collegezaal spreek. Mijn eigen studententijd in
Leiden, waaraan ik kostelijke herinneringen bewaar, ligt nogniet
zover achter mij, zodat ikervan overtuigd ben datweopdit terrein
elkaar welzullen vinden.
Ik heb gezegd.

1. Zitting 1956—1957—3ÄS4,nr. 10,p. 1en2alsmede Handelingen, Zitting 1956—
1957, p.2568/9.
2. In chronologische volgorde: VAN DIJK, VAN RIJCKEVORSEL, MEULINK en Mej-

ZEELENBERG, resp. p. 2499, 2548, 2550 en 2562 van de Handelingen. Zie ook
C. H. F. POLAK, N. J. B. 1956,p. 183—187.

3. Zitting 1934—1935—403,nr.3,Algemeens beschouwingen, punt 5.
4. Zitting 1935—1936—71, nr.2,p. 14. D EGROOTH, HetPachtrecht,Commentaarop
denieuwePachtwet, 1937,p.41/2 bestrijdt het standpunt van deRegering.
5. Wijzigingen enaanvullingen vanhet burgerlijk wetboek na1838, Gedenkboek B. W.,p. 33
e.V.; zie speciaal p. 41, 42,43, 44.
6. Deopdracht werd verleend bijK. B.van25april 1947,nr. 2.
7. Opgenomen in W.P.N. R. 4041/2.
8. Zitting 1952—1953—7046, nos. 1—32 en Zitting 1953—1954—1846, nr.33;
hierna teciteren als: vrgpt., nr
De Tweede Kamer heeft aandeze behandeling gedurende hetzittingsjaar 1952—1953 12vergaderingen (opgenomen inde
Handelingen, p. 2636—2772 en p. 2865—2940 en hierna te citeren als:vrgpt->
p. ...)besteed eninhetzittingsjaar 1953—1954 1vergadering.
9. Zie verder vooral het krachtige betoog tegen GERBRANDY (vrgpt., p. 2918)Voorts vrgpt., nr.2,p.3linkerkolom, nr. 10, p.3rechterkolom ennr. 12, p- '
en2alsmededeToelichtingophetOntwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek»
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10. Zie noot2 1 .
11. Zie noot 17.
12. Vrgpt., n r . 12,p .2.
13. Vrgpt., p . 2670/1.
14. J . D R I O N als Commissaris in d e T w e e d e K a m e r {Hand., Zitting 1956—1957, p .
2688) en Minister SAMKALDEN bij zijn begrotingsdebuut in d e T w e e d e K a m e r
{Hand. 1956—1957, p . 2303); verg. ook noot 25.I n mijn bijdrage „Rechtswetenschap" tot Scientia, Handboek voor Wetenschap, Kunst en Godsdienst, 1957 (deel I I )
heb ik mij reeds van h a r t e aangesloten bij dit streven van MEIJERS (p. 302).
15. Aldus Minister SAMKALDEN ter gelegenheid van h e t mondeling overleg m e t d e
Commissie v a n Voorbereiding (Zitting 1956—1957—3884, nr. 10,p . 1).
16. N a a r voren gebracht bij het in noot 15 vermelde overleg.
17. BODENHAUSEN tekende in W. P. N. R. 4289 verzet a a n tegen opneming van d e
industriële eigendom — in d e nieuwe terminologie : rechtenop voortbrengselen van
degeest— inh e tnieuwe Burgerlijk Wetboek. Bijd e behandeling van de v r a a g p u n ten heeft d e afgevaardigde GERBRANDY zich in gelijke zin uitgesproken (vrgpt.,
p . 2915; daartegen M E I J E R S , vrgpt., p . 2918).
18. Minister D O N K E R en MEIJERS wijzen in d e Tweede K a m e r uitdrukkelijk op deze
afweging (vrgpt., p . 2665 en p . 2670).
19. Zievrgpt., nr. 12 (p.2 rechterkolom) en p . 2665.
20. P .2562 v a nd e in noot 1genoemde Handelingen.
<1. Behalve door LICHTENAUER — ziehierna noot 24— isdit particularisme verdedigd door KISCH, Rechtsvergelijking enHandelsrecht, 1935enJ . W I A R D A in W. P.
N. R. 4287.
* 2 . Aldus d e K a m e r l e d e n M e j . ZEELENBERG, J k v r . W T T E W A A L L VAN STOETWEGEN

en O U D(vrgpt., p . 2637, 2655 en 2642) ;voorts BREGSTEIN, MEIJERS end e poging
tot hercodificatie in Nederland, Rechtskundig Weekblad, 20ej a a r g . , nr. 2, p .2 1 .
Ook in Frankrijk isbesloten h e thandelsrecht ind enieuwe Codecivil opte n e m e n ;
verg. Avant-Projet deCodeCivil, présenté à Monsieur Le Garde desSceaux Ministre de la
Justice par laCommission deréforme duCodecivil, premièrepartie, p . 22.I n 1953h e b ben juristen v a n verschillende l a n d e n (waaronder voor Nederland M E I J E R S )
over dit onderwerp gerapporteerd. O n d a n k s d e meningsverschillen kon geconstateerd worden d a t er een tendentie n a a r „unification" te bespeuren viel; zie
de uitgave „L'unification interne du droit privé, Paris 6—10 octobre 1953. Colloques
internationaux ducentrenational dela recherchescientifique, Sciences Humaines VI,1954.
*•>• Bijd e behandeling v a nd ev r a a g p u n t e n meermalen. Zieb.v. nr. 10,p .3 rechterkolom en n r . 12,p . 1en 2.Voorts zijn in Toelichting ophet O n d e r w e r p , p .9en
24. Burgerlijk enHandelsrecht, Rechtskundige Opstellen, aangeboden a a n Prof. M r . E. M .
MEIJERS (1935), p . 337—365; Geschiedenisvandewetenschap vanhethandelsrecht in
Nederland tot1809,deel V, afl. 1 vandeGeschiedenisderNederlandse Rechtswetenschap,
1956.
25
- Hand. Zitting 1956—1957, p . 2193—2196; het antwoord v a n Minister SAMKALDEN iste vinden o p p . 2220. Zieookreeds V . V .en M.v.A. (resp. nr.88en 88a).
,°' T-a.p.,p.2196.
2ft T - a - P - . P - 2 1 9 5 .
"<ö. U i td evele literatuur moet ikeengreep doen. Zieo.a. W A L I N E , Droit administratif,
1957 {Chapitre premier: Justification et raison d'être d'un droit administratif autonome,
P- 1—17); A D R I A N I - V A N H O O R N , Het belastingrecht.Zijn grondslagenen ontwikkeling,
tweede deel, 1954, p . 16—74;J . J . M . VAN DER V E N , Deeenheidvanhet arbeidsrecht,
inaug. rede, Nijmegen, 1947; Sociaal-Economische Wetgeving, eerste j a a r g a n g ,
eerste n u m m e r .
* 9 - SCHOLTEN, Algemeen Deel, 1934,p . 34—42 heeft duidelijk gemaakt d a t vaneen
scheiding, geldend voor alle tijden en alle plaatsen, geen sprake is.
J
0 . Zieo.a. G.JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, 1922, p . 383,noot 2. Voor het strafrecht verwijs ik n a a r W . F . C. VAN HATTUM, Hand- en Leerboek vanhet NederlandseStrafrecht, deel I , p . 6 en 7.
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31. Zie de in noot 24 vermelde beschouwingen v a n LICHTENAUER.
32. H i e r wijst PITLO o p in zijn aankondiging van d e vergadering van het d e r d e
internationale congres van het Latijnse notariaat, w a a r behandeld is het onderw e r p „Droit notarial comme brancheparticuliere du droit" {W.P.N.R. 4342).
33. U i t g a n g s p u n t voor dergelijke beschouwingen is veelal het magistrale artikel
van LEVENBACH in het Gedenkboek B.W. (1938), „Het B.W. en de maatschappelijke
verhoudingen van 1838 tot heden", p . 129—168.
34. C. H . F . POLAK, inaug. rede 1947. Zie ook de rede van BEEKHUIS, Contract en
contractsvrijheid, 1953.
35. Behartiging van collectieve belangen in de agrarische wetgeving, inaug. rede 1952.
I n dit verband zij ook gewezen op de inaug. rede van CERUTTI, Bedrijfsorganisatie
enLandbouwwetgeving, 1956.
36. J . VALKHOFF, Een eeuw rechtsontwikkeling, 1949, hoofdstuk I, p . 17—64: „De uitholling van de eigendom".
37. A a n de in noot 34 vermelde rede van BEEKHUIS ontleen ik het volgende: „ A a n
alle kanten ziet m e n nieuwe menselijke contacten ontstaan, die leiden tot
rechtsbetrekkingen, w a a r o p d e bestaande rechtsregels slechts met de grootste
moeite k u n n e n worden toegepast. Wel trachten de juristen met h u n neiging tot
conservatisme zich vast te klemmen a a n de begrippen, die de rechtswetenschap
in een werk van eeuwen heeft opgebouwd. M a a r zij slagen er dikwijls niet meer
in d e verschijnselen van het positieve recht met b e h u l p van de overgeërfde
begrippen te o r d e n e n " (p. 3).
38. Hoeveel moeite heeft het niet gekost de vooral als gevolg van de uitvinding van
telegraaf en telefoon ontstane problematiek „wil of vertrouwen"? o p te lossen!
Zie P. A. J . LOSECAAT VERMEER, Wil en verklaring bij overeenkomsten, diss. Leiden,
1913.
39. A. VAN O V E N , Aere Perennius. Over de onvergankelijkheid van het privaatrecht, inaug.
rede, Leiden, 1956, o.a. p . 24.
40. Voor het belastingrecht wijst ADRIANI in zijn in noot 28 vermelde werk d a a r o p
(P.72).
4 1 . Voor wat het administratief recht betreft, zij gewezen op H uART'S bekende artikel over „Misbruik vanburgerlijk rechtdoordeadministratie", opgenomen in Verspreide
Geschriften, 1949, waarin we op p . 20 lezen: „ D e denkfout ligt hier, d u n k t mij,
voor het grijpen. U i t den omvang,dien het administratief rechtgaandeweg gekregen
heeft, leidt m e n een wijziging van zijn rechtskarakter af." De redactie Van het tijdschrift Sociaal Economische Wetgeving constateert in het eerste n u m m e r , d a t geen
deugdelijk fundament voor een zelfstandig economisch recht met eigen n o r m e n
te vinden is (1952/3, p . 5).
42. Zie o.a. d e preadviezen over Specialisatie v a n C. C R O O N en J . G. NYSINGH in
Advocatenblad 1953, p . 199—240; voor België zie W I L L Y CALEWAERT, Specialisatie
bij de balie, Rechtskundig Weekblad, 17ej a a r g . , nr. 23, p . 601—606.
43. Verg. o.a. Nederlands Bestuursrecht, deel I, 1953.
44. V e r g . o.a. Het belastingrecht. Zijn grondslagen en ontwikkeling, 3 dln.
45. Verg. o.a. Arbeidsrecht, 1951, waarin vele van zijn artikelen zijn opgenomen.
46. De handhaving der sociaal-economischewetgeving. Rechtsvergelijking met Zwitserland en
Amerika, diss. Groningen, 1949. Voorts vele artikelen in S. E. W.
47. W e t v a n 31 mei 1956, Stb. 327.
48. Verg. mijn c o m m e n t a a r op de Wet opStichtingen, 1956, p . 17 en 151.
49. Zie voor de samenstelling de Staatscourant van 1mei 1956, nr. 8 4 ; ook opgenomen
in W. P. N. R. 4445.
50. Zitting 1953—1954—3463, nr. 3, p u n t 13.
5 1 . O.a. artt. 9, 12, 13 en 15.
52. Ik denk b.v. a a n de rechtspraak in kort geding, die meermalen in zaken met een
sterk politieke inslag a a n kritiek heeft bloot gestaan. Zie de polemiek tussen
KRANENBURG en F E I T H over de zgn. Ambon-zaken, vermeld en besproken door
ZONDERLAND, Het kort geding tegen de overheid, diss. Leiden, 1954, p . 44.
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53. Over deze zgn. wet der s p a a r z a a m h e i d o.a. SCHOLTEN, Algemeen Deel, p . 67. O p
de „multiplicité et la diversification infinie de ces statuts spéciaux" wijst ook
PAUL ROUBIER, Theorie générale du droit, 1946, p . 262.
54. Anders Pres. L a n d r . M e n a d o 14juli 1932, Ind. T. v.h. R. 137, p . 326: o n d e r erf
in de zin v a n dit artikel is slechts te verstaan een stuk grond, d a t door a a r d en
o m v a n g geschikt is een aanhorigheid van een woning uit te maken.
55. Jurisprudentie van lagere rechters: H o f ' s - G r a v e n h a g e 30 december 1912, JV. J.
1913, p . 230; R b . R o t t e r d a m 23 m a a r t 1916, N. J. 1917, p . 716; R b . 's-Hertogenbosch 28 oktober 1921, N. J. 1922, p . 1102; Hof Leeuwarden 25 j u n i 1924,
.Af. J . 1925, p . 3 0 5 ; R b . Maastricht 11 oktober 1934, N. J. 1935, p . 263. D e toelichting ad art. 5.6.1. van het ontwerp-MEijERS vermeldt d a t dienend en heersend erf niet steeds een stuk grond, m a a r ook een opstal zonder de grond k u n n e n
zijn.
56- Zie mijn proefschrift „Theorie enpraktijk derrechtsvinding", Leiden, 1953, speciaal
p. 20.
57. Zie dejurisprudentie op art. 2 R . O . T.a.v. de pacht is herhaaldelijk geschil gerezen over de competentie van de p a c h t k a m e r van het kantongerecht en die van
de r e c h t b a n k ; verg. de jurisprudentie op art. 63 Pachtbesluit, die in de artt. 128
en 129 van de Pachtwet voor een deel is neergelegd.
58
- Respectievelijk 13oktober 1952, De Pacht, nr. 1454 en 11m a a r t 1955, N. J. 1955,
nos. 546 en 548. O v e r deze controverse schreef SAMKALDEN in De Pacht 1956, p .
34—38, die o p nog twee andere verschilpunten wijst. O n d e r vigueur van de
Pachtwet, die in art. 11 de p a c h t k a m e r met de vastlegging belast, zullen zich op
dit p u n t geen moeilijkheden meer voordoen.
59- H e t arrest van de H . R . van 7 februari 1940, N. J. 1940, nr. 180 en de jurisprudentie van de Centrale R a a d van Beroep zijn besproken door J . J . M . VAN DER
V E N in de Naamlooze Vennootschap,J a a r g . 19, nr. 3, p . 65—68.
" ° - Zie laatstelijk het Verslag in Advocatenblad 1957, p . 325—334 (met literatuuropgaven C. J . DE H A A N , N. J. B. 1958, p . 81 e.v.

°1- De rede is opgenomen in W. P. N. R. 4321 en M.J. B. 1953, p . 866—876.
b
*- A. F . VISSER VAN IJZENDOORN in zijn toespraak als Deken tot de Nederl. O r d e
van Advocaten in h a a r eerste algemene vergadering van 25 sept. 1953 (Advocatenblad 1953, p . 299—303).
J£- J a a r g a n g 1953, p . 937— 945.
" 4 - Art. 4 par. 4 van het Academisch Statuut bepaalt d a t het kandidaatsexamen
(o.a.) o m v a t : „Inleiding tot de rechtswetenschap".
Jt' L-J . VAN APELDOORN, Inleiding tot destudie van het Nederlands recht, 1955.
""• W . ZEVENBERGEN, Formele encyclopaedic der rechtswetenschap, als Inleiding tot de
rechtswetenschap, 1925 en W . VAN DER V L U G T , Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid, 1925.
"?• J . VAN K A N , Inleiding tot de rechtswetenschap, bewerkt door J . H . BEEKHUIS, 1956.
" 8 - Zie J . W I A R D A , Het Publiekrecht, inzonderheid het administratie/recht, in de privaatrechtelijke studierichting, opgenomen in de a a n Prof. M r . Dr. C. W . VAN DER P O T in
1950 aangeboden Publiekrechtelijke Opstellen. Ik wil het volgende met instemming
citeren: „ . . . herhaaldelijk is opgevallen, d a t verschillende vraagstukken
van administratiefrecht en van privaatrecht dichter bij elkander liggen — althans den schijn wekken zulks te doen — d a n in de litteratuur tot dusverre uitgewerkt is. Als voorbeeld noemen,wij slechts het, ook in het privaatrecht nog
niet tot oplossing gekomen, nulliteiten-vraagstuk, waarin, naast p u n t e n van verschil, toch ook opmerkelijke p u n t e n van overeenstemming zijn a a n te wijzen.
Wij wagen de veronderstelling, d a t de wetenschappelijke beoefening van het administratieve recht door civilisten, en van het privaatrecht door hen, die zich in
hoofdzaak op het terrein van het publiekrecht bewegen, wederzijds bevruchtend
zou k u n n e n werken, en tot een eenheid v a n begrip en een onderlinge waardering
z
o u kunnen leiden, welke thans veelal wordt gemist, en ook als gemis wordt gevoeld" (p. 367).
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69. Verg. BEEKHUIS in zijn preadvies over de conversie, Handelingen der Nederlandse
Juristen-Vereniging 1954,p. 217.
70. KAMPHUISEN wijst in zijn bijdrage in Korte Geschiedenis der NederlandseRechtswetenschap 1933—1943, p. 7op dit, voor alle onderdelen van het recht geldende, leerstuk en vermeldt tevens de wetsontduiking en de rechtsverwerking.
71. Men vergelijke mijn noot bij H. R. 31december 1954,N. J. 1955,nr. 84 in S. E.
W. 1955, p. 57.
72. De gevaren van deze incidentelewetgevingwordendoor MEIJERSinzijninnoot5
vermeld artikel geschetst (p. 54 e.V.).
73. Die afwijkingen zijn er nu legio. Ik noem slechts art. 34 Pachtwet tegenover art.
1612 5 . W. en art. 56 Pachtwet tegenover art. 1302 B. W. Deze en andere verschillen vallen weg bij opneming van de pacht in het nieuwe B. W.
74. Problemen vanadministratie/recht, inaug. rede, 1952, p. 18 e.v.
75. In zijn rede uitgesproken als voorzitter van de Nederlandse Juristen Vereniging in
1957, opgenomen o.a. in N. J. B. 1957,p. 565—572.
76. T. a. p . p. 568; met instemming geciteerd door het lid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven J. PETERS in de Naamlooze Vennootschap, Jaarg. 35,
nummer 6, p.93.
77. Zie het rapport van een commissie van Kantonrechters over de vraag of medewerking van leken aan procedures over arbeidsovereenkomsten al dan niet aanbeveling verdient, opgenomen in Sociaal MaandbladArbeid 1957, p. 73—82 en
T H . VAN DER HEIJDEN indeRechtskundigeAdviseurvan november 1956,p. 1—lOen
juli/augustus 1957, p. 23—33.
78. Zie noot 76.
79. Zitting 1956—1957-4767.
80. S. E. W. 1957, p. 354—356.
81. Zitting 1954—1955—3859,nr. 3.
82. Ik wijs op de beschouwingen van VROOM en ABMA in W. P. N. R. 4030 en 4043
alsmede op de preadviezen van de Broederschap der Candidaat-Notarissen van 1949
(preadviseurs VOORS en VROOM, speciaal p. 68 en 101—103).

34. H E T V E R B A N D T U S S E N H Y D R A U L I C A
EN H Y D R O L O G I E I N DE C U L T U U R T E C H N I E K
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE HYDRAULICA EN DE GRONDMECHANICA AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 4 DECEMBER 1958 DOOR

I R . D. A. K R A I J E N H O F F VAN DE L E U R

Mijnheer de Voorzitter en Mijne Heren
Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij
allen die hier aanwezig zijt,
Dames en Heren,
Wie zich verdiept in de Nederlandse literatuur over de Cultuurtechniek van de laatste jaren, bemerkt aldra dat de watersuppletie
voor het gewas in de z.g. droogtegevoelige gebieden vele geesten be2l
g houdt. Het intensieve onderzoek naar de vochthuishouding in
de grond leidde tot het inzicht, dat het mogelijk moest zijn om ook
van diegronden, welke bekend staan alsarme zandgronden, een rijke
0o
gst te winnen mits men er toe zou overgaan om de vochthuishouding in de wortelzone te verbeteren. De opbrengstverhogingen welke men daarmede denkt te bereiken worden met indrukwekkende
percentages uitgedrukt en het behoeft dan ook geen verwondering
te
wekken dat de gedachte aan een grootscheepse aanpak van de
^atersuppletie bij de cultuurtechnicus zonnige perspectieven opent,
daarnaast nemen echter de zorgen van de beheerders van ons beperkte zoetwaterkapitaal in evenredigheid toe. De grote vraag of en
l
n hoeverre de aanvoer van de grote rivieren door middel van reservoirvorming aan de steeds toenemende behoefte aan zoet water zal
kunnen voldoen, staat in het middelpunt van de belangstelling. Men
ls
thans druk doende om de aldus ontstane kwestie van vraag en
aanbod in het vlak van de geleide economie op te lossen. Het zij
m
ij veroorloofd dat ik voorbij ga aan het probleem van het meest
economisch waterverbruik en hier volsta met te constateren dat er
ln
de nabije toekomst wellicht sprake zal zijn van watertransporten
naar gebieden, welke door hun hoge ligging en de geringe water-
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houdendheid van de bodem thans in het groeiseizoen een ernstig
tekort aan bodemvocht vertonen.
Waar kwestie is van watertransport zal uiteraard de hydraulica of
waterloopkunde een belangrijke rol spelen bij de oplossing van de
aan dit transport verbonden vraagstukken.
Alvorens hier verder op in te gaan wil ik U echter nog enige overwegingen van algemene aard voorleggen, met het doel om de plaats
van de hydraulica in de kringloop van het water nader aan te geven.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de belangstelling van de
Nederlandse hydraulicus zich tot voor kort vrijwel uitsluitend heeft
gericht op de beweging van water, begrensd door bodem en wanden
van een stroombedding en door een eventueel aanwezige vrije waterspiegel. Gevallen waarin bovendien toevloed of onttrekking van
water door deze begrenzing plaats vond, door neerslag, verdamping
of beweging van water door de ondergrond, werden volgens de gangbare opvattingen gerekend te behoren tot een ander vakgebied, de
hydrologie. Misschien kan men de verklaring voor deze opvatting
vinden in het feit dat de hydraulische problemen voorheen vrijwel
zonder uitzondering verband hielden met het transport van water,
dat werd binnengebracht door de grote rivieren of ontstond door de
getijbeweging in zee. De herkomst van de waterhoeveelheden wekte
in mindere mate de belangstelling, men kon immers volstaan met
metingen van afvoeren en waterstanden. Ook wanneer het ging om
de ontwatering van polders en de afvoeren van kleine rivieren en
beken, behielp men zich in hoofdzaak met ervaringscijfers zonder
zich daarbij diepgaand bezig te houden met de wijze waarop de wateraanvoer naar gemalen, sluizen en waterleidingen tot stand kwam.
Wanneer men vervolgens de ontwikkeling van de hydrologie nagaat, dan kan men constateren dat deze samenvalt met de opkomst
van de drinkwatervoorziening, die de belangstelling richtte op het
voorkomen en het bewegen van water in de grond. De kennis van
de grondwaterbeweging verschafte allengs ook de rekenmethoden
die het mogelijk maakten om de aandrang van kwelwater naar polders te doorgronden. Het is een merkwaardig feit, dat men tot voor
kort met het woord hydrologie veelal nog uitsluitend de leer van de
grondwaterbeweging aanduidde, niettegenstaande de ontwikkeling
welke de hydrologie reeds sinds tientallen jaren in Duitsland, Frankrijk, Amerika en, niet te vergeten, in het voormalige NederlandsIndië had doorgemaakt. Eerst nadat het intensieve onderzoek naar
de waterhuishouding in de landbouwgebieden tot ontwikkeling was
gekomen, kwam men algemeen tot het besef dat ook de neerslag e°
de verdamping, naast de grondwaterbeweging, als integrerende onderdelen van dehydrologie moesten worden erkend. Dat hiermede de
ontwikkeling van de hydrologie naar de breedte nog niet is afgesloten, zou ik willen illustreren met het Duitse begrip „Gewässerkunde", een begrip dat reeds meer dan een halve eeuw niet alleen
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de neerslag, de verdamping en de grondwaterbeweging omvat, doch
ook de waterbeweging door open waterlopen. Ook in Nederland is
thans het stadium bereikt, waarin de landbouwkundige niet meer
kan volstaan met te constateren, dat het gewas eist dat bepaalde hoeveelheden water, per oppervlakte eenheid, worden afgevoerd of aangevoerd. De cultuurtechniek houdt zich reeds intensief bezig met
de vraag hoe zulks, in elk voorkomend geval, het beste kan geschieden. Hiermede heeft de agro-hydrologie zich dus reeds uitgestrekt
°ver de grenzen van de hydraulica.
Het isevenzeer van belang om nu de ontwikkeling te beschouwen
van de zijde van de hydraulicus, de man dus die zich van oudsher
bezig houdt met het watertransport. Men komt dan tot de conclusie,
dat hij zijn taak niet langer volledig kan vervullen door zijn basisgegevens uitsluitend te ontlenen aan metingen van afvoeren en waterstanden. Het is zeker niet mijn bedoeling om de noodzaak van
dergelijke metingen te bestrijden, integendeel, ik ben van mening
dat een moderne analyse van de afvoer-verlooplijn, het handschrift
v
an elke rivier of beek, in samenhang met neerslag, verdamping en
grondwaterstanden, kan leiden tot een beter inzicht in de afvoeren
e
n waterstanden welke men moet verwachten. Ik ben er daarom van
overtuigd dat de hydraulicus zich ook moet gaan afvragen waar het
door hem te transporteren water vandaan komt, of anders gezegd,
hoe in detail de afvoer tot stand komt. Deze kwestie is in het bijzonder van belang waar de uitvoering van cultuurtechnische werken
°P grote schaal sinds enige tijd oorzaak is van wijzigingen in de afv
°erkarakteristieken van enkele kleine rivieren en beken. Het is niet
uitgesloten dat ditzelfde straks ook voor de grote rivieren zal gelden,
langjarige reeksen van afvoergegevens en waterstandswaarnemin§en, eertijds beschouwd als een veilige basis voor waterloopkundige
st
udies, krijgen, in dit licht bezien, een minder absolute betekenis.
Men zal er uit af kunnen lezen hoe de toestand was en wellicht ook
hoe de toestand is veranderd, doch niet meer welke toestand men
'ïïoet verwachten. Voor een juiste beoordeling van de toekomstige
situatie zal een inzicht noodzakelijk zijn in de wijze waarop de uitkering van cultuurtechnische werken veranderingen aanbrengt in
de kringloop van het water.
Ik moge deze algemene overwegingen besluiten met de conclusie
*t de agro-hydroloog-cultuurtechnicus zich met recht afvraagt wat
de hydraulische consequenties zijn van zijn plannen voor de waterbeheersing, maar dat het daarnaast evenzeer noodzakelijk is dat de
hydraulicus bereid is om als het ware uit zijn rivier- of beekbedding
of
uit zijn poldergemaal te stappen om het terrein van de cultuurte
chniek binnen te treden en daar kennis te nemen van de factoren
w
elke het watertransport in ruimere zin beheersen.
Wanneer ik mij nu afvraag welke plaats de hydraulica in de kringloopvan het water dient in te nemen, dan meen ik op grond van de
d
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voorgaande overwegingen te mogen stellen, dat binnen de hydraulica een algemeen inzicht in de gehele kringloop van het water een
noodzakelijk complement vormt van de meer speciale kennis van
het watertransport.
Aansluitend op deze plaatsbepaling van de hydraulica in de kringloop van het water, stel ik mij thans ten doel om U, aan de hand van
een beschouwing over de verbetering van de waterhuishouding in
een droogtegevoelig gebied, toe te lichten hoe sterk de hydrologische
aspecten van dit vraagstuk verweven zijn met de hydraulische oplossingen, welke voor het meer beperkte probleem van het watertransport in aanmerking komen.
Hiertoe ishet nodig dat ik eerst in het kort uiteenzet hoe droogtegevoeligheid ontstaat en welke methoden men in Nederland denkt
toe te passen om deze droogtegevoeligheid op te heffen.
Het is U allen bekend dat het gewas in de loop van het groeiseizoen door transpiratie een hoeveelheid water aan de bovenste lagen
van het terrein onttrekt. Deze waterhoeveelheid is deels afkomstig
uit de neerslag welke in deze periode optreedt en deels uit de vochtvoorraad, welke aan het begin van het groeiseizoen, in de vorm van
hangwater, in de wortelzone aanwezig is. Nu is de neerslag in het
groeiseizoen onvoldoende om de gehele waterbehoefte van het gewas te dekken en het zal dus afhangen van de hoeveelheid bodemvocht, die in de wortelzone beschikbaar is, of het gewas gedurende
het gehele groeiseizoen op een optimale vochtvoorziening zal kunnen rekenen. In het algemeen geldt dat het gehalte aan fijne deeltjes
en humusbestanddelen de waterhoudendheid van de wortelzone bepaalt. Indien dit gehalte laag is, zoals bij zandgronden, dan zal het
veelvuldig voorkomen, dat de beschikbare hoeveelheid hangwater
onvoldoende isom het neerslagtekort in het groeiseizoen te dekkenWanneer bovendien de stand van het grondwater zo laag is, dat de
plant geen vocht aan de capillaire zone kan onttrekken, zal de optimale vochtvoorziening worden onderbroken, en treedt droogteschade aan het gewas op.
In de hoger gelegen zandgronden van Oost-Brabant en NoordLimburg doet dit geval zich voor, er treden belangrijke oogstdepressies op en de bijna jaarlijks voorkomende vochttekorten maken een
intensief bodemgebruik onmogelijk. Een verbetering van de toestand kan daar alleen worden bereikt, wanneer men de vochtvoorziening van het gewas op kunstmatige wijze aanvult. Naar het oordeel van de cultuurtechnici die het vraagstuk van de watersuppletie
bestuderen, komen hiervoor twee methoden in aanmerking: Men
kan de natuurlijke neerslag aanvullen door kunstmatige beregening
en men kan door infiltratie van aangevoerd water de grondwaterstand zover verhogen dat een capillaire opstijging van water naar de
wortelzone mogelijk wordt. Wat betreft de aanleg en de exploitatie
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hebben beide methoden hun specifieke voor- en nadelen. Hieraan
zal ik thans voorbijgaan, doch wel wil ik Uw aandacht vragen voor
de geheel verschillende eisen welke deze methoden stellen aan de
aanvoer van suppletiewater enerzijds en de afvoer van overtollig
water anderzijds.
Ik beschouw daartoe eerst de kunstmatige beregening. Men zal
kunstmatige beregening toepassen op die tijdstippen, waarop zich in
de wortelzone een vochttekort dreigt voor te doen. Deze methode is
Q
us uitsluitend gericht op een aanvulling van het hangwater in de
bovenste terreinlagen en een goede bedrijfsvoering zal het doorzakken van belangrijke hoeveelheden naar het voor de plant onbereikbare grondwater kunnen voorkomen. De aanvoer behoeft dus slechts
bet neerslagtekort in het betrokken gebied te dekken, afgezien van
de verhoudingsgewijs geringe verliezen aan extra verdamping en
zakwater. Wat de waterafvoer uit het betrokken gebied betreft, kan
m
e n vaststellen dat het diepe grondwater het water levert dat door
riviertjes en beken wordt afgevoerd en aangezien de beregening
geen verhoging van de grondwaterstand veroorzaakt, behoeft men
ook geen vergroting van de afvoer uit het betrokken gebied te verWachten.
Geheel anders is de toestand echter, wanneer de grondwaterstand
door infiltratie op een kunstmatig hoger peil wordt gehouden. De
aanvoer van suppletiewater moet in dit geval niet alleen het neerslagtekort in de wortelzone dekken, doch het moet bovendien het
verhoogde peil van het grondwater in stand houden. Dit betekent,
dat een aanzienlijk deel van het aangevoerde water direct naar
beken en riviertjes zal afvloeien, zonder dat het aan het gewas ten
goede komt. De totale benodigde wateraanvoer kan daarom een
veelvoud bedragen van het neerslagtekort in het groeiseizoen en wat
de afvoer uit het betrokken gebied betreft, moet men bij toepassing
Va
n infiltratie wel degelijk rekening houden met een verhoging van
de debieten van beken en riviertjes.
Op het eerste gezicht lijkt een verhoging van de beekafvoeren in
^ e zomermaanden niet ongunstig. Een versterkte aandrang van
grondwater zal alleen de basisafvoer vergroten en dat kan men voor
Ve
le van onze, aan vervuiling blootstaande, beken alleen maar een
voordeel noemen. Het wordt echter anders wanneer men ook de
zomerregenval in de beschouwing betrekt.
. Er moge dan in de zomer droogteschade aan gewassen optreden,
ln
termen van regenhoeveelheden is de gemiddelde Nederlandse
zomer allerminst een droog seizoen. Iedere vakantieganger is er mee
ymrouwd dat er in een gemiddelde zomer meer regen valt dan in
éé
n van de andere seizoenen. Daar komt nog bij, dat de zomerregenVa
l sterk in korte perioden is geconcentreerd; de grootste dagregenVallen vindt men uitsluitend in de zomermaanden. Warme lucht
n
eemt veel meer waterdamp op dan koude lucht, zodat, bij snelle

548
afkoeling door snelle opstijging van de lucht, in de zomermaanden
in korte tijd kolossale regenhoeveelheden kunnen vrijkomen. Wanneer het bergend vermogen van het terrein niet in staat is om deze
waterhoeveelheden vast te houden, ontstaan de zo gevreesde hoge
zomerafvoeren. De schade welke deze veroorzaken kan zeer aanzienlijk zijn, getuige de ervaringen welke men in de laatste jaren in het
oosten des lands heeft opgedaan.
Hoe is nu de situatie in de zandgebieden? In de huidige toestand
ligt des zomersde grondwaterspiegel in onze Brabantse en Limburgse zandgronden zo laag, dat het terrein in staat is om grote, in korte
tijd vallende, regenhoeveelheden op te nemen, zonder dat hierdoor
een afvoertop in de beken zal worden veroorzaakt. Verhoogt men de
grondwaterspiegel echter tot enige decimeters onder het maaiveld
dan zal tijdens een krachtige regenval het grondwater stijgen tot
boven het gewenste peil. Wanneer het teveel aan water niet spoedig
wordt afgevoerd, heeft men kans op luchtverdringing uit de wortelzone en dus schade aan het gewas. Dit gevaar is in een infiltratiegebied niet groot, want het dichte stelsel van leidingen garandeerd niet
alleen een snelle aanvoer van suppletiewater, doch ook een snelle afvoer van overtollig water. De spoed waarmede het tijdelijk waterbezwaar wordt opgeheven is slechts afhankelijk van de voortvarendheid waarmee de schuiven naar de afvoerleidingen worden geopend.
In de betrokken gebieden, waar overal een voldoende verhang voor
krachtige waterlozing aanwezig is,bestaat niet de remmende invloed
van een poldergemaal met een zekere maximum capaciteit. Deze
omstandigheden zijn ongetwijfeld gunstig uit een oogpunt van waterbeheersing in het infiltratiegebied. Maar het zal U duidelijk zijn,
dat een dergelijke snelle afvoer van overtollig water zich ook benedenstrooms, d.w.z. in de beek, onverminderd zal doen gelden. Dat
het hier inderdaad om grote waterhoeveelheden gaat, bewijzen de
afvoermetingen welke in één van de infiltratiegebieden van de
Noordoostpolder werden verricht. Na een zomerregen van ongeveer
45mm mat men daar een afvoerintensiteit van ca. 3liter per seconde
per hectare. Dit is een veelvoud van de maatgevende winterafvoer
waarop beekverbeteringen worden berekend. Uit een studie over
de spreiding van zomerregens kon worden afgeleid dat een gemiddelde dagregenval van tenminste 45 mm op een gebied van bijvoorbeeld 10.000 ha voorkomt met een frequentie van éénmaal in gemiddeld 14 jaren.
Ik meen U hiermede te hebben aangetoond dat de infiltratiemethode niet alleen een aanvoerprobleem met zich mede brengt,
doch bovendien een niet te onderschatten afvoervraagstuk. De cultuurtechnicus zal, in zijn ijver om dorstend land van water te voorzien, met de nodige voorzichtigheid te werk moeten gaan, opdat hij
benedenstrooms niet door overstromingen verliest wat hij bovenstrooms door infiltratie denkt te winnen.
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Het feit, dat ik ook bij de kunstmatige beregening van wateraanvoer heb gesproken, wekt wellicht de indruk dat ik de mogelijkheid
v
an het gebruik van grondwater heb verworpen. Dit is echter geenszins het geval en ik wil hierover dan ook gaarne enige opmerkingen
maken.
Ik moge dan voorop stellen, dat in ons veranderlijk klimaat een
snelle reactie op een dreigend watertekort in de wortelzone van
groot belang is voor het nuttig effect van de watersuppletie. Het is
daarom gewenst dat de waterwinplaats zich zo dicht mogelijk bij de
plaats van waterverbruik bevindt. In dit opzicht is het oppompen
van beregeningswater uit de ondergrond ideaal. Het bufferreservoir
is hier vlak bij de hand, zodat een onmiddellijke toediening van
Water aan de wortelzone op elk gewenst moment mogelijk is. De
vraagdoet zichechter voor, of eenjaarlijks terugkerende onttrekking
van grondwater niet zal leiden tot een voortgaande daling van de
grondwaterstand. Verschillende afschrikwekkende voorbeelden uit
het buitenland hebben ons, ook in Nederland, met een zekere angst
v
ervuld. Men moet hierbij echter wel bedenken, dat zich in Nederland de gelukkige omstandigheid voordoet, dat de jaarlijkse regenval
n
°g aanzienlijk groter is dan de optimale verdamping, welke men
door kunstmatige beregening tracht te bereiken. Men behoeft daar0m
in Nederland niet te vrezen voor een voortschrijdende verlaging
van de grondwaterstand alleen tengevolge van het oppompen van
Water voor de landbouw. Het is daarentegen wel een feit, dat de gemiddelde grondwaterstand zich op een lager niveau zal instellen,
" i t kan moeilijkheden veroorzaken in de z.g. randgebieden, welke
thans niet droogtegevoelig zijn bij de gratie van een hoge grondwaterstand. Daarbij komt nog, dat ons grondwaterreservoir ook andere belangen, buiten de landbouw, moet dienen. Ik denk hierbij
aa
n de drinkwatervoorziening en aan de industrie. Beide hebben in
e
hoger gelegen zandgronden reeds aanzienlijke gevestigde belan§jen bij ons grondwaterkapitaal. Gezien de hoge kwaliteit van het
da
ar aanwezige grondwater en voorts de lage funderingskosten voor
Machines, gebouwen en wegen op zandgronden, kan men verwach*en dat de aanspraken van deze beide concurrenten van de lando u w nog sterk zullen toenemen. Het vraagstuk van het gebruik
^ a n grondwater zal daarom niet uitsluitend binnen de sfeer van de
{andbouw kunnen worden opgelost. Ik meen dan ook dat men de
Juiste weg heeft gekozen door de kunstmatige beregening niet uitbuitend afhankelijk te stellen van zijn invloed op het huidige grondwaterregime en dat men moet zoeken naar mogelijkheden om de
phttrekking van grondwater, waar dit nodig is, te compenseren door
Infiltratie v a n aangevoerd water op de daarvoor geschikte plaatsen.
De
*e zienswijze houdt dus in, dat men geen afstand behoeft te doen
v
an degeschetste voordelen van beregening met water uit het grondwaterreservoir, doch er volgt tevens uit, dat ook de kunstmatige be-
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regening een aanvoerprobleem met zich mede kan brengen.
Wanneer men nu deze wateraanvoer vergelijkt met die, welke
nodig is voor het instand houden van een verhoogde grondwaterstand, dan kan men ten aanzien van de wateraanvoer enige interessante conclusies trekken:
In de eerste plaats is de totale hoeveelheid aan te voeren water
bij kunstmatige beregening veel kleiner dan de totale hoeveelheid
welke nodig is voor het in stand houden van een verhoogde grondwaterstand door infiltratie.
In de tweede plaats kan men bij beregening met water uit de ondergrond het grondwaterreservoir als buffer inschakelen. De aanvoer behoeft dus niet samen te vallen met het plotseling optredend
waterverbruik. De toevoer van water naar het grondwaterreservoir
kan over een betrekkelijk lange periode worden uitgestrekt en hij
kan zelfs in tijden van waterschaarste tijdelijk worden gestaakt.
Bij een kunstmatige verhoging van de grondwaterstand zal de
wateraanvoer, juist in tijden van aanhoudende droogte, op de grootste capaciteit moeten worden gebracht. Niet alleen moet dan de verhoogde transpiratie van het gewas worden gecompenseerd, doch ook
de onverminderde wegwijzing van grondwater naar de beken moet
worden aangevuld.
Aan het einde gekomen van deze hydrologische beschouwing kan
ik vaststellen, dat de methode van watersuppletie in een hoger gelegen droogtegevoelig zandgebied, van doorslaggevende betekenis
is voor de aan- en af te voeren waterhoeveelheden. Dit betreft niet
alleen de totale te transporteren hoeveelheden, doch ook, en dit is
van nog grotere hydraulische betekenis, de maximale transportcapaciteit waarop de aan- en afvoerleidingen moeten worden berekend.
U zult mij nu wellicht willen tegenwerpen dat ik hier wel een zeer
extreem geval heb ingeleid. (Immers vormt een combinatie van de
minimale waterhoudendheid van zand met een lage grondwaterstand wel een zeer ongunstig uitgangspunt voor een verbetering van
de vochtvoorziening.) Ik heb dit met opzet gedaan omdat de meer
gecompliceerde gevallen zich nu eenmaal niet lenen voor een behandeling in één voordracht. Doch ook in die gevallen geldt onverminderd, dat de hydraulicus zijn taak in verband met het watertransport alleen kan overzien wanneer hij een inzicht heeft in de hydrologische implicaties van cultuurtechnische maatregelen. En evenzeer is het noodzakelijk dat de agro-hydroloog voldoende hydraulisch inzicht heeft om demerites van zijn plannen ten aanzien van het
watertransport te kunnen begrijpen.
Voortgaande langs de weg der extreme gevallen neem ik nu aan,
dat er om enigerlei reden geen bufferreservoir in de onmiddellijke
nabijheid van het verbruiksgebied kan worden gevonden of ge"
vormd. Dit houdt dus in, dat het suppletiewater voor de landbouw
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over een betekenende afstand moet worden aangevoerd. Ook nu zal
het nuttig effect van de watersuppletie alleen zijn verzekerd wanneer
de wateraanvoer de wisselende waterbehoefte op de voet kan volgen.
Men moet het stelsel van transportleidingen dus zo ontwerpen, dat
n
a het optreden van de waterbehoefte het suppletiewater binnen de
kortst mogelijke tijd in het verbruiksgebied beschikbaar is.
Tot dusverre heeft zichdeaanvoer van water naar landbouwgebieden langs tamelijk rustige banen bewogen. In het vlakke land zijn
de verhangen gering, zodat het aanwezige stelsel van kanalen en
sloten in vele gevallen zowel voor de aanvoer als voor de afvoer kon
dienst doen. Grote stroomsnelheden, met kans op aantasting van
bodem en taluds, kwamen vrijwel niet voor en lekverliezen vormden
geen probleem. De verdampingsverliezen uit het ruime leidingenn
et werden als onvermijdelijk aanvaard, immers, wanneer men met
het oog hierop de profielen zou verkleinen, zou men aldra in moeihjkheden geraken door de snelheid waarmee de aarden leidingen
v
olgroeien en het watertransport wordt belemmerd.
Nu echter de watersuppletie van hoger gelegen gebieden aan de
°rde is gekomen, doet zich de noodzaak voor, om de eisen waaraan
e
en stelsel van aanvoerleidingen moet voldoen, aan een meer nauwkeurige beschouwing te onderwerpen. Ook hierbij zal ik mij moeten
°eperken tot het aanstippen van enige hoofdpunten.
Om te beginnen wil ik nogmaals onderstrepen dat ons klimaat, in
tegenstelling tot de bekende irrigatielanden, geen vaste droge tijd
kent. De onregelmatige afwisseling van regenovervloed en regentekort laat zich in Nederland ten hoogste op een termijn van een
da
g met redelijke waarschijnlijkheid voorspellen. Daarom luidt de
alles overheersende eis waaraan een goede watersuppletie moet voldoen, dat de wateraanvoer te allen tijde snel op de waterbehoefte
"toet kunnen reageren. Voor een aanvoerleiding betekent dit, dat
er
slechts weinig water nodig mag zijn om een hoge transportcapaciteit te bereiken. Hieraan isalleen te voldoen door een leidingtype
e
kiezen dat geschikt is voor hoge snelheden en dat daarbij een geringe eigen waterberging heeft. De technische vertaling van deze
v
oorwaarden luidt: Een gunstig hydraulisch profiel met gladde
ai
ïden, die niet vatbaar zijn voor begroeiing en erosie.
Een tweede belangrijke overweging is, dat in het beschouwde geVa
l het water van een laag gelegen winplaats naar een hoog gelegen
^ert>ruiksgebied moet worden vervoerd. Men heeft dus niet alleen
r e topografie van het terrein tegen, maar ook de grondwaterstanden
| ° het terrein vertonen een helling tegengesteld aan het verhang in
de transportleidingen. Dit houdt in, dat men bereid moet zijn om
* lc h los te maken van de topografie en tevens van de traditionele
denkwijze, volgens welke in de Nederlandse landbouw water uite t e n d door gegraven of natuurlijke leidingen kan worden verv
°erd. Zich losmaken van de topografie van het terrein en de daarin
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voorkomende grondwaterstanden betekent in technische termen
uitgedrukt: Waterdichte leidingen, en waar zulks nodig is, gesloten
drukleidingen, dus buisleidingen langs een zo kort mogelijk tracé.
Er zijn nog tal van andere eisen, waaraan een transportleiding
moet voldoen, zoals duurzaamheid van de constructie, lage onderhoudskosten, weinig terreinverlies voor leidingaanleg, geringe waterverliezen door lekkage en verdamping en een lage leidingweerstand.
Ik moet hier volstaan met het noemen van deze eisen, doch er is
ten slotte nog één aspect van dit technische vraagstuk, dat hier moet
worden vermeld. En dit betreft een overweging van juridische aard.
De Belemmeringenwet-Privaatrecht van 1927 maakt het onder
meer mogelijk, dat een buisleiding, ten dienste van het algemeen
nut, door terreinen van anderen wordt gelegd, zonder dat daartoe
onteigening nodig is. De hiertoe te volgen procedure is veel eenvoudiger, en de kosten aan schadevergoedingen zijn doorgaans veel
lager, dan die welke gepaard gaan met de onteigening voor de aanleg van open leidingen en met de daarbij voorkomende schadesnijdingen en compenserende werken. Hieraan is inherent, dat in het
geval van een ingegraven buisleiding praktisch geen terrein voor
het oorspronkelijk gebruik verloren gaat, terwijl er voorts verhoudingsgewijze weinig complicaties optreden bij kruisingen van wegen, waterleidingen, e.d.
Hoewel deze laatste overweging weinig meer te maken heeft met
de hydraulica, meende ik haar toch niet onvermeld te kunnen laten,
omdat zij illustreert hoe een oplossing van een technisch probleem
mede afhankelijk is van factoren welke buiten de eigenlijke techniek liggen.
De hier aan U voorgelegde analyse van het aanvoerprobleem
heeft mij tot de conclusie geleid dat men bij het opstellen van een
project voor de aanvoer van suppletiewater naar hoger gelegen gebieden, meer dan voorheen gebruikelijk was, zal moeten denken in
termen van een waterleidingbedrijf voor de landbouw. Voor elk
afzonderlijk geval zal men moeten nagaan met welke combinatie
van bestaande, gegraven en beklede leidingen, open goten en buisleidingen, op de meest economische wijze, een snelle reactie van de
wateraanvoer op de waterbehoefte kan worden verkregen. Wat betreft de technische mogelijkheden zal men voor ogen moeten houden, dat in Nederland niet alleen de techniek van het grondverzet,
maar ook de betontechniek een hoge trap van ontwikkeling heeft
bereikt. De kennis en ervaring van specialisten uit het waterleidingsen rioleringsvak zullen een belangrijke steun blijken te zijn bij de
technische verwezenlijking van de wateraanvoer naar de hoger gelegen gebieden.
Dat ook in andere landen de ontwikkeling van de wateraanvoer
in de hier geschetste richting gaat, blijkt ook uit het verslag van
professor EIJSVOOGEL over zijn bevindingen in de Verenigde Staten
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(>,De Waterbeheersing in de Verenigde Staten", Contactgroep Opvoering Produktiviteit). Met beton beklede leidingen en geprefabriceerde goten worden daar reeds algemeen toegepast.
Na deze uiteenzetting over de wateraanvoer, wil ik in het kort nog
iets zeggen over de waterafvoer uit hoger gelegen zandgebieden.
Deze afvoer vindt plaats door de beken en riviertjes die men in
deze gebieden vindt. Ik schetste reeds hoe deze afvoer kan worden
beïnvloed door bepaalde methoden van watersuppletie, doch in het
algemeen kan men stellen dat de uitvoering van cultuurtechnische
berken, in een stroomgebied van een beek, invloed op het afvoerbeeld kan hebben.
Wanneer men zich nu een inzicht heeft verschaft in het te verwachten afvoerbeeld, zal men kunnen besluiten of de beek in zijn
bestaande toestand over een voldoend afvoerend vermogen beschikt,
°t dat men dit vermogen door een beekverbetering zal moeten vergroten.
Nu is een beekverbetering in een zandgebied in wezen een buitengewoon moeilijke zaak. Immers, men heeft niet alleen te maken
"iet het transport van water, maar ook met het transport van zand
door het stromende water. Doordat de beek gedurende vele eeuwen
aan zijn lot is overgelaten heeft zich een subtiel evenwicht gevormd
tussen de meest voorkomende variaties van afvoeren en de vorm
v
an het stroombed. Het verhang en het beekprofiel hebben zich
2
Ç>danig ingesteld, dat alleen bij afvoeren boven een zekere grens
zich. belangrijke zandverplaatsingen en aantasting van bodem en
oevers zullen voordoen, men spreekt dan wel van de vormgevende
a
fvoer.
Het vraagstuk is daarom al zo ingewikkeld, omdat de bodemruwheid, dus ook de weerstandscoëfficiënt, sterk kan veranderen zodra
betekenende zandverplaatsingen gaan optreden. Op de ene plaats
z
ullen zich golfjes en richels op de bodem vormen en neemt de weerstandscoëfficiënt toe, terwijl op een andere plaats de krachtige
stroom de bodem als het ware glad veegt en de weerstandscoëfficiënt
afneemt. Bij hoge afvoeren behoeft er dientengevolge geen vast verband te bestaan tussen de hoogte van de waterspiegel en de afvoer.
Recent modelonderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond,
d
at de weerstandscoëfficiënt in een zandbedding inderdaad zeer aanzienlijk kan stijgen en dalen in afhankelijkheid van het transport
^ a n bodemmateriaal. Metingen aan verschillende Nederlandse beken tonen eveneens een dergelijk verschijnsel, waarbij men soms de
Ve
rklaring vond in de veranderende weerstand van de waterplanten
Waarmee in sommige beken en riviertjes de bodem is begroeid.
Door verruiming en kanalisatie van beken verstoort men niet alleen het natuurlijk evenwicht, doch men ontkomt bovendien niet
aa
« de hier genoemde moeilijkheid van de wisselende stromings-
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weerstand. Indien niet wordt beschikt over inzicht in de optredende
verschijnselen, gekoppeld aan een grote plaatselijke ervaring, dan
kunnen de gevolgen van een beekverbetering op den duur zeer onaangenaam zijn. Er zullen zich plaatselijk hinderlijke zandhoeveelheden afzetten, waarvan de steeds terugkerende opruiming belangrijke uitgaven vergt, en op andere plaatsen doen zich onverwachte
uitschuringen voor, die niet door een voldoende aanvoer van bodemmateriaal worden aangevuld. Bovendien zullen trajecten met een
onoordeelkundig gekozen dwarsprofiel neiging vertonen om te verwilderen.
Het komt mij voor, dat in bepaalde gevallen ontlastkanalen een
uitkomst uit deze moeilijkheden kunnen bieden. Door aldus de afvoertoppen uit de beek weg te nemen, bevordert men de stabiliteit
van de beek. Men moet er echter wel op bedacht zijn, dat ook een
ontlastkanaal aan dezelfde gevaren zal blootstaan als een natuurlijke
waterloop. In verband hiermede kan men overwegen om de bodem
en de taluds van het ontlastkanaal te bekleden. Niet alleen voorkomt men dan aantasting van het kanaalbed, maar men kan bovendien ten volle profijt trekken van het grote verhang en de lage weerstandscoëfficiënt van het rechte en gladde kanaal, hetgeen betekent
dat men hoge stroomsnelheden kan toelaten. Zandafzettingen kunnen op de daartoe gekozen plaatsen worden gelocaliseerd en de
kanaaldoorsnede kan aanzienlijk worden beperkt. In dit verband
wil ik nogmaals Uw aandacht vestigen op het reeds genoemde rapport van professor EIJSVOOGEL, waarin grafieken zijn opgenomen die
de besparing aan grondverzet en terreinbreedte bij beklede leidingen duidelijk in het licht stellen.
Ik besluit deze korte verhandeling over de afvoeren uit onze
zandgebieden met het uitspreken van de hoop, dat men het hydraulisch onderzoek aan beken en kleine rivieren met kracht zal voortzetten en daarbij ook aandacht zal besteden aan de voorwaarden,
welke de stabiliteit van de waterlopen bepalen. Het is mijn overtuiging, dat men hiertoe een belangrijke plaats zal moeten inruimen
voor de studie van het materiaaltransport.
Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn beschouwing,
waarmede ik U heb willen tonen hoe de cultuurtechniek de scheidslijn tussen de hydraulica en de hydrologie heeft doen vervagen. Het
forse ingrijpen van de cultuurtechnicus in de bestaande kringloop
van het water, dwingt de hydraulicus om zich steeds opnieuw af te
vragen, welke invloed deze ingreep zal hebben op het deel van de
kringloop dat aan zijn speciale zorg is toevertrouwd.
Zeer geachte toehoorders,
Bij het aanvaarden van mijn ambt zij het mij vergund om mijn
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eerbiedige dank uit te spreken jegens Hare Majesteit de Koningin
voor mijn benoeming tot lector aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Voorzitter en Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Ik ben U zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat U in mij hebt
gesteld toen U mij voor deze functie hebt willen voordragen. Het
feit, dat U opnieuw een civiel ingenieur aan Uw docentencorps hebt
willen toevoegen, moge ik zien als een uiting van Uw verlangen naar
een verdere versterking van het reeds bestaande contact tussen de
cultuurtechniek en de civiele techniek. Overtuigd als ik ben van de
grote waarde van dit contact, verheugt het mij zeer dat Uw keuze
daarbij op mij is gevallen. Ik geef U gaarne de verzekering dat ik
"lij naar mijn beste vermogens van de mij opgedragen taak zal
kwijten.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Nu ikin Uw werkgemeenschap ben opgenomen, voel ik mij in vele
opzichten bevoorrecht. Niet alleen omdat ik een aandeel mag hebben in Uw verantwoordelijke taak bij de opleiding van de Wageni
ngse ingenieur, maar tevens omdat de vriendschappelijke en hulpvaardige wijze, waarop velen Uwer mij reeds zijn tegemoet getreden,
m
ij de overtuiging heeft gegeven dat ik mijn werk in een aangename
er
* stimulerende omgeving zal mogen verrichten. Ik zal nog veel
van U moeten leren teneinde mijn lessen en mijn onderzoek op het
grote geheel van de Wageningse opleiding te kunnen richten. Ik
doe hiertoe met vertrouwen een beroep op Uw verdere hulp.
Hooggeleerde Eijsvoogel,
Ik beschouw het als een onderscheiding dat U een deel van Uw
°nderwijstaak aan mij heeft willen overdragen en ik prijs mij gelukkig dat ik daarbij toegang heb tot Uw veelzijdige kennis en erb r i n g op het gebied van de toepassing van de civiele techniek in
d
e landbouw. Gaarne geef ik uitdrukking aan mijn erkentelijkheid
v
°or de moeite, welke U zich hebt getroost, naast de vervulling van
Uw vele en belangrijke taken, om mij voor te bereiden op het werk
dat ik thans ter hand heb genomen. Het vertrouwen, dat ik ook in
de toekomst op Uw raad en hulp zal kunnen rekenen, is mij een
grote steun.
Hooggeleerde Hellinga,
Mijn ervaringen van de laatste twee jaren doen mij de mening
van velen delen dat het goed is om onder Uw leiding en dat wil
2e
ggen met U te mogen werken.
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Het nauwe verband tussen onze vakgebieden en onze grote gemeenschappelijke belangstelling geven mij alle aanleiding om te
veronderstellen dat ik ook in de toekomst met evenveel voldoening
met U zal mogen samenwerken.
Hoogedelgestrenge Visser,
De mij toegemeten tijd laat niet toe dat ik mij tot allen richt, aan
wie ik voor mijn opleiding dank verschuldigd ben. Ik wil mij deze
gelegenheid echter niet laten ontgaan, om thans in brede kring, uitdrukking te geven aan mijn grote waardering en dankbaarheid voor
de mogelijkheid, welke U mij hebt geboden, om in de door U geleide Colloquia kennis te nemen van de belangwekkende vorderingen van het agro-hydrologisch onderzoek. De grote zorg waarmedeTJ
deze colloquia hebt voorbereid en de wijze waarop U aan het besprokene een ruim perspectief wist te geven, hebben er belangrijk
toe bijgedragen, dat ik thans niet geheel vreemd meer sta tegenover
een aantal vraagstukken verbonden aan de waterbeheersing voor de
landbouw.
Dames en Heren Studenten,
De hydraulica en de grondmechanica zijn beide basisvakken van
de weg-en waterbouwkunde. De wijze waarop deze basisvakken aan
de Landbouwhogeschool worden gedoceerd wordt dus bepaald door
de plaats, die het onderwijs in de weg en waterbouwkunde inneemt
bij de opleiding van de cultuurtechnicus. In een uitvoerige beschouwing, welke de toenmalige Rector Magnificus, professor EijsvooGEL, in zijn rede op 9 maart 1955, aan dit onderwerp heeft gewijd, vindt men de conclusie, dat de landbouwkundige vorming van
de cultuurtechnicus zo veel tijd in beslag neemt, dat er geen sprake
kan zijn van een min of meer volledige technische scholing. De technische opleiding van de toekomstige ontwerper van cultuurtechnische werken iser op gericht, dat hij de aard van de technische vraagstukken, waartoe de landbouwkundige eisen aanleiding geven, zal
leren onderkennen, zodat hij in staat zal zijn tot een vruchtbare
samenwerking met zijn, in de natte waterbouwkunde gespecialiseerde, civiel technische collega. Daarnaast zal hij zich echter ook een
voldoende inzicht moeten verwerven om in de gevallen, waarin hij
van gespecialiseerde technische steun is verstoken, zelf eenvoudige
constructies te ontwerpen, welke aan de landbouwkundige eisen
voldoen, ook al zal het technisch niveau van zijn ontwerpen dan
noodgedwongen lager moeten liggen.
Hiermede is dus tevens aangegeven welk tweeledig doel ik voor
ogen moet houden wanneer ik U voorga bij Uw studie in de hydraulica en de grondmechanica. Ik heb met vreugde ervaren dat ons
contact niet beperkt hoeft te blijven tot een monoloog in het les-
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lokaal. Ik wek U op om gebruik te maken van de mogelijkheid om
ook buiten de lesuren met mij over de stof te praten, wij zullen er
beiden voordeel van kunnen hebben.
Ten slotte wil ik opmerken dat de techniek, hoe interessant en
belangrijk ook, slechts één van de gebieden vormt, waarop ik U
hoop te ontmoeten.
Ik heb gezegd.

35. E R F E L I J K H E I D EN M I L I E U IN DE
PLUIMVEETEELT
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE PLUIMVEETEELT AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 22 JANUARI 1959 DOOR

I R . M. VAN ALBADA
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij
allen die door Uw aanwezigheid van Uw
belangstelling blijk geeft,
Zeer geachte Toehoorders,
Het streven naar technische verbeteringen in de pluimveehouderij is in het algemeen gericht op het verhogen van de produktie,
hetzij in relatieve, hetzij in absolute zin. Een belangrijk punt daarbij is de vraag, hoe de individuele produktie, in de ruimste zin
genomen, kan worden verhoogd, zo mogelijk met verbetering van
het rendement en met behoud van de gezondheid van het dier.
Voor het bereiken van deze individuele produktieverhoging staan
tweeërlei wegen open:
enerzijds een verbetering van het milieu waarin de produktiv
tot stand komt,
anderzijds een verbetering van de erfelijke aanleg van de dieren,
door middel van een natuurlijke of kunstmatige teeltkeuze.
De verschillende geaardheid van de problemen, die zich bij beide
wegen tot produktieverhoging voordoen, heeft geleid tot een specialisatie, in eerste instantie op deze twee gebieden zelf, maar verder ook in verwante- en basiswetenschappen. Deze specialisatie
heeft, voor wat de teelt van het grote vee betreft, zich niet beperkt
tot de daarbij betrokken personen, maar strekt zich in meerdere pi
mindere mate uit tot de instellingen voor onderzoek en onderwijsIn de pluimveeteelt is, althans in ons land, deze specialisatie veel
minder sterk doorgevoerd. Dit heeft ongetwijfeld zijn bezwarenWie zijn aandacht moet verdelen over problemen van voeding e ï l
stofwisseling, huisvesting en verzorging, fokkerij en erfelijkheid,
embryonale ontwikkeling en broederij, om nog maar te zwijgen
over vraagstukken en eikwaliteit, -bewerking en -conservering, on-
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dervindt dit aan den lijve en ontkomt moeilijk aan een zekere vervlakking.
Deze verbreding van het werkgebied heeft echter niet alleen nadelen. Zij ontwikkelt wellicht meer gevoel voor de interactie tussen
deze verschillende facetten van de teelt en juist deze wisselwerking
« van zo groot belang bij de dierlijke produktie.
De interactie tussen milieu en erfelijkheid kunnen we in zuiver
biologische zin opvatten. In dat geval denken we aan het ontstaan
v
an het fenotype, door de inwerking van het milieu op het genotype. We kunnen ook denken aan het statistische begrip interactie
« i bedoelen daarmee in dit geval het verschijnsel, dat dezelfde genotypische verschillen in het ene milieu andere fenotypische verschillen veroorzaken dan in het andere milieu. Beide betekenissen van
het begrip interactie zijn een nadere beschouwing waard.
Wanneer we verschillende fenotypen tot stand zien komen, door
de inwerking van milieu-invloeden op verschillende genotypen, dan
ls
het om velerlei redenen gewenst, informatie te krijgen omtrent
de kwantitatieve verhouding van de invloed van erfelijke- en milieufactoren op deze fenotypische variantie. Het isde populatiegenetica,
die zich onder andere met deze problemen bezig houdt. Deze, vooral experimentele tak van wetenschap, gevoed door de basiswetenschappen der biometrische- en mathematische genetica, gaat meer
e
n meer de grondslag vormen van de moderne veeteelt.
Het is niet mijn bedoeling, hier verder in te gaan op de methoden, die in de populatiegenetica worden gebruikt, voor het bepalen
v
an het kwantitatieve aandeel van genotype en milieu, in de
totstandkoming van de fenotypische variantie. Ik wil mij beperken
tot een bespreking van enige aspecten van de daarmee verkregen
resultaten.
Om een dergelijke bespreking te vergemakkelijken zij vermeld,
dat de invloed, die de genotypische verschillen hebben op de fenotypische variantie, pleegt te worden uitgedrukt in hun relatieve
aandeel daarin. Het zal duidelijk zijn, dat deze verhouding, die in
de
Engelse literatuur als „heritability" wordt aangeduid en in het
Nederlands onder andere met „erfelijkheidsgraad" is betiteld,
hechts betrekking kan hebben op kenmerken van populaties, dus
°P min of meer nauw omschreven groepen van planten of dieren;
n
iet echter op eigenschappen van één enkel individu. Mede daarom
ac
ht ik de term erfelijkheidsgraad gelukkiger gekozen, dan de oorspronkelijke Engelse term. Naar zijn aard, het is immers de verhouding tussen een deel en een geheel, kan deze erfelijkheidsgraad
sl
echts waarden aannemen tussen 0 (bij volstrekte afwezigheid van
erfelijke invloeden) en 1 (bij volstrekte afwezigheid van milieuinvloeden).
Niet alleen de erfelijke geaardheid van het materiaal waarmee
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we werken, maar evenzeer het milieu waarin we dit materiaal laten
verkeren, bepaalt de erfelijkheidsgraad van zijn eigenschappen.
Kennis omtrent deze erfelijkheidsgraad in het gegeven „normale"
milieu, stelt ons in staat, voorspellingen te doen, omtrent de mate
van vooruitgang, die van generatie tot generatie door selectie in dat
milieu is te verwachten, maar geeft ons tevens informaties omtrent
de effectiviteit van verschillende selectiemethoden.
De populatiegenetica leert ons, dat onder alle omstandigheden,
de selectie het meeste effect zal sorteren, wanneer we deze verrichten met behulp van een voor het te selecteren kenmerk aan ieder
individu toe te kennen selectie-index. Bij berekening van deze selectie-index wordt niet alleen rekening gehouden met de individuele
prestatie van het dier zelf, maar ook met de gemiddelde prestatie
van zijn of haar zusters of broers en met de prestaties van verder
verwijderde verwanten. De betekenis, die hierbij aan deze familiegemiddelden moet worden toegekend, hangt af van de erfelijkheidsgraad van het desbetreffende kenmerk en van de grootte van de
families. Bij het volgen van een eenvoudiger selectiemethode,
waarbij we ons of wel uitsluitend naar de individuele prestaties
richten, of wel familieselectie toepassen, met voorbij zien van individuele prestaties, speelt bij de keuze van de methode eveneens de
erfelijkheidsgraad een rol. Naarmate de erfelijkheidsgraad lager is>
verschuift bij gelijk blijvende grootte der families, de optimale
effectiviteit der selectiemethoden geleidelijk van individuele selecties naar familieselectie voor steeds verdere verwanten omvattende
groepen.
Uit het feit, dat het milieu van invloed isop de erfelijkheidsgraad,
volgt al, dat deze erfelijkheidsgraad voor een zelfde kenmerk bij
verschillend materiaal en in verschillend milieu bepaald, zeer uiteenlopende waarden zal kunnen vertonen. Uiteraard speelt hier
naast het milieu de selectiegeschiedenis van het onderzochte materiaal een rol, alsmede de daarin toegepaste paringsmethoden. Orn
deze verschillen in erfelijkheidsgraad met enkele voorbeelden uit
de pluimveeteelt toe te lichten:
Voor lichaamsgewicht zijn voor de erfelijkheidsgraad, uitgedrukt
in procenten, waarden gevonden variërende van 20 tot 60; voor e1"
produktie van overlevende hennen van 20 tot 40; voor eiproduktie
van bij het begin van de leg in leven zijnde hennen van 6 tot 22;
voor eigewicht van 36 tot 93; voor schaalstructuur van 20 tot 32;
voor totale sterftekans van 6 tot 14.Slechts enkele van deze waarden
zijn zo groot, dat individuele selectie (althans zonder gebruik van
een selectie-index) effectiever zal zijn dan selectie van gehele fan»"
lies. Slechts voor enkele kenmerken, met name eigewicht en schaalkleur, zal individuele selectie in het algemeen zijn aan te bevelenVoor enige kenmerken zal selectie van gehele families van volle
zusters of broers, dus zonder uitschakeling van de slechte leden in
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die families, ten minste even goede resultaten geven als individuele
selectie en misschien zelfs betere. Tot deze categorie zijn te rekenen
kenmerken als lichaamsgewicht en lichaamsafmetingen, voor zover
berustend op de lengtegroei van de beenderen, het optreden van
bloedvlekken in eieren, eivorm, eiwitkwaliteit en schaaldikte. Voorkeur voor selectie van gehele families van volle zusters zal in het
algemeen gelden voor kenmerken als rompdiepte, borstbreedte, legpercentage, vroegrijpheid, legonderbrekingen, schaalstructuur en
bevedering. Als laatste categorie kunnen genoemd worden de kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad, waarbij selectie van gehele
families van volle- en halfzusters samen, zonder uitschakeling van
de daarin voorkomende slechte dieren, als regel de voorkeur verdient. In de pluimveeteelt betreft dit dus gehele hanennakomelingschappen. Tot deze categorie behoren kenmerken als eiproduktie
Per bij het begin van de leg in leven zijnde hen, sterftekans, broedresultaten, resistentie tegen ademhalingsziekten, resistentie tegen
leucose en resistentie tegen ziekten van de legorganen. Voor deze
laatste groep van kenmerken zou dus selectie volgens het veel omstreden nucleussysteem van wijlen dr. HAGEDOORN aan te bevelen
2r
jn, ware het niet, dat tegen dit systeem bezwaren van andere aard
2l
jn aan te voeren, waarvan enkele later nog in bespreking zullen
komen.
De in het voorgaande gemaakte indeling in categoriën van kenmerken, naar aan te bevelen selectiemethoden, kan slechts gelden
a
ls een algemene richtlijn voor gemiddelde omstandigheden. Uit
de eerder genoemde grote verschillen, die de berekende erfelijkheidsgraden kunnen vertonen volgt immers, dat al naar de aard
van het materiaal en het milieu waarin dit verkeert, de erfelijkheidsSraad kan wisselen, waarmee verschuivingen kunnen optreden van
de ene categorie naar de andere. Verschillen in grootte der families,
die mede de optimale selectiemethode bepalen, kunnen deze verschuivingen nog bevorderen. Zo is het denkbaar, dat in het ene
Seval individuele selectie op schaaldikte kan worden aanbevolen,
terwijl onder andere omstandigheden selectie van volle-zusterfamilies of zelfs van gehele hanen-nakomelingschappen de voor* e ur kan hebben. Slechts na uitvoering van de nodige berekeningen voor de groep van dieren waarin men wil selecteren
m
de daarbij passende milieuomstandigheden, kan men tot verantwoorde selectiemethoden komen. De keuze van een niet-opll
niale selectiemethode, zal in grensgevallen niet veel schade ver°°rzaken. De mogelijke vooruitgang wordt er slechts iets door verdaagd. Bij sterkere afwijkingen kan het echter betekenen, dat
Waardevolle dieren ten onrechte worden uitgeselecteerd, hetgeen
de selectiedruk op andere kenmerken vermindert. In geval van
ne
gatieve correlaties tussen bepaalde kenmerken, kan negatieve
Se
lectie er het gevolg van zijn, maar ook zonder die uitgesproken
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negatieve correlaties is dit al mogelijk, namelijk als een deel der
erfelijke factoren van twee kenmerken negatief gecorreleerd is.
Hiermee is tevens aangegeven, dat er gevaren schuilen in het verordonneren, propageren of zelfs maar suggereren van bepaalde selectiemethoden, zonder rekening te houden met de onder selectie
gehouden populatie. Het stellen van individuele minimum eisen
aan jaarproduktie of winterleg, het uitschakelen van gehele nakomelingschappen van gestorven dieren of van dieren met onvoldoende individuele eiproduktie, brengt selectiemethoden mee, die
in verschillende gevallen niet voldoende effectief zijn en door verlaging van de selectiedruk op het overblijvende deel van de populatie, zelfs remmend kunnen werken op de vooruitgang. Selectie van
hanen-nakomelingschappen op kenmerken als eigewicht, optreden
van bloedvlekken in eieren, eivorm, eiwitkwaliteit en schaaldikte
zal anderzijds in veel gevallen een minder effectieve selectie en dus
remming van de mogelijke vooruitgang kunnen meebrengen. Hier
zou in veel gevallen selectie van de nakomelingschap per moeder,
in sommige gevallen misschien zelfs individuele selectie zijn te verkiezen. Ook voor deze uitspraken geldt echter, dat ze slechts in hun
algemeenheid opgaan en wel voor de erfelijkheidsgraden die in het
algemeen tot dusverre zijn gevonden en in de literatuur vermeld.
Voor een definitief oordeel is onderzoek per groep en per milieu
noodzakelijk. Op dit gebied is technische hulp door overheid of
organisaties voor de overgrote meerderheid van onze pluimveefokbedrijven onontbeerlijk te achten.
Uit de tot dusverre gevonden erfelijkheidsgraden van verschillende nuteigenschappen bij het pluimvee volgt, dat het milieu op
de meeste van deze kenmerken een grote, vaak zelfs een overheersende invloed heeft. Dit is een uitermate belangrijk aspect van de
zaak, dat nog vrijwel niet is onderzocht. Ten dele kan deze leemte
in het onderzoek een gevolg zijn van de specialisatie, die ook op dit
gebied heeft plaats gehad. De populatiegeneticus is in de eerste
plaats geïnteresseerd in de genetische aspecten en de consequenties
ten aanzien van selectiemethoden en zal zich mede daardoor in de
„milieuzijde" van het vraagstuk niet zozeer verdiepen. De voedingsof huisvestingsdeskundige anderzijds, zal onvoldoende vertrouwd
zijn met deze uitkomsten van de populatiegenetica en daardoor de
daar wellicht verborgen mogelijkheden niet onderkennen. Dit zal te
minder het geval zijn, omdat deze grote variantie veroorzaakt wordt
door milieuomstandigheden, die naar onze begrippen uitermate
uniform zijn. Neemt men daarbij in aanmerking, dat van vele, soms
als vrij ingrijpend beschouwde veranderingen in voeding en huisvesting geen effect van betekenis op produktie of gezondheid der
dieren is waar te nemen, dan is alleszins te begrijpen, dat deze ongrijpbare milieuverschillen tot dusverre aan de aandacht zijn ontsnapt en door de onderzoekers die zich met milieu-invloeden bezig
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hielden ten onrechte geheel aan erfelijke variabiliteit van hun proefmateriaal werden toegeschreven. Een verdere analyse van deze toch
20 belangrijke milieuvariantie zal zeker uitermate moeilijk zijn en
zal stellig niet met kans op succes kunnen worden aangegrepen,
zonder daarbij de erfelijke variantie ten nauwste te betrekken. Een
dergelijk onderzoek past geheel in het kader van hen, die zich van
huis uit zowel met foktechnische- als met milieufactoren in de ruimste zin hebben bezig gehouden. Het leunt daardoor in de eerste
Plaats aan bij de vorming van de veeteeltkundige. Zo ergens, dan
hggen hier bij het onderzoek op het gebied van de pluimveeteelt
Mogelijkheden, al valt niet te voorspellen of dit belangrijke praktische resultaten zal kunnen afwerpen. Pogingen in deze richting
kunnen echter van direct belang zijn voor de praktische pluimveehouderij, namelijk wanneer ze zouden resulteren in het tot stand
tornen van directe milieuverbeteringen, die produktieverhogend
berken. Ze zijn echter evenzeer in het belang van dat deel van het
pluimveeteeltonderzoek, dat zich bezig houdt met vraagstukken van
voeding en andere milieufactoren. Bij het tegenwoordige niveau
van de voeding, om daarbij te blijven, blijkt het dikwijls moeilijk
experimenteel nog verbeteringen aan te brengen, die statistisch aantoonbaar zijn, zodat het trekken van conclusies uit dergelijke proeven
u
Uermate moeilijk wordt. Slechts door zeer omvangrijke, gedetailleerde en dikwijls herhaalde proeven, zou men wellicht nog tot verantwoorde conclusies kunnen komen. Dit wordt echter kostbaar en
tijdrovend en de verhouding tussen aangewende middelen en praktische resultaten wordt dan wel zeer ongunstig. De oorzaak van deze
Moeilijkheid schuilt ten dele in de erfelijke variantie van het proefMateriaal. Volgens de nieuwere inzichten is deze in de meeste gevallen het beste te reduceren door het gebruik als proefdieren van
yhriden van min of meer ingeteelde stammen. Hiervan wordt dan
°°k steeds meer gebruik gemaakt. Er blijft dan echter nog een te
&fote milieuvariantie over, die buiten onze controle valt. Deze mileuvariantie wordt bij voederproeven met pluimvee nog vergroot,
°°rdat men om technische redenen gedwongen is, verschillend gevederde dieren ook in verschillende hokken of kooien te huisVe
sten. Hierdoor wordt de reeds aanwezige milieuvariantie nog
e
ens vergroot met een component, veroorzaakt door verschillen tusSe
u het milieu van de verschillende hokken of kooien. Helaas zijn
°ver dit laatste geen gemakkelijk toegankelijke literatuurgegevens
° e schikbaar. Ervaringen op het Instituut voor de Pluimveeteelt en
ders hier te lande opgedaan, hebben echter geleerd, dat deze hokponent van de milieuvariantie zeer belangrijk kan zijn.
Om gegevens te krijgen over de betrouwbaarheid van steekproeven ui t het fokmateriaal van een fokbedrijf, werden in 1930 op het
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen een paar duizend
0e
deieren uit alle tomen van een fokbedrijf gelijktijdig uitgeCom
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broed. Hieruit werden 478 leghennen verkregen. Deze leghennen
werden aselect verdeeld over 19 hokken, waarbij 16 hokken met
ieder 25 hennen en 3 hokken met ieder 26 hennen werden bezet.
Alle hennen werden dagelijks op valnesten gecontroleerd. Een variantieanalyse van de jaarprodukties van alle hennen gaf als resultaat, dat er zeer significante verschillen tussen de hokken waren.
Al naar dat de buiten vainest gelegde eieren niet of wel werden
meegerekend, bleek dat de hokverschillen verantwoordelijk waren
voor 45 of 49 procent van de individuele variantie en dus vrijwel
even veel effect hadden als de erfelijke verschillen en de milieuverschillen binnen de hokken gezamenlijk. In dit geval kon de vermoedelijke oorzaak van de verschillen tussen de hokken achteraf
worden opgespoord. Werd namelijk alleen gelet op de produktie
van de dieren die het hele jaar gezond bleven, dan waren de hokverschillen volledig verdwenen. De hokverschillen waren dus blijkbaar veroorzaakt door verschillen in ziekte- en sterftecijfers, resp.
verschillen in de produktie van de zieke en gestorven dieren. Achteraf was niet meer na te gaan waaraan deze verschillen in ziekte
en sterfte te wijten waren. Hoewel het materiaal al direct voor andere doeleinden was bewerkt, werd de bedoelde analyse pas in 1944,
dus 14jaar na de proef uitgevoerd, toen het er om ging gegevens te
krijgen voor de opzet van een nieuw proefbedrijf. De gevonden
verschillen geven echter een duidelijke aanwijzing, dat bij voederproeven met leggende hennen de grootst mogelijke aandacht geschonken moet worden aan de hygiëne. Ook demonstreren ze duidelijk, dat het nucleussysteem bij de fok op eiproduktie zonder
valnestcontrole onuitvoerbaar is, omdat het hierbij nodig is, dieren
van verschillende vaderdieren afkomstig, in verschillende hokken
onder te brengen. Stellen we de erfelijkheidsgraad van de produktie
per opgehokte hen op 16%, hetgeen zeker niet de laagste schatting
is, dan volgt uit het voorgaande, dat de variantie tussen de hokken
als milieuvariantie ongeveer de helft van 84 = 42 % van de totale
omvat, daarentegen slechts een kwart van de erfelijke variantie, hetgeen dus 4 % van de totale uitmaakt. Deze erfelijke variantie wordt
dus geheel door de hokverschillen overvleugeld. Een selectie op
genotype wordt dus volkomen illusoir.
Bijgroeicijfers van kuikens liggen de verhoudingen wat gunstiger.
Toch is gebleken dat ook daar, zelfs bij voederproeven in gelijke
afdelingen van moderne grote hokken, zeer vaak significante verschillen tussen gelijk behandelde hokken optreden. Dit is in de eerste plaats nadelig bij het nemen van voederproeven, omdat daardoor
niet alleen de proeffout wordt vergroot, maar vooral ook de gevoeligheid van de vergelijkingsmethoden sterk gereduceerd. Bij variantiecomponentanalyse blijkt, dat deze hokverschillen gemiddeld "
à 3 procent van de totale variantie door erfelijke- en milieu-invloeden kunnen uitmaken, al zijn soms percentages van 11 en zelfs van
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26 berekend. Bij deze kuikengroei kan men de erfelijkheidsgraad
op 40 procent stellen. Dit betekent dus, dat gemiddeld 3 tot 5 procent van de milieuvariantie in de kuikengroei door hokverschillen
wordt veroorzaakt en dat dit in enkele gevallen kan oplopen tot
circa 20 en zelfs circa 40 procent, aannemende althans, dat de erfelijkheidsgraad in die gevallen niet verandert. Wanneer we willen
gaan selecteren op kenmerken, die bij kuikens alleen per hok zijn
te
bepalen, zoals voerverbruik en voederrendement, dan zal aan
deze hokverschillen door milieu-invloeden bijzondere aandacht
boeten worden geschonken.
Een ander aspect van interactie tussen milieu en genotype, dekt
m
eer het statistische begrip van interactie. Het gaat dan om het probleem of genotypische verschillen zich in het ene milieu anders
zullen manifesteren dan in het andere, of als we het probleem van
de andere kant benaderen, of opzettelijk aangebrachte verschillen
jn milieu, b.v. verschillen in voeding, die bij dieren van bepaalde
herkomst een zeker verschil in reactie hebben gegeven, bij dieren
v
an andere herkomst gelijke — of althans gelijk gerichte verschillen
zullen teweeg brengen. Deze laatste probleemstelling is van direct
belang voor ieder die zich bezig houdt met onderzoek op het gebied van de milieuverbetering en daarbij dikwijls, al of niet gedwongen, met een zeer bepaalde categorie van proefdieren werkt.
*n het andere geval is het probleem van belang met het oog op de
Se
lectie en de keuze van het milieu waarin we willen selecteren en
ook met het oog op de prestatievergelijking van dieren van verschillende afstamming, zoals op legwedstrijden en op de toetsbedrijVe
n geschiedt.
Volgens HALDANE kunnen we bij vergelijking van twee groepen,
bijvoorbeeld stammen, in twee milieus, niet minder dan zes vork e n van interactie onderkennen, die echter zijn te reduceren tot
Vle
r hoofdvormen.
Als eerste mogelijkheid heeft men, dat stam A in beide milieus
oet
er is dan stam B, terwijl milieu X bij beide stammen betere recitaten geeft dan milieu Y. Er zijn dan wel kwantitatieve verschilIer» in de effecten, maar de volgorde, zowel van de stammen als van
de
milieus, blijft ongewijzigd, ongeacht de andere factoren. Interacties van dit type komen zeer veel voor. Ze zijn bijvoorbeeld veelv
vuldig te constateren bij de vergelijking van bepaalde behandelingsef
recten bij hanen en hennen. Ze laten algemene conclusies toe ten
aanzien van de milieuverschillen zowel als voor de vergeleken diergroepen. Bij vergelijking van verschillende stammen en kruisingen
m Ve
rschillende milieus, hebben HILL en NORESKOG en ook GOWE
en
WAKELY in de Verenigde Staten van Amerika ten dele ook interacties van dit type gevonden. De consequenties daarvan zijn voor
de pluimveehouderij van zeer veel belang. Voor de waardevergelijln
g van rassen en kruisingen dient men zich te richten öf naar de
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resultaten op de bedrijven waar ze worden gehouden, öf naar de
resultaten verkregen bij vergelijking van de verschillende rassen en
kruisingen onder gelijke omstandigheden op één bedrijf. Het Amerikaanse onderzoek nu, heeft duidelijk aangetoond, dat de resultaten
van jaar tot jaar en van bedrijf tot bedrijf enorme verschillen vertonen, zelfs wanneer de milieuverschillen naar beste weten zijn gestandaardiseerd. In het licht van de hier gevonden hokverschillen
op een zelfde bedrijf, hoeft ons deze uitkomst niet meer te verbazen.
Ze blijft niettemin van groot belang. Immers hiermee is duidelijk
aangetoond, dat een vergelijking tussen rassen of kruisingen ten
aanzien van resultaten op verschillende bedrijven of op het zelfde
bedrijf in verschillende jaren verkregen, geen enkele waarde heeft.
Slechts gelijktijdige vergelijking van rassen en kruisingen op een
zelfde bedrijf laat bepaalde conclusies toe. Ook dan zal men het
echter niet zonder herhalingen kunnen stellen. Men kan zich deze
herhalingen op verschillende manieren denken:
1.
2.
3.
4.

gelijktijdige herhalingen op een zelfde bedrijf;
gelijktijdige herhalingen op verschillende bedrijven;
jaarlijkse herhalingen op een zelfde bedrijf;
jaarlijkse herhalingen op verschillende bedrijven.

Bij het Amerikaanse onderzoek kwam aan het licht, dat het testen in één jaar op dertien verschillende plaatsen in nauwkeurigheid
ongeveer gelijk was aan het testen op twee bedrijven twee jaar achtereen of het testen op één bedrijf drie jaar achtereen. In het laatste
geval kan men dus met het kleinste aantal herhalingen volstaan.
Bij de vergelijking van rassen en kruisingen in ons land beschikken wij slechts over één neutraal toetsbedrijf, waar voorgeteste
combinaties kunnen worden vergeleken. De onderzoekcapaciteit
wordt reeds thans onvoldoende voor de vergelijking van deze voorgeteste combinaties en over de mogelijkheid om testruimte aan de
fokkers af te staan voor onderlinge proefvergelijkingen hoeft men
niet eens te denken. Een uitbreiding van de onderzoekcapaciteit is
dus noodzakelijk. Uit het voorgaande is gebleken dat opvoering van
de capaciteit niet moet worden gezocht in vergroting van het aantal
toetsbedrijven, omdat men dan in totaal meer bepalingen moet
doen, dan op één en hetzelfde toetsbedrijf nodig zijn, om een zelfde
betrouwbaarheid te verkrijgen. Herhaling van dezelfde vergelijkingen in een aantal opeenvolgende jaren kan helpen, om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. De aangewezen weg voor
vergroting van de onderzoekcapaciteit is dus een uitbreiding van
het bestaande bedrijf, met handhaving van de gelijktijdige herhalingen.
Men kan zich terecht afvragen, of de hiervoor vereiste investeringen verantwoord zijn, wanneer men mag veronderstellen, dat
eerlang het aantal voor onderzoek aangeboden combinaties zal gaan
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dalen. Bij de beantwoording van deze vraag moet men met twee
dingen rekening houden. Afneming van het aantal aangeboden inzendingen zal in het algemeen gepaard gaan met vermindering van
de onderlinge verschillen, die dan weliswaar absoluut minder, maar
economisch gezien even zeer van belang zullen zijn als de thans
voorkomende. Deze vermindering van de verschillen zal echter een
meer dan evenredige toeneming van het aantal herhalingen nodig
Waken, om tot conclusies van gelijke betrouwbaarheid te kunnen
komen. Het isnu eenmaal zo, dat de nauwkeurigheid van deze soort
van vergelijkingen afneemt evenredig met de eerste macht van de
verschillen, maar slechts stijgt evenredig met de wortel uit het aantal herhalingen, verondersteld dat de variantie binnen de groepen
dezelfde blijft. Men kan bovendien verwachten, dat deze variantie
°mnen de groepen zonder bijzondere ingrepen niet onder een bepaalde waarde zal dalen.
Bij vermindering van het aantal combinaties door uitschakeling
Va
n de minder profijtelijke, zal het belang van de afnemer en dus
van de bedrijfspluimveehouderij als bron van nationale welvaart,
m
eer en meer gebaat zijn met het scheppen van mogelijkheden voor
de fokkers om de door hun gemaakte combinaties, onder dekking
van een code, met die van anderen te vergelijken. Een mogelijkheid daartoe ontbreekt op het ogenblik. Deze beide overwegingen
everen voldoende argumenten voor een uitbreiding van de onder2
°ekcapaciteit.
Een tweede type van interactie tussen milieu en genotype treft
m
en aan, wanneer milieu X bij elk ras betere resultaten geeft dan
Milieu Y, maar ras A in het beste milieu beter is dan ras B, terwijl
ln
het ongunstige milieu ras B beter isdan ras A. Dit type van interactie is karakteristiek voor veel cultuurplanten en -dieren. Wat het
Pluimvee betreft, is deze constatering slechts schijnbaar in strijd
me
t wat in het voorgaande is gezegd. In het merendeel van de gevallen zijn de milieuverschillen op de bedrijven, tot hoe grote produktieverschillen ze op zichzelf mogen leiden, niet zo verschillend,
dat daardoor interacties van dit type gaan optreden. Wanneer er
echter milieuverschillen gaan optreden, die afwijken van wat men
kar
» aantreffen onder de omstandigheden waaronder geselecteerd
^°rdt, dan ziet men veelal deze interacties te voorschijn komen,
^ e t name kunnen we dit constateren bij factoren die van grote in^oed zijn op gezondheidstoestand en algehele stofwisseling van het
d^r, zoals bij grote klimaatsveranderingen en ernstige infecties of
v
oedingstekorten. Wat dit betreft zijn er talloze erfelijke verschilen in resistentie geconstateerd. Zo zijn er bij pluimvee erfelijke
r
esistentieverschillen gevonden voor tekorten in de voeding aan
fneurine, riboflavine, cobalamine, vitamine E en Mangaan; voor
et optreden van hoge omgevingstemperaturen; voor infectie met
ar
«iparasieten als Eimeria tenella; voor infecties met bacteriën als
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Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Haemophilus gallinarum en Pasteurella avicida; voor een gevaarlijke virusinfectie als
Pseudo-vogelpest en voor de ziekten van het Leucosecomplex. Niet
al deze erfelijke resistenties zijn voor de fokkerij van even veel belang, te meer omdat ze nooit absoluut zijn. Voor ziekten die op het
ogenblik door hygiënische- of veterinaire maatregelen afdoende zijn
uit te schakelen, zou selectie op resistentie niet economisch zijn,
voor andere daarentegen wel. Er zijn frappante voorbeelden bekend
geworden van stammen, die op niet of weinig besmette bedrijven
topprestaties leveren, maar die bij blootstelling aan ernstige leucoseinfectie inferieur bleken. In deze gevallen schijnt de veronderstelling, door HALDANE geuit, waarheid te bevatten, dat onze selectie in
veel gevallen meer is gericht op een variabele reactie op een weinig
variabel milieu, dan op een continu gunstige reactie op een variabel
milieu.
Een derde type van interactie houdt in, dat ras A in beide milieus
beter is dan ras B, maar dat bij ras A milieu X betere resultaten
geeft dan milieu Y, terwijl bij ras B het omgekeerde het geval is.
Een dergelijke interactie heeft meer betekenis voor de keuze van
het meest geschikte milieu voor een bepaald ras, dan voor de richting van de selectie of de omstandigheden waaronder we selecteren.
Het vierde type van interactie door HALDANE omschreven houdt
in, dat ras A in milieu X beter resultaat geeft dan ras B, terwijl in
milieu Y de situatie omgekeerd is; voorts dat bij ras A milieu X
beter resultaat geeft dan milieu Y, maar bij ras B milieu Y dat van
X overtreft. In dit geval is dus ieder ras aangepast aan een bepaald
milieu. Dergelijke aanpassingen zullen we binnen onze grenzen niet
veel aantreffen, maar in wijder verband behoren ze toch zeker tot
de mogelijkheden waarmee ernstig rekening dient te worden gehouden.
Deze verschillende mogelijkheden van interacties nemen, zoals
door HALDANE werd uiteengezet, snel toe, wanneer men niet slechts
met twee rassen en twee milieus werkt, maar het aantal rassen of
het aantal milieus of beide vergroot. In dit verband is de term ras
slechts bij wijze van voorbeeld gebruikt. Het zelfde geldt als men
ras vervangt door stam, genotype of wat dan ook. Op deze mogelijkheden van interacties verder in te gaan, valt buiten het bestek
van deze uiteenzetting.
Een belangrijk aspect van de interacties die tussen genotype en
milieu kunnen optreden, betreft hun betekenis voor de keuze van
het milieu waarin we onze selectie willen doorvoeren. Daarbij kunnen we aan het vraagstuk twee kanten onderscheiden.
In de eerste plaats betreft dit het niveau waarop zich het milieu
bevinden moet. De praktijk leert, dat heel dikwijls op fokbedrijven
de milieuomstandigheden gunstiger zijn dan op gewone bedrijvenIs dit nu een situatie die gewenst is? In de discussies die hierover
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worden gevoerd en die, dit moet worden opgemerkt, vrijwel niet
kunnen steunen op experimentele ervaring, kan men drie verschillende standpunten onderkennen.
Als eerste kan genoemd worden de stelling, dat de optimale genotypische produktie-eigenschappen slechts tot uiting kunnen komen
m het fenotype, wanneer het milieu optimale voorwaarden voor deze produktie verschaft. Als dit juist is, dan zou men dus op produktie moeten selecteren in een zo gunstig mogelijk milieu, omdat pas
dan de beste genotypen de gelegenheid krijgen zich te manifesteren.
De tweede stelling staat hier diametraal tegenover. Zij houdt in,
dat in een ongunstig milieu de genotypische verschillen het best tot
uiting zullen komen en dat dieren, die in een ongunstig milieu de
beste produkties leveren, dit ook in een gunstig milieu zullen doen,
m
aar dan met minder verschil met de slechtere genotypen, die in
"et ideale milieu hun zwakke zijden niet zullen vertonen.
Als derde en tussenweg heeft men de stelling, dat men de beste
resultaten van de selectie kan verwachten, wanneer men de dieren
onder selectie houdt in het milieu waarin ze in de praktijk worden
gehouden, omdat men dan selecteert op de genotypen die in de
Praktijkomstandigheden de beste resultaten zullen geven.
Hoewel de laatste stelling misschien het meest plausibel klinkt,
"ebben ook de beide andere een logische gedachtengang, die men
ni
et zonder meer op zij kan schuiven. Het experiment moet hier de
gegevens verschaffen voor de juistheid van één of misschien zelfs
Va
n alle drie de stellingen, want het is zeer wel denkbaar, dat onder
gepaalde voorwaarden nu eens de ene, dan weer de andere juist zal
Wijken. Helaas isde experimentele ervaring op dit gebied nog zeer
beknopt. Proeven van FALCONER met muizen, schijnen steun te verlenen aan de derde stelling. Hij selecteerde een groep muizen van
gemengde herkomst op groei, waarbij één groep werd geselecteerd
onder omstandigheden van onbeperkte voeding, een tweede groep
°P voer van gelijke samenstelling, maar gerantsoeneerd. Bij omwisseling van de rantsoenen, die telkens na enige generaties werd
t0e
gepast, om na te gaan hoe elke groep zich zou gedragen op het
v
oerregime van de ander, bleek dat elke groep op zijn eigen rantsoen betere resultaten gaf dan de andere groep op het voor hem
Vr
eemde rantsoen. De op beperkt rantsoen geselecteerde groep bleef
°P onbeperkt rantsoen slechts weinig achter in groei bij de op dat
onbeperkte voer geselecteerde groep. In de resultaten van FALCONER
kunnen we eigenlijk argumenten voor alle drie stellingen vinden.
Voor de derde stelling pleit, dat voor beide groepen selectie op
het eigen voerregime het meest effectief was.We kunnen echter ook
constateren, dat de optimale groei werd verkregen bij de groep die
°P het onbeperkte voer werd geselecteerd. Dit pleit dus voor de
ee
rste stelling en men zou er argumenten uit kunnen putten, om
de praktijkomstandigheden op te trekken tot het niveau van de
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selectiebedrijven in plaats van de laatste aan te passen aan de praktijkomstandigheden. Voor de tweede stelling pleit ten slotte, dat de
selectie op beperkt rantsoen weinig minder effectief was dan op het
onbeperkte rantsoen, terwijl daarentegen de op volledig rantsoen
geselecteerde stam op het beperkte rantsoen sterk achter bleef.
Met kippen werden proeven op dit gebied gedaan door GUTTERIDGE en Ó ' N E I L . Zij fokten drie stammen Gestreepte Plymouth
Rocks, elk onder andere klimaatsomstandigheden, die we in afdalende volgorde van gunstigheid als volgt kunnen rangschikken:
A. vochtig, met zachte winters en koele zomers,
B. met warme zomers en zachte winters,
C. met koude winters en hete zomers.
Elk der drie stammen werd op alle drie plaatsen ter vergelijking
gehouden. Daarbij bleek, dat de groei van de kuikens in de eerste
groeiperiode het beste was in klimaat B, daarna in C en het minst
in A. Wat dit betreft was de volgorde dus wat anders, dan men op
grond van de behoeften van het volwassen pluimvee zou stellen.
Merkwaardig was, dat bij de stammen de groeivolgorde precies omgekeerd was,zodat de stam gefokt in het klimaat dat de minste groei
gaf in de eerste groeiperiode, gemiddeld in alle drie de milieus samen juist de snelste groei vertoonde. Dit is een uitkomst die zou
pleiten voor selectie onder minder gunstige omstandigheden. Bij
de volwassen dieren, waren de resultaten niet voor alle kenmerken
dezelfde. Wat plaats betreft, waren de resultaten in grote trekken
overeenkomstig de boven aangegeven verwachting wat de volgorde
van de klimaten betreft. Het klimaat, dat naar men zou verwachten
het gunstigst moest zijn, gaf inderdaad de beste resultaten bij de
drie stammen gemiddeld, wat betreft eigewicht, lichaamsgewicht en
sterftepercentage. Het als het minst gunstig beschouwde klimaat, gaf
inderdaad de minste resultaten bij eiproduktie, lichaamsgewicht en
sterftepercentage.
Wat de volgorde van de geselecteerde groepen betreft, waren de
resultaten zeer wisselend. Wat betreft de sterfte, gaven de stammen
slechter resultaten, naarmate ze in gunstiger milieu waren geselecteerd. Hier bleek dus een ongunstig milieu bij de selectie, de resistentieverschillen het best naar voren te brengen. Wat de eiproduktie en het eigewicht betreft bleek, dat de groep die in het gunstigste
milieu was geselecteerd, gemiddeld de slechtste resultaten gaf, terwijl voor lichaamsgewicht selectie in het slechtste klimaat gemiddeld
tot de hoogste gewichten voerde. Slechts voor leeftijd bij het begin
van de leg bleek, dat de stamvolgorde naar resultaten overeen kwam
met de theoretische volgorde naar gunstigheid van de klimaten,
maar hier bleek nu de werkelijke volgorde der milieus vrijwel tegengesteld aan de theoretische. Uit één en ander blijkt wel, dat het niet
eenvoudig is, om tot een onaanvechtbare uitspraak te komen wat
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betreft het niveau van het milieu waarin we willen gaan selecteren.
Er zalop dit gebied nog veel meer onderzoek nodig zijn.
Een vraagpunt waaromtrent nog minder positiefs is te zeggen, is
de keuze van het milieu wat betreft de variabiliteit. De door selectie te verkrijgen vooruitgang isrecht evenredig met de erfelijkheidsgraad van het kenmerk onder selectie. Deze erfelijkheidsgraad is
hoger, naarmate de milieuvariantie geringer is. Men zou dus kunnen stellen, dat door rigoureuse vermindering van deze milieuvariantie, de erfelijkheidsgraad van het kenmerk en daarmee de bij
selectie te bereiken vooruitgang zou kunnen worden vergroot. We
mogen ons echter met reden afvragen of de zaak wel zo eenvoudig
voorgesteld mag worden. Het iszeker niet uitgesloten te achten, dat
bij het vereffenen van alle milieuverschillen, verschillende genotypische verschillen zich niet meer zullen kunnen manifesteren en
in
- dat geval zou met de milieuvariantie ook het aandeel van de
genotypische verschillen in de fenotypische variantie terug lopen,
zodat over het veranderen van de erfelijkheidsgraad niets met zekerheid te voorspellen valt. Dat een dergelijke interactie tussen milieu
ei
* genotype zeer wel tot de mogelijkheden behoort, moge met een
enkel voorbeeld worden toegelicht. Bij een onderzoek op het Instit u t voor de Pluimveeteelt te Beekbergen werd gevonden, dat selectie op serielengte voor de eiproduktie belangrijk effectiever was,
uan selectie op aantal eieren. Dit wees er dus op, dat de serielengte
naar
verhouding weinig door het milieu werd beïnvloed. Bij een
r
ecente verlichtingsproef op het zelfde Instituut echter, waarbij de
verlichtingsduur werd gestandaardiseerd op een 26 uren dag met
«wisselend 14 uur licht en 12 uur duisternis, bleek dat door deze
ingreep de serielengte sterk kon worden beïnvloed. Deze werd nameIx
jk van betekenis vergroot, hetgeen gepaard ging met kenmerkende
veranderingen in de tijdsopvolging van de eieren in de serie. Daarentegen bleek deze ingreep op het aantal gelegde eieren weinig of
geen invloed te hebben. Hoewel bij deze proef de erfelijkheidsgraad
v
an de desbetreffende kenmerken niet kon worden bepaald, bleek
€r
toch uit dat een eigenschap die onder normale variërende verlichtln
gsomstandigheden zoals deze in de loop van het legjaar bij gehoon daglicht voorkomen, weinig milieuvariantie vertoonde, onder
bepaalde omstandigheden sterk door het milieu kon worden benvloed, een invloed tevens waartegen een kenmerk als aantal eiere
n dat normaal een grote milieuvariantie vertoont een vrij grote
r
esistentie vertoonde. Dergelijke ervaringen manen tot de uiterste
v
°orzichtigheid in het formuleren van stellingen omtrent de invloed
Van
het milieu op de effectiviteit van selectiemethoden. Experiment e ervaringen hieromtrent ontbreken nog geheel en hier ligt dus
n
° g een groot terrein van onderzoek geheel ongerept.
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Aan het eind van mijn beschouwingen gekomen, wil ik mijn eerbiedige dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin, voor mijn
benoeming tot lector aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Voor het in mij gestelde vertrouwen, waarvan U hebt blijk gegeven door mij voor benoeming in deze functie voor te dragen, ben
ik U zeer erkentelijk. Het feit, dat mij daarbij is toegezegd, dat speciale voorzieningen zullen worden getroffen ten dienste van het
onderwijs en het fundamentele onderzoek op het gebied van de
pluimveeteelt, stemt mij tot grote dankbaarheid. Ik ben er mij van
bewust, dat voor de verwezenlijking van deze voorzieningen nog
moeilijkheden op velerlei gebied zullen moeten worden overwonnen. Het begrip en de steun, die ik hierin Uwerzijds mocht ontmoeten, doen mij wat dit betreft de toekomst met vertrouwen tegemoet
zien. De mij toevertrouwde verantwoordelijke taak zal ik naar beste
krachten vervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dat zo velen, aan wie ik mijn vorming aan de Landbouwhogeschool te danken heb, thans niet meer in ons midden kunnen zijn,
vervult mij met een zekere weemoed. Temeer gevoel ik daardoor
behoefte, mijn dankbaarheid te uiten, voor de hartelijke wijze,
waarop U mij in Uw midden hebt opgenomen.
Hooggeleerde Brouwer,
De tijd die ik bij U als assistent heb mogen werken, is van bijzondere waarde geweest, voor mijn latere onderzoektaak en zal mij
bij deze nieuwe taak op het gebied van het onderwijs opnieuw van
veel nut zijn. Hoewel in de loop der jaren mijn werkterrein zich
verder van het Uwe heeft verwijderd, blijven er nog vele aanrakingspunten over. Het verheugt mij bijzonder, thans opnieuw met U in
contact te komen.
Hooggeleerde De Jong,
De aanrakingspunten tussen de teelt van het grote vee en die van
het pluimvee zijn vele, al kunnen vooral ook om bedrijfseconomi"
sehe redenen, de te volgen wegen voor beide veelal niet dezelfde
zijn. Zo iets, dan is het juist de noodzaak, zich van deze bedrijfseconomische bindingen voortdurend bewust te blijven, die een belangengemeenschap tussen deze beide gebieden van wetenschap
vormt. Uw kritische geest en rechtlijnige denkwijze zullen mij een
voortdurende aansporing zijn, het contact met deze grondslagen niet
uit het oog te verliezen.
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Hooggeleerde Stegenga,
Het nog kortstondige contact, dat ik als gast in Uw afdeling met
U mocht hebben, heeft mij er van overtuigd, dat van Uw kant de
meest prettige samenwerking tot stand zal komen. Naarmate de
voorbereidingen voor mijn nieuwe taak bij onderwijs en onderzoek mij daartoe de gelegenheid zullen geven, hoop ik ook mijnerZl
jds tot een goede werkgemeenschap naar beste vermogen bij te
dragen.
Hooggeleerde Prakken,
In deafgelopen jaren mocht ik reeds op de meest aangename wijze
m
et U en Uw medewerkers samen werken. Het reeds samen begonnen onderzoek, zal naar ik hoop in de naaste toekomst tot een goed
e
mde gebracht kunnen worden. Naar ik hoop zal er ook verder een
nauwe samenwerking met U blijven bestaan.
Hooggeleerde Kuiper, Hoogedelgestrenge Justesen,
De wiskundige problemen die zich bij het fokkerijonderzoek
J'oordoen, zullen mij in de toekomst stellig vele malen nopen, een
beroep op Uw medewerking te doen. Dat deze contacten niet uitsluitend mij tot voordeel zullen strekken is mijn oprechte wens.
Hoogedelgestrenge Iwema,
Ons beider werk op het gebied van het onderwijs, zal een voortdurende samenwerking meebrengen. De voorkomende wijze waarop
Udeze samenwerking hebt ingeleid en waarop U mij hebt geholpen
mi
jn weg te vinden in de nieuwe werkgemeenschap, heeft mij bijzonder getroffen.
Hoogedelgestrenge Ubbels,
Van de negentien jaren die sinds mijn afstuderen zijn verlopen,
j ^ b ik. e r zestien als een van Uw naaste medewerkers onder Uw
e
iding mogen werken. Mijn specialisatie op het gebied van de
Pluimveeteelt is geheel onder Uw hoede tot stand gekomen. Ik beschouw het daarom als een voorrecht, Uw taak bij het Hoger OnderIVl s
J in de Pluimveeteelt te mogen overnemen. Het verheugt mij
uaarbij bijzonder, dat dit niet het einde van onze samenwerking
*al betekenen, doch dat deze op andere wijze intensief zal worden
voortgezet.
Dames en Heren Medewerkers aan het Instituut voor de Pluimeteelt te Beekbergen,

Ve

De prettige wijze, waarop U mij bij mijn werk hebt terzijde gestaan en de toewijding die U daarbij steeds hebt getoond, stemt mij
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tot grote dankbaarheid. Het verheugt mij, ook in de toekomst met
U in regelmatig contact te kunnen blijven.
Dames en Heren Studenten,
Het eigen karakter van de pluimveeteelt noodzaakt tot een afzonderlijke behandeling in het veeteeltonderwijs van vele facetten
van deze zo belangrijke bedrijfstak. Het zal mijn streven zijn, daarbij zo veel mogelijk de mogelijkheden te gebruiken, die de ontwikkeling van het kritisch denken in zich houdt, om U de noodzakelijke leerstof eigen te maken en U aldus te wapenen voor de problemen, waarvoor U, eenmaal afgestudeerd zijnde, gesteld zult worden. De wetenschap, dat de maatschappij meer en meer academisch
gevormde pluimveeteeltdeskundigen vraagt, moge U verzoenen met
de uitbreiding van de leerstof op dit gebied en de daarmee gepaard
gaande verzwaring van het studieprogramma. U kunt er van overtuigd zijn, dat ik ook buiten de college-uren, U naar beste vermogen bij Uw studie ter zijde zal staan en ik hoop, dat U niet zult
aarzelen, waar nodig, een beroep op mij te doen. Dat de mogelijkheden om door praktisch onderricht de stof voor U meer levend en
mede daardoor gemakkelijker opneembaar te maken, spoedig aanwezig zullen zijn, ismijn oprechte wens.
Ik heb gezegd.

36. D E S T E D E B O U W IN DE H U I D I G E
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE STEDEBOUWKUNDE AANDE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 5 MAART 1959 DOOR

IR.A.K R A A Y E N H A G E N
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en verder Gij
allen, die door Uw tegenwoordigheid van Uw
belangstelling blijk geeft.
Zeergeachte Toehoorders,
Ongetwijfeld zullen er onder U zijn, die bij de gedachte aan
tedebouw in de agrarische wereld zich het beeld van een conflictsituatie voor ogen stellen. Immers wordt bij velen bijhet horen van
het woord stedebouw niet de aandacht gericht op stadsuitbreiding e n, of ruimer gesteld, op de bestemming van de grond voor nietagrarische doeleinden? En is het niet algemeen bekend, dat in ons
Jand voor de uitbreiding van onze steden en dorpen, voor deaan' e g van wegen en kanalen, voor de inrichting van industrie- enrecreatiegebieden, voor vliegvelden, militaire oefenterreinen, enz.
Jaarlijks gemiddeld ongeveer 2500 ha goede en potentiële cultuurgrond aan het agrarische gebruik worden onttrokken?
Wanneer men inderdaad onder stedebouw verstaat regelingen,
betreffende het gebruik en de bestemming vande grond voor zover
dezevallen buiten deagrarische sector, daniser voor landbouwkringen alle reden voor een defensieve houding en kan er over stedeb
°uwkunde en landbouw-wetenschappen inderdaad worden gesproKe
n van tegengesteld gerichte activiteiten.
Anders wordt de situatie evenwel wanneer men bedenkt dat de
ruimte tussen de kernen van bevolkingsconcentratie evenzeer tot
het object vandestedebouwkunde behoort alsde inrichting en vervolmaking vandeze kernen zelf, of wanneer men van de grondstelm
g uitgaat dat de stedebouw zich interesseert voor de samenhang
Va
n stad en land, vancultuur en natuur.
Dan maakt de conflict-situatie plaats voor de ontdekking dat de
andbouw terdege temaken heeft metdealdus opgevatte stedebouw.
s
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Enige verwondering over de verschijning van de stedebouw in de
agrarische wereld kan ook.het gevolg zijn van een zekere onbekendheid met de wijzigingen welke zich in de ruimtelijke ordening voltrekken ten gevolge van de relatie tussen stedebouw en maatschappij-vorm.
Mede met het oog op de belangstelling van buiten de vakwetenschappelijke en vak-technische kringen zou ik daarom Uw aandacht
willen vragen voor enkele beschouwingen, die verband houden met
het onderwerp: „De Stedebouw in de Huidige Maatschappelijke
Ontwikkeling".
Wanneer de vraag wordt gesteld naar het object van de stedebouwkunde en het doel van de stedebouw, dan kan worden geconstateerd, dat er gedurende de laatste decennia een verschuiving heeft
plaats gehad. Evenals op het wetenschappelijke forum de suprematie van de natuur-wetenschappen aan het verminderen is en de sociale wetenschappen meer in de belangstellingssfeer komen, zo is,
na een tijd waarin de stedebouw min of meer als een aesthetischtechnische aangelegenheid werd beschouwd, de overtuiging gegroeid, dat het doel van de stedebouw is het scheppen van het ruimtelijke kader, waarbinnen de maatschappelijke opbouw, en in het
algemeen de ontplooiing van de samenleving, de beste kansen kunnen krijgen. De stedebouwkundige interesseert zich voor de zich
onder steeds weer andere omstandigheden ontwikkelende relatie
tussen menselijk groepsleven en het grondgebied waarop dit leven
zich afspeelt.
Men kan dus twee componenten onderscheiden:
enerzijds de ruimte als geografisch en historisch gegeven, anderzijds
de samenleving als de totaliteit van menselijke betrekkingen, activiteiten en produkten, en de erfelijke eigenschappen van de groepDe nederzettingsvorm is de ruimtelijke neerslag van groepsleven
op de basis van de mogelijkheden van het geografische milieu en de
kenmerken van de groep. Hoewel de stedebouw gericht is op en
derivaat is van groepsleven en dus het groepsleven primair moet
worden gesteld, ishiermede echter het beeld nog eenzijdig getekend.
Want de groep vormt enerzijds wel de occupatievorm, anderzijds beinvloedt de nederzettingsvorm de groep. De nederzettingsvorm kan
zelfs zo worden gekozen, dat de groepsbanden verzwakken en een
individualisme in de hand wordt gewerkt. De nederzettingsvorm
kan leiden tot een sociale desintegratie of kan de binding versterkenDe ruimtelijke structuur bijv. van weg-streekdorpen en brinkdorpen versterkt de mogelijkheid van sociale controle. Het maatschappelijke leven speelt zich af op de ene gemeenschappelijke
ruimte: de straat waaraan en de brink waaromheen de woningen en
werkruimten zijn gegroepeerd. Buitenshuis kan niemand iets ondernemen of het wordt door de ander gesignaleerd en gecontroleerd.
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Wanneer nu in het gebied rondom dergelijke dorpen door ontsluiting en herverkaveling een meer verspreide bebouwing mogelijk wordt gemaakt dan wordt de mogelijkheid geopend van een onttrekken aan de sociale controle, hetgeen op het groepsleven van
grote invloed is. Omgekeerd doet zich in de IJsselmeerpolders het
probleem voor in hoeverre de verdeling van het agrarische gebied
en de dientengevolge verspreide boerderijbebouwing de vorming
van goede gemeenschappen zal remmen of bevorderen. Door het
verloop van de ontsluitingswegen en de plaats van de boerderijen
Wordt getracht het gebied zo te structureren, dat de oriëntatie op
een bepaald dorp wordt geaccentueerd. Zo wordt met stedebouwkundige middelen getracht het gemeenschapsleven te versterken.
Wanneer de inrichting van degegeven ruimte zo moet geschieden
dat de betreffende groep hierin de beste ontplooiingsmogelijkheden
krijgt, dan is het dus van het grootste belang dat de huidige en de
toekomstige behoeften van de samenleving voor zover deze met de
fuimte verband houden, zogoed mogelijk worden gekend. Nu blijkt
da
t in de stedebouw tweeërlei werkzaamheid kan worden onderscheiden nl. die van de stedebouwkundige vormgeving en die van
"et stedebouwkundige onderzoek.
De stedebouwkundige vormgeving is een synthetiserende technische activiteit met betrekking tot de inrichting en het toekomstige gebruik van de ruimte; het stedebouwkundige onderzoek ber
ust op een coördinatie van verschillende sociaal-wetenschappelijke
onderzoekingen.
In de stedebouwkundige vormgeving worden de bijdragen, welke
**e cultuurtechniek, de waterstaatkunde, de verkeerstechniek, de
oosbouwkunde, de volkshuisvesting en andere facet-activiteiten,
Welkeop het bodemgebruik zijn gericht, tot een synthese opgevoerd.
De stedebouwkundige onderzoeker vat samen wat de sociograaf,
de
socioloog, de sociaal-psycholoog en andere sociale onderzoekers
a
an bijdragen kunnen leveren met betrekking tot de kennis van de
°ntwikkeling en de toekomstige behoeften van de onderhavige
groep.
Zowel de stedebouwkundige vormgever als de stedebouwkundige
°nderzoeker dienen een samenvattende visie te hebben op het toekomstige groepsleven, waarvoor de ruimte dienstbaar moet worden
gemaakt.
Ten aanzien van de aard en de gerichtheid van het stedebouwkundige onderzoek hebben zich de laatste decennia in snel tempo
grote wijzigingen voltrokken:
Het is nauwelijks 25 jaar geleden dat een sociaal-geograaf wiens
hulp werd ingeroepen bij de voorbereiding van een streekplan vergaarde het wetenschappelijk niet verantwoord te achten verder te
g a an dan het analyseren van de ontwikkelingsgang van het maat-
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schappelijke leven in het verleden en het aanduiden van de wetmatigheden, die zich hierin met betrekking tot het bodemgebruik
en de topografische structuur hebben voorgedaan. Iedere poging
tot omschrijving van de toekomstige behoeften werd als speculatief, dus als onwetenschappelijk, van de hand gewezen.
Sindsdien heeft de sociografie methoden ontwikkeld welke ten
doel hebben de toekomstige groepsbehoeften zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Inmiddels zijn er ernstige misverstanden gegroeid met betrekking
tot de betekenis, welke aan sociografische prognoses moet worden
toegekend: In lekenkringen worden berekeningen ten behoeve van
het stedebouwkundige onderzoek dikwijls beschouwd als min of
meer geslaagde pogingen de toekomst te voorspellen. De prognostiserende arbeid kan evenwel nooit meer zijn dan de aanduiding
van mogelijke ontwikkelingen, gebaseerd op bepaalde veronderstellingen, die niet met de komende werkelijkheid behoeven overeen te komen of ten gevolge van een bepaald beleid kunnen worden
omgebogen. Stedebouwkundige onderzoekingen krijgen meer en
meer een taakstellend karakter.
En hier ontmoeten we de derde gesprekspartner bij de voorbereiding van stedebouwkundige plannen, ni. de bestuurder.
Meende in 1948 Ir. VAN LOHUIZEN bij de aanvaarding van het ambt
van buitengewoon hoogleraar in het stedebouwkundige onderzoek
aan de Technische Hogeschool te Delft, dat de eenheid van het stedebouwkundige werk bestond uit een samengaan, een elkaar beïnvloeden en stimuleren van de vormgever en de onderzoeker, de
ervaringen van de laatste tijd hebben uitgewezen, dat het van den
beginne af aan actief meewerken van de bestuurder noodzakelijk
is voor de verwezenlijking van het stedebouwkundige project.
Immers de stedebouwkundige komt zowel bij het onderzoek als
bij het ontwerpen bij herhaling voor alternatieve mogelijkheden,
waaruit in een democratische samenleving alleen de verantwoordelijke bestuurder de keuze mag maken.
De onderzoeker kan hoogstens een aanduiding geven van samenlevings-modellen waaruit de bestuurder moet kiezen, nadat z°
verantwoord mogelijk de economische, sociale en culturele gevolgen van ieder model zijn uiteengezet. De bestuurder zal op grond
van deze gegevens het nader door de ontwerper uitgewerkte ruin 1 '
telijke model kiezen, dat het beste past in het sociale, economische
en culturele beleid, dat hij meent te moeten voeren.
De samenwerking tussen ontwerper, onderzoeker en bestuurder
op het stedebouwkundige terrein is mogelijk doordat deze gesprekspartners ieder op eigen wijze gericht zijn op een totaliteit nl. « e
totale levensruimte met alle op de inrichting van deze ruimte ge-
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«chte belangen. ledere gesprekspartner streeft, naar eigen aard,
naar een harmonie en een synthese van de componerende delen.
Alle drie moeten samenvattend, creatief denken en handelen; alle
drie zijn in hun soort kunstenaars.
Voor de ontwerpen is dit zonder meer duidelijk, want de schoonheid van het concrete gerealiseerde plan is het bewijs van het geslaagd zijn van de door hem verrichte arbeid.
Ook de stedebouwkundige onderzoeker moet gedreven worden
door een drang naar synthese en harmonie, wil hij als volwaardige
Partner in het trio kunnen meespelen. Wanneer STEIGENGA voor de
aldus gerichte sociale-onderzoeker, in navolging van Amerika, de
llt
el sociale-ingenieur wil invoeren1, dan heeft hij in zover gelijk
dat de stedebouwkundige onderzoeker het creatieve denkbeeld van
harmonisch opgebouwde samenlevingsmodellen moet kunnen voortrengen. Evenwel wil het mij voorkomen, dat het nederlandse be..P »ingenieur" teveel duidt op zichtbare vormgevingsarbeid, ter^ j l de bijdrage van de onderzoeker in het algemeen haar begrenln
g vindt in het met woorden aanduiden van alternatieve moge"Jkheden.
u
e huidige ontwikkeling van de stedebouw heeft de behoefte geccentueerd aan een type bestuurder, die in staat is een alles omattende visie op te brengen, die de capaciteit bezit de realisering
an het eenmaal gekozen ruimtelijke model harmonisch in te pasen
in het totale beleid. Het is niet toevallig dat juist in verband
j**et de eisen, die de ruimtelijke ordening aan de bestuurder stelt,
Mr
- A. KLEYN onlangs zijn inaugurele rede gewijd heeft aan het
°nderwerp: besturen als kunst*.
Jn de samenwerking tussen de ontwerper, de onderzoeker en de
estuurder kan worden gesproken van drieërlei soort coördinatie.
u
heerst er ten aanzien van de inhoud van het begrip „Coördia e mom
^ .
e n t e e l een verontrustende verwarring.
. Coördineren is een werkzaamheid van geheel eigen karakter. Het
ne
t componeren van delen tot een geheel, dat meer isdan de som
an d e
y
delen. In de coördinatie verliezen de delen hun autonoom
ar
akter en winnen aan betekenis door het afgesteld zijn op de ove"ge elementen.
öe onbekendheid met de eigensoortige denk- en vormgevingsrbe
i d , die aan de coördinatie ten grondslag ligt, kan men in uite
n lopende kringen tegenkomen.
° P academisch niveau gaf onlangs de schrijver van een serie artig e n o v er de ruimtelijke ordening in de Economische Statistische
Richten blijk van gebrek aan inzicht in de wezenlijke betekenis
i n ^./Y" STEIGENGA, Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek en Ruimtelijke Planning
M 1 J T S C l l r i f t v o o r Volkshuisvesting en Stedebouw 37ejaargang, nr. 6.
r
- A. KLEYN, Besturen als Kunst.
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van coördinatie door uiteen te zetten dat deze door stemming van
de vertegenwoordigers van de deel-belangen, en wel bij meerderheid van stemmen kon worden verkregen1.
Maar ook het ontwerp-ruimtewet demonstreert op tweeërlei
wijze een niet-verstaan van het constituerende element van coördinatie. Ten eerste door de misvatting dat een uit departementale
top-functionarissen samengestelde commissie een orgaan zou kunnen vormen dat de delen tot een hogere synthese en compositie
vermag op te voeren. Ten tweede door de introductie in het ontwerp-wet van een voor de ruimtelijke ordening bepaald gevaarlijke
opvatting, dat coördinatie binnen de grenzen van een facet-belang
mogelijk zou zijn.
Als coördinatie niet kan ontstaan dan nadat de delen hun autonoom-karakter hebben prijs gegeven dan betekent de ruimtelijke
ordening binnen de veilige begrenzing van het facet-belang niet
anders dan dat het deel zich aan de coördinatie tot een hoger geheel
onttrekt door in een schijnbaar uitwegen van belangen eigen interessen een doorslaggevend gewicht toe te kennen.
Omdat het deel het geheel niet kan omvatten kan het stedebouwkundige werk in het componerende stadium alleen worden verricht
door stedebouwkundige ontwerpers, onderzoekers en bestuurders,
die de totaliteit van de leefruimte voor ogen houden.
Maakt enerzijds de op de totaliteit gerichte arbeid de samenwerking tussen ontwerper, onderzoeker en bestuurder mogelijk, anderzijds wordt tengevolge van de toenemende interdependentie van de
ruimtelijke met de sociale en economische ordening deze samenwerking steeds noodzakelijker.
Waaruit blijkt deze toenemende interdependentie?
De ruimtelijke planning heeft ten doel de meest doelmatige ruimte te scheppen voor toekomstige groepsleven. In verband met deze
doelstelling moet de ruimtelijke planning economisch en sociaalcultureel gefundeerd en verantwoord zijn en roept de uitvoering
van een stedebouwkundig project een serie begeleidende bestuursmaatregelen op, welke liggen in het economische en sociaal-culturele vlak.
Planwerk in de ene sector (en wie zal in ons dichtbevolkte land
de noodzaak van ruimtelijke ordening in twijfel trekken?) kan oorzaak zijn van planmatig handelen in een andere sector. Ordening
op het ene gebied loopt de kans te mislukken als een begeleidend
plan op een ander gebied achterwege zou blijven.
Als bewijs enkele willekeurige gekozen voorbeelden: In Enge"
land is gebleken, dat stedebouwkundige reconstructieplannen voof
in verval geraakte stadswijken na hun uitvoering een daling van de
' D r s . M . C. VERBURG, Regionale economie en ruimtelijke ordening, Economiser 1 '
Statistische Berichten, 43e j a a r g a n g , n o . 2157.
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volksgezondheid ten gevolge hadden, doordat de vroegere krotbewoners, gewend aan lage huren en geringe uitgaven voor woningmrichting, wanneer zij werden overgeplaatst in behoorlijke woningen in gesaneerde buurten, op de uitgaven voor kleding en voeding
gmgen bezuinigen om de hogere kosten voor het wonen te kunnen
°pbrengen. De sociale en economische aanpassing was achtergebleven bij de verbetering van het ruimtelijke milieu.
Ook is het allerminst denkbeeldig, dat planwerk in de sociale en
economische sector de noodzaak van ruimtelijke ordening oproept.
Gebleken is bijv. dat pogingen om te komen tot een sociaal°pbouwplan voor de z.g. „ontwikkelingsgebieden" weinig vruchtaar bleven, zolang niet tevens een voorstelling werd gemaakt van
et
ruimtelijke kader, waarbinnen het sociale opbouwwerk zal woren verricht. Zonder een streekplan zal er in het algemeen van een
ociaal-opbouwplan voor een gebied van enige omvang weinig
brecht komen.
° ° k is het zonder meer duidelijk, dat allerlei maatregelen op
conomisch gebied ingrijpende gevolgen kunnen hebben op sociaal
en
stedebouwkundig terrein.
.

en

eventuele invoering bijv. van de vrije zaterdag zou de recrebehoefte en de recreatie-radius dermate vergroten, dat hiermede
et de inrichting van de leefruimte van grote bevolkingsgroepen
^ ernstig rekening moet worden gehouden.
K-eedsdeze enkele voorbeelden tonen aan, dat naarmate het planer
k in de vorm van bodem-bestemmingsplannen in de ruimtelijke
ector, ontwikkelingsplannen in de sociale en welvaartsplannen in
e
economische sector tot meerdere ontplooiing komt, de ondern
ge afhankelijkheid van deze vormen van maatschappelijke planm
g sterker naar voren treedt.
le

Uit deze toenemende interdependentie van het planwerk in de
^"schillende sectoren van het maatschappelijke leven kunnen zoel voor het werk van de stedebouwkundige als voor het beleid van
e
bestuurder enkele conclusies worden getrokken.
Wanneer het planwerk in een bepaalde sector teveel wordt voorb i d en bedreven als een op zichzelf staande activiteit kan dit tot
&evolghebben, dat een moeizaam verkregen evenwicht in een andesector wordt verstoord.
Aa
n het planwerk in een bepaalde sector dient een integratie
v
° 0r af te gaan. Het zal steeds meer aanbeveling verdienen econooJ. ' s °eiaal en ruimtelijk beleid te voeren als facetten van een
Semtegreerd maatschappelijk beleid.
t e n tweede gevolg van de groeiende interdependentie van het
F^anwerk in de afzonderlijke sectoren zal zijn een toenemende beett
e de deskundige vormgevers en onderzoekers met elkaar in

582
contact te brengen. Gezocht zal moeten worden naar organisatievormen, waardoor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de specialisten kan worden gemaakt, waardoor dubbel werk kan worden
voorkomen en waardoor de ene sector niet alleen goed op de hoogte
kan zijn met wat er in de andere sector wordt onderzocht, maar
waardoor ook de onderzoek-resultaten in de ene sector worden getoetst aan de richtlijnen, welke in andere sectoren op verantwoorde
wijze zijn uitgestippeld.
Een derde gevolg van de groeiende relatie tussen de ruimtelijke
ordening, het welvaartsstreven en de maatschappelijke zorg is de
toenemende behoefte het element tijd in het ruimtelijk planwerk
op te nemen.
Reeds het feit, dat de econoom in andere tijdsperioden gewend
is te denken dan de sociale onderzoeker en de stedebouwkundige
maakt het noodzakelijk, dat een beeld wordt gevormd van de verschillende fasen waarin het ruimtelijke plan het beste kan worden
uitgevoerd teneinde de kansen op desintegratie met het economische beleid en het sociaal-culturele opbouwwerk zo klein mogelijk
te houden.
De fase-planning in de stedebouw is niet alleen nodig op nationaal en provinciaal niveau, maar vooral ook ten behoeve van het
gemeentelijk beleid. Met name op het terrein van de sociale wijkopbouw hebben zich reeds zovele spanningen gemanifesteerd ten
gevolge van een niet voldoende op elkaar afgestemd zijn van sociale
en planoligische maatregelen, dat een indeling in perioden, waarin
een evenwichtige ontplooiing van de verschillende sectoren van het
maatschappelijke leven in de groeiende wijk moet zijn bereikt voordat tot de uitvoering van volgende delen van het ruimtelijke plan
kan worden besloten, als een conditio sine qua non voor sociale
wijkopbouw moet worden beschouwd.
Ten dienste van een geïntegreerd beleid zal de stedebouwkundige, meer dan tot nu toe het geval is geweest, moeten denken in
ruimte en in tijd. Waarschijnlijk zullen de stedebouwkundige plannen hierdoor van karakter gaan veranderen en zullen bestemmingsplannen, welke de justiabelen een zo groot mogelijke rechtszekerheid moeten bieden, meer de gestalte krijgen van ontwikkelingsplannen voor het beleid.
Wellicht zullen er onder U zijn die zich afvragen of de als noodzakelijk aanvaarde stedebouw dan onontkoombaar zal leiden to
een maatschappij-vorm waarin een georganiseerde groep van deskundigen tezamen met enkele bestuurders een ingrijpende invloed
uitoefenen op het toekomstige gemeenschapsleven. En de vraag
rijst of VAN RIESSEN gelijk heeft als hij in „De Maatschappij der Toekomst" stelt, dat „De planning met haar concentratie van macht,
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verreikende oogmerken en wetenschappelijke deskundigheid de democratie tot een fictie maakt?" 1
Dit zou inderdaad het geval kunnen zijn indien het beeld van de
zich ontwikkelende relatie tussen stedebouw en maatschappijvorm
volledig was getekend. Dit is evenwel niet het geval. Er dient nog
een vierde gesprekspartner aanwezig te zijn bij de voorbereiding
Va
n stedebouwkundige plannen ni. de groep ten behoeve waarvan
a
l dezeactiviteit van ontwerpers, onderzoekers en bestuurders wordt
ontwikkeld.
In breder kring worden de gevolgen van het met stedebouwkundige maatregelen ingrijpen van de overheid in het gemeenschapsleven dermate aan den lijve gevoeld, dat de oorspronkelijke apathie
D1
j de burger —en hieronder wordt tevens verstaan het bedrijfsleven en de maatschappelijke organen — begint plaats te maken
voor het besef, dat hij ten nauwste bij de ruimtelijke planning betrokken is. Dit feit moet voor de gezamenlijke voorbereiders van
"et stedebouwkundige plan reeds een voldoende aanleiding zijn de
te verrichten arbeid in de grootst mogelijke openbaarheid te doen
plaats vinden.
De angst voor vroegtijdige inmenging van de burger, voor gronds
Peculaties en voor anticipaties op officiële maatregelen, welke,
ooral in de voor-oorlogse periode, aanleiding was van een strenge
geheimhouding bij het voorbereidende werk en van een zich verschansen in de ivoren toren van de wetenschappelijke ongenaaka
arheid, begint plaats te maken voor grotere openheid.
De ervaring heeft geleerd, dat bij de analyse en bij de documentatie vertegenwoordigers van de betreffende groep onmisbare dienden kunnen bewijzen. Met het betrekken van de groep in het stede°uwkundige werk kan worden nagegaan hoe de reacties zullen
2l
jn op voorlopige plannen en denkbeelden. Ook is in het algemeen
gebleken, dat plannen pas goed kunnen worden verwezenlijkt als
e
groep, waarvoor het plan is bedoeld dusdanig in de voorbereidln
g is betrokken, dat de te nemen maatregelen niet meer worden
§evoeld als lastige overheidsbemoeiingen, maar als een stap op de
Ve
g van het „eigen" plan.
Daarom verdient het in het algemeen aanbeveling onderzoekr
esultaten niet aan de openbaarheid te onttrekken.
Deze grotere openheid ten opzichte van de groep en dit betreken
van de groep in de openbare zaak, — wat naar mijn mening een
ess
entieel onderdeel van het planwerk behoort uit te maken —
erdient ook in hoge mate aanbeveling bij de bestuurders. Reeds
st"1r i i n ° n s l a n d b e s t u u r d e r s e r t o e overgegaan de afstand tussen het
edebouwkundige werk en de bevolking te verkleinen door het
•"• H. VAN RIESSEN, De Maatschappij der Toekomst, blz. 225.
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wekken van belangstelling en het inschakelen van constructieve
krachten.
Bij de democratisering van het stedebouwkundige werk is het
evenwel goed een paar zaken voor ogen te houden.
Vermeden moet worden, dat van de democratie een caricatuur
wordt gemaakt door iedereen over alles te laten meepraten. De vertegenwoordiging van de groep, welke in het werk zal worden betrokken, moet met zorg worden gekozen uit de mensen, die in het
sociale leven van de groep daadwerkelijk sleutelposities innemen.
Maar ook dan blijft gelden, dat de leek het probleem niet kan stellen. Dit zal altijd door de deskundigen moeten geschieden. Maar
de totale problematiek moet de betrokken samenleving zo snel
mogelijk worden voorgelegd. Een uiteenzetting van een gevonden
oplossing of een toelichting op een concreet plan is hierbij niet
voldoende. Het gaat niet om aanpraten, maar om mede-arbeiden
in een zo vroeg mogelijk stadium.
Is het eenmaal tot een concreet plan gekomen dan moeten alle
consequenties voor het economische, sociale en culturele leven van
de groep openhartig en duidelijk worden meegedeeld.
Op deze wijze kan het ruimtelijk planwerk het verantwoordelijkheidsbesef van de burger versterken en kan er van het gehele
stedebouwkundige werk een enorme vormende kracht uitgaan. De
bevolking wordt zich dan bewust van de gevaren van een provisorische leefwijze en van de waarde van een concrete voorstelling
van de ruimte, waarin men als groep gaarne zou willen leven.
Aan de vooravond van grote wijzigingen, welke zich in de leefruimte van het Nederlandse volk zullen voltrekken lijkt het goed
het begrip „coördinatie" te verdiepen en de samenwerking van de
stedebouwkundigen en de bestuurders met de zorgvuldig gekozen
groepsvertegenwoordigers te versterken. Want het zijn voorwaar
geen eenvoudige problemen welke tot oplossing moeten worden
gebracht.
Naarmate de Europese integratie voortschrijdt en de Rijn-delta
aan internationale betekenis toeneemt zal de behoefte sterker worden aan een op functionele grondslag berustend spreidingspatroon
van het Nederlandse volk. Zonder een doelbewust regeringsbeleid
zal dit spreidingspatroon van de bevolking niet worden bereikt.
Maar in redelijkheid mag een dergelijk beleid niet worden verwacht dan nadat vele deskundigen tezamen de economische en sociaal-culturele consequenties van verschillende nationale ruimtelijke modellen met de hiermede verband houdende stedebouwkundige maatregelen objectief voor de bestuurders hebben uiteengezet.
De bedoelde functionele opbouw van ons land zal naast een toenemende verstedelijking en dus een concentratie van bevolking in
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een in aantal afnemende kernen hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan
"iet een schaal-vergroting van het platteland.
De problemen, die dit met de agrarische sanering verband houdende spreidingspatroon van de bevolking oproept, zullen ter oplossing intensieve bestudering door vele deskundigen noodzakelijk
m
aken van de sociale-culturele en economische gevolgen in de verschillende fasen van dit nationale opbouwwerk.
Ook zal in de naaste toekomst de aanpassing van de oude stadskernen aan de eisen van de samenleving van morgen sterker de aandacht vragen. Met dit werk is tot nu toe slechts een schuchter begin
gemaakt. Maar reeds dreigt het gevaar, dat facet-specialisten, hetzij
dat deze behoren tot de behouders van het oude stedeschoon, hetzij
dat deze o.m. tot de verkeersdeskundigen moeten worden gerekend,
buiten de stedebouwkundige coördinatie om, trachten eigen inzichten te doen domineren.
Zo ligt er een uitgebreid arbeidsterrein voor goed onderlegde
stedebouwkundigen, die niet alleen uitmunten door hun synthetische visie en scheppend vermogen, maar die ook op grond van
"rede maatschappelijke belangstelling en die democratische menahteit, die in vrijheid individueel en collectief verantwoordelijkheid
Wl
llen dragen, richting kunnen geven aan de ruimtelijke orde, gedachtig aan de woorden van THOMAS SHARP: — „Plan we must, not
°r the sake of our physical environment only, but to save and fulfil
democracy itself"1.
Moge een verdieping van het begrip coördinatie en een krachll
ger bewustwording van de invloed van de ruimtevorm op het
groepsleven mede leiden tot de maatschappijvorm, welke KARL
2
MANHEIM voor ogen stond toen hij schreef, dat de democratische
gecontroleerde, planmatige maatschappij gebaseerd zal zijn op een
nie
u w soort discipline, vrucht van een verdiept verantwoordelijkhe
idsbesef.
ei

Bij de officiële aanvaarding van mijn ambt betuig ik Hare Majest de Koningin mijn eerbiedige dank voor de benoeming.

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
pat Gij mij voor deze benoeming hebt willen voordragen, stemt
^ j tot grote erkentelijkheid. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn
. ez e taak, die mijn grote liefde heeft, overeenkomstig de verwachtln
gen te vervullen.
ar

nes en Heren Hoogleraren,
Het zij mij op deze plaats vergund uiting te geven aan mijn
dankbaarheid voor de prettige wijze, waarop ge mij in Uw kring
4

K H< N MAS S H A R P ; T o w n Planning, blz. 116.
• MANHEIM; Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus.
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hebt opgenomen. De stedebouw, tot welker onderricht ik geroepen
ben, veronderstelt samenwerking. Gij hebt getoond daartoe gaarne
bereid te zijn. Ik hoop in staat te zijn tot deze samenwerking ook
de van mij verwachte bijdrage te kunnen leveren.
Hooggeleerde Hofstee,
Als beoefenaar van de sociale wetenschappen hebt Gij met
grote kundigheid denkbeelden ontwikkeld betreffende de relatie
tussen ruimtevorm en groepsleven. Wanneer ik, gevormd in de sfeer
van de technische wetenschappen een gelijk doel nastreef dan verheug ik mij in de samenwerking, die Gij mij reeds hebt toegezegd
en hoop ik op Uw rijke kennis en grote ervaring steeds een beroep
te mogen doen.
Hooggeleerde Bijhouwer,
Onze gezamenlijke arbeid stamt reeds uit de tijd na de eerste oorlogsverwoestingen in 1940 en ook na de bevrijding hebben we met
enthousiasme onze krachten ingezet voor de opbouw van uitgestrekte gebieden. Dat ons werk niet het resultaat heeft opgeleverd
dat we gehoopt hadden, kan zeker niet aan onze samenwerking
worden toegeschreven.
Bij mijn intrede in de wereld van de Landbouwhogeschool zijt
Gij mijn gids geweest. Ik hoop dat Gij Uw onmisbare steun zult
willen blijven verlenen.
De belangstelling voor het vak stedebouwkunde neemt zienderogen toe, zodat de ruimtenood waarin we beiden verkeren, als tastbaar bewijs van de relatie tussen ruimte en groepsleven, aan onze
plooibaarheid de hoogste eisen zal stellen. Moge evenwel spoedig
een ruimere behuizing mogelijk maken wat ons bij ons eendrachtig
streven voor ogen staat.
Mijn dank gaat uit naar Heren Gedeputeerde Staten van Overijssel, die aan de combinatie van het nieuwe ambt, dat ik heden
officieel aanvaard, met de functie van directeur van de Provinciale
Planologische Dienst in dit gewest hun onmisbare medewerking
hebben verleend. Daarnaast vervult mij met bijzondere dankbaarheid de wijze waarop de staf en het verdere personeel van genoemde
dienst de verzwaring van hun taak, welke ongetwijfeld van mijn
dubbele werkkring het gevolg zal zijn, op zich hebben genomen.
Dames en Heren Studenten,
Het grote probleem van onze huidige cultuur ligt in de omstandigheid, dat de verschillende sectoren van de samenleving slechts
deelbelangen erkennen en partiële doeleinden nastreven. Voor zover gij later als stedebouwkundige werkzaam zult zijn zal er speciaal
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v

an U worden verwacht dat gij deze in onze samenleving werkende
desintegratie-tendensen zult kunnen bestrijden door een op de synthese gerichte denk- en vormgevingsarbeid. Daartoe zal enerzijds
het vermogen moeten worden ontwikkeld met beoefenaars van uiteenlopende vak-wetenschappen mede te kunnen denken en anderzijds de mentaliteit moeten worden versterkt welke de harmonie
v
an de totale leefruimte als doel van de stedebouw voor ogen wil
houden.
Het mede mogen bijdragen in de ontwikkeling van dit inzicht
en deze mentaliteit beschouw ik als het hoofddoel van de taak, die
J
k hiermede officieel op mij heb genomen.
Ik heb gezegd.

37. D R I E S T E U N P U N T E N VAN
FYTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN BIJZONDERE DELEN VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDE
AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL OP 23JUNI 1959 DOOR

D R . I R . J. P. H. VAN D E R W A N T

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij allen die
door Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk

geeft,
Zeer geachte Toehoorders,
Men iszich thans algemeen bewust van het feit dat planteziekten
voor het welzijn van de samenleving van niet te verwaarlozen betekenis zijn. De catastrofale omvang die de aardappelziekte in
1845-'46 in het bijzonder in Ierland aannam en het onnoemelijke
leed van hongersnood en gedwongen emigratie, die hiervan het
gevolg waren, zijn genoegzaam bekend. In onze dagen betekende
het uitbreken van „hoja blanca", een virusziekte in rijst, een ramp
die vooral op Cuba vele kleine landbouwers tot de bedelstaf bracht.
Er is nagenoeg geen gewas te bedenken of verscheidene ziekten
vormen even zovele factoren die in hoge mate het welslagen van de
teelt ervan bepalen. Bij het vaststellen van de lasten van een bedrijf»
ten einde de te verwachten baten te kunnen calculeren, kan men
niet straffeloos voorbijgaan aan de prijs die moet worden betaald
om planteziekten te voorkomen of te bestrijden. Vele maatregelen,
die in de moderne land-, tuin- en bosbouw als routinemethoden
worden toegepast, zijn in wezen bedoeld om het eventuele optreden
van planteziekten te voorkomen.
De resultaten van het verrichte fytopathologische onderzoek hebben inderdaad in zeer veel gevallen geleid tot een verhoging van
de oogstzekerheid onzer gewassen naar kwaliteit en kwantiteit.
Maar de maatregelen, die men hiervoor heeft moeten treffen, blijven steeds actueel; ieder jaar weer dienen boeren, tuinders en bosbouwers waakzaam te zijn, op het geschikte moment datgene te
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doen, wat nodig is om de gevreesde ziekten te ontgaan of tijdig de
kop in te drukken. De strijd tegen planteziekten is zwaar en eindeloos; verslapping in deze strijd kan een ramp betekenen.
Maar strijden maakt moe en welk een uitkomst zou het zijn, als
wij een eenvoudig middel ter beschikking hadden om schade door
gekten en plagen te ontgaan, zodat wij daar geen zorgen meer om
behoefden te hebben! Geen wonder dus dat, ondanks alle vordering
der wetenschap en het doordringen daarvan in de maatschappij,
de praatjes van kwakzalvers bij tijd en wijle gehoor vinden en dat
het bijgeloof een aanhang kan verwerven, alsof wij nog in de middeleeuwen leefden. Ik wil slechts gewagen van de enige jaren geeden veelvuldig aangeprezen kastjes, waarvan werd beweerd dat zij
een effectief middel waren tot afscherming van aardstralen: de verm
eende bron van ziekten en plagen bij mens, dier en plant.
Het is mij een voorrecht, hedenmiddag Uw aandacht te vragen
oor de fytopathologie, zoals zij zich in het onderzoek van besmet^"jke planteziekten voordoet. Gaarne wil ik mijn collega's niettytopathologen alle eer bewijzen door voorop te stellen, dat de vormingen o.m. in de fysiologie, de anatomie, de organische en anorganische chemie, de fysica, de meteorologie, de genetica en de
sérologie de fytopathologie hebben helpen opbouwen.
Degang van het onderzoek van besmettelijke planteziekten wordt
principe bepaald door het zoeken naar een antwoord op de drie
plgende vragen: 1. Wat zijn aard der ziekte en identiteit van de
Ziekteverwekker? 2. Waar ligt de besmettingsbron? 3. Hoe heeft
e
uitbreiding van de ziekte over het gewas plaats en welke uitendige factoren zijn hierop van invloed? Afhankelijk van de bentwoording van deze essentiële vragen kan de wijze, waarop men
e
ziekte zal kunnen beteugelen, onder ogen worden gezien.
In wezen geeft elk dezer vragen een fundamenteel aspect van de
*ytopathologie weer, elk met een interessante ontwikkelingsgang
le
i n v a n g t bij het omstreeks 1850 doorbrekende besef dat bepaalde planteziekten aan infectie door schimmels moesten worden
0e
geschreven. De theorie, dat dergelijke ziekten het gevolg waren
an een zich van binnen uit voltrekkende degeneratie, waarbij uit
et
ziekelijke weefsel schimmelachtige structuren ontstonden, had
°en nog vele aanhangers. Veel strijd heeft het gekost eer de nieugedachte algemeen werd geaccepteerd.
Enkele tientallen jaren daarna ontdekte men dat ook aantasting
°or nematoden in het ontstaan van ziekten kan resulteren, terwijl
acteriën eveneens pathogeen voor planten bleken te kunnen zijn.
n
dezelfde periode vielen de eerste belangrijke onderzoekingen
° v er het tabaksmozaïek —een virusziekte —waarvan men constae
erde dat dit eveneens een infectieziekte is, echter zonder dat organismen als verwekker konden worden aangewezen. Vooral met
v
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betrekking tot de virusziekten van de aardappel heeft, in het bijzonder in Duitsland, nog tot ver in onze eeuw de theorie voortgeleefd dat deze ziekten het resultaat waren van „Abbau", berustende
op een endogene ontsporing der fysiologische processen als gevolg
van de jarenlange, vegetatieve vermeerdering der aardappelrassen.
Bij al het onderzoek van ziekteverwekkers is het infectie-experiment het grondleggende criterium gebleken. Weten wij thans veel
af van de aard der schimmels, bacteriën en nematoden en hebben
wij een goed overzicht van de fytopathogene soorten, die wij kunnen onderscheiden op grond van hun morfologie, aangevuld —in
het bijzonder bij bacteriën — met fysiologische kenmerken, de
studie der virusziekten verkeert nog in velerlei opzicht in een beginfase, die eigenlijk pas omstreeks de eerste wereldoorlog aanving.
Thans is men overtuigd van de grote betekenis der virussen, die
vaak —zonder dat dit in het oog loopt —het bereiken van topopbrengsten belemmeren. Het resultaat van het virusonderzoek is
o.m. dat de lijst van nieuw bekend geworden virussen nog steeds
aangroeit. Het is gelukkig niet zo dat er alleen virussen bij worden
gevonden; dikwijls blijkt namelijk dat virussen, die eerst als aparte
eenheden werden beschouwd, in feite identiek of nauw verwant
zijn. En ook is het voorgekomen dat een ziekte, waarvan men
meende, dat ze door een virus werd verwekt, in werkelijkheid
moest worden toegeschreven aan een ander pathogeen.
Dit virusgebied is nog in hoge mate terra incognita, dat doorkruist wordt door talloze expedities van op kennis beluste onderzoekers. Oort vergeleek bijna tien jaar geleden in zijn op deze
plaats uitgesproken rede de virusonderzoeker van nu met „de botanicus van vroeger, die voor het eerst het oerwoud betreedt en
zich omringd ziet door hem onbekende planten in uitzonderlijke
verscheidenheid van vorm en kleur". Bracht deze overdaad aan
plantesoorten de botanicus wellicht aanvankelijk in een zekere verwarring, hij had ten slotte — dank zij Linnaeus — de middelen om
op grond van de morfologie der vegetatie op betrekkelijk eenvoudige, zij het veel geduld vergende wijze, een inventarisatie tot stand
te brengen. De virusonderzoeker, die zich voor de taak ziet gesteld,
kennis te vergaren over wat er zoal aan virussen in een gewas
voorkomt, heeft het vrij wat moeilijker. Grotendeels is dit een gevolg van het feit dat hij nog niet beschikt over onomwonden, algemeen aan te leggen criteria van identiteit, hetgeen samenhangt niet
vele leemten in onze kennis aangaande deze sub-microscopische
smetstoffen.
Het ontbreekt de virusonderzoeker aan de methoden, die de bestudeerder van schimmel- en bacterieziekten als routinemiddelen
kan toepassen, namelijk de mogelijkheid om de betrokken organismen met een lichtmicroscoop rechtstreeks waar te nemen, alsmede
het isoleren en kweken van vele dezer organismen op kunstmatige
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voedingsbodems en ten slotte het determineren ervan, dikwijls uitsluitend op grond van morfologische kenmerken naar geslacht en
soort. De onderzoeker van virusziekten zal doorgaans alléén kunnen
bouwen op het resultaat van infectieproeven, uitgevoerd op ukeenlopende plantesoorten, de zogenaamde indicatoren, die op een
v
irus met specifieke symptomen reageren. De interpretatie van de
aldus verkregen gegevens dient met grote voorzichtigheid te geschieden; steeds moet worden bedacht dat het ziektebeeld, waarop
ftien bij dit werk afgaat, in feite geen eigenschap van het virus is,
doch het produkt van de interactie tussen virus en plant, dat sterk
door de uitwendige omstandigheden kan worden beïnvloed.
Gelukkig zijn adepten van andere wetenschappen methoden aan
ne
t ontwikkelen, waarmee het — naar de verwachting is —mogelijk
zal zijn intrinsieke eigenschappen van vele virussen te bepalen. Ik
uenk hierbij aan de zuivering van plantevirussen, die de chemische
analysedezer smetstoffen zal toestaan, aan de elektronenmicroscopie
°ie ons gegevens zal verschaffen over vorm en afmetingen der virusee
ltjes en aan de sérologie die van zo grote betekenis is gebleken
°or het identificeren van een aantal virussen. De sérologie heeft
r
eeds geruime tijd bewezen een zeer bruikbaar hulpmiddel te leveren voor de vaststelling op grote schaal of planten al dan niet met
epaalde virussen zijn besmet. De grote vlucht die deze serodiaSnostiek in Nederland, in het bijzonder bij de keuring van poota
ardappelgewassen heeft genomen, is zo algemeen bekend, dat hier
niet
verder op behoeft te worden ingegaan. De elektronenmicroSc
°op zal, naar het zich laat aanzien, óók algemener toepassing vererven ten behoeve van de diagnostiek van viruszieke planten. Op
Zee
r eenvoudige wijze kunnen preparaatjes van het sap van virusZle
ke planten worden gemaakt. Vooral wanneer draad- of staafv
ormige virussen in het spel zijn kunnen deze deeltjes gemakkelijk
forden waargenomen. Hoe meer gegevens dienaangaande worden
v
erzameld, hoe meer de diagnostiek kan worden vereenvoudigd en
Ve
rsneld.
Door het algemener ter beschikking komen van deze moderne
"Methoden zal het gemakkelijker gaan, virussen voorkomend in verk i l l e n d e landen of zelfs continenten met elkaar te vergelijken,
lot voor kort was men vrijwel alleen aangewezen op parallelle
ln
*ectieproeven met de te vergelijken smetstoffen, die —om een
ey
entueel effect van de uitwendige omstandigheden te ontgaan—
lri
dezelfde kas dienen te worden uitgevoerd. Dit heeft echter het
grote bezwaar dat men in het laboratorium een vreemde smetstof
v
an elders moet invoeren. Het gevaar bestaat immers, dat een virus,
pndanks alle voorzorgen, ontsnapt en zich vestigt in het land, waar
h
et voor vergelijkend onderzoek naar toe was gebracht.
Het zal duidelijk zijn dat, als het gaat om de vaststelling van de
entit
e i t der plantevirussen, het onderzoek zeer gebaat is bij een

592
nauw internationaal contact tussen de betrokken onderzoekers. In
verschillende sectoren heeft dit contact zich reeds in meer of minder vergaande richting uitgebreid, zoals bij het onderzoek van
virusziekten van de aardappel en van vruchtbomen, tot uiting komend in de organisatie van conferenties, waarin de desbetreffende
onderzoekers van elkanders resultaten kennis kunnen nemen. Er
bestaan thans vergevorderde plannen om de onderzoekers, die zich
wijden aan de studie van virussen bij vlinderbloemigen, te verenigen in een internationale werkgroep. Verwacht wordt dat deze
werkgroep criteria zal kunnen vaststellen, volgens welke de identiteit van de betrokken virussen kan worden bepaald en wellicht
slaagt men erin een systeem te ontwikkelen, dat eventuele verwantschappen tussen deze smetstoffen tot uiting brengt. Naar wij
hopen zullen ook aangaande virussen van andere gewassen nauwe
contacten met het buitenland kunnen worden geschapen. Want
slechts op deze wijze zal het lukken, de zo broodnodige gegevens te
verzamelen.
De vaststelling van de identiteit van het pathogeen is voor het
bepalen van de te nemen bestrijdingsmaatregelen op het bedrijf,
waar de ziekte werd geconstateerd, van doorslaggevende betekenis.
Maar ook landelijk en zelfs internationaal kan deze vaststelling
verstrekkende gevolgen hebben. Betreft het namelijk een zogenaamd „nieuw" pathogeen, dat nog geen algemene verbreiding in
een land of werelddeel heeft gevonden, of waarvan die algemene
verbreiding nog niet bekend is, dan kunnen beperkende bepalingen
in het verkeer van planten en planteprodukten noodzakelijk worden geacht. De fytopatholoog, die de diagnose stelt en de bestrijding van het kwaad tot een goed einde moet brengen, draagt dus
in velerlei opzicht een grote verantwoordelijkheid.
Ook ten aanzien van de besmettingsbronnen is een ontwikkeling
in inzichten te bespeuren, die zich voltrok naarmate men dieper
doordrong in de aard der planteziektenverwekkers en de grote verscheidenheid daarvan leerde kennen. Zoals zovaak in de geschiedenis het geval is geweest, waren practici door scherpe observatie de
wetenschap ver vooruit. Dit wordt b.v. op merkwaardige wijze gedemonstreerd door het feit, dat reeds meer dan twee eeuwen geleden —dus lang voordat de fytopathologie als wetenschap werd
geboren! — was opgemerkt, dat de in het wild groeiende Berberis
een belangrijke betekenis scheen te hebben bij het optreden van
zwarte roest in tarwe. Men nam toen namelijk waar, dat tarweplanten in de buurt van Berberisstruiken dikwijls eerder en heviger door zwarte roest waren aangetast dan als deze wilde plant
ontbrak. Dit leidde reeds in de 18e eeuw, zowel in Europa als in
Noord-Amerika, tot de uitvaardiging van voorschriften door de
overheid ter uitroeiing van de Berberis, die naar eerst veel later
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Werd bewezen, de tussenwaard van de zwarte-roestzwam is. Dit
Wetenschappelijke bewijs van de betekenis van de Berberis in de
levenscyclus van de zwarte roest heeft de acties tot rigoureuze vernietiging van de tussenwaardplant verder gestimuleerd.
Het recente onderzoek naar virusziekten heeft aangetoond, dat
de
onderhavige smetstoffen lang niet zo gespecialiseerd zijn ten
aanzien van hun waardplanten als gedurende een vrij lange tijd
n
a hun ontdekking werd vermoed. Thans weten wij dat vele dezer smetstoffen in sterk uiteenlopende plantesoorten kunnen voorkomen, vaak zonder dat hun aanwezigheid door duidelijke ziekteverschijnselen wordt verraden. En niet alleen binnen de groep der
c
'ultuurgewassen komen zij voor. De betekenis der in het wild
groeiende planten als infectiebron voor virussen, spreekt uit het
voorbeeld van de „curly top" ziekte der suikerbieten. Het desetreffende virus blijkt zeer algemeen voor te komen in wilde
Planten der uitgestrekte aride gebieden van de westelijke Noordamenkaanse staten. Verspreiding van het virus van daar af heeft
Plaats als het overdragende insekt — de cicadellide Circulifer
e
nellus —zich naar de geïrrigeerde percelen begeeft, kennelijk
angetrokken door de jonge, weelderig groeiende bieteplanten.
vien heeft nu aantasting kunnen verhinderen door de onontgonnen terreinen, vóór het opkomen der bieteplanten, van vliegUl
gen uit met insekticiden te bestuiven. 1
Met de aanwezigheid van hetzelfde virus in verschillende plante°°rten kan men ook in aanraking komen als men het effect van
gewassen op elkaar analyseert. Reeds enige decennia geleden wise
n de tuinders in Noordholland, dat stambonen dikwijls misluken
als zij naast gladiolen worden verbouwd. Pas na de laatste
ereldoorlog werd in Amerika 2 bewezen, dat de onschuldig lijende gladiolen een voor bonen desastreus virus kunnen bevatten,
et
geen in Nederland kon worden bevestigd. Dit virus wordt door
oiadluizen verspreid.
Yele ziekten vinden hun oorsprong in het gebruik van besmet
aaizaad, pootgoed of plantmateriaal. Alle mogelijke typen van
le
kteverwekkers kunnen hiermee worden verbreid en met het
°°g daarop staat de internationale handel van deze produkten
e
genwoordig onder strenge controle van planteziektenkundige
le
nsten. De meeste landen eisen thans garanties aangaande de
gezondheidstoestand van planten en plantedelen, die voor invoer
w
°rden aangeboden. Dit heeft in hoge mate het planteziektenu
ndig e onderzoek gestimuleerd en de geleidelijke opbouw bevorderd van keuringsdiensten die de gewassen, welke voor de
Produktie van voortkwekingsmateriaal worden verbouwd, onder
nun toezicht hebben, die de regels van de teelt hiervan stellen en
2

p ' ^ t - AÄMTTAGE, Bull. Calif. Dept Agr. 46 (1957) : 1-8.
*• F - MCWHORTER et al., Science 105 (1947): 177-178.
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die de autoriteit bezitten de gewassen voor het beoogde doel goed
of af te keuren. Gedurende het groeiseizoen laten tal van keurmeesters hun waakzaam oog over de gewassen gaan en zelfs na de
oogst wordt in vele gevallen het geproduceerde zaad, plant- of
pootgoed vóór de aflevering terdege gekeurd, opdat het risico
voor de toekomstige gebruiker, een kat in de zak te kopen, zo gering mogelijk zal zijn. Bij al dit werk nemen virussen weer een
bijzondere plaats in vanwege het feit, dat men aan de geoogste
produkten hiervan doorgaans niets merkt en er in het algemeen
geen snel toe te passen methoden zijn —zoals bij het controleren
op infecties door schimmels, bacteriën of aaltjes — om de aanwezigheid dezer smetstoffen vast te stellen. Dit brengt mede, dat
vooral op deze ziekten tijdens het groeiseizoen intensief wordt
gelet. Zelfs is bij bepaalde gewassen de invoering van nieuwe
cultuurmaatregelen noodzakelijk gebleken om de gezondheidstoestand te bevorderen. Wie de ontwikkeling van de Nederlandse
teelt van pootaardappelen sedert de laatste halve eeuw nagaat, zal
getroffen worden door het feit, dat deze is geleid door de wetenschappelijke onderzoekingen van Quanjer, Oortwijn Botjes en hun
medewerkers. Ik denk hierbij vooral aan de invoering van de
methode om aardappelknollen vóór het poten voor te kiemen ten
einde het opkomen van het gewas te bespoedigen, opdat een vroegtijdige verwijdering van eventuele viruszieke planten, die als besmettingsbron in het gewas fungeren, mogelijk zal zijn. Dit voorkiemen hangt ook samen met het principe van het vroege rooien
—• in de tweede helft van juli, dat wil zeggen lang voordat men normaliter aardappels pleegt te oogsten —ten einde het doordringen
naar de knollen van virus, dat juist in die tijd van het seizoen
door de massale vlucht van bladluizen sterk over de planten wordt
verspreid, te voorkomen. Verder is het succes van de in latere jaren
ingevoerde stamboomteelt mede bepaald door het beschikbaar zijn
van de methode der serodiagnostiek, die door Van Slogteren en
zijn staf voor gebruik op grote schaal werd uitgewerkt. Dat deze
ontwikkeling niet stil staat, bewijst de toepassing van systemisch
werkzame insekticiden in de laatste jaren, waar ik straks nader op
in zal gaan. Voorts zijn er aanwijzingen, dat de ontdekking van de
zogenaamde ouderdomsresistentie 1 ten aanzien van virusinfecties
haar stempel op de pootaardappelteelt zal zetten.
Gaarne wil ik nog Uw aandacht vragen voor de betekenis, die
de grond als infectiebron heeft. Dit zeer complexe medium van
minerale en organische bestanddelen, dat een wereld van org»'
nismen bevat, biedt blijkbaar zeer gunstige condities voor het
leven of de overwintering van allerlei parasieten. Denken Wij
slechts aan de vele nematodensoorten, welker invloed op een groot
aantal gewassen niet gemakkelijk kan worden overschat. Sinds
1

A . B. R. BEEMSTER, Proc. Third Conf. Potato Virus Diseases 1957 (1958) :212-216.

595
enkele jaren is het inzicht gerijpt, dat sommige dezer microscopisch kleine wormen bepaalde schimmelsoorten, die op zichzelf
weinig of niet kwaadaardig voor planten zijn, kunnen helpen bij
het aantasten van wortels. Dit is b.v. zeer duidelijk gedemonstreerd voor het wortelrot van de narcis, dat in eerste instantie een
gevolg is van beschadiging der wortels door het aaltje Pratylenchus penetrans; de schimmel Cylindrocarpon radicicola krijgt aldus een kans binnen te dringen, waardoor het rotten der wortels
bevorderd wordt. 1
De laatste jaren zijn ook meer en meer gevallen bekend geworQe
n van virussen, die van de grond uit hun waardplanten aana
sten en het is interessant hier even bij stil te staan. Gemakshalve
oemen wij deze smetstoffen thans grondvirussen. Het langst be'ende grondvirus is het in Amerika bestudeerde virus van de
°zaïekziekte van tarwe.2 Het hierover verrichte onderzoek heeft
nder meer aan het licht gebracht dat men de grond, waar de
jekte op voorkomt, kan ontsmetten door stomen of met bepaalde
emicaliën. Men kan het betrokken virus kunstmatig met sap
n plant op plant overbrengen. Het bleek echter dat men gestoome
grond slechts kan besmetten met wortels van op natuurlijke wijze
geïnfecteerde planten, wil men in deze grond gezaaide tarwe doen
le
k worden. Met de wortels van tarweplanten, die in gestoomde
grond hebben gestaan en die door middel van inoculatie met sap
et het virus geïnfecteerd werden, kan namelijk gestoomde grond
let
zodanig besmet worden, dat hierin gezaaide tarwe de ziekte
°Pdoet. Uit deze en andere proeven werd de aanwijzing verkregen,
a
t voor het tot stand komen van een infectie via de grond niet
w e n virus, maar ook een — onbekende —factor noodzakelijk is.
en
neemt nu als hypothese aan, dat deze factor een of ander in de
grond levend organisme is, welks leven nauw verbonden is met de
j^Wewortel en dat als drager en overbrenger van het virus fungeert.
ndertussen heeft men in Californie ontdekt, dat bij infectie van
e
wijnstok met het zogenaamde „fan leaf" virus —eveneens een
Srondvirus —het aaltje Xiphinema index een functie vervult. 3 Deze
re
sultaten hebben ertoe geleid, dat bij de studies over grondvirusen
thans ernstig rekening wordt gehouden met de mogelijkheid
at
in de grond levende organismen hier een rol spelen. Fytopatho^gen in binnen- en buitenland zijn tot het besef gekomen, dat
grondvirussen veel algemener voorkomen dan voor mogelijk werd
gehouden. Om enige voorbeelden te noemen uit de Nederlandse
Praktijk: wij kennen thans grondvirussen bij tabak, aardappel, ver, diende bolgewassen, boon, erwt en kers. Het is verheugend, dat
et
°nderzoek naar deze smetstoffen in nauwe samenwerking tussen
8
H u 9 - SI -OOTWEG, Nematologica 1 (1956): 192-200.
' W » M C K J N N E Y et al., PI. Dis. Rep. 41 (1957): 256-266.
•«• HEWITT et al., Phytopathology 48 (1958) : 393-394.
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verschillende instituten geïntensiveerd zal worden, want een heel
studiegebied met vele interessante aspecten ligt nog bijkans braak.
Bij deze beschouwingen over infectiebronnen kon ik geenszins
volledig zijn. Ik wil er evenwel nog de nadruk op leggen, dat vele
pathogenen dikwijls uit meer dan één infectiebron kunnen voortkomen.
Bepalen wij ons ithans tot de wijzen, waarop pathogenen tijdens
het groeiseizoen over de gewassen worden verspreid. De ontwikkeling onzer inzichten aangaande deze fase van het planteziektenkundige onderzoek wordt in hoge mate bepaald door een nauwkeurige
bestudering van de biologie der ziekteverwekkers en van hun relatie tot de plant, waar zij op voorkomen. Daarbij is het noodzakelijk
de normale ontwikkeling van het gewas onder de gegeven teeltwijze
te bestuderen en de invloed van de uitwendige omstandigheden
(temperatuur, luchtvochtigheid, licht, aard en bemestingstoestand
van de grond, enz.) op de infectie en het ziekteverloop na te gaan.
De genoemde factoren bepalen de epidemiologie van deze ziekten.
Een nauwkeurige analyse hiervan kan geschieden door het verrichten van nauwkeurige veldwaarnemingen en door het uitvoeren van
infectieproeven, zomogelijk in ruimten waarde onderzoeker de condities naar believen kan reguleren. De vooruitgang der techniek, die
het thans mogelijk maakt plantenkassen te construeren, waarin men
niet alleen temperatuur en vochtigheid, maar ook de hoeveelheid
licht en zelfs de daglengte —eventueel onder gebruikmaking van
kunstmatige lichtbronnen — in de hand heeft, is van veel waarde.
De medewerking van meteorologen is nodig om b.v. uit te maken,
welke weersomstandigheden gunstig zijn voor het aanslaan van een
infectie en het ontstaan, respectievelijk het vrijkomen van sporen.
De resultaten van al die arbeid komen onder meer tot uiting in de
radioberichten, die worden uitgezonden zodra het weer gunstig is
geweest voor het optreden van bepaalde ziekten, zoals schurft bij
appel en peer en de aardappelziekte. Het grote publiek is hier
sedert jaren gewoon aan geraakt en beseft meestal niet hoeveel
onderzoek daar achter zit.
Vele schimmels en bacteriën worden over kleine of grote af"
standen door de lucht verplaatst. Waarnemingen, gedaan met betrekking tot het optreden van bepaalde ziekten over grote arealen,
alsmede studies verricht met vangapparaten hebben duidelijk uitgewezen, dat bepaalde schimmelsporen enorme afstanden kunnen
afleggen. Vooral de uitbreiding, die de zwarte roest van tarwe m
Amerika in de eerste dagen van juni 1925 over een oppervlakte van
meer dan een kwart miljoen vierkante mijlen tot over de grens van
Canada kreeg, is zeer illustratief.1 Gewoonlijk doet de uitbreiding
van deze schimmel, uitgaande van Mexico en Texas, zich in succes1

E. C. STAKMAN &J. G. HARRAR, Principles ofplant pathology. New York (1957), blz. 223-
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sievelijke golven voor en kunnen er wel twee maanden verstrijken
eer de grens van Canada overschreden wordt.
Regen en wind zijn doorgaans van betekenis voor de verspreiding
v
an bacteriële ziekten. Men staat verbaasd van de snelheid, waarmee b.v. de bacterie, die de vetvlekkenziekte van de boon teweegbrengt, zich in vochtige zomers over het gewas verspreidt.
In tropische en sub-tropische gebieden kunnen infecties met bepaalde pathogenen gemakkelijk door irrigatiewater worden overgebracht.
Het is onmogelijk de materie van de verspreiding van planteziekten hier uitputtend te behandelen. Wel wil ik nog ingaan op de
betekenis van insekten voor de overdracht van bepaalde ziekten,
pekend is de snelle verbreiding, die enkele decennia geleden de
le
peziekte door toedoen van iepespintkevers verkreeg.1 Eén groep
anziekteverwekkers isvooral afhankelijk van de werkzaamheid van
ln
sekten. Men kan stellen, dat zonder de tussenkomst van deze dieen d e schade door virussen aan onze gewassen aangericht, lang niet
le
omvang zou aannemen, als waaraan wij nu gewend zijn geraakt.
mrn
ers, naar verhouding zijn de virussen, die slechts door middel
an
contact van plant op plant kunnen overgaan, zeer gering in
antal; het paradepaardje van de virologen, namelijk de verwekker
a
n het tabaksmozaïek, is een bekend voorbeeld van zo een virus,
^eer merkwaardig zijn de relaties tussen virussen en de insekten,
aardoor zeworden overgebracht, ook wel vectoren genoemd. Twee
sToepen van stekend-zuigende insekten, te weten de bladluizen en
e
cicadelliden —onder welke men de meeste vectoren vindt —
geven een vorm van specialisatie weer; virussen, die door bladluizen
°rden overgedragen, kunnen niet door cicadelliden worden ver, . ' en omgekeerd. Binnen iedere groep kan men verschillen in
atie van virus tot vector waarnemen. Ik wil hier in het bijzonder
1 Zen
J °p de gebruikelijke onderscheiding van door bladluizen
ergebrachte virussen in non-persistente en persistente. Een nonPersistent virus kan door de vector, als deze zijn monddelen slechts
kele seconden in de besmette plant steekt, daaruit worden opgeme
°
n en direct hierna kan de bladluis een gezonde plant infect
e
*en door daar een even verbluffend korte tijd in te prikken. De
ls
is in staat enkele keren achtereen op deze wijze infectie tot
a
nd te brengen, doch op den duur verliest zij het virus blijkbaar
eer
' ^at — naar wij moeten aannemen — slechts op de monddelen
v
n de luis aanwezig was.2 Een persistent virus kan daarentegen
°r een bladluis niet in een korte priktijd van enkele seconden uit
w \ d a a - m e e D e s m e t t e plant worden opgenomen; nu moet de luis
erkelijk zuigen op de plant, hetgeen langere tijd vergt. Bovendien
at er
meestal enige tijd (van uren tot dagen) overheen, voordat
1

ï T

2 ^ J- FRANSEN, Proefschr. Wageningen, 1939.
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598
een luis, die een persistent virus heeft opgenomen, in staat is dit
aan een andere plant af te geven, waarvoor ook een geruime tijd
van zuigen nodig is. Meestal kan de luis lange tijd, wellicht haar
gehele leven, infecties teweegbrengen als zij het virus eenmaal heeft
opgenomen. De mechanismen, die bij deze virusoverdracht in het
spel zijn vormen interessante studie-objecten voor virologen en entomologen. Een punt, dat ik hier wil memoreren, is het feit dat het
gelukt is de aanwezigheid van het (persistente) bladrolvirus van de
aardappel in de lichaamsvloeistof van de vector, de bladluis Myzus
persicae, aan te tonen. *Uit het hiervoor verrichte onderzoek is het
tevens zeer waarschijnlijk geworden, zo niet bewezen, dat het bladrolvirus in dit insekt tot vermeerdering komt. Dit sluit aan bij onze
kennis aangaande enkele door cicadelliden overgebrachte virussen,
waarvan vermeerdering in het insekt reeds eerder werd aangetoond.2
Dat zogenaamde plantevirussen zich in het dierlijke lichaam van
hun vector blijken te vermeerderen, opent voor de virologie nieuwe
perspectieven.
De kennis der feiten, die ik zojuist naar voren bracht, heeft belangrijk bijgedragen tot een bepaling van de mogelijkheden om
verspreiding van virusziekten door toepassing van insekticiden te
voorkomen. Ik wil dit gaarne illustreren met het resultaat dat met
het gebruik van het systemisch in de plant werkzame middel SystoX
op de verspreiding van bladrol en Y-virus in aardappel werd bereikt.3 Uitbreiding van bladrolvirus (zoals daarnet gezegd, een persistent virus) in een perceel bleek men hiermee wel te kunnen verhinderen, doch het inbrengen van dit virus in het bespoten perceel van buiten af kon niet worden voorkomen en evenmin had
dezebespuiting een effect op de verspreiding van het non-persistente
Y-virus. Een verklaring is nu eenvoudig: aanvliegende bladluizen
zullen, als ze op de met Systox bespoten planten zuigen, wel een gewisse dood sterven, doch er gaan nog verscheidene uren over heen
eer het zover is. Dragen zij elders opgenomen bladrol- of Y-virus bij
zich, dan hebben zij voor hun sterven nog ruim gelegenheid deze
virussen af te geven en zodoende infecties tot stand te brengen. Zijn
zij virusvrij, als zij het behandelde perceel hebben bereikt, dan kunnen zij vóór hun dood wel het Y-virus uit de eventueel in het perceel aanwezige planten opnemen en overdragen, omdat hiertoe
slechts korte zuigtijden nodig zijn, maar niet het bladrolvirus. Een
verspreiding van bladrolvirus kan dus in sterke mate worden belemmerd door het gewas met systemisch werkzame insekticiden te bespuiten, vooral als men dit over grote gebieden doet. Ook bij de bestrijding van de vergelingsziekte van de biet wordt thans met succes
van dergelijke middelen gebruik gemaakt.
1

D. STEOWEE & M. B. PONSEN, Ent. exp. appl. 1 (1958) : 291-300.
K. MARAMOROSCH, Adv. Virus Res. 3 (1955): 221-249.
* A. SCHEPERS et al., Proc. Second Conf. Potato Virus Diseases 1954 (1955): 75-82.
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Deplanteziektenkundige zal,zoalsuit devoorgaande beschouwing
blijkt, bij het onderzoek naar de verspreiding van virusziekten de
steun van entomologen niet kunnen ontberen. Deze kunnen, ook
door het ophelderen van de biologie van de vector, een belangrijke
bijdrage tot een effectieve bestrijding leveren. Als fraai voorbeeld
hiervan zou ik het onderzoek aangaande de heksenbezemziekte van
de framboos willen memoreren. 1 Deze ziekte, die in de omgeving
v
an Breda verwoestend optrad, bleek te worden verspreid door de
c
icadellide Macropsis fuscula, die rnonofaag op Rubussoorten —bij
voorkeur op framboos — leeft en slechts één generatie per jaar kent.
u
° o r nu uit te gaan van virusvrij plantgoed en het insekt op tijd
bestrijden, kan men thans weer frambozen vrij van heksenbezemvi
rus telen.
in het voorgaande werden reeds enkele mogelijkheden om plantekten te bestrijden aangestipt. In het algemeen zullen de maat^gelen tot bestrijding van ziekten een preventief karakter dragen,
einig telers maken meer gebruik van zaaizaad, plant- of pootgoed,
aarvan zij de oorsprong niet kennen en waarvan zij niet weten of
et a a n
hoge eisen van kwaliteit — in het bijzonder de gezondheidsoestand en raszuiverheid betreffende —voldoet. Men bereidt de
ruchtopvolging ter dege voor en men zal bij voorkeur ook nagaan
elkegewassen er op belendende percelen zullen worden verbouwd,
erder worden thans veelvuldig gronden ontsmet door stomen of
met chemicaliën of men zal — zoals veelal in de bloembollenstreek
seschiedt — een zeer diepe grondbewerking toepassen. Na de oogst
al
men de produkten spoedig in een zodanige conditie brengen, dat
? e e n aantasting door rotveroorzakende organismen kan optreden,
•v.door kunstmatig te drogen.
^ e toepassing van chemicaliën voor de behandeling van gewassen
e
gen ziekten isreeds in de vorige eeuw tot praktijk geworden. Men
ei
*ke slechts aan de ontwikkeling van Bordeauxse en Californische
PaP, middelen die op vrij toevallige wijze werden ontdekt. Door de
°derne industrieën van bestrijdingsmiddelen zijn hieraan talrijke
^«ectieve stoffen toegevoegd. De techniek van het toedienen van
ez
e preparaten heeft ook nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt;
e
rmeldenswaard is de plaats, die vliegtuigen in dit opzicht zijn
gaan innemen.
" a a r men nog steeds een grote behoefte aan heeft, zijn curatief
er
kzame fungiciden, bactericiden en nematiciden. Men hoopt op
e
ontwikkeling van stoffen die, nadat zij uitwendig zijn aangera
cht hun actie doen gelden in het inwendige van de plant, waar
e
parasiet zich heeft genesteld. In bepaalde gevallen zijn reeds oper
kelijke resultaten geboekt, hetgeen er op wijst dat dergelijke
le

1

Jj

T

4I9J434E F L U I T E R & F - A - VAN DER M^11» Meded.Landbouwhogeschool, Gent 20 (1955):
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stoffen niet tot de vrome wensen behoeven te blijven behoren. De
leer der chemotherapie is zich alsjong onderdeel van de planteziektenkunde aan het ontwikkelen en vele fytopathologen, fysiologen,
biochemici en chemici wijden er hun beste krachten aan.
Er zijn echter enkele voorbeelden van gewassen, waar men reeds
lang curatief werkt. Niet met behulp van chemische verbindingen,
doch door toepassing van warmte, zoals de behandeling met warm
water tegen aaltjes in bepaalde bolgewassen.1 In enkele gevallen
heeft men ook viruszieke planten met warmte kunnen genezen. Dit
is zeer belangrijk, daar het overigens nagenoeg uitgesloten is een
viruszieke plant gezond te maken. Toediening van chemicaliën
heeft, ondanks de grote verwachtingen die men er aanvankelijk van
koesterde, nog niet veel vorderingen gemaakt. Wel zijn er thans enkele positieve resultaten bereikt bij het verkrijgen van virusvrije
planten uit klonen van bepaalde gewassen, die voor 100 % met virus
besmet waren. Hiertoe heeft men de methode der topmeristeemcultuur toegepast, berustende op het feit, dat de uiterste groeitoppen
van bepaalde viruszieke planten kennelijk vrij van smetstof zijn.
Door de meristemen aseptisch uit te prepareren en op een kunstmatige voedingsbodem op te kweken, is het gelukt virusvrije planten te verkrijgen.
Dit overzicht zou zeer onvolledig zijn als wij niet enige aandacht
schonken aan de beloften, die de planteveredeling voor het ontgaan
van ziekten inhoudt. De ervaring met velerlei gewassen heeft geleerd, dat men met succes nieuwe rassen kan verkrijgen, die resistentie tegen allerhande ziekten bezitten. Hiertoe kan men uitgaan
van rassen van de desbetreffende plantesoort, die —hoewel in opbrengst minderwaardig —een grotere weerstand bezitten en deze
kruisen met rassen, die wel voldoen aan zekere landbouwkundige
eisen, doch die vanwege hun vatbaarheid minder oogstzeker zijn.
Voorts zijn gevallen bekend, waarbij men in het zoeken naar resistentie niet binnen de botanische soort van het cultuurgewas is gebleven, maar de gewenste factoren uit andere verwante soorten
heeft ingevoerd.
In vele land-, tuin- en bosbouwgewassen wordt thans het veredelingswerk in de richting van resistentie uitgebreid. Het is opmerkelijk, dat bij de winning van nieuwe rassen van siergewassen
met resistentie tegen ziekten nog zo weinig rekening wordt gehouden. De lijst van bolgewassen wordt elk jaar met nieuwe rassen uitgebreid, hetgeen het resultaat is van intensief kweekwerk. Maar
vele dezer rassen verdwijnen, na enige jaren in cultuur te zijn geweest, van het toneel, hetgeen o.m. een gevolg kan zijn van het feit
dat zij te vatbaar voor ziekten bleken. Het zou van groot nut zijn,
indien hierover nader onderzoek werd verricht, zodat de kwekers
advies zou kunnen worden gegeven over de keuze van de te gebrui1

E . VAN SLOGTEREN, Daffodil & T u l i p Year Book 1958: 3 0 - 3 4 .
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ken ouders met het oog op gunstige resistentie-eigenschappen van
het nageslacht.
In het bijzonder zal men er naar streven onvatbaarheid te verWerven tegen ziekten, die moeilijk op andere wijze kunnen worden
ontgaan. Ik denk hierbij aan roesten in granen, vlas en andere gewassen; maar ook als men wel middelen heeft om een ziekte in bedwang te houden, kan men van veredeling veel verwachten. Resistente rassen zullen immers een veelal kostbare bestrijdingswijze en
de toepassing van giftige stoffen overbodig maken.
Meermalen let men thans bij de veredeling op een combinatie van
resistentiefactoren tegen een aantal ziekten, zoals bij de aardappel
tegen Phytophthora, wratziekte, aardappelcystenaaltje en een reeks
Van
virussen. Geen wonder dat — gezien mede de eisen aangaande
Pbrengst en kwaliteit — er veel moeizaam kruisingswerk moet woren verricht en men onnoemelijk veel zaailingen moet toetsen,
v
°ordat men het gewenste produkt in handen heeft. Hierbij mag
"^en niet vergeten het voorbereidende werk, zoals het zoeken naar
a
ssen of soorten, die vanwege een of meer resistentie-eigenschapP e n in aanmerking komen als ouder te fungeren, het onderzoek
a
ar de vererving der factoren en het vaststellen van de optimale
condities voor het tot stand brengen van de beste infectie in de
ruisingspopulatie om de vatbare individuen te elimineren,
" a t dit veredelingswerk soms extra wordt bemoeilijkt door het
oorkomen van fysiologische rassen van de parasiet, die verschil, e . n i n het vermogen rassen van hun waardplant aan te tasten, zij
1er terloops vermeld, evenals het soms plotseling optreden van
leuwe typen van de parasiet, die in staat zijn het zogenaamde résist e planteras wel aan te tasten. Ook hier liggen nog tal van ween
schappelijke problemen, die ons in aanraking brengen met de
etten
der evolutie, volgens welke de rijkdom der levende natuur
ee
ds aan verandering onderhevig is.
Ik gaf U een ruwe schets van enkele delen der fytopathologie en
•i,eC ' vr'1i willekeurig, heb ik enige details nader uitgewerkt. Maar
i/ hoop erin te zijn geslaagd U duidelijk te hebben gemaakt, dat het
^^Pathologische onderzoek, tot doel hebbende de bestrijding van
.^ sm fttelijke planteziekten, op drie punten steunt, namelijk: 1. de
^ e r Uiteit van het pathogeen; 2. de aard der infectiebronnen; 3. de
Uz
e van verspreiding van de ziekteverwekker. De kennis aangaane
elk dezer punten vertoont een boeiende ontwikkeling, waarvan
e
kiem werd gelegd door enkelingen, die incidenteel waarnemingen verrichtten. Deze ontwikkeling wordt thans onderhouden door
bricht onderzoek, dat dikwijls in teamverband wordt uitgevoerd en
baarbij veelal internationale samenwerking van wezenlijke betekenis is.
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Aan het einde van mijn rede gekomen wil ik in de eerste plaats
mijn eerbiedige dank uitspreken jegens Hare Majesteit de Koningin
voor mijn benoeming tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Gij hebt er blijk van gegeven, zeer veel vertrouwen in mij te stellen door mij voor de benoeming tot hoogleraar voor te dragen, waarvoor ik U gaarne mijn dank betuig. Ik ben mij diep bewust van de
grote verantwoordelijkheid, die de mij opgedragen taak mij oplegt.
Ik hoop de verwachtingen, die U van mij heeft, niet te beschamen.
Bij enige gelegenheden heeft de Rector Magnificus het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek vergeleken met een merkwaardig
uitgegroeide zijscheut aan de stam van de Landbouwhogeschool.
Gij weet, dat deze zijscheut, als ik de beeldspraak mag vervolgen,
wordt gekoesterd door de bloembollencultuur. Moge de stroom van
voedende stoffen, uitgaande van de stam, hierbij niet ten achter
blijven!
Dames en Heren Hoogleraren,
Alsoud-alumnusdezer hogeschool acht ik het een grote eer thans in
Uw midden te zijn opgenomen. De vriendelijke ontvangst, die mij
ten deel viel, heeft mij het vertrouwen gegeven, zonodig een beroep
op Uw hulp en steun te mogen doen. Het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek heeft immers aanrakingspunten met vakgebieden van velen Uwer.
Hooggeleerde Van Slogteren,
Het feit, Uw opvolger te zijn, stelt mij voor bijzonder grote verplichtingen. In ruim 40 jaren van rusteloze arbeid hebt Gij het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek opgebouwd en de bloembollencultuur tal van nieuwe wegen gewezen, die zij dankbaar op lS
gegaan. Maar meer dan dat: ook voor andere takken van land- e°
tuinbouw hebt Gij grote verdiensten verworven. Ik hoop, dat Gij
nog in vele jaren van welverdiende rust getuige moogt zijn van d e
verdere ontwikkeling van het onderzoek op het laboratorium.
Hooggeleerde Quanjer,
Het verheugt mij zeer, dat Gij, mijn leermeester in de fytopathplogie, bij deze plechtigheid aanwezig bent. Nog dikwijls denk ik
met genoegen terug aan de jaren, dat ik op Uw laboratorium aan
ziekten van tabak en boon heb mogen werken. Vooral is mij bijge"
bleven de prettige sfeer, die daar heerste en die voortkwam uit het
warm-menselijke begrip dat Gij voor Uw medewerkers van hoog
tot laag toonde.
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Hooggeleerde Thung,
Steeds zal ik U dankbaar blijven voor de grote stimulans, die Gij
"lij door het tonen van interesse in mijn persoon en werk reeds in
het begin van mijn loopbaan als onderzoeker hebt gegeven. Vele
jaren heb ik in nauw contact met U mogen arbeiden aan gezamenlijke problemen, hetgeen tot verrijking van mijn inzichten —niet
a
lleen op wetenschappelijk gebied —heeft geleid. Het stemt mij
tot grote voldoening, dat ik U thans zal kunnen bijstaan in het
°nderwijs aan de Landbouwhogeschool en ik hoop van harte, dat
ons nog vele jaren van vruchtbare samenwerking toegemeten zijn.
Hooggeleerde Oort en De Wilde,
Ookmet U zalikgaarne nauwe contacten onderhouden aangaande
n
et onderwijs in de planteziektenkunde. Ik ben U zeer erkentelijk
°or de welwillende wijze, waarop Gij mij tegemoet zijt getreden.
Mijne Heren Leden van het Centraal Bloembollen Comité,
Zeer dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat Gij in mij stelt,
ndanks het feit dat ik nog een leerling in de bloembollencultuur
en
- Ik ben ervan overtuigd, dat Gij mij zult helpen inzichten in de
geheimen v a n deze cultuur te verwerven, opdat ik mijn taak als diecteur van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek naar
ehoren zal kunnen vervullen. Met dankbaarheid wil ik ook gea
gen van de genereuze financiële steun, die Gij biedt om de arbeid
an
dit laboratorium mogelijk te maken. Ik hoop naar beste krachen
een bijdrage te mogen leveren tot bestendiging en uitbreiding
an
de goede naam, die onze bloembollen in binnen- en buitenland
genieten.
Maniesen Heren Leden van de Staf van het Laboratorium voor
° mbollenonderzoek,
^ e wijze, waarop Gij mij hebt ontvangen, heeft mij zeer verblijd
e
n ik meen oprecht als ik zeg, dat ik mij bij U in Lisse volkomen
huis voel. Ik hoop van harte, dat wij in een sfeer van vertrouwen
mo
gen werken, in het besef dat wij door onze gezamenlijke arbeid
aardige bijdragen zullen kunnen leveren aan de wetenschap en
an
de cultuur, te midden waarvan wij zijn gesteld.
m e

Zeergeleerde Briejèr, Weledelgestrenge Vlag,
Daar Uw diensten ook veel bemoeiing met de bloembollenculfUur hebben, spreek ik gaarne de verwachting uit dat wij op vruchtare
wijze zullen kunnen samenwerken bij de oplossing van vraagu
kken, die een gezamenlijke krachtsinspanning vergen.
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Hooggeleerde Kerling,
Het was mij steeds een waar genoegen met U te discussiëren over
problemen uit de planteziektenkunde. In de toekomst hoop ik nog
vele malen van Uw ervaring en inzicht te mogen profiteren.
Zeergeleerde Ten Houten en Oud-Collega's van het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek,
Onlangs mocht het I.P.O. zijn tienjarig bestaan herdenken en ik
prijs mij gelukkig, dat ik het grootste deel van die tien jaren als Uw
medewerker heb mogen beleven. Het viel mij moeilijk afscheid te
nemen van U, die mij zoveel vriendschap hebt betoond, maar ik
weet dat er nog vele fytopathologische problemen zijn, die wij tezamen zullen kunnen aanvatten. Mijn benoeming tot adviserend
bestuurslid van Uw instituut beschouw ik als een grote eer.
Vader en Moeder,
Zeer dankbaar ben ik dat U deze grote dag mag meemaken.
Dames en Heren Studenten,
Het is in de eerste plaats mijn bedoeling door middel van colleges
Uw belangstelling te richten op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, dat wegens zijn excentrische ligging ten opzichte van
onze hogeschool meestal buiten Uw gezichtskring valt. Dit laboratorium kan U echter èn vanwege het onderzoek dat er wordt verricht èn vanwege de uitstekende apparatuur helpen, ervaring op te
doen aangaande de boeiende wetenschap der planteziekten. Maar
bovendien kunt U er kennis maken met merkwaardige reacties van
gezonde planten op wisseling van uitwendige omstandigheden, namelijk de bloemvorming der bolgewassen zoals zij door het reguleren van de temperatuur kan worden beïnvloed. Ik hoop van harte,
dat ik nauw contact met U zal mogen hebben.
Ik heb gezegd-
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D R . J . W. TESCH
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten
en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen die
door Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk
geeft.
Zee

r geachte Toehoorders,

Als men uit de vertrouwde sfeer van de zorg voor de volksgezondd komt en het voorrecht heeft opgenomen te worden in een
leu
waar de primaire produktie op de voorgrond staat — en nog
.. die van grondstoffen zonder welke de mens niet gezond kan
xn
J > ja niet kan leven —wordt men herinnerd aan een discussie
ussen vertegenwoordigers van twee internationale organisaties, n.1.
e
Wereldgezondheidsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie.
De vooruitgang op medisch gebied vindt in internationaal kader,
^ar uitdrukking in de constitutie van de Wereldgezondheidsorgani
satie, waarin gezegd wordt:
»De hoogst bereikbare standaard van gezondheid is een van de
grondrechten van ieder menselijk wezen".
Van de zijde van de F.A.O. kon daarop gevraagd worden:
Maakt deze vooruitgang het niet onmogelijk voor de voedselP r oduktie, in vele gebieden op aarde toch al precair, om bij te blijen
? M.a.w. zou de verbetering van de gezondheidstoestand niet
unnen wachten tot de verhoging van de voedselproduktie de
0e
name van de bevolking kan bijhouden?
Vooral in de overigens nog weinig ontwikkelde gewesten zijn
°or maatregelen op het gebied van de bestrijding van besmette"Jke ziekten successen verkregen, waardoor de groei van de bevolln
g binnen een periode van tien jaren onvoorstelbaar is versneld.
• s s P r e k end voorbeeld moge hier genoemd worden: Ceylon, waar
de
periode kort voor 1940 van het grote aantal sterfgevallen vele
ei
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door malaria waren veroorzaakt: Sinds 1948 werd een intensieve
malariabestrijding met insectendodende middelen toegepast; terwijl het (hoge) geboortecijfer ongeveer even hoog bleef, daalde de
totale sterfte van 24,5 tot 10,4 per duizend. Een volkomen verandering van het demografische beeld was het gevolg: De bevolkingstoename, de destijds nauwelijks 1% was, is nu ruim 3 % per jaar,
meer dan vier maal zo hoog als in West-Europa.
De kosten van bestrijding van ziekten als malaria, opzichzelf
hoog, zijn relatief gering in verhouding tot de belangrijkste verbetering van de gezondheidstoestand en de daarop volgende bevolkingstoename.
Men heeft van economische zijde daarom wel gezegd, dat het
werk van de medicus — en in het bijzonder dat van de hygiënist —
ertoe zal leiden dat in een bepaald gebied door de snelle bevolkingstoename er relatief (te) weinig voedsel beschikbaar zal zijn.
Men kan het probleem zelfs betrekken op de groei van de wereldbevolking die, mede door de grotere mogelijkheden van de
gezondheidszorg, zo snel groeit dat velen zich daarover ongerust
maken en men spreekt van een wereldbevolkingsprobleem. De
vraag is zelfs gesteld: „Will medicine starve the world}" en — meer
concreet —: „But is the world the better for having a large number of healthy people dying of starvation, rather than letting them
die of malaria}"
Met D E HAAS kan men zeggen dat het jaar 2000 door de geneeskundigen met meer vertrouwen wordt tegemoet gezien dan door
de demografen.
Het is duidelijk, dat men de vraag of men wachten
kan met gezondheidszorg, tot er meer voedingsmiddelen kunnen
worden geproduceerd, in wezen niet kan stellen. Er is in werkelijkheid geen keus en dit antwoord is reeds finaal. De behoefte aan
voedsel, aan een hogere levensstandaard, waarbij het vrij zijn van
ziekte een eerste plaats inneemt — al zal dit door vele betrokkenen
niet zo worden gerealiseerd —neemt gelijktijdig over de hele wereld toe.
Enige jaren geleden werden door een studiegroep van de Verenigde Naties twaalf componenten van de levensstandaard beschreven. Genoemd werden o.m.: Gezondheid, Voeding, Onderwij 8 '
Werkomstandigheden, Woning, maar toch ook: Vrijheid.
Hierbij werd —en misschien terecht — gezondheid het eerst g e '
noemd. Het is duidelijk dat de meeste andere componenten ook
van invloed zijn op de gezondheidstoestand al kan dit verband niet
altijd scherp worden omschreven.
Het is juist de relatie tussen deze componenten die de laatste jaren, vooral in de plannen tot opheffing van de technologisch onontwikkelde gebieden, van grote betekenis is geworden en samenwerking tussen technici en gezondheidsdeskundigen, om van andere
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deskundigen maar niet te spreken, tot een dwingende eis maakt.
De vraag welke activiteiten prioriteit dienen te hebben, dient dan
gemeenschappelijk tot oplossing gebracht te worden.
Gezondheid is volgens de bekende definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie de optimale toestand van lichamelijk-geestea
jk- en maatschappelijk welbevinden en niet slechts de afwezigheid
Va
n ziekte of invaliditeit. Er zijn nog andere definities; volgens
e
en Franse definitie is gezondheid een „état précaire qui ne précoc e rien de bien". De eerste is meer uitdrukking van een programma dan een definitie; de tweede een sceptische vaststelling dat gewondheid niet kan bestaan zonder aan ziekte en het einde van het
!
even te denken.
Het is juist dit einde van het leven, de sterfte, die het eenvou!gste gegeven is, waaraan de toestand van de gezondheid van een
groep op een bepaald tijdstip kan worden gemeten. Immers, de
e
rfte is eenmalig en ontsnapt niet aan de registratie, althans in
de georganiseerde gemeenschappen.
u
aarom kunnen sterftecijfers, vooral als men kan beschikken
ver die van groepen gesplitst naar leeftijd, beroep, welstand, woonPaats, ons inlichten over het peil van de gezondheid.
Gezondheid betekent echter veel meer dan het niet vroegtijdig
erven. Men kan uit een analyse van sterftecijfers veel te weten
omen omtrent de aetiologie van ziekten en daaruit kennis putten
ot
het voorkomen van ziekte en invaliditeit, of, zoals de Amerikaen zeggen, tot de aetiologie van gezondheid.
. Werfte is biologisch beschouwd, inherent aan het leven en het
ls
daarom aannemelijk, dat voor de kwantiteit van de sterfte endoSene en exogene factoren bepalend zijn. Hoewel voor het individu
°ngetwijfeld genetische factoren de kans op bepaalde ziekten en
s
erfte groter maken, is het de vraag of deze endogene factor ook
.° o r de verschillen in sterfte tussen groepen en rassen bepalend
s
- Zolang de sociaal hygiënische omstandigheden over de hele we*j d n pg zo verschillend zijn, kan men hierover eigenlijk geen ooreel u
"spreken. Voorlopig moet aangenomen worden, dat de langer
0r
dende levensduur (biologische sterfte van BOURGEOIS-PICHAT)
Ve
n goed bereikbaar is voor de Gallas van Oost-Afrika als voor de
e
Woners van de grote steden van Europa en Amerika,
^r is één aspect van de sterfte waaruit wél een duidelijke invloed
an de endogene factor naar voren komt n.1. het verschil in sterfte
^ Ssen de geslachten. POLMAN (1958) heeft erop gewezen dat over de
en H W e . r e l d de sterfte van mannen groter is dan die van vrouwen
tr H i n d e l o o P d e r J a r e n n i e r b i ) n a u w e l i J k s nivellering is opgee f " Waar anderzijds verwacht wordt, dat de aanvalsdruk van
h e ? S e n e f a c t o r e n zal afnemen, zou men kunnen aannemen, dat
verschil tussen mannen en vrouwen zich op een bepaald nia u be
' paald door het verschil in endogene constitutie, zal hand-
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haven. De toename van de gemiddelde levensverwachting van de
laatste 100 jaar is voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk.
Bij de toenemende veroudering echter ziet men, dat de daling
van de sterfte onder de groep mannen van 55—64 jaar geringer is
dan die onder de vrouwelijke leeftijdgenoten. De daling van deze
mannensterfte zou in Engeland even groot zijn geweest als die van
vrouwen, indien men twee groepen van doodsoorzaken buiten
beschouwing laat.
Deze zijn: Kwaadaardige gezwellen, vooral van de bronchiën en
ziekten van de slagaderen van het hart. Bij beide ziekten zijn
waarschijnlijk mede exogene factoren (tabak, beroep) in het spel.
Wat nu de exogene factoren in het algemeen betreft, kan men
allereerst denken aan de verschillen in klimaat. In de 19e eeuw
heeft men getracht regionale verschillen in sterfte te verklaren door
invloeden van water, bodem en lucht. Hoewel de toen veronderstelde natuurwetenschappelijke verklaringen zijn terugverwezen
naar het rijk der onhoudbare theorieën, is het toch nuttig deze regionale verschillen te bestuderen. Het klimaat als zodanig kan wel
in causaal verband gebracht worden met ziektetoestanden. Met
verschillen in sterftecijfers veel minder: Al is wel gebleken, dat
de daling van de zuigelingensterfte in Engeland in het zuiden van
het land sneller verliep dan in het noorden en dat dit vooral merkbaar was bij de sterfte door besmettingen van de ademhalingswegen. Ook is het niet uitgesloten, dat voor migranten adaptatie aan
een nieuw klimaat tijdelijke nadelige gevolgen kan hebben, ook al
is reeds vaak gebleken, dat adaptatie zeer goed mogelijk is.
Ten aanzien van de regionale verschillen in vermindering van de
sterfte, zoals deze in Nederland in de periode 1850—1950 konden
worden waargenomen komt HOFSTEE tot de conclusie, dat men deze
kan verklaren uit het feit dat het moderne westerse cultuurpatroon (waarbij inbegrepen een meer rationele levenshouding) later is doorgedrongen in grote gedeelten van de oostelijke en zuidelijke provinciën van ons land, waar inderdaad de sterftedaling p a j
later is opgetreden. Men kan met grote mate van waarschijnlijkheid
stellen dat het levensniveau en dus ook de sterftekansen voor een
groot deel worden beïnvloed door het inwerken van exogene feetoren, waarvan de aanvalskracht omgekeerd evenredig is met het
welstandsniveau en het meestal —niet altijd — daarmee samenhangende cultuurpatroon.
Tussen de landen bestaat grofweg een correlatie van het gemiddelde nationale inkomen per hoofd van de bevolking en de sterfte
en de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte. Bij een dieper gaande analyse blijkt dat niet geheel op te gaan. Zo is het merkwaardig, dat in een reeks van 14 ontwikkelde landen Nederland
en Noorwegen resp. op de 11e en 9e plaats van de welstandschaal
staan doch op de Ie en 3e plaats van de schaal van gemiddelde Ie-
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vensverwachting bij de geboorte. Hieruit kan men een aanwijzing
krijgen dat de genoemde welstandindex toch niet voldoende is om
hieruit het peil van de volksgezondheid af te leiden. Belangrijker
gegevens zijn verkregen bij vergelijking van de sterfte tussen groePen van verschillende welstand in hetzelfde land. Een van de meest
sprekende voorbeelden is de vergelijking tussen ongeschoolde arbeiders en meest-wel-gestelden in Engeland en Wales. De sterfte
onder mannen van 20—64 jaar in de meest welgestelde groep was
50% lager dan die van de ongeschoolde arbeiders. Tien jaar later
(m 1932) was dit verschil slechts 22%. Als men deze sterftecijfers
nader analyseert naar de aard van de doodsoorzaken dan blijken
öe
grootste sociale verschillen te bestaan bij de groepen rheumatische hartziekten en longziekten. Vergelijkt men nu de gegevens van
JsSOmet die van 1932 dan blijkt de nivellering niet zo snel te gaan,
al
s men in 1932 kon verwachten.
De sterfte door de genoemde ziekten was bij groep V (ongeschoole
arbeiders) nog altijd belangrijk hoger dan bij de meest welgetelde (groep I).
" n andere doodsoorzaken ziet men deze sociale verschillen niet
n 2e
lfs is de sterfte door ziekten van de hartslagaderen onder de
°t groep I behorende personen belangrijk hoger dan de gemiddelde
landelijke sterfte.
Verschillen in sterfte bij landen en groepen zijn dus vaak gecore
leerd met verschillen in sociaal-economisch niveau en worden
°°r exogene factoren bepaald.
•"E HAAS heeft het bereiken van het peil van de zuigelingensterfe
(n.1. van 20 per 1000 levendgeborenen in 1956) — thans gedaald
at 17— terecht beschreven als een mijlpaal in onze cultuurgeschiee
nis. De sterfte onder 0—1 jarigen, zoals men die thans gemiddeld
v
er het hele land registreert, werd trouwens bij het eerste Nedera
ndse onderzoek over gedifferentieerde zuigelingensterfte (1909)
gevonden bij de met moedermelk gevoede zuigelingen van de
h
°ogste welstandsklasse.
ÖAUVY heeft in 1954 de zuigelingensterfte in Frankrijk verdeeld
naa
r het beroep van de vader — een enigszins aanvechtbare maat^ taf - en concludeerde hieruit dat de mortaliteit van de kinderen
ussen 1 en 12 maanden belangrijk verschilt naarmate de groep,
waartoe de vader behoort.
Uu de fijnere onderscheidingen wordt dan geconcludeerd, dat
e
verschillen in „exogene" sterfte (inclusief die door besmettelijke
a
ndoeningen) worden bepaald door verschillen in economische
jr tand. M a a r o o k d o o r d e verschillen in hygiënisch inzicht.
°ewel de mijnwerkers meer koopkracht hebben dan de wegweromH ° v e r l i J d e n m e e r zuigelingen in de gezinnen van mijnwerkers,
"Wat bij hen, althans in Frankrijk, minder begrip voor hygiëne
estaat.
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Het is trouwens een algemene ervaring dat de zuigelingensterfte
na de eerste maand, mede bepaald wordt door het sociaal-cultureel
niveau van de ouders en niet alleen door de economische welstand.
Uiteraard hangt er ook veel van af of het reservoir aan medisch
preventieve kennis bereikbaar is voor de ouders. Maar deze bereikbaarheid is in sterke mate gebonden aan de economische achtergrond en men kan in het algemeen toch zeggen, dat hoogte van de
zuigelingensterfte een exponent is van de welvaart bij groepen en
bevolkingen.
De reductie van de sterfte begon in Europa reeds in de jaren
voor de eeuwwisseling. Dat wil zeggen in een tijd toen wel de economische ontwikkeling op gang was gekomen, maar de kennis
van de oorzaken van ziekte en de voorwaarden tot gezondheid van
geringe efficiëntie was,althans bezien in het licht van de snelle ontwikkeling, zoals de laatste decennia die te zien hebben gegeven.
Anders dan de geleidelijke ontwikkeling in Europa ziet men in de
in Westers-technologisch opzicht achterlijke gebieden een kortsluiting, waardoor in een decennium grotere veranderingen optreden
in het beloop van het demografische beeld dan gedurende eeuwen
ervoor. Het maakt soms de indruk alsof deze snelle verandering
optreedt, onafhankelijk van veranderingen in het levenspeil. Twee
eeuwen van tastend onderzoek kunnen door de bevolkingen van
de onontwikkelde gebieden worden overgeslagen. Men stapt daar
direct over van de ezel op het vliegtuig, zoals men thans in gedeelten van Afrika kan waarnemen. De schat aan inzicht en ontwikkeling, de basis van het Westers technisch denken, zijn tot rijpheid
gekomen, althans gegroeid in deze eeuwen. Toegegeven moet worden, dat er een discrepantie kan bestaan tussen de materiële vooruitgang en de geestelijk-morele levenshouding. Maar in vele gebieden is thans de overgang van stabiele, ingekapselde cultuur naar
Westers dynamische zo'n grote sprong, dat men zich moet afvragen,
tot welke spanningen dit kan leiden en of het voor de bevolkingen
in achtergebleven gebieden mogelijk zal zijn om deze ontwikkeling
bij te houden. VAN LOGHEM heeft in dit verband opgemerkt, dat
geen volksgezondheidsorganisatie kan worden cadeau gegeven. Het
is steeds een maatschappelijke verrichting, exponent van de orde,
welvaart en het geestelijk peil die een bepaalde gemeenschap kenmerken.
Het is intussen een opwindend schouwspel; de spectaculaire ontwikkeling van de gezondheidstoestand zoals deze thans kan worden
gemeten aan een daling van de sterfte —vooral zuigelingensterfte
— in de landen, waar de Westerse ontwikkeling reeds enige 1O-tallen jaren op gang is gekomen, geeft de niet-medische beschouwers
van dit probleem, reden om te veronderstellen dat dit zo door zal
gaan en zal leiden tot een verdubbeling van de wereldbevolking m
het jaar 2000.
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De vraag kan worden gesteld of de vermindering van sterfte
* de toename van het aantal kinderen dat de eerste moeilijke levensjaren doorkomt (in vele landen thans vaak slechts 50% van alle
Pasgeborenen) in hetzelfde tempo zullen blijven doorgaan.
Ter beantwoording van deze vraag kunnen minder of meer
°ptimistische beschouwingen worden gehouden.
Het komt mij nuttig voor in het kader van deze vraagstelling
aa
ndacht te besteden aan de menselijke oecologie, n.1. de reactie
Jan de mens op zijn omgeving (milieu) en dan met betrekking tot
le
aspecten die öf de gezondheid schade kunnen toebrengen öf
e
optimale gezondheid bevorderen.
Men kan zo het milieu als drieledig zien: physiek, biologisch en
°ciaal. Het is de merkwaardigheid van de oecologie van de mens,
at het de mens zelf is, die zijn milieu, soms bewust, soms als on°orzien gevolg, verandert — ten goede, maar ook ten kwade.
er

Physiek milieu
n
het algemeen kan de mens onder zeer verschillende physieke
0rn
standigheden leven.
Het physieke milieu wordt echter door de mens veranderd, niet
een in woning en werkplaats, maar ook daarbuiten. Zo brengen
activiteiten van het technologisch tijdperk met zich mee, dat de
u
iverheid van de lucht wordt beïnvloed.
ee
ds zijn acute catastrofen voorgekomen toen een aantal menn
slachtoffer werd van het feit, dat de door bepaalde industrieën
rs
preide stoffen door zeer bijzondere omstandigheden, tijdelijk
z
ulke hoge concentraties voorkwamen, dat ziekte en dood het
gevolg waren.
ß
ij de ramp van DONORA in de VERENIGDE STATEN (1948) zijn ene
tientallen gevallen van dodelijke vergiftiging, naast vele lieh
jq' ^ er °orzaakt door industriële gassen. Bij een na-onderzoek ir in
7 bleek, dat er onder hen, die destijds lichte verschijnselen had
ziek V e r t o o n d ' m e e r ziekte- en sterfgevallen door Hart- en Vaatkten voorkwamen dan bij hen die toen geen verschijnselen hadgehad.
sn il" ^ e m e n s h e i d bezig is haar relatief beperkte energiebronnen
J^J l e r te consumeren, kan de kernsplitsing uitkomst brengen.
ar tevens kan door toevoeging van radiatie aan het bestaande
ho 1C* & e v a a r v o o r de volksgezondheid optreden. Door deze verherl C r a c h°" a c t iviteit van de atmosfeer worden ook verworvensta C n V a n ^ e i nt ensieve gezondheidszorg critisch bekeken. Het
sch*1I a S t ^ h e t b , o o t s t a a n aan ioniserende stralen voor diagnostie doeI
einden beperkt dient te blijven. Men zal er echter voor
mo
best'^H- W a k e n d a t d e v o o r u i t o a n S ' m e t n a m e b i j de tuberculosedoor i n § ' m e d e verkregen door toepassing van deze stralen, niet
stralenangst in gevaar wordt gebracht.
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Biologisch milieu
Men zegt, dat de mens in staat is ook zijn biologisch milieu te
beheersen. Hij roeit insecten en onkruid uit, bevordert een onnatuurlijke groei van cultuurplanten en gedomestificeerde dieren,
kan de ziektekiemen uit een gemeenschap uitdrijven.
De laatste stelling die berust op de fenomenale ontwikkeling van
chemotherapeutica en antibiotica wordt tegenwoordig door vele
leken gemakkelijk aanvaard.
Nadat het penicilline op grote schaal kon worden toegepast is een
snelle uitbreiding van het arsenaal van antibiotica gevolgd. Terwijl hiermee ten opzichte van de virusziekten nog weinig of niets
kan worden gedaan, zijn de resultaten bij bacteriële ziekten groots
geweest.
Het is echter niet verantwoord uit de beschikbaarheid van dit
arsenaal af te leiden, dat men de bacteriële ziekten reeds beheerst.
Het is n.1. gebleken, dat bepaalde bacteriën, hetzij door het optreden van mutanten, hetzij door gerichte adaptaties, resistentie
gaan vertonen. Zij zijn ongevoelig voor de in het menselijk lichaam
ingebrachte antibiotica en kunnen dan dodelijke ziekten veroorzaken. Ook kunnen zij „ondergronds" gaan doordat zij zich ergens
in de weefsels handhaven zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Mc. DERMOTT vat de latente en sluimerende besmettingen samen onder het begrip: „Microbial Persistence". Men kende dit
verschijnsel, trouwens voordat er van antibiotica sprake was: De
sluimerende tuberculose-bacil in een ingekapselde longhaard of
de typhus-bacil in de galblaas van de, na doorgemaakte typhus,
blijvende bacillendragers.
Ook is gebleken, dat bacteriën, die bij de meeste mensen in wisselende mate als commensalen voorkomen, oorzaak kunnen zijn
van ernstige ziekten, zonder dat de toegepaste antibiotica effect
sorteren. De gevaarlijke ontstekingen door banale Staphylococci*
zijn na de invoering van de antibiotica toegenomen. Andere commensale bacteriën (Pseudomonas, Proteus en de difteroïden) hebben kansen gekregen, sinds de mens antibiotica en hormonen op
grote schaal bij de behandeling van ziekten is gaan toepassen. D e
mens verandert daarbij zijn interne milieu en roept zo de niet g e '
voelige commensalen tot nadelige activiteit op.
Sneller dan vroeger wordt ook het externe biologisch milieu g e '
wijzigd. Door het toegenomen verkeer, waardoor het mogelijk *s
voedingsmiddelen uit verre streken te halen, staat de mens bloot
aan verspreiding van besmettingen.
Tevoren slechts bij dieren bekende parasieten tasten ook o e
mens aan; via het veevoer (uit diermeel) bereiken ons vormen va*1
Salmonellae die oorspronkelijk in afgelegen gebieden van Azië en
Afrika thuisbehoren.
In zijn drang naar meer en beter voedsel heeft de mens ook he
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arsenaal van antibiotica bij de produktie van voedingsmiddelen berokken. Zo is het bekend, dat veehouders Penicilline niet alleen
gebruiken om de uierziekten van hun koeien te behandelen, maar
°°k, althans in de Verenigde Staten van Amerika, om het bacteriegetal van de melk kunstmatig laag te houden.
In dat land zijn reeds meer dan duizend sterfgevallen door overgevoeligheid ten opzichte van Penicilline beschreven. Op goede
gronden neemt ZIMMERMAN aan, dat geringe, maar herhaalde, doses
e
nicilline uit de melk hiervan de oorzaak kunnen zijn. Bij deze
Over
gevoeligen ontstaat het gevaar van gevaarlijke verwikkelingen,
s z
*j wegens een of andere ziekte met dit antibioticum moeten
borden behandeld.
Naast het gevaar van het opwekken van allergie bestaat het gear van introductie van resistente stammen bij de mens doordat
nt
ibiotica worden gebruikt bij het fokken van slachtvee en kipP n>al zullen de meeste antibiotica en de resistente bacteriën door
juiste bereidingsproces vernietigd kunnen worden.
Wet menselijk ingrijpen brengt onvoorziene gevaren mee en de
neersing v a n j i e t bj 0 i 0 gj sc li milieu heeft nog een wankele basis.
l
] staan pas aan het begin van de ontwikkeling van antibiotica
m
oeten hopen, dat de kennis van het biologisch milieu zodanig
toenemen, dat ook deze gevaren worden geëlimineerd.
s

°ciaal milieu
j de beschouwingen over de factoren, die de sterfte onder bepaalde groepen mede bepalen is reeds naar voren gekomen dat
ast het biologische, het sociale milieu specifiek is voor de menel
Jjke samenleving,
a] Amerikaan GORDON heeft in dit verband gezegd, dat het sociC
/"^ieu de bijzondere eigenschap heeft de bestudering van de
P oblemen van het physieke en biologische milieu moeilijk te
ßl

,

e

sociale antecedenten van gezondheid op een bepaald niveau
n n e n 2 j j n p r0( juktieverhoging en verhoogde levensstandaard, urniSe
nng, het vervagen van stam- en familiebanden, decentralisat' sociale bewegelijkheid en sociale spanningen.
Waren
me
juist de sociale desintegraties van de snel groeiende
ns en
e e . °phopingen van het eerste industriële tijdperk, waardoor
n ln
de landelijke situaties —op laag niveau — gestabiliseerd
ev
^ nwicht grof werd verbroken.
Plat1teT ^ e i § e ni lnaAn md zei re it kmae n t h a n s e e n s n e l l e v e r s t e d e l i J k m g van het
Pol"
~~
spreekt men van de exploderende metroJ*s— met sociaal gunstige en ongunstige consequenties.
n e r o g e l i J k is deze vorm van ruimtelijke ordening voor de bewo'and^ a n t r e k k e l i J k - Al zullen in het dichtgroeiende Westen van ons
de recreatie-gebieden en dan niet alleen voor bermrecreanten
b
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en massaparkbezoekers, nauwelijks behouden kunnen worden.
Het zijn juist de schijnbare imponderabilia uit de sociaal-psychologische sfeer, die oorzaak kunnen zijn van teleurstellingen bij
de gezondheidszorg, ook van die welke zich richt op het biologisch
milieu.
Volgens PÉGUIGNOT (1956) bereikt de preventieve geneeskunde
een punt waar de wet van de verminderende opbrengsten gaat gelden. Een groot aantal maatregelen van preventie bestaat hierin, dat
aan een aantal zich zelf gezond voelende mensen wordt verzocht
zich te onderwerpen aan onaangename handelingen (inentingen,
onderzoekingen) of aan verplichtingen (om gechloreerd water te
drinken, afval op te ruimen en excreta niet meer op het erf te
deponeren). Verplichtingen, die impopulair zijn, omdat zij als een
vreemd voorwerp doordringen in de schematische wereldbeschouwing van de betrokkenen.
Er zijn vele gevallen bekend, waarbij goed bedoelde programma's tot minimale resultaten leidden omdat men niet begreep dat
de primitieve, althans niet-westerse, gedachtenwereld in wezen de
moderne wijze van ziektebestrijding en gezondheidsbevordering
niet aanvaardde.
Zo beschrijft W E L L een programma tot verbetering van de algemene hygiëne in een dorp in Peru, waar na twee jaar veelzijdig
werk onder een groep van 200 gezinnen, het aantal huisvrouwen
dat het zwaar besmette water kookte, steeg van 15 tot 26, een wel
heel schamel resultaat! Uit het in het programma ingelaste sociaal
anthropologisch onderzoek bleek wel, hoe verschillend de motieven
waren, waarom men wel of niet tot gewoonteverandering kwamSoms was het de sociale afstand tot de huisbezoekster, soms was het
stigma van het gekookte water, dat alleen voor zieken bedoeld zot»
zijn.
L. K. Hsu heeft naar aanleiding van zijn ervaringen bij het optreden van een cholera-epidemie in een Chinese stad in 1942 verhelderende opmerkingen gemaakt. De in deze stad aanwezige mogelijkheden van westerse medische wetenschap werden niet °*
nauwelijks gebruikt en de cholera-epidemie had haar natuurlijk
verloop met veel sterfgevallen.
Men kon van deze Chinezen, opgegroeid in een culturele wereld»
waarin geen scherpe grens bestaat tussen natuurlijke en bovennatuurlijke oorzaken, niet zeggen, dat zij onredelijk of praelogisc*1
dachten. Voor hen waren taboes even redelijk als voor ons maatregelen, die steunen op de moderne natuurwetenschappen. De conclusie was, dat deze poging om nieuwe kennis en techniek te brengen in een gemeenschap, waar een basis van begrip ontbreekt, g e '
bruik zal moeten maken van kennis van de culturele achtergronden
van deze gemeenschap.
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De uitspraak van de malarioloog DARLING „if you wish to control
Mosquitoes, you must learn to think, like a mosquito" kan men ook
toepassen op andere zaken dan muskietenbestrijding. Zonder gebruikmaking van de kennis van gewoonten en denkwijzen moet
men, als men gedragsveranderingen ter bevordering van de gezondheid propageert, met tegenwerking, op zijn best met onverschilligheid, rekening houden.
Anderzijds kan men zich verbazen over de gemakkelijkheid waarmeer vele primitieve bewoners van de tropen, die in een animistische denkwijze leven, de injectienaald als heilbrengend of ziektevoorkomend aanvaarden. Door de spectaculaire resultaten verkregen
bl
J de individuele behandeling van lijders aan Framboesia, voor
"4()met de arseen verbindingen, later met Penicilline, werden primitieve bevolkingen ertoe gebracht, meer van de westerse denkx
jze te aanvaarden dan men volgens vroegere ervaringen had kunnen verwachten.
Dit is wat wel is genoemd: „Public Health on the tip of the
eedle". Het is overigens de vraag of dit inductie-proces met gelijke
r
esultaten zal kunnen worden herhaald.
Keren wij thans terug tot de biologisch-oecologische grondslagen
de gezondheid door de vraag te stellen: Is het redelijk te verth s t e ^ e n > dat de mensheid in staat zal zijn de voor de mens pa. ogene micro-organismen blijvend uit te roeien} ZINSSER schreef
ln
1935:„De vlektyphus isniet dood. Hij wil nog leven en zal steeds
ee
r opvlammen als menselijke domheid en wreedheid hem de
ans geven. Maar zijn bewegingsvrijheid is beperkt en meer en
m
eer zal hij gedwongen worden, evenals andere wilde schepsels,
e
leven in de Zoölogische verzameling van ziekten, die wij kunnen
be
heersen".
Wet is nu 25 jaar later en wij kunnen beschikken:
• over insecticiden, waardoor de besmettingsketen die voor de
verspreiding van de vlektyphus verantwoordelijk is, radicaal
kan worden verbroken, n.1. door het doden van kleerluizen;
over antibiotica waarmee de patiënten lijdende aan vlektyphus
met succes kunnen worden behandeld;
°ver een entstof van gedode Rickettsiae waarmee met redelijke
mate van succes tegen vlektyphus kan worden geïmmuniseerd.
^ Maar toch kan men vaststellen dat de vlektyphus reeds destijds
^ l n het prae-insecticiden- en antibiotica-tijdperk — in vele landen
as
verdwenen. Het peil van de persoonlijke hygiëne bepaald door
n ze
kere welstand met bijpassend cultuurpatroon was zodanig
s e
J; gen, dat de kleerluis eenvoudig niet meer voorkwam.
n
Sc, . o n d a n k s het feit dat wij over deze moderne middelen beken
> lijden nog elk jaar in Ethiopië vele mensen aan deze
2ie/
te
- Hieruit blijkt weer eens dat de beschikbare middelen niet
an
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overal adequaat k u n n e n worden gebruikt, en hierdoor de mogelijkheid tot uitroeiing vermindert.
I n de tijd van de uitspraak van ZINSSER sprak men van ziekten
die getemd konden worden. SIMMONS sprak in 1951 tegen dat men
kan zeggen dat thans alle besmettelijke ziekten in bedwang worden gehouden. Hij wees er op, dat vele besmettelijke ziekten nog
regelmatig voorkomen, dat er nieuwe ziekten optreden en dat zelfs
van die besmettingen, waarvan men efficiënte methoden tot preventie, bestrijding en behandeling kent, regelmatig manifeste gevallen voorkomen.
Maar SOPER (1952) was optimistischer; hij verklaarde dat ZINSSER,
had hij twintig jaar later geleefd, uit de tegenwoordige kennis van
residuele insecticiden, antibiotica en chemo-therapeutica zeker zou
hebben geconcludeerd dat de mogelijkheid van uitroeiing van de
veroorzakers van besmettelijke ziekten voorhanden was. SOPER is de
grote propagandist geworden van de idee dat de malaria over de
hele wereld kan worden uitgeroeid, zoals uitgedrukt in de conceptie van de Wereldgezondheidsorganisatie: Malaria-eradicatie.
Maar het was dezelfde SOPER die er eerder onder de sprekende titel:
„ T h e Elephant never forgets" op had gewezen dat de gele koorts,
die men meende volledig onder de knie te hebben en die men naar
de jungle had teruggedrongen — weer onverwachts kan optreden.
Men wist reeds sedert jaren dat in het oerwoud sporadisch wel
gevallen van gele koorts voorkwamen en dat apen als virus-reservoir optraden maar bij het openleggen voor moderne landbouw
in de Goiar-streek in Brazilië werden in korte tijd 2000 gevallen
van gele koorts waargenomen, waaronder enkele honderden letaal
verlopend.
Deze gevallen kwamen voor onder migranten die afkomstig waren uit de kuststreken van Brazilië, waar vroeger de gele koorts,
ook in lichte vorm, zo veel voorkwam, dat een groot deel van de
bevolking i m m u u n was voor de herinfecties. Maar de stads-gele
koorts was al sinds jaren verdwenen en deze migranten waren niet
i m m u u n , toen zij de kans kregen met het gele koorts-virus uit de
oerwouden besmet te worden. H e t is wel aannemelijk dat deze mensen door kunstmatige onvatbaarmaking tegen de gele koorts hadden k u n n e n worden beschermd. H e t moet echter vooralsnog als zeer
twijfelachtig worden beschouwd of het gele koorts-virus kan worden uitgeroeid. H e t zijn juist de dieren uit het oerwoud die een
reservoir van onbekende micro-organismen uit de groep der Virales herbergen. Pas in de laatste jaren is daarover meer bekend
geworden o.m. door de onderzoekingen van CAUSEY in de binnenlanden van Brazilië. Deze virussen k u n n e n incidenteel ziekte bij de
mens veroorzaken en men acht het niet onmogelijk dat een van
hen eens aanleiding zal zijn tot epidemiën o p grote schaal.
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Hoe dit ook zij: de uitroeiing van deze ziekte-veroorzakers ligt
iet binnen ons bereik.
Er zijn echter ziekten waarover veel meer bekend isen zo spreekt
m
en thans over definitieve uitroeiing van pokken en malaria.
Ten aanzien van pokken, waar het ziekte-veroorzakende virus alleen bij de mens en welde zieke mens voorkomt, kan men de kans
daarop redelijk groot achten. Immers, men moet allen die de kans
Io
pen met het pokken-virus besmet te raken, vroegtijdig weerstand
verschaffen (door enting, hier terecht vaccinatie genoemd, metkoeP°k-virus) en alle, ook de lichte gevallen snel herkennen en isoleren.
Maar hier past bescheidenheid, want men kent deze mogelijkeden reeds honderd jaar en meer; onlangs kon de koepokenting
s 150jaar oud herdacht worden. En desondanks weet het pokken| f us zijn hachelijk bestaan te rekken en leven wij onder de drei§ ln g van import van dit virus uit Azië.
n

• Wat de malaria betreft: daar isde positie in wezen veel moeüijr
- JNadat de biologische malaria-bestrijding jarenlang, en hier en
aa
r met succes, gericht wasgeweest tegen de larven van de mugSen» die de malaria-parasiet kunnen overbrengen, is door de toePassing van de residuele insecticiden de aanval vooral op de volassen muggen gericht. De bedoeling is het overbrengen van de
alaria-parasiet op weg van mens naar mens, door het doden van
e besmette muggen, onmogelijk te maken.
Men heeft sindsdien in vele landen, aangemoedigd door de Were
Wgezondheidsorganisatie, de strategie gericht op uitroeiing, niet
an
de muggen maar van de malaria-parasieten en wel binnen eniSe jaren.
Een van de argumenten hiervoor is het feit dat men bij som*ge malaria-overbrengende muggen resistentie tegen insecticiden
^ opgemerkt.
Sinds deze middelen op grote schaal werden toegepast, traden
g a l l e n van resistentie op b.v. bij de huisvlieg al heel spoedig en
"enkele soorten malaria-muggen na een aantal jaren.
Een bepaalde stam van een insectensoort ontwikkelt dan het verd °îeT}: z o n d e r nadeel vergiften te verdragen, die in dezelfde dosis
°delijk zijn voor de normale populatie van deze soort.
c'H a a r n a a s t kent men de „gedragsresistentie", waarbij de insecti, stof ^"terend werkt en de muggen de voor hen gevaarlijke
P aatsen
gaan vermijden.
*-en van de soorten waarvan in dit verband veel bekend is, is de
n
a j °Pheles Sacharovi, die in Griekenland en het Midden-Oosten
s
een belangrijke overbrenger van de malaria-parasieten bekend
aa
R
R V eeds van 1945 af werd in Griekenland in de door malaria
eisterde streken de systematische bespuiting van woningen met
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insecticiden toegepast. En met zo groot succes dat binnen vijf jaren
malaria een betrekkelijk zeldzame ziekte was geworden.
, In 1951 merkte men echter dat deze Anopheles zelfs in kort te
voren behandelde woningen weer aanwezig was, zij het dan rustend
op voor hen veilige plaatsen, zoals kleren en spinrag. Later bleek
— bij proeven in kooien — dat de gevoeligheid voor DDT van deze
soort in 't algemeen nog groot was. De enige verklaring is hier het
veranderde gedragspatroon van de overlevende en zich weer voortplantende muskieten. In andere gebieden heeft men een genetisch
blijvende resistentie geconstateerd en dit is veel hachelijker. Men
ziet thans als het ware een wedloop tussen de versnelde massale
toepassing van insecticiden en het ontstaan van genetische resistentie. Als is het verschijnsel van deze resistentie pas bij enkele soorten en specifiek voor bepaalde insecticiden geconstateerd, het is
wel duidelijk dat het hele concept van malaria-bestrijding in gevaar was gebracht. De vraag is of het koortsachtig zoeken naar nieuwe middelen zoals fosfor-verbindingen en hormonen en de mondiale intensieve toepassing er van het pleit voor malaria-eradicatie
zullen winnen.
In het algemeen zijn besmettelijke ziekten verschijningsvormen
van een biologisch evenwicht tussen gastheer, gast en omgeving;
SWELLENGREBEL heeft de efficiënte parasiet beschreven als een organisme dat de gastheer in leven laat en daardoor het leven en het
voortbestaan van de parasiet als soort waarborgt. Het vermogen
van de mens om de microben te vernietigen is tot nu toe beperkt;
hun grote vermogen tot adaptatie zal onze pogingen compenseren.
Maar, zoals Mc DERMOT zegt: wat voor de microben geldt, past ook
op de mens: het vermogen tot adaptatie, ook aan het biologische
milieu, is onbeperkt.
Het is meer praktisch en biologisch gedacht te trachten de ziekteveroorzakende micro-organismen tot onschuldige commensalen
te maken dan hen uit te roeien; er is meer te bereiken met „bacteriën temmen" dan met „bacteriën jagen".
Optimistische Amerikanen hebben, op grond van de voortgaande
daling van de sterfte door besmettelijke ziekten, voorspeld dat deze
sterfte althans in Amerika in het jaar 2005 de O-lijn zal bereiken.
Echter is dat nog geen uitroeiing van de ziekte, laat staan van de
ziektekiemen.
De ervaring leert dat in een gebied waar nooit tevoren maatregelen tegen besmettelijke ziekten waren genomen, een campagne
tegen malaria spoedig gevolgd wordt door vermindering van de
sterfte — en misschien nog belangrijker —door een grote verbetering van het welbevinden en de werkkracht. Maar dan gaat de wet
van verminderende opbrengsten gelden: de verhoging van het ge-
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zondheidspeil, b.v. door verbetering van de omgevingshygiëne verast kostbare investeringen en zonder verhoging van het levenspeil
e
n integrale ontwikkeling kunnen de spectaculaire successen niet
w
orden herhaald. Een ander aspect is dat de succesvolle bestrijding
van besmettelijke ziekten gevolgd wordt door de zwaarder wordende zorg voor zwakken, invaliden en bejaarden.
Echter, wie realiseert hoe snel de ontwikkeling van de natuurwetenschappen is geweest mag vertrouwen dat, al moge dan de beheersing van het milieu nog onvolkomen en de uitroeiing van ziekVer
°orzakers een illusie zijn, de kennis van biologie en oecologie
en
daardoor de mogelijkheid tot beheerst ingrijpen, zullen blijven
toenemen.
Thans terugkerende tot de vraag of de vermindering van de
erfte en vooral de groei van de bevolking in dezelfde mate zullen
°orgaan zou men het volgende kunnen stellen.
Het tempo van de aanwas, vooral in de landen waar nu zulke
grote veranderingen in de demografische „trend" optreden, zal veroedelijk vertragen; dit verhindert niet dat voorlopig met een
erke toename van de wereldbevolking (thans gemiddeld 1.7%
P e r jaar) moet worden rekening gehouden. Zal hieruit een wereldDe
volkingsprobleem groeien?
Alle levende wezens neigen er toe meer nakomelingen te prouceren dan nodig isvoor het handhaven van de soort. Het natuurd e evenwicht is een streving van biologische gemeenschappen
Waartoe ook de mens behoort.
De beschikbaarheid van voedsel bepaalt in sterke mate of een
s
°ort zich kan handhaven of niet. Het ideaal van elke soort is: Gen e
° g te eten te hebben en zelf niet te worden opgegeten.
De mogelijkheden tot vergroting van het areaal van voedselprou
ktie en de intensivering van de cultuur worden door deskundigen
Ve
rschillend geschat. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden:
v
oedsel uit gewassen die thans niet eetbaar zijn, bereiding van synoptische eiwitten?
Het gaat niet alleen om voedsel, maar ook om de toenemende
^»nsurnptie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Nieman
d kan redelijkerwijs overzien hoeveel mensen de aarde kan
Verhouden.
Hoe zullen de hoge geboortecijfers zich ontwikkelen? In China
°rdt thans gezinsbeperking als een nationale deugd beschouwd. In
a s
preekt men veel over family planning als een onderdeel van
d
e
gezondheidszorg. Zeker is dat autoritaire maatregelen de bevolln
gsgroei niet zullen remmen.
d anderzijds kan men met ROSE en JORE d'ARCEs speculeren, dat
e non
g e r ondanks moderne technologie zal toenemen. Dit zou via
w
anvoeding leiden tot onvruchtbaarheid en een veranderd intern
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milieu. Daardoor zouden nieuwe ziekten, o.m. veroorzaakt door de
microben, die nu als commensaal bekend zijn, worden bevorderd.
En mogelijk zou hieruit een nieuw evenwicht groeien.
Het kader van deze voordracht laat niet toe hier nader op in te
gaan.
Maar ik hoop erin te zijn geslaagd, duidelijk te maken hoe de
bestudering van de antecedenten en consequenties van het peil van
de volksgezondheid ons in nauwe aanraking brengt met de vele
takken van wetenschap.
De constatering: „Poverty breeds disease and disease breeds poverty", drukt goed uit hoe de gezondheidstoestand en de sociaaleconomische omstandigheden een reciproke invloed hebben en
dat het daarom moeilijk is te peilen wat prioriteit dient te hebben.
Wij worden dan herinnerd aan een uitspraak van VAN GORKUM, een
van de pioniers van de Wetenschappelijke fundering van de praktische gezondheidszorg: „Het is duidelijk dat goed gefundeerde voorstellen tot verbetering van de gezondheidstoestand in een bepaald
gebied alleen kunnen worden geformuleerd na een grondig onderzoek van wenselijkheden en mogelijkheden. Eerst onderzoeken dan
handelen".
Grote schade kan worden aangericht als men bij de maatregelen,
die men aanbeveelt, niet goed bestudeert hoe de consequenties voor
het hele bestel van het menselijk welzijn zullen zijn.
De ervaringen van vele disciplines dienen te worden samengevat. Men mag hopen tot een zodanige synthese te komen dat de
consequenties van gezondheidszorg en het menselijk ingrijpen de
toekomst niet zullen verduisteren.
Aan het slot van mijn rede stel ik er veel prijs op H.M. de Koningin mijn dank te betuigen voor mijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de algemene en sociale gezondheidszorg en de
tropische hygiëne aan deze hogeschool.
Mijne Heren Leden van het Bestuur,
Op Uw voordracht werd ik tot deze plaats geroepen. Voor het
vertrouwen dat U in mij stelde toen deze leerstoel door het vertrek
van een ervaren docent als mijn voorganger vrij kwam, kan ik U
niet anders danken dan met de belofte mijn best te doen, het vak
van mijn leeropdracht een integrerend deel te doen worden van
de aan deze Hogeschool georganiseerde opleidingen en weten-schappelijke studies. Ik hoop dat ik daarbij op Uw steun zal mogen
rekenen.
Dames en Heren Hoogleraren van deze Hogeschool,
Uiteraard zal met velen van U de kennismaking oppervlakkig
blijven. De grote welwillendheid waarmee enkelen van U mij zijn
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tegemoetgetreden, doet mij verwachten dat ik op Uw aller bijstand
m
ag rekenen.
Hooggeleerde Mevrouw Visser,
Van het moment dat ik bij de eerste inleidende besprekingen
U mocht ontmoeten, heb ik beseft welke grote taak Gij hebt uitgevoerd: het landbouwhuishoudonderwijs op academisch niveau
brengen. Het verheugt mij dat de studie van de gezondheidsleer
hiertoe mag bijdragen.
Hooggeleerde Coolhaas,
Voor de gastvrijheid in Uw laboratorium ben ik zeer dankbaar.
e
gezondheidszorg is in de tropen steeds nauw verbonden aan de
ontwikkeling van de moderne landbouw en onze topografische bindln
g is daarvan een bewijs.
Hooggeleerde Wolff,
Onze vriendschap dateert uit de tijd toen Gij gedurende een
Jaar waarnam in het vroegere Batavia. Onder Uw leiding deed
toen mijn dagelijks werk en werd de eerste hand gelegd aan het
Proefschrift, waarop ik na de oorlog in Leiden de doctorstitel
m c
° h t behalen. Dat ik eens op deze plaats Uw opvolger zou worden,
°n ik toen niet vermoeden; iemand op te volgen die zo'n brede
elangstelling heeft voor de vraagstukken van gezondheidszorg,
e
gt grote verplichtingen op.
Hooggeleerde Dinger,
Het was in 1937 dat Gij mij waardig keurde de dagelijkse leim
g op te nemen van een door U opgezet project, dat een geheel
leuwe bestudering van de Gezondheidszorg tot taak had.
, U e herinnering aan die tijd wordt mede beheerst door onze bijna
a
gehjkse gesprekken waarin ik Uw scherpzinnige, critisch-opbouen e
° - beschouwing van de biologische achtergrond van de strijd
ttde mens tegen zijn parasieten zo bijzonder heb gewaardeerd.
Wet was in alle opzichten een groot voorrecht, met het onder Uw
^ iding bewerkte proefschrift, in Leiden Uw eerste promovendus te

> leden van het College van Burgemeester en Wethouders van
rdam dank ik ten zeerste
voor de opvatting die
U heeft van de
t a a k A- •
*-v->-»ji-v- . ~ ~ » — ~{-—- ^ i»»,v.i.L v a n u c
otte
K

0

die ik in Rotterdam vervul. Door deze brede opvatting was
mogelijk mij toestemming
te verlenenJ de zo eervolle benoe:
' e t U mogelijk mij t-—
"~ - " - ,
" •
niIï
g te aanvaarden.
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Geleerde Spijers,
De bijkans acht jaren, die ik onder Uw directoraat een plaats
innam in het boeiende bedrijf van een grote Geneeskundige en Gezondheidsdienst, zijn voor mij nauw verbonden aan Uw sprankelende woorden, die zoveel besprekingen begeleiden en de besluitvorming bevorderden. De vriendschap, die hieruit ontstond is voor
mij van blijvende waarde.
U, Dames en Heren, medewerkers aan de Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst van Rotterdam wil ik gaarne in mijn dank betrekken. Het staat voor mij vast, dat ik dit ambt alleen heb kunnen
aanvaarden, omdat ik er van overtuigd ben dat het grote corps medische, para-medische en administratieve medewerkers met grote
toewijding de vele heterogene taken uitvoert, die aan onze dienst
zijn opgedragen.
De vele gesprekken die ik met U mocht hebben, droegen steeds
bij tot verdieping van inzicht en eenheid van optreden.
Dames en Heren Studenten,
Eigenlijk is het zo dat velen van U na beëindiging van hun studie direct of zijdelings met vraagstukken op het gebied der volksgezondheid geconfronteerd worden. Daarvoor is niet alleen kennis
nodig maar ook een breed inzicht in de veelheid van facetten van
het menselijk welbevinden. Mijn onderwijs zal er op gericht zijn
de wegen tot kennis en inzicht aan U te wijzen.
Ik heb gezegd.

39. B E G R I P E N O N T V A N K E L I J K H E I D
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE KUNSTGESCHIEDENIS AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 8 OKTOBER 1959 DOOR

J H R . D R . J. S. W I T S E N E L I A S

Mijne Heren Bestuurders van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en
Assistenten,
Dames en Heren Studenten,
en voorts Gij allen, die door Uw tegenwoordigheid blijk
geeft van Uw belangstelling.
Zee

r geachte Toehoorsters en Toehoorders,

? e n twaalf jaar geleden aan deze hogeschool een zelfstandige
Oienchting Tuin- en Landschapsarchitectuur werd ingesteld,
daarmede plaats ingeruimd voor de opleiding tot een vak, dat
st exacte kennis ook artistieke aanleg en creatief vermogen
T •'

uinarchitectuur behoort tot de schone kunsten en haar beoefezullen niet alleen aandacht dienen te besteden aan hun wetena
Ppelijke scholing, maar evenzeer aan hun aesthetische vorming.
K-eeds in het begin van de 18e eeuw vinden wij deze gedachte
p Ul tdrukking gebracht in een werk over tuinkunst: „Théorie et
j a t l ( î u e du Jardinage", dat voor het eerst het licht heeft gezien
1709 en daarna herhaaldelijk is herdrukt,
j . e auteur zou volgens sommigen Le Blon zijn geweest, een leerd'A* V a n *"e Nôtre, volgens anderen een zekeren Dézallières
- genville 1). In dit boek wordt een aantal eisen opgenoemd,
k ea r a a n de tuinarchitect dient te voldoen en daartoe behoort, naast
he^ 115 V a n P l a n t e n ' v a n geometrie en van het ontwerpen: „bekendmet de bouwkunst en met het ornament en een intelligentie
e
een goeden smaak, die gevormd moet zijn door het zien van
oie dingen en het critiseren van lelijke."
vin
is
d e n hier eigenlijk in de kiem reeds aanwezig, wat thans
opgenomen in ons huidige studie-programma,
encT *8e-e e u w s e schrijver verlangt bekendheid met de bouwkunst
kun U 1S' m d i e ^agen, e e n vanzelfsprekend iets, want zo er ooit twee
sten voortdurend in nauw contact met elkaar hadden gestaan,
waren het wel de tuinkunst en de architectuur. Er is telkens
ars
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een wisselwerking tussen beide geweest en de auteur legt hier elders
in zijn boek nog eens den nadruk op door te verklaren: „Men moet
zo werken, dat de tuin beantwoordt aan het gebouw en het gebouw
aan den tuin."
Wat het ornament betreft, waarover hij spreekt, dient men te
denken aan de beelden, tuinvazen en dergelijke versieringen, die
eeuwen lang in de tuinkunst een grote rol hebben gespeeld.
In onzen tijd zal de tuinarchitect evenzeer worden geconfronteerd
met bouwwerken, waarbij zich zijn ontwerpen aan hebben te passen.
Ook voor hem is het daarom gewenst, dat hij zich rekenschap geeft
van den aard en het karakter van verschillende gebouwen, dat hij
bouwstijlen leert kennen en de principes, waarop bouwkunst berust.
Daarnaast geldt voor onzen tijd nog het volgende: De tuinarchitect zal uiteraard behoefte gevoelen de ontwikkeling na te gaan van
de kunst, die hij zelf beoefent, maar hij zal ook dit niet kunnen
doen, zonder tevens aandacht te besteden aan de ontwikkeling van
de bouwkunst. Tuinkunstgeschiedenis en bouwkunstgeschiedenis
gaan voortdurend hand in hand.
Voorts zal de tuinarchitect van onzen tijd, evenals zijn 18e eeuwse
voorganger te maken krijgen met de beeldhouwkunst. Het komt in
onze dagen herhaaldelijk voor, dat een verbinding tot stand dient
te worden gebracht tussen een plastisch kunstwerk en een umringenden tuinaanleg en de vraag dringt zich telkens op, hoe park oi
tuin kan medewerken, om een beeld tot zijn recht te doen komen,
of, omgekeerd, welke functie het beeld kan vervullen in de schepping van den tuinkunstenaar.
Tot zover hebben de opmerkingen in de 18e eeuwse verhandeling betrekking op een praktisch samengaan van de tuinkunst met
andere kunsten en de wenselijkheid voor den tuinarchitect, zich i°
verband daarmede, van die kunsten op de hoogte te stellen, een
wenselijkheid, die ook wij, in onzen tijd, kunnen onderschrijvenAnders is het gesteld met het laatste gedeelte van de aangehaalde
passage. Daarin wordt gesproken over het zien van mooie dingen
en het critiseren van lelijke, uitsluitend en alleen opdat de tuinarchitect daardoor zijn smaak en zijn intelligentie zal ontwikkeienDe 18e eeuwse schrijver beveelt den omgang aan met kunstwerken
van allerlei aard, om zich zelfs wil.
In onzen tijd komt deze eis tot uiting door het opnemen in het
studie-programma van het vak kunstgeschiedenis.
Kunstgeschiedenis is feitelijk een onderdeel van wat men, met
een minder gelukkig woord, wel eens noemt de kunstwetenschapEen ander onderdeel daarvan isde aesthetica. Beide vinden hun ontstaan in de 18e eeuw.
De aesthetica, door Baumgarten omstreeks 1750 als de wetenschap
der sensitieve kennis aangeduid, houdt zich bezig met het wezen e °
met de eigenschappen van de kunst in het algemeen. De kunstg e '
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schiedenis richt haar aandacht meer op de afzonderlijke kunstwerken, zij heeft tot voorlopers gehad de kunstenaars-biografieën,
die van oudsher geschreven zijn, als de „Vite" van Giorgio Vasari,
*Jet Schilderboek van Carel van Mander en de Groote Schouburg
der Nederlandsche Kunstschilders en Schilderessen van Houbraken.
waarin wordt meer verteld over de wederwaardigheden van degenen, die kunst hebben voortgebracht, dan over de kunst zelve. Zij
* u n veelal doorspekt met anecdotes. Dit genre is echter op een
°ger plan gebracht door den Jezuïeten-pater Luigi Lanzi, die in
/Ö9 een geschiedenis van de Italiaanse schilderkunst het licht heeft
oer
i zien, waarin talrijke bronnen op scherpzinnige wijze zijn verer
kt, zodat hier van een werkelijk wetenschappelijk onderzoek
Prake is 2). Toch is ook zijn boek nog niet een kunstgeschiedenis
•^ar een kunstenaars-geschiedenis.
1
°t een geschiedenis van de kunst had inmiddels echter een
cnaeoloog, Winckelmann, den eersten stap gedaan met zijn „-Geachte der Kunst des Altertums", waarin hij de kunstwerken zelf
stl
jlcritisch analyseert 3).
u
e 19e eeuw heeft tot een intensief onderzoek geleid van de
nst uit verschillende tijdperken. Allerlei soorten kunst worden
studeerd: bouwwerken, beelden, schilderijen, tekeningen, prenn
> gebrandschilderd glas, geweven stoffen, meubelen en voorer
pen van dagelijks gebruik. Men inventariseert en catalogiseert
de taak van de kunsthistorici is het analyseren der vormen en
J~l beschrijven van werken aan bepaalde kunstenaars. Het is of
e
^ in de 19e eeuw nog eens terugschouwt naar het verleden om
ctl
rekenschap te geven van de schatten, die de eigen beschaving
ee
tt voortgebracht en die men bezit als een kostelijk erfgoed. Men
e
n een overstelpende hoeveelheid kunstwerken kennen en stelt
ctl
> in zekeren zin, tevreden met de verworven feitenkennis. Het
e
rk der kunsthistorici is eigenlijk, evenals dat der natuuronder^ e r s , doordrongen van den geest van het 19e eeuws positivisme.
e
overgang naar de 20e eeuw brengt hierin verandering.
e
kentering, die het 19e eeuws rationalisme doet wankelen
mee
nstorten laat ook de kunsthistorische wetenschap niet onber
v erC*'.^^ e r w egen vraagt men naar den dieperen zin van de levensrs
chijnselen. In de kunstgeschiedenis zoekt men naar de oorzaken
r st
ijlveranderingen en vraagt men zich af of aan die veranderen bepaalde wetmatigheden ten grondslag liggen.
Waarom verandert de kunst? Riegl heeft reeds in 1901 deze
aa
g aan de orde gesteld voor het tijdvak, dat de overgang vormt
1de
J
Oudheid naar de Middeleeuwen 4). Wanneer Wolfflin zijn
)
'Jj, Unst geschichtliche Grundbegriffe" opstelt, vergelijkt hij niet
^ e e n de kunst van de 17e eeuw met die van de 16e eeuw, maar
^ J gaat een stap verder en maakt duidelijk, hoe het zien zelf van
m
ens aan verandering onderhevig is 5). Dvorak heeft getracht
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voor het tijdvak van de Gothiek het verband op te sporen, dat er
ligt tussen de philosophie en de religie enerzijds en het kunstzinnig scheppen anderzijds 6) en ten onzent heeft Pit, voortbouwend
op Riegl's gedachtengang, de aandacht gevestigd op de gemeenschappelijke ontwikkeling van het beeldend vormen en het denken
door de eeuwen heen 7). Er ontstaat een kunstgeschiedschrijving,
waarbij niet meer de kunstenaarspersoonlijkheden naar voren
worden gebracht, maar de stylistische verschijnselen op zich zelf
worden beschouwd.- Toch gaat daarnaast ook de kunstenaarsbiografie om nieuwe en verdiepte aandacht vragen. De ontwikkeling wordt in beschouwing genomen, die zich voltrekt in den geest
van den scheppenden mens. De enkele persoonlijkheid wint daardoor opnieuw aan betekenis.
Een grote plaats is de iconologie in gaan nemen, de wetenschap,
die de geestelijke, culturele en literaire achtergronden naspoort,
waaruit de kunstenaars bij de uitbeelding van hun voorstellingen
geput hebben.
Overal grijpt de kunstgeschiedenis over de oude grenzen van
het vak heen en gaat zij samen met andere wetenschappen.
De toekomstige tuinarchitect, die zich tijdens zijn studie met dit
vak bezig houdt, doet dit echter niet om ook kunsthistoricus te
worden. Het gaat er voor hem niet om de eindeloze verscheidenheid van vormen te leren kennen, die in den loop der eeuwen is
voortgebracht, evenmin verdiept hij zich in de problemen, die het
vak als zodanig aan den onderzoeker kan stellen.
Hem interesseert, waarin degrootheid bestaat van Michel Angelo,
van Bernini of Rembrandt. Hij verlangt de aesthetische waarden
te leren kennen van kunstwerken, waarmee hij in aanraking komt
en de kunstgeschiedenis moet hem daarbij een hulpmiddel zijn. D e
vraag, die zich van zelf aan ons opdringt is dan ook deze: Wat
vermag de kunstgeschiedenis in dit opzicht te geven aan den kunstliefhebber en den kunstenaar. Brengt zij hem met de kunstwerken
in nader contact?
De kunstgeschiedenis heeft een grote hoeveelheid gegevens ver
zameld over kunstwerken, gegevens van verschillenden aard. Zij
hebben betrekking op historische gebeurtenissen, op de namen van
opdrachtgevers en makers, op technische bijzonderheden, constructie-methoden, gebruikte materialen en op den inhoud der voorstellingen en de bronnen, die daarvoor zijn geraadpleegd. De aanschouwing van de werken heeft de vormen doen kennen, hu*1
herkomst, hun karakter, hun functie. Men heeft zich bezig ge*
houden met composities, ruimtevorming en ruimteuitbeelding'
plasticiteit, schilderachtigheid, clair-obscur en coloriet.
Maar al deze gegevens raken toch niet aan het eigenlijke wezen
van het kunstwerk.
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Om een enkel concreet voorbeeld te geven.
Wij weten van den David van Michel Angelo, dat de kunstenaar
°P 16 augustus 1501 van de Opérai van Santa Maria del Fiore te
Florence de opdracht ontving deze voorstelling te maken en dat
v\] m a pril 1504 er mee gereed was. Ter uitvoering er van moest
**lj gebruik maken van een marmerblok, dat van een 15e eeuws
beeldhouwer afkomstig was en dat feitelijk te smal was om ook de
2l
J aanzichten van de figuur tot hun recht te doen komen. Wat de
mhoud betreft koos Michel Angelo niet als zijn voorgangers Donaello en Verrocchio een moment, waarop de jonge held in rust
v
erkeert maar hij gaf hem weer op het ogenblik, dat hij den vijand
le
t naderen en zich gereed maakt voor den strijd. De spieren zijn
gespannen, de blik richt zich in de verte. Wat de vormgeving bereit is het van belang te weten, dat Michel Angelo anatomie heeft
e
studeerd, dat hem waarschijnlijk de groep der rossenbedwingers
an Monte Cavallo door het hoofd heeft gespeeld en dat hij voor
... Den andeling van het haar en de uitgeboorde pupil van het oog
"Romeinse sculptuur zal te rade zijn gegaan.
•Deze bijzonderheden maken ons den gekozen vorm begrijpelijk,
l
J verduidelijken het karakter, dat de beeldhouwer aan zijn figuur
eeft willen verlenen, maar zij verklaren niet, wat het is, dat deze
marmer gehakte gestalte tot een kunstwerk maakt, wat het is,
at er een eigen leven aan geeft, dat ons ontroert en fascineert.
^ ° is het ook met andere werken. Waarom boeit ons het door
en
kunstenaar-pottenbakker gemodelleerde voorwerp en laat ons
et
fabriekmatig verkregen massa-produkt onverschillig. Waarom
&eeft ons een Griekse tempel, een Gothische kathedraal, de koepel
a
n St. Pieter te Rome een gevoel van bevrediging, van geluk
elts? l n n e t a i g e m e e n gesproken, hoe wordt een door mensen geb a k t ding tot een kunstwerk?
ls
het door ambachtelijke bekwaamheid alleen, door goed vakanschap? Zij spelen bij de tot stand koming van een werk wel een
• maar op zich zelf verwekken zij geen kunst.
Wanneer sommigen het denkbeeld naar voren brengen, dat in
t .°uwkunst en ambachtskunst doelmatigheid op zich zelf aesthet e waarden te voorschijn roept en dus resulteert in het ontaa
n van kunst, dan is dit een misvatting die voortvloeit uit een
•skenning van het wezen van de kunst.
K-unstontstaat niet automatisch, zij ontstaat niet door een toeval.
u
£st ontstaat door een werking van den geest.
midn n S t i s e e n m e d e d e l i n g v a n e e n innerlijke ervaring door
adel van vormen. Dit geldt voor een bouwwerk of een voorwerp
**ambachtskunst evenzeer als voor een beeld of een schilderij.
n st
. « expressie en uiteraard zelf-expressie. Een andere expressie
m e t mogelijk.
u
nstgeschiedenis wil zij op bevredigende wijze worden be-
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oefend, vraagt dan ook naast kennis tevens ontvankelijkheid voor
kunst.
Het aanschouwen van kunstwerken is niet alleen een passief
constateren, een aflezen van de elementen, waaruit zij bestaan.
Kunst aanschouwen is ook een actieve werkzaamheid. Het is het
herscheppen in den geest van het aanschouwde.
Een der grootsten onder de kunsthistorici,MaxFriedländer, wiens
nauwgezet stijlcritisch onderzoek ons vooral de Nederlandse
schilderkunst van de 15e en 16e eeuw heeft leren kennen heeft dit
eens zo uitgedrukt: „Het scheppen en het aanschouwen van kunst
zijn werkzaamheden, die met elkaar meer gemeen hebben, dan over
het algemeen wordt aangenomen. De scheppende fantasie verhoudt zich tot de ontvangende, als het drijvende tot het gedreven
tandrad" 9).
De vraag mag daarom worden gesteld of de kunstgeschiedenis
wel een wetenschap is. Wetenschap berust op verifieerbare feiten,
op kennis, die men aan anderen over kan dragen. De kunsthistoricus bevindt zich bij zijn arbeid feitelijk in een grensgebied tussen
wetenschap en kunst in.
Ontvankelijkheid is niet overdraagbaar. Men kan een ander niet
leren van kunst te genieten. Wie dit wel zou willen doen door te
trachten aan anderen eigen schoonheidsbeleving te suggereren
loopt het gevaar de oordeelvelling bij de anderen te belemmeren en
zo hun vermogen tot het maken van contact met de kunstwerken
te beknotten.
Ontvankelijkheid voor kunst kan men wel ontwikkelen door
het zien van kunstwerken of, beter gezegd, door den omgang er mee.
Omgang met kunstwerken vraagt behalve ontvankelijkheid oo*begrip en begrip wordt gewonnen uit kennis. Men zou begrip
kunnen noemen geordende kennis en hier vindt de docent in de
kunstgeschiedenis zijn taak.
Omgang met kunstwerken vraagt begrip voor den inhoud en
begrip voor den vorm. Weliswaar maakt de inhoud van een kunstwerk, van een beeld of schilderij, niet de artistieke waarde daal'
van uit — dit doet de vorm — maar om een voorbeeld te noemen»
wie in het tympaan van een Gothische kathedraal slechts een
menigte figuren kan zien, maar niet beseft, dat hier als waar'
schuwing aan de gelovigen, het Laatste Oordeel is voorgesteld'
zal ook den gekozen vorm niet begrijpen, gebonden als deze is aa
bepaalde tradities. Of, een stap verder gaande, wie zich geen reken
schap geeft van de grootse samenhang, die er heerst in de gehe
plastische versiering van de kerk, wie niet bedenkt, welke kosfl1
sehe visie hierin tot uitdrukking wordt gebracht, een visie, die wee
ieder onderdeel doordringt, gaat tenslotte aan het wezen van dez
kunst voorbij.
Het Gentse altaar van de gebroeders Van Eyck krijgt voor de
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aanschouwer eerst zijn volle waarde, wanneer men zich verdiept
ln
de daarin vervatte symboliek.
Om een laatste voorbeeld te noemen: het Sixtijns gewelf te
Rome, beschilderd door Michel Angelo. Aan de hier uitgebeelde
reeks van voorstellingen ligt evenzeer een diepe gedachtengang ten
grondslag. Men heeft het genoemd een monument voor de mensneid, gezien in een hoger licht. Charles de Tolnay ziet er het
denkbeeld in uitgedrukt, dat de menselijke ziel van Goddelijke
°orsprong is en in staat tot God weder te keren, een samenvatting
jan Christelijke en Platonische gedachten. De interpretaties van
it kunstwerk zijn, in onzen tijd, verschillend, maar toch geldt ook
le
r, dat een zich verdiepen in den inhoud van het werk het beeven va
n de schoonheid ervan in sterke mate verhoogt.
Ook de beeldende kunst van de 16e eeuw was, evenals de gecnreven taal, een middel om denkbeelden tot uitdrukking te
re
ngen en wel een zelfstandig middel, dat een eigen taak had te
vervullen.
Wie beeldende kunst beschouwt, dient te beginnen met zich
menschap te geven van den inhoud der kunstwerken. Daarna
ra
agt de gekozen vorm om begrip.
Jvunst is de uiting van een innerlijke ervaring door middel van
ri
*ien. Kunst is een taal. Het is van belang de vormentaal van
n
kunstenaar te leren verstaan. Zij wordt voor een goed deel
paald door zijn gevoel en temperament. Ieder kunstenaar heeft
J n eigen individuele vormgeving. Maar ieder kunstenaar is
v
ens kind van zijn tijd en als zodanig vertolkt hij in zijn vormen,
J het onbewust, wat er leeft in den tijd, waartoe hij behoort.
. e kunst verandert, omdat de geestelijke structuur van de mensj verandert. Wie kunst beschouwt uit verschillende tijdperken
telkens een ander standpunt in dienen te nemen. Wie dit niet
W V e r v a l t i n eenzijdigheid.
Wanneer Goethe in 1787 zijn vermaarde reis naar Italië maakt,
n
j reis, waarop Homerus en Sophocles zijn reislectuur is, dan
d ° * k - ^ m e t a % e w e n d hoofd langs de S. Francesco in Assisi, omhij het „Gothische monster" niet wil zien en hij spoedt zich
a
r het tempeltje van Minerva, om het te bewonderen. Ofschoon
. J l n zijn jonge jaren een hymne op de kathedraal van Straatsr
v S had geschreven, is hij nu zo in den ban der klassieken, dat
seh* hem alleen de Oudheid en de Hoog-Renaissance de ware
^°°nheid hebben gebracht.
e r
°rnantici beginnen in de Middeleeuwse kunst een eigen
n .
lonale
uiting te zien. Wanneer in 1835 in Engeland een prijsv
of p* ^ o r ( i t uitgeschreven voor het nieuwe gebouw van de Houses
den a r L i a m e n t > dan moet het ontwerp in Gothischen stijl zijn of in
19e S t l j l V a n K o m n g m Elisabeth en omstreeks het midden van de
eeuw schrijft Viollet-le-Duc, dat de bewonderaars van de
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Griekse- en Romeinse vormen er in zijn geslaagd Europa gedurende twee of drie eeuwen te misleiden 11). Beide zienswijzen,
die van Goethe en van Viollet-le-Duc getuigen van een zekere
vooropgezetheid. Maar ook waar deze ontbreekt, heeft zich nog
dikwijls een wat eenzijdig en daardoor verkeerd oordeel gevormd,
door onvoldoende begrip.
De vroeg-Christelijke kunst heeft men eertijds alleen benaderd
van het standpunt der klassieke archaeologie uit. Het gevolg was
dat men haar produkten als uitingen van verval beschouwde en
in haar gesimplificeerde vormen de gevolgen van onvermogen zag.
Toen men ook van andere zijde, van kunsthistorischen kant, er zich
toe wendde en deze kunst meer beschouwde in verband met wat
daarna is gekomen, herkende men er het streven in naar een bewuste, nieuwe vormgeving en de kiemen van een verdere ontwikkeling.
Langen tijd heeft men de Romaanse beeldhouwkunst, die met
sterk geabstraheerde vormen werkt, als een primitief stadium beschouwd van de latere Gothiek, omdat men gewend was op het
realistisch standpunt te staan van de 19e eeuw. Eerst in de 20e
eeuw is men haar vormentaal gaan begrijpen als het geëigende en
— meesterlijk gehanteerde — middel om een bovenzinnelijke wereld
van Christelijke ideeën te vertolken.
Het Maniërisme van de 16e eeuw is als een ontaarding beschouwd, na de Hoog-Renaissance; het woord heeft een enigszins
depreciërende klank gekregen. Deze opinie is veranderd toen men
deze kunststroming leerde zien tegen den achtergrond van een tijd
vol geestelijke en staatkundige spanningen, die naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen zocht.
Wie zich in Vlaanderen heeft gekoesterd aan de intimiteit van
Van Eyck en van Memling, zal daarna Rubens misschien g e '
zwollen en uiterlijk vinden. Maar wie in diens werk de verwerkelijking leert zien op ongekend virtuoze wijze van een kunstvorm,
waarnaar generaties vóór hem tevergeefs hebben gezocht, die kap
ook den Barok-meester waarderen en de wijze waarop hlJ
aan den geest van zijn tijd een passende gestalte heeft weten t e
geven.
Begrip voor kunst wordt verkregen door zich rekenschap t e
geven van de vormen, die een kunstenaar gebruikt, zich af t e
vragen, waarom hij juist deze gebruikt en wat hij ermee heeft Wi*'
len zeggen.
Begrip voor kunst wordt ook verkregen door er indachtig aa°
te zijn, dat zij voortdurend een groeiproces doormaakt, voortdU'
rend verandert.
Een nieuwe kunstvorm wordt ons dan ook vaak duidelijk^
door het worden van dien vorm na te gaan, een wordingsprocesdat dan weer samenhangt met een algemene verandering in b e
geestelijk klimaat.
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Als voorbeeld denk ik hierbij aan de kunst van de 20e eeuw. Zij
ormt het laatste hoofdstuk van de kunstgeschiedenis en geen
hoofdstuk is zo rijk aan problemen als juist dit. De 20e eeuw heeft
v
erschillende nieuwe vormgevingen gebracht en niemand kan
ontkennen, dat er vaak een kloof is tussen de hedendaagse kunst
e
n het publiek waarvoor zij bestemd is.
Men heeft wel eens gezegd, dat het uiteindelijk doel van de
kunstgeschiedenis is, het juiste begrip te verschaffen voor de kunst
vanden eigen tijd.
Voor wat het kunstgeschiedenis-onderwijs aan de Landbouwhogeschool betreft, zou ik mij daar enigermate bij aan kunnen
uiten. De tuin- en landschapsarchitect dient mijns inziens kennis
J;e n emen van kunstwerken uit verschillende tijdperken en stijlrazen, maar als scheppend kunstenaar dient hij in het bijzonder
indacht te schenken aan de kunst, die in deze eeuw om hem heen
js ontstaan. Ik zou daarom thans dan ook een ogenblik stil willen
lijven staan bij de moderne kunst, of beter gezegd, bij het worde
n van die kunst.
u
^ t de toeschouwer tegenover de kunst van de 20e eeuw vaak
Moeilijk zijn standpunt vermag te bepalen is niet onbegrijpelijk,
anneer men bedenkt, dat sinds eeuwen een kunst voort was gejacht, die haar uitgangspunt vond in de zichtbare werkelijkheid.
eboren in de Renaissance, tegelijk met het eerste natuurwetenScna
Ppelijk onderzoek heeft zij zich voortgezet tot diep in de 19e
feuw* Het positivisme, dat een wereldbeschouwing op trachtte te
ouwen op de basis der zintuigelijk waarneembare feiten bracht als
2l
jn exponent voort een kunst, die er naar streefde de stoffelijke
^ e feld zo nauwkeurig mogelijk uit te beelden. De nieuwe ontde
kking der fotografie heeft deze tendens zeker versterkt. Daarnaast brengen weldra de Impressionisten een andere werkwijze.
l
] beijveren zich, om de indrukken vast te leggen, die het oog
daadwerkelijk opvangt; zij schilderen het licht en de kleuren in
T11 "cht. Maar de geestelijke achtergrond van hun kunst is toch
r t K 1 ^ 6 a l s d i e d e r R e a l i s t e n - ° o k ziJ k e n n e n g e e n andere werke'Jkheid, dan die welke de zintuigen hen voor ogen hebben
gevoerd.
Buiten beschouwing wil ik hier laten, de onderstroming van
ere
.
geaardheid, die te vervolgen zou zijn van William Blake,
y
^ a de Prae-Rafaeliten, Gustave Moreau, Odilon Redon en Puvis
e
^hayannes naar de Symbolisten.
Wet is, meen ik, altijd zo, in iederen tijd, dat een bepaalde
geestesgesteldheid overheersend is, maar dat een andere daaraan
g n
te *; gestelde voort blijft leven, half in het verborgene, als wach° ^ °P het moment om zich kenbaar te maken,
d a t " r e a c t i e °P h e t Impressionisme brengt Cézanne in zoverre,
Zl
jn doel niet meer is de natuur als het ware op een gegeven
v
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moment te betrappen en zo direkt mogelijk vast te leggen op het
doek, maar naar aanleiding van het aanschouwde een compositie
op te bouwen. Er schuift zich, om zo te zeggen, een faze meer
tussen het waarnemen der natuur en het samenstellen van het
schilderij. Dit laatste komt verder van het oorspronkelijke uitgangspunt af te staan; het krijgt ten opzichte daarvan groter zelfstandigheid. Cézanne veroorlooft zich vrijheden bij de uitbeelding der dingen. Hij styleert en deformeert ter wille van een
harmonische opbouw. Hiermede zet een proces in, dat naar een
nieuwe kunst leidt.
Ondertussen zien wij een verwante verandering bij Gauguin en
Van Gogh, met dit verschil, dat bij hen ook de inhoud van het
schilderij een nieuwe betekenis krijgt.
Deze omslag naar een nieuwe tendens in de kunst wordt ons
duidelijker, wanneer wij ons rekenschap geven van de geestelijke
verandering, die bezig is zich te voltrekken.
De rede, die een tijdlang zo oppermachtig geheerst had blijkt
onmachtig het leven te begrijpen. Het rationalisme van de 19e
eeuw stort ineen en de materialistische levensopvatting laat onbevredigd.
Bergson betoogt in zijn „Essai sur les données immédiates de la
consciense" van 1889, dat de intuïtie, het innerlijk schouwen, de
ware bron van kennis is en Berthelot verklaart in 1895, dat men
overal een offensief ziet van de mystiek tegen de wetenschap. Men
neemt steeds meer een voor het wetenschappelijk denken ondoordringbaar mysterie aan.
De nieuwe geest weerspiegelt zich in de literatuur en in de
kunst. Men wendt zich af van het naturalisme, van de romans van
Zola, die alle aspecten van de samenleving tot zijn arbeidsveld had
gekozen. In deze jaren komt de symboliek op van Maeterlinck en
tracht Mallarmé door middel van rythme en klank een gedachte te
suggereren. De bron van inspiratie ligt niet meer in de buitenwereld maar in de dichters en prozaschrijvers zelf en in de schilderkunst zien wij het zelfde. Gauguin noemt het Impressionisme een
oppervlakkige kunst, die zuiver materialistisch is omdat er geen
gedachte in zit. Hij wil met vormen aan de werkelijkheid ontleend
eigen gevoelens tot uitdrukking brengen. Was voor de Impressionisten het weergeven van de werkelijkheid een doel op zich zeit
geweest, voor Gauguin, evenals voor Van Gogh, wordt het een
middel om eigen innerlijk leven kenbaar te maken.
Vanzelf brengt deze tendens een verandering in den vorm meeHet is opmerkelijk, dat steeds wanneer het intuïtieve weten he
logisch denken verdringt, de kunst een symbolisch karakter aanneemt en het uiten van ideeën brengt mee, dat men zich bedien
van klare, suggestieve vormen, dat wil zeggen, dat men gaat styleren en schematiseren.
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Het schilderij wordt ten opzichte van de zichtbare wereld autonoom. De vormen gehoorzamen aan eigen wetmatigheden, kleuren
Wijken af van de kleuren in de natuur, zij worden vrijelijk door
de
n kunstenaar gekozen.
De schilder Maurice Denis heeft deze gedachte kort samengevat, wanneer hij zegt: „de kunstenaar moet er aan denken, dat
^ e n schilderij voor alles een vlak is, waarop kleuren zijn aangebracht in een bepaalde ordening. Een schilderij kan een landschap
voorstellen, een vrouwefiguur of een stilleven, maar de voorstelln
g maakt niet de kunstwaarde uit. Dit doet de schikking
an
de kleuren op het vlak, hun onderlinge verhouding en
groepering."
Hier ligt het uitgangspunt voor de gehele 20e eeuwse kunst.
a
n nu af aan zien wij deze zich in verschillende richtingen ont^kelen. De stromingen volgen elkaar op of lopen naast elkaar.
u
e Nabis trekken uit de woorden van Denis nog niet de volle
"sequentie, de Fauves doen dit meer. Zij streven er naar op het
e
k vlakken aan te brengen in ongebroken kleuren. Had
n Gogh de kleuren in de natuur verhevigd om op deze wijze
o oelens uit te drukken, de Fauves kiezen willekeurige kleuren,
«aar hun scheppingsbehoefte hen ingeeft. Zij wijken geheel af
v
an de werkelijkheid.
, lJ de Expressionisten wordt het schilderij als een spiegel, waarin
zieleleven reflecteert van den maker, de natuur is niet meer een
S geven werkelijkheid, maar een probleem, waarop zij het ant°ord zoeken. De Cubisten trachten met behulp van hun intelct
een nieuwe wereld op te bouwen. De oude ruimte-weergave
° r middel van de perspectief is immers een drogbeeld. Door
«schouwing alleen kan men de dingen niet leren kennen. Door
Werking van den geest moet men er zich rekenschap van geven
e 2
e zijn. Daarom worden verschillende aanzichten van een
orwerp of een mens tegelijk op het doek gebracht. Ze worden
» projecteerd op vlakken die schijnbaar achter elkaar liggen en ten
e
e over elkaar heen schuiven.
°k dit proces is misschien alleen goed te begrijpen, wanneer
n
zich rekenschap geeft van de ingrijpende veranderingen, die
natuurwetenschap ter zelfder tijd ondergaat. Het werken met
Vler
-dimensionale wereld, die aanneembaar is, maar niet voors t ,,
aar, heeft bij Picasso en zijn kring waarschijnlijk den stoot
geven tot dezen kunstvorm. Ook de kunstenaars willen ontdekKln
| e n doen.
Welrfn W e r P e n de Surrealisten, onder den invloed der psychologie,
; u - r a °P het doek, wat uit hun onderbewuste opwelt, waar het
aan de controle van het verstand ontsnapt,
van S t r a c t e o f niet-figuratieve kunst is de logische consequentie
een
voorafgaande ontwikkeling. Hadden de Fauves de kleuren
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uit de natuur losgelaten, om zich in kleuren te uiten naar eigen
keuze, Kandinsky voelt ook de natuurvormen als een belemmering
voor het weergeven van eigen gevoelens. Zijn streven is zelfs de
herinnering aan de aanschouwde werkelijkheid uit te bannen.
Uiteraard heb ik hier slechts zeer summier het opkomen van de
nieuwe kunstvormen kunnen weergeven. Wie stap voor stap
en bij wijze van spreken van kunstwerk tot kunstwerk haar
ontwikkeling nagaat wint daaruit voor deze kunst beter begripDe vergelijking van de kunstontwikkeling met gebeurtenissen
op andere terreinen der menselijke activiteit houdt niet in, dat er
altijd een causaal verband moet worden aangenomen tussen de
uitingen op geestelijk en wetenschappelijk gebied enerzijds, en de
uitingen op artistiek gebied anderzijds. Wel mogen wij denken
aan een gemeenschappelijke voedingsbodem, een diepere ondergrond, waaruit tenslotte alle menselijke creativiteit krachten opneemt.
Kunstgeschiedenis is een middel om tot beter begrip te komen
van kunstwerken. Begrip voor kunstwerken houdt echter tevens
in kunstcritiek. Het oordeel over kunstwerken van onzen eigen tijd
wordt gescherpt, wordt zuiverder, door ze te zien in historisch
verband. Kunstcritiek zou als basis dan ook dienen te hebben
kunstgeschiedenis.
Kunstcritiek, die alleen het kunstwerk tot uitgangspunt neemt
voor een literaire ontboezeming of wel het omspint met een net
van geleerde woorden, brengt het ons niet nader en opent evenmin den weg tot een oordeelvorming. En een poging om tot oordeelvorming te komen, hoe moeilijk ook voor kunst uit den eigen
tijd, is thans meer nodig dan ooit.
De ontwikkelingsgang van de kunst kunnen wij begrijpen uit
de voorhanden feiten en de geestelijke achtergronden, maar dit
houdt nog niet in, dat wij ieder verschijnsel op kunstgebied nu
ook moeten waarderen.
De bekende kunstcriticus Claude Roger Marx heeft eens ter
toetsing van eigentijdse kunstwerken aanbevolen ze te plaatsen -~
in werkelijkheid of in de verbeelding — naast oudere werken,
waarover zich reeds een min of meer definitief oordeel heeft ge"
vormd, om te zien of de eerste het uithouden naast de laatstge'
noemde 12). Een dergelijke vergelijkende beschouwing brengt
kwaliteiten en zwakheden aan het licht.
Ik heb daareven de vraag opgeworpen, wat het is, dat een door
mensen gemaakt ding tot een kunstwerk maakt of met andere
woorden, wat kunst is.
De kunstgeschiedenis moet het antwoord daarop schuldig blij'
ven. Wat kunst is weten we niet.
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Hoe kunst ontstaat is een vraag, als Hoogewerff in zijn boek
»Verbeelding en Voorstelling" heeft gezegd, naar een deel van het
ïevensgeheim zelf.
Kunstgeschiedenis kan echter wel het contact tot stand brengen
m
et kunst.
Door begrip bij te brengen voor een kunstwerk ruimt zij vaak
debelemmeringen uit den weg, die er kunnen zijn om tot ontvankelijkheid te komen. Begrip voor een kunstwerk, voor de structuur
ervan, voor de bedoelingen van den maker, voor de middelen, die
hem —in zijn tijd— ten dienste hebben gestaan, baant den weg
tQ
t ontvankelijkheid.
Begrip en ontvankelijkheid samen, in onderlinge wisselwerking,
Ve
rschaffen het contact, dat het aanschouwen van kunst maakt tot
ee
» onbeperkt genieten.
Bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar,
^°ge ik allereerst mijn dank betuigen aan Hare Majesteit de
koningin, die mij daartoe heeft benoemd.
Mijne Heren Bestuurders van de Landbouwhogeschool.
. Het onderwijs aan deze hogeschool is uiteraard overwegend geacht op de beoefening der exacte wetenschappen. Des te groter is
mi
Jn erkentelijkheid, dat U ook aan de kunstgeschiedenis, die men
|°t de geesteswetenschappen rekent, een hoogleraarschap hebt wilen verbinden. Het zij mij vergund U mijn dank te betuigen dat U
l
] tot dit ambt hebt willen voordragen.
Mijn benoeming meen ik ook te mogen zien als een blijk van
yertrouwen en ik wil U daarom de verzekering geven, dat ik alles
ln
het werk zal stellen om mij dit vertrouwen waardig te maken.
Een afzonderlijk woord van dank moge ik richten tot U Zeerge,eerde Boonstra, voor de wijze waarop U mij gedurende de twaalf
•!aar V a n mijn docentschap bij herhaling met raad en daad hebt
Sesteund. Wanneer ik bij U aanklopte om over de belangen van
^.ljn vak of van mij zelf te spreken was U altijd op de meest welende
wijze bereid mij te woord te staan.
Dames en Heren Hoogleraren.
de jaren van mijn docentschap, zowel als bij mijn nieuwe ben
h °erning, z i j n v e i e n v a n TJ m ij vriendelijk tegemoet gekomen. Ik
ook § a s t v r i Jheid en vriendschap mogen ontvangen en het is mij dan
ee
» behoefte U daarvoor thans dank te brengen. Het is mij
ee
n
grote eer in Uw rangen te zijn opgenomen en ik breng U
te
v
ens dank, dat U aan mijn benoeming Uw steun hebt willen
In
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Daar mijn werkzaamheden voor een deel elders liggen heb ik,
vooral in de laatste jaren, niet zoveel contact met U kunnen hebben als ik zelf toch zo gaarne gewenst had. Ik hoop in de toekomst
alles te doen, wat in mijn vermogen is om daarin verbetering te
brengen.
Het spijt mij in bijzondere mate, thans in Uw midden Professor
Sprenger niet meer aan te treffen, die van mijn eerste intrede hier,
tot in zijn laatste levensjaren een zo levendige belangstelling aan
den dag heeft gelegd voor mijn vak en die mij vaak met raad heeft
terzijde gestaan.
Hooggeleerde Bijhouwer.
Gedurende de twaalf jaar, dat ik in en voor de door U gestichte
en geleide afdeling Tuin- en Landschapsarchitectuur heb gewerkt,
heb ik ervaren, hoe U aan deze kleine gemeenschap van docenten
en studenten een eigen karakter hebt weten te geven. Het is Uw
persoonlijkheid, Uw artistieke begaafdheid en Uw veelzijdige belangstelling, die daarop een stempel hebben gedrukt en er een
eigen sfeer aan hebben gegeven. In die door U geschapen sfeer gevoel ik mij uitstekend thuis.
Het zal mij dan ook een bijzonder genoegen en een voorrecht
zijn, in een nieuwe en wat ruimere behuizing, samen met U te
werken aan de verdere uitbouw en de stabilisering van de studierichting Tuin- en Landschapsarchitectuur, waarin het aesthetisch
element van zelf een zo ruime plaats inneemt.
Hooggeleerde Van der Pluym.
In de jaren, dat U privaat-docent was voor de bouwkunst aan
de Amsterdamse Universiteit, ben ik aldaar Uw leerling geweest
en de herinnering aan Uw boeiende colleges, is bij mij altijd levend
gebleven. Maar niet op die colleges alleen hebt U mij veel gegevenIn de talrijke gesprekken, die ik in den loop van vele jaren met U
mocht hebben, in Uw studeerkamer, heb ik veel van U geleerd.
Door Uw artistieken geest en Uw veelzijdig gerichte belangstelling»
wist U ieder onderwerp levend en boeiend te maken. In U vond
ik iemand met een grote hoeveelheid kennis, die toch juist het
tegendeel van een droog geleerde is. Van U heb ik geleerd, wat een
docent in de kunstgeschiedenis feitelijk moet zijn.
Ik moge U thans dank zeggen, voor wat U mij in al die jaren
gegeven hebt en niet het minst voor Uw vriendschap, die voor mij
steeds van zo grote waarde is geweest.
Op dezen dag gaat mijn dank in bijzondere mate uit naar haar,
wier inspirerende kracht mij zo vaak tot steun is geweest en zonder
wie ik, in het leven en in het werk, niet zou hebben bereikt, wat
mij thans is gegeven om te doen.
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Dames enHeren Studenten.
Mijn woorden hebben misschien enigszins denindruk kunnen
wekken, datik mijn onderwijs alleen bestemd acht voor de studenten indeafdeling Tuin- en Landschapsarchitectuur endat ik
dit onderwijs ookdaarop uitsluitend gericht houd. Niets is minder
Waar. Voor degenen, dietot deze afdeling behoren is de kunstgeschiedenis gebonden aan hun studieprogramma. Ditneemt echter niet weg, dat dit vakookvoor anderen van belang zal kunnen
^J n endatikhetevenzeer alsmijn taak beschouw hetook voor
"en dienstbaar te maken.
De takken van wetenschap, die U bestudeert verschaffen U
kennis, dievan waarde isvoor Uw leven envoor Uw werk. Maar
ook de kunst kaninhet leven een verrijking betekenen. Zijopenaa
rt ons een wereld van scheppende krachten. De aanschouwing
rvan
draagt bij totonze geestelijke groei.
Jeder, die zich totdekunst aangetrokken gevoelt, die zich bezig
°u willen houden metde kunstgeschiedenis of met eenbepaald
onderdeel daarvan, zalbijmijtenallen tijde welkom zijn. Voor mij
al
het steeds eenvoldoening zijn U binnen te leiden in dat
0r
nein, waarin ikzelf eenlevenstaak hebmogen vinden.
*k dank U voor Uw aandacht.
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D R . H. C. D. DE

WIT

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij allen, die
door Uw aanwezigheid van Uw belangstelling blijk

geeft,
Zeer geachte Toehoorders,
De plantensystematiek is wel de oudste der botanische wetenschappen. De onder primitieve omstandigheden levende mens was
aangewezen op een ordelijke kennis van een aantal planten, die het
herkennen van voor hem belangrijke soorten mogelijk maakte. Deze
kennis was onontbeerlijk om dagelijkse levensbehoeften als voedselgewassen, en tevens medicinale- of gifplanten, of geschikt materiaal
voor bouw van onderkomens of vervaardiging van wapens ot
werktuigen beschikbaar te hebben. De vroegste historie der plantensystematiek spruit dus voort uit, en is gericht naar, allerlei profijt»
dat de mens aan planten onttrekken moest en waar planten bovendien de enig toegankelijke bron van vormden.
Hoewel de ontwikkeling der systematische plantkunde vóór onz e
jaartelling en in de eerste 18 eeuwen daarna in zijn cultuurhiS"
torische en natuurwetenschappelijke aspecten de aandacht ten volle
waard is, laat ik die geheel onbesproken en volsta ik met de vaststelling, dat in de 18de eeuw de plantensystematiek een eigen weg
blijkt te hebben ingeslagen en dat de belangstelling van de onderzoeker zich is gaan beperken tot een omschrijven van de plantengroepen, de zgn. taxa in de tegenwoordige terminologie, en vervol'
gens tot het opsporen van verschilkenmerken tussen deze. Op gr° n .
van een uiterlijke, als meer of minder groot beoordeelde, gelijken1
worden taxa als meer of minder verwant beschouwd en gerangschik
als resultaat en afsluiting van het onderzoek.
De economische betekenis of mogelijkheden der bestudeerde
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planten, de relaties van de plantenwereld met de mensenmaatschappij in het algemeen, houden zodoende de pur-sang systematici
*n de loop der 18de eeuw, en daarna, steeds minder bezig. In de
Periode waarin LINNAEUS en zijn tijdgenoten werkten, zijn bijvoorbeeld heelkunde en systematische botanie nog nauw gelieerde
wetenschappen — LINNAEUS zelf beoefende nog beide — maar na het
Hidden der 19de eeuw wordt het nut of de schade voor de mens
door de plantensystematicus in zijn publikaties gewoonlijk hoogstens terloops vermeld, meer als een concessie aan het lekenpubliek
an a
ls een onderwerp, dat de systematicus werkelijk boeit en waarover hij gaarne verder zou onderzoeken of uitweiden. De terreien
van economisch botanisch onderzoek was de systematicus
ler
»gs als buurgebieden gaan beschouwen, die hij gaarne ter
e
werking aan anderen overliet. De oudste stimulans voor een
geordende kennis der plantengroepen had zijn kracht verloren.
^ e 19de eeuw en de eerste decaden der 20ste, tonen de verdere
•doorwerking van dit proces.
Steeds duidelijker tekent zich een scheidslijn tussen de plantundigen af. Enerzijds blijft de systematicus zijn aloude methode
an
onderzoek: het onderscheiden en beschrijven van plantenr
ganen en planten-groepen trouw, anderzijds ontstaat het doelbeu
st beoefenen van de „economische botanie", die omstreeks het
gm van de 20ste eeuw reeds spoedig, in maatschappelijk opzicht,
formidabele resultaten leidde. Het is de periode der oprichting
van proefstations.
u
e „economische" plantkundigen verwachten van de systematis eigenlijk alleen, dat hij hen namen verschaft voor de planten,
e z
iJ met het oog op nut of schade voor de mens bestuderen en
arbij dan gemakkelijk toe te passen handgrepen om de soorten
in t a X a ' v e r w a n t a a n n e t t a x o n dat hen als economische factor
eresseert, te kunnen onderscheiden, indien de systematicus die
verschaffen kan, zeer worden gewaardeerd.
eze scheidslijn, ontstaan door een verschillende doelstelling,
as
allerminst de enige, die zich onder de plantkundigen der 19de
U
^ voelbaar maakte. Nieuwe scheuren, zoals in een uitdrogende
. s t ontstaan, openbaarden zich. De plantenanatomie ging
ee
n eigen weg, in den beginne vaak in nauw contact met de
fysiologie; de cytologie ontplooide zich, de genetica, de planten» ographie, de phytochemie, de oekologie, de palaeobotanie, de
»ey g. en . ie e n nog andere takken van onderzoek, meestal van verder
kj.P'^liseerde aard, groeiden uit en leverden rijke, soms verM - n d s c h o n e ' resultaten.
ont ^ ^Sïnerk, om het patroon der 19de- en vroeg 20ste-eeuwse
Wlkk
eling der plantkundige wetenschappen met een uitdrogende
aardk
.O"t te vergelijken was deels om de splijting in velerlei
rich
m
g in het botanisch onderzoek te illustreren, deels echter ook
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de gedachte op te roepen aan een uitgeput raken, een groeiende
steriliteit. Hoewel in omvang de productiviteit der plantensystematici in de 19de en eerste helft der 20ste eeuw zeer groot, groter
dan ooit te voren, is geweest, ontstond toch naast het zich voltrekkend isolement, een verstarring.
De opvattingen en methodiek van LINNAEUS, die zich vrijwel
uitsluitend richtten op een uitwendig morphologisch onderzoek,
behoefden vernieuwing en verdieping indien de plantensystematiek
met de allerwege optredende vernieuwing en verdieping in de natuurwetenschappen gelijke tred wilde houden.
Treffend wordt deze situatie in de terminologie weerspiegeld.
De systematicus uit de periode rond de eeuwwisseling dient zichzelve aan als „zuivere" systematicus, en isolement en verstarring
zijn maar al te vaak kenmerken der „puriteinen".
Men gaat ook in brede kring van „beschrijvende botanie" spreken, „beschrijvende wetenschap", een term die nog heden ten dage
pasmunt is en ofschoon hij thans in wezen misleidend en ongefundeerd, maar nog wel naar het uiterlijk ten dele juist is, taai
het leven weet te rekken. Mijn bezwaar tegen de term „beschrijvende
botanie" eist nadere toelichting.
Het beeld van de positie en de beoefening der plantensystematiek, dat honderd of zelfs vijftig jaar geleden redelijk wel paste,
beheerst nog thans de visie van de leek en van zeer vele niet-systematisch werkzame vakgenoten. De systematicus houdt zich uitsluitend onledig, zomeent men gewoonlijk, met werkzaamheden als het
tellen van meeldraden en het meten van blaadjes. Hij noteert vlijtig
deze en dergelijke gegevens, rangschikt daarna de soorten op zoO
manier dat ook een leek de naam voor een plant zou kunnen
vinden en daarmede is zijn taak wel ten einde. Hij verschaft dus
aan andere onderzoekers de namen van planten, die zij bestuderen
en is deswege in zekere zin wel onontbeerlijk, maar, in wetenschappelijk opzicht telt hij ternauwernood mee. Het succes van de
romanheld Prikkebeen kwam voort uit het algemeen gevoel, dat
deze wonderlijke snuiter eigenlijk de systematicus toch heel go e d
typeerde.
Een plantensystematicus behoeft slechts, zo veronderstelt me*1
nog heden ten dage, een zekere scholing. Hij maakt zich een vakjargon eigen, hij leert enkele eenvoudige technische bewerkingerj'
hij verwerft wat literatuurkennis en daarmee is zijn activiteit v°doende geschetst. Men ziet de systematici, wanneer ze zich wel n
veel bureauwerk eens wat willen verfrissen, door beemd en b°
dwalen en bloemen vergaren, die ze, thuis gekomen, drogen e
verder verzorgen. Dat levert dan weer nieuw materiaal voor <*
boven aangeduide werkzaamheden. Prikkebeen speldde de kapeUe
op zijn hoed, de systematicus plakt zijn gedroogde planten op e e °
vel papier. Het pleit voor de verdraagzaamheid der niet-systematici»
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nat zij nog zoveel ruimte hebben willen laten voor deze ondiepe
tijdpassering, al zal men in aanmerking hebben genomen, dat het
verschaffen van namen voor de objecten waarmee de plantenchem
icus, de cytoloog, oekoloog, physioloog, anatoom, geneticus en nog
anderen zich bezig houden, toch wel noodzakelijk was.
In overeenstemming hiermee schreef een der vooraanstaande
Nederlandse plantkundigen in 1957, toen hij als medewerker aan
een verzamelwerk, dat een overzicht bedoelde te geven van de stand
"er belangrijkste natuurwetenschappen, en hij een schets der moderne plantkunde bijdroeg: „Ook thans nog vormen deze beschrijvende richtingen in de plantkunde zeer belangrijke onderdelen,
rnaar zij plaatsen de mens niet voor zulke fundamentele vraagstukken als de experimentele plantkunde". Deze uitlating is naar
net uiterlijk even wellevend als naar de inhoud kortzichtig.
Met deze enkele bewering wordt de gehele plantensystematiek
a
.tgedaan; m z i j n overigens omvangrijke en fraaie bijdrage wijdt
e auteur er geen woord meer aan. Indien zulk een geringschatting
°g mogelijk is bij een plantkundige, die zovele malen blijk gaf
an
groot inzicht in velerlei botanische aangelegenheden, dan is
^ e n nadere beschouwing en uiteenzetting van het wezen der moerne plantensystematiek geboden.
ï, n e t begin van mijn overzicht is voldoende gebleken, dat dit
e
kort aan begrip in belangrijke mate te wijten isaan de 19de-eeuwse
s
ystematiek zelf. Doch niet alléén daaraan.
in
onderwijs in de plantensystematiek in het laatste deel der
ne eeuw en het eerste decennium nog van deze eeuw, muntte
ee
stal uit door saaiheid. Het élan der Linneaanse tijden was
ervlogen. De eertijds nieuwe botanische ontdekkingen in de tropen
aren in vakkringen gemeengoed geworden en misten daarna de
e
ur van het verrassende. Het technische beschrijven en catalogiren vermocht maar weinig enthousiasme meer te wekken. En zo
ei
gde de cirkel zich weer vicieus te sluiten: enerzijds een methoe
k, die voor geen vernieuwing vatbaar scheen en anderzijds een
overzichtelijke accumulatie van feitenmateriaal waarvan men
o en synthese of ordening voor mogelijk hield anders dan door zeer
nitraire conclusies, anders dan door een appreciatie of accentuen
g van morphologische kenmerken, die de onderzoekende systeaticus in ieder speciaal geval maar naar beste weten en vervolgens
et
enig optimisme als de meest verkieselijke moest ontwerpen en
en te r l . i n § e n ' d i e tezelfdertijd geconfronteerd werden met de snelle
fascinerende opbloei der zusterwetenschappen, konden geen
s^estdrift of onderzoekingslust ontlenen aan leermeesters, die zelf
j e e n n ieuw of verder perspectief te bieden hadden. Zij schrokken
ru
S a » voor deze dorre vlakten en de plantensystematiek werd
8 andeweg slechts nog bij uitzondering door een enkele adept
ue
°efend.
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Maar al boden de bergen feitenmateriaal, de talloze gegevens
betreffende het uiterlijk en de opbouw der planten, weinig uitzicht
tot een verder doordringen in de raadselen der levende natuur,
toch bleef de drang tot dieper inzicht zich doen gelden, want de
onderzoekingslust en het streven naar voortschrijdende synthese
van de systematicus zijn niet anders geaard en niet minder stuwend
dan van welke natuurwetenschappelijke onderzoeker ook. Hij zag
zich evenwel genoopt, zo scheen het wel, meer dan anderen naar
zijn „gevoel" te werk te gaan. Hij beschikte niet over de stootkracht
en de controle van het direct toepasselijke experiment, die zovelen
zijner collega's wèl ten dienste stonden en die, wellicht, het subjectieve element in het verloop hunner onderzoekingen en hunner
conclusies zouden kunnen elimineren of althans sterk kunnen reduceren.
Systemen, die de opbouw van het plantenrijk aanduidden, werden
ontworpen en het viel daarbij dus op, hoezeer bij zulk een overvloed van feiten steeds speculatieve overwegingen een rol moesten
spelen en speelden. Ik herinner me de critische opmerking van een
niet-systematisch werkzaam bioloog, die eens tot mij zei: „De getekende schema's van de systemen met de vertakkingen, die afstarnmingen voorstellen, zijn prachtig bedacht. Jammer dat op alle
plaatsen, waar eens verbindingen tussen de grote afdelingen
moeten zijn geweest, altijd stippellijntjes getekend staan, want die
stippellijntjes zijn nu net de meest interessante plekken."
Deze strijd tussen geaccumuleerde feiten, die als afzonderlijke
waarnemingen geen inductie of deductie toelieten en de aangeboren
wens van de onderzoeker door synthese en vergelijkende studie
een dieper verband te ontdekken, resulteerde dus in een weinig
overtuigend mengsel van feitelijkheden en hypothesen. Hieraan
voeg ik direct, en met nadruk, toe, dat al vormde dit sterk speculatieve element in de plantensystematiek een ernstige tekortkoming
voor een critische natuurwetenschappelijke beschouwer, deze hyp°'
thesen toch geenszins noodzakelijk een onjuiste voorstelling van
zaken behoefden te geven en gaven.
Tot zover het aandeel, dat de systematische plantkunde zélf had
in het tot stand komen van haar vrij benarde positie in het bestel
der natuurwetenschappen na de triomfantelijke periode van de
17de eeuw tot de eerste helft der 19de eeuw.
Daarnaast leidde de ontwikkeling van andere gebieden der
botanie, die aandacht en plaats opeisten, tot een sterk terugdringen
der plantensystematiek.
De systematicus werkt met een technisch weinig indrukwekken»
instrumentarium. Een loupe, een paar prepareernaalden en e e
schaaltje, om plantendelen in week te maken en te ontleden, en
nog enig schrijfgereedschap zijn weinig spectaculair. De botanisch
zusterwetenschappen, daarentegen, groeiden op in een industriee
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Wimaat en voorzagen zich in ijltempo van een veelzijdige apparatuur, die dikwijls een hoge mate van vernuft en vaardigheid verasten, zowel wat betreft de conceptie als de toepassing. Zij werden
üe
»»experimentele" richtingen, en de verering voor het experiment,
y°or het apparaat, is de hedendaagse mens eigen. De magie van een
mstrument, een thermometer, een weegschaal, een centrifuge en wat
al
niet, is,bijna voor iedereen, onweerstaanbaar. Men meent dat zulk
een
..objectief" gegeven, als een cijfer voor een warmtegraad, een
gewicht, een scheidingsresultaat procentueel uitgedrukt, zekerder
n sneller tot een algemeen geldend en vaststaand resultaat zal
eiden, dan de waarneming door ons oog, ons oor of ons natuurlijk
gevoel voor proporties. In merkwaardige tegenstelling daarmee
aat dat geen instrument over de afstemming en de vele mogelijkuen tegelijk beschikt, die de menselijke zintuigen en controlerensl u P e r c ipië r e n de organen hebben. Een instrument is steeds
cnts in staat om op één zeer bepaald en specifiek terrein fijner
re
gistreren dan de menselijke organen. Het verwerken van ver, gen gegevens kan wederom door mechanische middelen vaak
er geschieden dan door menselijke vermogens.
,, aar on °mstotelijk staat dan toch weer vast, dat men steeds
ereerst de werkingssfeer van elk bedacht instrument moet richten
Peen beperkt gebied, een keuze moet doen uit een zeer gecomplird geheel — levende stof en als manifestatie daarvan, de plant—
eerst
daarna, op het gekozen terrein, kan doordringen en vastle
n ook waar het menselijke waarnemingsvermogen niet vermag
volgen. Elk apparaat is dus gericht op een begrensd werkingster, n e n het kan, binnen dezegrenzen, registreren, los van menselijke
zea p 1V ^ te * t ' maar nimmer onafhankelijk van de relativiteit der keu' n v oor de synthese en de interpretatie der verworven keuze van
sevens komt onherroepelijk de menselijke geest, met al zijn binhi l^en- ° P n i e u w t°t gelding. Apparatuur is een wonderbaarlijk
pnuddel, maar een beperkt hulpmiddel, meer niet, en de waaruigen, die zij de onderzoeker verschaffen zijn andere, maar
nszms superieur boven de waarnemingen door de organen van
c
i °nderzoeker zelf.
c
Hik ^
hik.ken over een verfijnde apparatuur opent, klaarblijkeWe t o t n e t ver cr
erx ' u ^
' i j g e n v a n nieuwe, anders onbereikbare
n
liik°
blijvende feiten maar het plaatst het wetenschappeW ° nt * erzoe k» het „speurwerk", niet op een ander, een beter, een
v
«or* l n i v e a u d a n d a t wat de waarnemer bereikt, die allereerst en
ziin • d e a P P a r a t u u r gebruikt, die de natuur hem heeft gegeven:
J1
^zintuigen.
onze h m e . r i I c a a n R o G E R S heeft er onlangs nog eens op gewezen, dat
tuur j U i d l & e methoden en interpretatie bij het onderzoek der nabegri ° r d r e n k t zijn van een natuurwetenschappelijk causaliteitsP- Als we zeggen „suiker lost in water op en veroorzaakt dat
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dit zoet wordt", dan bedoelen we te zeggen: „suiker lost in water
op en daarna kan men vaststellen, dat de vloeistof een zoete smaak
heeft verkregen, die er eerst niet was". De causaliteit is dat het ene
bekende feit (suiker oplossen) steeds door een ander waarneembaar feit gevolgd wordt (de zoete smaak).
Enigermate afwijkend van ROGERS' verdere redenering, kan
men stellen dat dit simpele voorbeeld ontleed mag worden in een
phase van analyse (deelnemende componenten: suiker en water);
een uit ervaring reeds verkregen phase van voorspelling (zulk een
oplossing zal, opnieuw gemaakt, weer zoet smaken); een uit waarneming verkregen phase van verklaring (de zoete smaak is gecorreleerd met een oplossen van de suiker); en een phase van gevolg'
trekking (deductie), waarbij besloten wordt, dat moleculen en hun
eigenschappen een rol bij de gevonden resultaten van dit experiment spelen.
Dit proefje met de suiker valt zeker onder de „experimentele'
zijde van natuurwetenschap en ROGERS zegt met recht dat mutatis
mutandis deze vier aspecten tezamen kenmerkend zijn voor elk
gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek. Ook voor de plantensystematiek.
Toegepast op een even eenvoudig stukje plantensystematisch
onderzoek als het zoeven genoemde suikerwaterproefje, ontstaat
het volgende relaas:
in een lelie treffen we 6 meeldraden aan en a» e
andere bloemdelen tonen eveneens in hun aantal
het grondtal 3.
voorspellend: op ervaring gebaseerd: dat is kenmerkend voor alle
overige lelieachtigen.
verklarend:
de morphologische ontwikkeling (de constitutie, ï*1'
wendig verankerde potenties) der lelieachtig erl
leidt tot het grondtal 3 in de bloembouw.
gevolgtrekking: planten met deze en andere gecorreleerde kenmerken (bv. het verschijnsel dat de hoofdwortel va»
de kiemplant der lelieachtigen steeds weinig ont'
wikkelt en vroeg sterft) stammen van gemeenschap'
pelijke voorouders.
analyserend:

Hieruit blijkt duidelijk, dat de causale aspecten der planten'
systematiek overeenstemmen met die der „experimentele" richti"
gen. Het verschil is van technische aard: de experimentator is J
staat bij het onderzoek zeer vele factoren of feiten, die hij m e
wenst, uit te schakelen en ook te kiezen, welke factoren hij in e e
door hem te creëren situatie wil toelaten of onderzoeken. D eZ
vrijheid heeft de systematicus niet. Hij houdt zich bezig met be
resultaat der levensprocessen als geheel, de plant en de planten, e
kan niet anders dan zijn onderzoek uitvoeren, zijn deducties ba$e'

645
ren

°p> en zijn inducties toetsen aan deze totaliteit.
iJe systematicus, tegenwoordig steeds vaker taxonoom genoemd,
s
telt bij zijn onderzoek de aanwezigheid vast van een aantal eigena
Ppen, die tegelijkertijd in een enkel plantenindividu worden
angetroffen.
^eze analytische phase is een onvermijdelijke handgreep bij zijn
er
k maar raakt het wezen van zijn onderzoek zo min als het noteen
van waarnemingen door de experimentator gedurende het ver°P v an zijn experiment. Door talrijke planten achtereenvolgens te
derzoeken leert hij vervolgens de eigenschappen kennen, die
s
' °f nu en dan, of nooit in eikaars gezelschap voorkomen. De
m
te
van correlatie der geconstateerde eigenschappen wordt door
systematicus al waarnemend vastgesteld.
, e ..experimenteel" werkende natuuronderzoeker, verricht een
deling, verzamelt gegevens daardoor, poogt deze te interpren m een groter of algemener verband en hij herhaalt zijn expeenten voor zover of zo vaak als hij nodig oordeelt.
ergelijken we nu de activiteiten van de beide groepen botanici,
j 2'S- "beschrijvende" en de z.g. „experimentele", dan zien we,
de taxonoom geconfronteerd wordt en blijft met een totaliteit:
st 1 ^ n t a ^ s individu, als het resultaat van levensprocessen. Hij
sch
^ a a d van trouw vast van een aantal morphologische eigena
ppen. Hij beschikt dus niet over een tijdens zijn werkzaamheid
re Sfa* P* a a t s grijpend natuurproces maar hij staat tegenover de
uitaten van een vroeger plaats gehad hebbend causaal verloop
n
processen. Uit deze resultaten tracht hij een samenhang met
e
gere processen van overeenkomstige aard op te sporen. Vele
^ r processen duidt hij aan met de term „phylogenie".
Vol Ce x P e r i m e n t a t o r kan handeling en resultaat in de tijd,op elkaar
Ven --^ ^ US ' w a a r n e m e n - Hij ziet tijdens het verloop zijner proerich Zl '' n ^ e " e n m a t e r i a a l aangroeien. Hij kan (en moet) kiezen en
Rio C n ^ C Z e v o o r s P r o n g heeft hij op de taxonoom, die afwachten
*ull w e lke resultaten van natuurlijk processen voor hem zichtbaar
( m e n borden terwijl hij op de gang der processen geen invloed
^f r ) kan uitoefenen.
R i o e T - ^ ^ U s n e t v e ^ v a n onderzoek voor de taxonoom veel
^erk e r o n t g i n D a a r is dan dat van de experimentele botanicus,
g e lj-, en e . n denken beide met gelijksoortige doelstellingen en met
°nde C d i e P g a n S - S1echts door de aard van het materiaal, dat zij
het „ r z ° e ^ e n, moeten het tijdstip van aanpak en het verloop van
^onderzoek verschillen,
ik. JÏQ 0 n d e r s cheiding „beschrijvend" en „experimenteel", is, naar
ni s e n ^ - n U t e n e ° b e n aangetoond, dus niet wezenlijk van beteke^ dient te vervallen omdat zij misleidend heeft gewerkt,
de ter° U m e n ' ou dergewoonte en met erkenning van hun tekort,
me
n ..beschrijvend" en „experimenteel" willen handhaven,
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dan wijs ik bovendien nog op hun falen als definitie, en met
het doel tot definiëren toch allereerst kwamen ze in omloop. Moet
bijvoorbeeld plantenoekologie met zijn veelzijdige apparatuur tot
onderzoek van het milieu onder de „beschrijvende" of de „experimentele" richtingen worden gerangschikt en behoort de „experimentele taxonomie", die zich wat instrumenten aangaat, in hoge
mate met de traditionele hulpmiddelen van de plantensystematiek
tevreden stelt, maar die verder vooral steunt op wiskunde en genetica, en tevens factoren kiest of uitsluit voor haar onderzoek, nu tot de
„beschrijvende" of tot de „experimentele" richtingen? De tijd isgekomen deze onbevredigende pseudo-indeling voorgoed naar het verleden te verwijzen. Het inzicht in de ware staat van zaken, het wezen van en de werkelijke positie der taxonomie in de reeks der botanische wetenschappen, wint zichtbaar veld en allerwege zijn in
onze tijd tekenen van hernieuwde en groeiende belangstelling voor
de oudste der plantkundige studiën te bespeuren.
Het was, scheen mij, gewenst om heden allereerst in enkele
ogenblikken een ruwe schets te geven van de geschiedenis der plantensystematiek, vervolgens aan te tonen dat het plantensystematisch
onderzoek, verricht aan de gecombineerde resultaten van de levensprocessen, i.e. de plant, niet meer en niet minder „fundamenteel
is, dan welk speurwerk in kleiner bestek, i.e. het onderzoek van
levensprocessen binnen de plant of zijn bestanddelen. Dit heeft een
voldoende basis gelegd om nu oorzaken voor de vernieuwing en de
mogelijke verdere ontplooiing van de plantensystematiek op t e
sporen.
In beschouwingen over de organisatie van, en de stromingen in»
wetenschappelijk botanisch onderzoek, zijn de begrippen ,,toege'
past" en „zuiver" aan de orde van de dag.
Een talrijk publiek —veel talrijker, ook procentueel, dan vroeger —is tegenwoordig hogelijk ingenomen met de praktische, o*
„toegepaste", resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoekIedereen ondervindt aan den lijve en aan de geest de enorme op'
bloei van de physica in de laatste halve eeuw. Men beschikt over
de radio, de electromotor, de televisie en de atoombom. Het ^J11
alle toepassingen van „zuiver" wetenschappelijk onderzoek.>f
chemie bleef niet achter en produceerde synthetische geneesrnid'
delen van ongehoorde uitwerking, plastics, kunstvezels, insecticiden»
zenuwgassen en wat niet al. Al deze producten zijn vooral gebaseer
op theoretische studie, uit in eerste aanleg niet als gevolg van eise
van de praktijk ingesteld onderzoek.
En de plantkunde? Ik behoef slechts op de wondergeneesmido
len te wijzen, waarvan de schimmels ons hebben voorzien (de an
biotica), op methoden van biologische parasieten-bestrijding, op n
genetisch onderzoek van cultuurgewassen. Steeds een opbouw naf
praktische toepassing op het fundament van „zuiver" onderzoek. ï-
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steeds is het slechts mogelijk aan een vraag, een eis, uit de maatschappij te voldoen en die weerklank te doen vinden wanneer een
klankbodem door „zuiver" wetenschappelijk onderzoek tot stand is
gebracht.
De wisselwerking tussen niet volgens maatschappelijke eisen gericht onderzoek, en nuttig resultaat, stoelend op zulk onderz
°ek, heeft een in hoge mate en naar weerskanten stimulerend
ectHet steeds inniger contact tussen de talloze draden der menenjke betrekkingen betreft eveneens alle vormen van natuuronder°ek en leidt tot steeds veelvuldigere en nauwere contacten.
Deze verinnigde wisselwerking, die strikt bezien o.a. het gevolg
°et zijn van een dichter wordende bevolking, een hoger gespendeerde en dus gevoeliger economie en verbeterde transport- en
pmmunicatie-middelen, spiegelt zich niet alleen af in de ontwikke§ der natuurwetenschappen en de relaties tussen hun beoefe].. ren > maar ook in de werkmethoden, in de wijze waarop, en de
ynen waarlangs, onderzoek plaats heeft.
d' 5.f a x o n o o m > die in de vorige eeuw het isolement van de taxa,
v m bestudeerde allereerst zocht vast te stellen en dit technisch
Dracht door een aanduiding van de kenmerken, die het taxon
derscheidbaar maakten, verricht nog heden dezelfde taak. Nog
e
ds, en ik zou bijna zeggen, steeds meer, is hij ervan doordrongen,
de morphologie de enige bruikbare methode blijft om in weteni aPpelijke en maatschappelijke praktijk de soorten en de taxa in
e a
!: %erneen te omgrenzen en te herkennen.
. a a r m e t de constatering en afbakening van hiaten tussen naUr
ujke groeperingen is hij thans niet meer tevreden al dient hij
s
ms n
' °odgedwongen, het daar voorlopig bij te laten. De moderne
t
onoom wenst zo volledig mogelijk ingelicht te zijn over al dat° n e, wat het spoor kan wijzen naar de natuurlijke verwantschappen
en H on derscheidbare taxa, verwantschappen binnen de huidige
^ e uitgestorven flora,
d e t a x onoom is zich daarbij evenwel levendig bewust geworden,
int rr k e e n m e e r v e r f i J n d e studie der morphologie, een nog meer
e
ugente interpretatie van waargenomen kenmerken, een nog
ble 6 r e f e . i t e n k e nnis, hem bij de ontraadseling van allerlei prov r a m e n n i e t v e r d e r zullen kunnen helpen, óf hem voor nieuwe
te a .? stulc ken zullen stellen, die nog minder grijpbaar zullen blijken
hie 1JH VOOr z i J n klassieke methodiek. Zusterwetenschappen moeten
En ïh e l . P e n d e h a n d bieden.
Wet
rummer te voren kan hij thans te rade gaan bij zusternscna
Ppen. Zijn studie der morphologie behoort te worden geCom
geve^f t e e r d ' e n z i J n veronderstellingen zullen ten dele worden
m
e n t X i l e e r d ' d o o r gegevens, die de cytologie, genetica en experiovervl C t . a x o n o m i e hem kunnen verschaffen. Gemakkelijker en
°ediger komen dikwijls nog de gegevens der anatomie en de
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histologie, de inwendige morphologie der plant dus, beschikbaar,
die steun kunnen geven aan opvattingen gebaseerd op de uitwendige morphologie, of die hem verbeterde opvattingen aan de hand
doen.
Plantengeographie en migratie leveren hem eveneens gewichtige
aanwijzingen, en hij zoekt daarbij allerlei contact met bv. geologie,
chorologie, klimatologie en ethnobotanie.
Vervolgens wenst hij informatie betreffende de levensgewoonten
of levenscycli der planten behorend tot de taxa zijner studie, waartoe bv. oekologie, bloembiologie en bodemkunde kunnen bijdragen.
De wisseling der generaties, physiologische eigenschappen als bv.
pigmentafzettingen en de aard van reservestoffen, of ook de fijnste
structuren van zetmeelkorrels, of ontogenetische gegevens, en wat
niet al: de taxonoom zal ze bij zijn studie wensen te betrekken.
Hij benut al deze, of nog andere informatie, voor zover beschikbaar, om een zo volledig mogelijk beeld zijner taxa op te bouwen,
een „biosystematiek" en een algemeen bouwplan der taxa te construeren, dat ook historisch projecteerbaar is, zodat hij een phylogenetische ontwikkelingsgang benadert, en tegelijkertijd natuurlijke
verwantschappen aannemelijk maakt.
Zo tracht de plantensystematicus een zo veelzijdig als doenlijk
geheel van gegevens bijeen te brengen, een slotsom degelijk te
grondvesten, zodat in hoge mate een algemene overeenstemming
betreffende de juistheid van zijn conclusies kan worden bereikt.
Kenmerkend voor zijn onderzoek is dan nog, dat steeds nieuwe inzichten ontstaan, deels direct door de experimenten van zijn collegae
plantkundigen, maar vooral door zijn correleren van gegevens, ontleend aan experimenten en verkregen door nieuwe waarnemingenHet is een steeds verder spreidende waaier van perspectieven,
die door deze wijze van onderzoek geopend is en zal worden.
De moderne plantensystematicus zoekt langs vele wegen, in allerlei richtingen en, getraind door zijn rijpende ervaring, gewapend
met zijn steeds omvangrijker feitenkennis, streeft hij meer dan ooit
te voren, doelbewust natuurlijke taxa te onlgrenzen door het aantonen van correlatie tussen onderling niet direct afhankelijke kenmerken. Deductief, vergelijkend en inductief te werk gaande bouwt
hij aan een veel natuurlijker en beter gefundeerd systeem dan eertijds met behulp van „presence-absence"-constateringen zonder
meer, mogelijk was.
Mag ik deze algemene beschouwingen nog wat nader toelichten? Ik heb reeds gezegd dat de genetica voor de moderne taxonomie
een hulpwetenschap, een veelzijdig bondgenoot, van groot formaat is.
Een der breedste bruggen, waardoor systematiek en genetica tot
nauwe samenwerking geraakten, wordt gevormd door de zg. ,.exp e '
rimentele taxonomie".
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De onderzoekingen van KECK en TURRILL, en van vele anderen,
tonen overtuigend aan hoe vruchtbaar deze relatie is. H e t schijnt
verantwoord te zeggen, dat het experimenteren met taxa, dus gecontroleerde proefnemingen doen om het genetisch en morphologisch gedrag van identieke plantengroepen in verschillende milieus
v
ast te stellen, een u i t m u n t e n d e proef op de som van vroegere taxonomische en genetische veronderstellingen blijkt te zijn.
Er zijn bezwaren van praktische aard: het is slechts mogelijk een
relatief zeer gering aantal taxa aan een eveneens beperkte reeks van
Mogelijkheden te toetsen, en dit slechts gedurende een beperkte
tijdsduur. Van theoretische aard eveneens: de wegen, die de experimentele taxonoom bewandeld heeft, behoeven niet die der n a t u u r
geweest te zijn. Ook wordt de invloed van een ongestoord natuurl i k milieu op een taxon als geheel nooit tot stand gebracht, en het
alom tegenwoordige probleem van een herkennen van convergentles
bij allerlei organen der planten wordt slechts zelden door dit
s
°ort onderzoek wat beter doorzien. Dit alles neemt niet weg, dat
de
ze tak van botanisch onderzoek terecht in hoge mate de aandacht
Va
n de taxonoom gegrepen heeft.
De boven opgesomde hulpbronnen, die de zusterwetenschappen
v
°eden en doen vloeien, maken thans dat de principes van mutatie
(DE VRIES) en van hybridisatie (LOTSY) als factoren bij het ontstaan
Van nieuwe taxa, en de concepties van het netvormig patroon en de
dynamiek van natuurlijke verwantschappen door HAYATA (1921), die
nader uitgewerkt werden bv. door de Zweed DU R I E T Z en de Gron
mgse botanicus DANSER, in het werk van de plantensystematicus
|°t gelding behoren te komen. Zo werd het pad gebaand naar de
huidige constellatie van botanische wetenschappen, waarin de taxon
o o m van tegenwoordig zijn plaats niet alleen heeft hervonden,
maar waar hij zich bovendien bevindt op het natuurlijk k n o o p p u n t
v
an vele wegen. De verstarde taxonomie is van statisch dynamisch
geworden en zij tintelt van leven.
Het voortschrijden van de tijd verplicht mij heden het te laten
bl
J dat, wat allereerst nodig scheen: voorname oorzaken o p te spore
" en theoretische achtergronden aan te duiden, die de taxonomie
Nieuwe bezieling hebben verleend. Gaarne zou ik nog een ogenblik
stl
lstaan bij de onmiddellijke gevolgen van bijvoorbeeld de rol, die
correlatie van kenmerken in de phylogenie, de palaeobotanie en
mi
g r a t i e speelt (LYMAN B. SMITH), of bij de betekenis van de studies
° v er een bepaald fundamenteel kenmerk in naar de tijd opvolgende
tax
a , aangeduid door de Duitse term „Merkmalsphylogenie", maar
m
°gelijk ook te omschrijven als „morphophylese". Of ook, en daarmee in verband, de mogelijke interpretaties der z.g. parallelle varic e s of homologe reeksen (ENGLER, VAVILOV, D I E L S ) , over het doorerken van algemeen toegepaste ideeën over primitief en afgeleid
n
<*e opbouw van systemen (bv. HUTCHINSON), of de mate waarin
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aan correlatie waarde mag worden toegekend bij vaststelling van
relatieve ouderdom van taxa (SPORNE), waarbij steeds weer het probleem van wat eigenlijk, het criterium voor primitief kan zijn, op
de voorgrond treedt (BREMEKAMP).
Genoeg echter over de gang en de ontplooiing, de huidige positie,
methodiek, o£ de vergelijking der moderne plantensystematiek
met de botanische zusterwetenschappen. H e t treft bijzonder gelukkig dat eerst kort geleden, in het verzamelwerk uitgegeven ter viering van het tweehonderd-jarig bestaan der Kew Gardens, een overzicht der plantentaxonomie is verschenen, waarin de Leidse hoogleraar LAM op waarlijk meesterlijke wijze de tegenwoordige stand
dezer wetenschap samenvatte. Ik veroorloof mij verder naar zijn
studie en naar de uitvoerige literatuuropgaven daarbij gevoegd, te
verwijzen.
Indien al sinds LINNAEUS de plantensystematicus zijn pogingen
steeds gericht heeft op een „scherp" omgrenzen der stabiel gedachte taxa door „verschilkenmerken" op te sporen, eigenlijk dus
door hiaten aan te wijzen bestaande tussen complexen van morphologische kenmerken, eigen aan elk taxon, thans ziet de taxonoom
echter een hiaat of discontinuïteit vooral als een plotselinge vermindering tussen bestaande hoge correlaties van eigenschappen,
niet noodzakelijk als een totale verbreking der correlatie maar veeleer als een abrupt verloren gaan van een deel der vele correlaties
tussen vele eigenschappen. Weliswaar zal de systematicus nimmer
de taak mogen verwaarlozen om op doeltreffende manier de te
onderkennen taxa zo duidelijk mogelijk te omgrenzen, maar hij
beseft n u dat met het vaststellen van een morphologisch hiaat zijn
onderzoek lang niet voltooid is.
Bij sommigen onder U zou ongetwijfeld de gedachte k u n n e n
postvatten, ten gevolge van het rooskleurig ontwerp van de tegenwoordige aspecten der plantensystematiek dat ik ontvouwde, dat
over de natuurlijke opbouw van het systeem der planten, over het
ontstaan, de afstamming en de verwantschappen der taxa onderling, thans wel een steeds grotere en snel aangroeiende overeenstemming ontstaat. Een teleurstelling van deze verwachtingen zou
dan niet uitblijven. W a n t zo al omtrent de oorsprong en verwantschap van enige plantensoorten weinig of geen verschil van opinie
meer heerst en voor andere soorten, of taxa lager in rangorde dan de
soort, verwacht mag worden dat de boven genoemde wegen van onderzoek tot algemeen aanvaardbare conclusies zullen leiden, geheel
anders is de situatie inzake taxa hoger dan de soort en men zou
bijna geneigd zijn te zeggen, dat hoe hoger de rangorde van het
taxon wordt gesteld, hoe meer standpunten betreffende zijn oorsprong, natuurlijke verwantschappen en verdere ontwikkeling i n
de loop der aardgeschiedenis kenbaar zijn gemaakt.
Zo ik mij tot de Angiospermen zou beperken, dan kon ik als
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voorbeelden van velerlei visies de positie en oorsprong van de Monochlamydeae, der Mono- en Dicotylen of der Centrospermen uit
v
ele andere kiezen, maar wanneer wij het plantenrijk als geheel
overzien, dan treffen wij een dergelijke mengeling van standpunten betreffende grote afdelingen der Wieren, Fungi, Gymnospermen enzovoorts aan. Het is nauwelijks mogelijk onder de talrijke
onderzoekers er twee te vinden die over het ontstaan, de verwantschap en de phylogenie van deze taxa zelf, of van delen daarvan,
een gelijke opinie huldigen. Toch waag ik het te zeggen, dat een
ontgoochelde of afwerend critische reactie bij het contact met zulk
een warnet van meningen, suggesties en conclusies, van een niet
voldoende overwogen oordeel zou getuigen.
Uitingen zoals die van LAM, die zich in zijn diesrede in 1959, voor
de Leidse Universiteit, schoorvoetend overgeeft aan een vaag vitalisme, en zoals die van SPORNE, die in 1958 verklaarde, dat hij twijfelt aan de waarde van enigerlei conclusie omtrent afstamming (dus
natuurlijke verwantschap), gebaseerd op anatomisch onderzoek
(vaatbundelverloop), zijn, met andere, slechts verzuchtingen die op
ee
n zekere vermoeidheid duiden, een zekere moedeloosheid, die
»aar het mij voorkomt, geen reden van bestaan heeft. Ik zou U
daarom willen vragen met mij een ogenblik de volgende gedachtengang te overwegen.
Indien wij een plantendek, waar ook ter wereld, bezien, dan zijn
Wl
j zozeer geconditioneerd door darwinistische en later daarop aansluitende theorieën, dat wij meest allereerst — en vaak tot het einde
toe —geneigd zijn onze aandacht te richten op de planten, die
naar hun uiterlijk het best in het milieu schijnen te passen. Het
besef van een overblijven, een zich handhaven, van de meest geschikte of de aan het onderhavige milieu best „aangepaste" taxa,
°f> hetgeen in de vegetatie hetzelfde resultaat afwerpt, het principe
Vanhet selecterende milieu, dat uit de oneindig vele mogelijkheden
Rechts de aanwezigheid van bepaalde, door het milieu onaantastbare taxa toelaat, richt onze blikken en onze interpretatie.
Maar hoe gewichtig en hoe productief deze zienswijzen ook waren
en
zullen blijven, zij weerhouden mij niet om daarnaast een ander
m
otief van de plantenwereld met betrekking tot het omringende
Pnysico-chemische milieu in plantensystematisch opzicht tenminste
even belangrijk te achten. Ik doel op de „indifferente kenmerken".
In elk milieu kunnen planten, tot verschillende taxa behorend,
tezamen groeien en hun levenscyclus volbrengen. Een groot aan*aI kenmerken blijkt daar dus gelijktijdig in de vegetatie voor te
komen. Eenzaadlobbigen groeien zij aan zij met tweezaadlobbigen,
noutige gewassen zijn omringd door kruidachtige, bladeren met ins n e d e n bladrand vinden we naast gaafrandige, veernervige naast
a
ndnervige, leerachtige naast „normale", enkelvoudige naast sa-
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mengestelde, enz.. Weliswaar oefent het milieu (makro- of mikroklimaat, edaphische factoren) een zekere druk uit, die door een
procentuele verschuiving en voorkeur voor bepaalde kenmerken
(of taxa) waarneembaar wordt, maar bovenal valt het op, dat vrijwel elk milieu de aanwezigheid tegelijkertijd en terzelfder plaatse
van een groot aantal sterk verschillende eigenschappen der planten tolereert.
Hierbij behoren enkele factoren scherp in het oog te worden
gehouden. De tolerantie van de zijde van het milieu omvat als regel
ook ten volle de eigenschappen, kenmerkend voor de taxa van zeer
hoge rangordes in de hiërarchie. De tolerantie (of indifferentie)
van kenmerken varieert verder, al naar het milieu, van volkomen
tolerantie tot volkomen uitsluiting; deze wisselende graad van tolerantie vindt natuurlijk een vorm van expressie in de oekologie, en
is als het ware de weerkaatsing van de selectieve werking van het
milieu ten aanzien van taxa.
Men zou het geheel, de constellatie, der indifferente eigenschappen in elk gegeven milieu kunnen beschouwen als een smeltkroes
of vergaarbak, waarbinnen wat het milieu betreft een vrije en willekeurige uitwisseling van eigenschappen tussen de taxa mogelijk
is en ook plaats heeft wanneer biologische, morphologische en vooral genetische obstakels zich daar niet tegen verzetten; elke eigenschap is immers gebonden aan talloze andere van de plant, die de,
wat het milieu aangaat, uitwisselbare eigenschap bezit.
Deze aan vrijwel elk plantendek eigen toestand en direct voor
de hand liggende waarneming vormen het eerste lid van mijn overwegingen.
Als tweede stap naar een verklaring voor de botsende opinies
der taxonomen, zou ik een beeld willen ontwerpen, dat wel wat
afwijkt van de gebruikelijke en, naar ik meen, gebruikte ruimtelijke constructies als voorstellingen voor de opbouw van het plantenrijk, maar dat toch ook trekken met vroeger geponeerde ideeën
gemeen heeft, in het bijzonder die van HAYATA en ook met een in
het voorbijgaan geopperde gedachte van LAM.
De thans levende plantenwereld kan worden gezien als een
steeds wijzigend mozaïek van taxa, voor te stellen als het oppervlak
van een bolvormige schuimstructuur. Elk taxon is te vergelijken
met het lumen van een schuimblaas, de wanden van de blazen zijn
omgrenzingen, de scheidingen tussen de taxa in systematische zinGrotere blazen ontstaan door samenvloeiing van kleinere, andere
'weer ontstaan, verdwijnen of krimpen, nog andere weten zich onveranderd te handhaven.
De tijd, het verleden, projecteren wij naar binnen toe, als opeenvolgende bolschillen, die eens hetzelfde wisselende beeld hebben geboden als het gedachte schuimoppervlak van heden maar
nu bewegingloos, fragmentarisch en ten dele gefossiliseerd, het ver-
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leden schamel vertegenwoordigen. De palaeobotanie laat niet anders toe dan de studie van incidenteel resterende taxa, die wij,
vrijwel steeds, slechts door een gelukkig toeval, en dan nog als
unieke of weinige exemplaren, in handen krijgen. Bovendien moeten taxa om nog over te blijven enerzijds een bepaalde structuur
bezitten om fossiliseerbaar te zijn, en anderzijds daarenboven ook
inderdaad tot fossielen zijn geworden. Zo staat de palaeobotanie ten
aanzien van de plantensystematiek der levende flora in een uiterst
ongunstige positie wat betreft de vatbaarheid voor simultaan en
breed vergelijkend onderzoek, maar zij heeft het weergaloze voorrecht vergelijkende orgaanmorphologie in het verloop van enorme
tijdsperioden mogelijk te maken. Misschien is het goed op te merken, dat ik met de gedachte aan „bolschillen" niet hetzelfde op het
°og heb gehad als wat in phylogenetische studies wordt verstaan
onder „levels", „layers", „Stufen" e.d., al zouden ze er goed bij kunnen passen.
In al zijn gebrekkigheid is de voorstelling van deze schuimbolstructuur bruikbaar om direct te doorzien, dat de uitwisseling der
indifferente eigenschappen — als geen belemmering aanwezig is —
aan de oppervlakte der schuimbol — het heden — kan plaats hebben,
niaar in de diepere lagen voorgoed beëindigd is, hoewel geen reden
ls
aan te voeren, waarom dit niet zou hebben plaats gehad toen
elke dieper liggende laag op zijn beurt eens oppervlakte was en het
terrein van actie van de levende materie.
Met geen grotere stoutmoedigheid dan zovele andere ontwerpers van ruimtelijke constructies hebben getoond, veronderstel ik,
dat dit ontwerp wat meer is dan een vluchtig spel van zeepbellen
en
dat het de wisselwerkingen en relaties tussen taxa goed illustreert. Hierop steunen dan ingrijpende gevolgtrekkingen.
Zij voeren tot de derde, en naar ik meen beslissende stap voor
ee
n appreciatie en begrip van de boven aangeduide, tegenstrijdige
m
eningen.
De gedachte der afstamming heeft geleid tot de gewoonte divergenties tussen taxa te veronderstellen en deze aan te duiden als
biaten bestaande tussen de tegenwoordige levende taxa. Wij hebben echter allen waargenomen dat z.g. vèr divergente taxa „onverwachts" kenmerken gemeen kunnen hebben, of dat kenmerken
°Ptreden in taxa, die,oordelend naar hun plaats in het systeem, deze
n
*et „behoorden" te hebben (zie in verband hiermede ook het werk
Va
n BAUMANN en NOZERAN). De begrippen „analogie" en „homo*ogie" worden dan te hulp geroepen, maar bij enig nadenken valt
°P> dat deze termen het verschijnsel allerminst verklaren en dat
deze begrippen, als antithesen gedacht, niet houdbaar zijn.
Als men de bolvormige schuimstructuur wil aanvaarden als een
y? ors telling van de ontwikkelingsgang der flora, en de lacunaire
l
nnenlagen aanvaardt als een beeld voor de restanten van vroe-
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gère tijdperken, dan volgt daaruit, dat de palaeobotanie bij de huidige methode en middelen tot onderzoek een onvervangbare basis
is voor een phylogenetische systematiek.
Ik waag het echter te betwijfelen dat, zelfs al zou men een gefossiliseerd exemplaar in handen krijgen behorend tot het taxon,
dat de directe voorouder geweest is van twee of meer thans levende
phyla, klassen of orden der planten, men deze naar juiste waarde
zou schatten en de plaats zou toewijzen, die behoort. De ene systematicus zou plaatsing in het ene, de andere in het andere dochtertaxon prefereren, óf een derde een van beide dochtertaxa gescheiden
plaats toewijzen. Ziedaar een oorzaak voor de getekende „stippellijntjes", waar mijn collega niet-systematicus bezwaren tegen uitte.
Nimmer zullen deze suggesties als „verbindingen" uit phylogenetische systemen kunnen verdwijnen; hun handhaving volgt onverbiddelijk uit de methode.
In het vroeger gestelde ligt ook besloten, dat duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen typologische constructies — gecorreleerde morphophylesen dus — en bio-systemen; deze laatste
hebben betrekking op werkelijk aanwezige taxa en deze zijn een
oogmerk voor het onderzoek door de moderne plantensystematicus.
Voor de laatste maal verstout ik mij het beeld van de schuimbol
op te roepen. Want als deze voorstelling van de gebeurtenissen in
de plantenwereld juist is, dan betekent dit dat eigenschappen van
elke rangorde, wanneer ze zich te enigertijd tezamen in een zodanig
milieu bevonden, dat ze indifferent waren, en tevens geen genetische of anders obstakels aanwezig waren, werden uitgewisseld. Na
die vrijheid volgde een fixatie, teweeggebracht door in- en uitwendige oorzaken, een fixatie, die door gelijksoortige oorzaken soms
eens en soms herhaaldelijk werd opgeheven of ook gedurende zeer
lange perioden stabiel gehandhaafd bleef.
De intermitterende uitwisseling van indifferente eigenschappen
bepaalde en bepaalt het optreden en het verdwijnen van taxa. Dit
principe heft de tegenstelling tussen mono- en polyphyletisch op;
slechts bij weinige, zeer hoog „gespecialiseerde", beter: „geïsoleerde", taxa kan als zeldzame uitzondering een langdurige monophylese worden verondersteld. Tenslotte zijn alle taxa pleiophyletischEn zo blijkt, dat de tegenstrijdige opinies, waar ik op wees, slechts
schijnbaar tegenstrijdig zijn. De botsing der meningen ontstaat uit
het accentueren, kiezen, negeren of onbekend zijn met bepaalde
kenmerken of correlaties.
De afstammingsgedachte impliceert dat eens, in een bepaalde periode der aardgeschiedenis, in een bepaalde vegetatie, voor elk kenmerk uitwisseling of verwisseling van plaats is mogelijk geweest en
als regel ook heeft plaats gehad. Een uitzonderlijk grote fixatie van
kenmerken, gepaard met een geringe compatibiliteit voor toelating
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van „storende" kenmerken, heeft geleid tot de phyla, klassen en
taxa van lagere rang in het plantenrijk.
Duidelijk blijkt uit de hier gevolgde gedachtegang, dat de moderne plantensystematiek de oorsprong van een in verschillende
taxa herhaald optreden van gelijkvormige organen (of eigenschappen van allerlei aard) poogt te doorgronden: of dit verschijnsel
voortkomt uit een phylogenetische verbondenheid dan wel als een
ontstaan de novo, een anagenesis dus, moet worden geïnterpreteerd;
e
n deze zienswijze sluit dus nauw aan bij die van WARDLAW. Het
komt mij voor dat een toepassing van deze gedachten kan leiden tot een veelzijdiger waakzaamheid wat betreft mogelijkheden
ei
i verder doorzicht wat betreft het werkelijke verloop der evolutie,
" e grote samenhang, dan te voren.
Tijd en plaats zou ik te kort doen als ik geen slotwoord toevoegde aan mijn beschouwingen betreffende de plantensystematiek over
de
positie van deze wetenschap in de Landbouwhogeschool.
Dat de studie der systematische botanie van nature aan de
landbouwhogeschool zich thuis mag voelen, volgt onmiddellijk
Uit haar oorsprong, uit de aanhef van mijn betoog. Maar gewicht e r argumenten zijn te vinden in onze tijd en samenleving, die in
sne
l tempo moet streven naar veelzijdigere, betere en overvloedig e plantaardige producten. Het onvervangbaar aandeel dat de
Plantensystematiek daarin heeft, uit zich vooral in de kennis die
2l
J bundelt en beschikbaar stelt, de hanteerbaarheid van het plan^nrijk die zij mogelijk maakt, de velden van vruchtbaar onderzoek
^ e zij voor anderen helpt ontdekken en openen, de inventarisatie
uie zij levert van de natuurlijke taxa. Zo dit al ruimschoots voldoende mag heten voor een waardevol arbeidsterrein binnen de
oelstellingen der Landbouwhogeschool, daarnaast valt wat het ontwijs aangaat, uit mijn uiteenzettingen af te leiden dat de planens
ystematiek in haar moderne vorm naar haar aard voert tot een
Zo
_brede en veelzijdige kennis der planten als geen andere botaniz e wetenschap beoogt.
Aan het einde van mijn rede gekomen wil ik in de eerste plaats
^tjn eerbiedige dank uitspreken aan Hare Majesteit de Koningin
0or
mijn benoeming tot hoogleraar aan de LandbouwhogeSc
hool.
"fijne Heren, Leden van het Bestuur der Landbouwhogeschool,
roeven wees ik er op dat de plantensystematiek zich van nature
ttde Landbouwhogeschool thuis voelt. Deze constatering had mis^ en e e n wat theoretisch uiterlijk. Het vervult mij met grote
^nkbaarheid, d a t d e P r a k t ijk de theorie ten volle ondersteunt. Gij
t besloten de plantensystematiek en -geografie, in overeenstem-
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ming met de sterke groei van en steeds talrijker relaties tussen deze
wetenschappen en de huidige samenleving, door twee hoogleraren
in de Landbouwhogeschool te doen vertegenwoordigen. Mag ik
mij veroorloven te zeggen, dat deze in het Nederlands Hoger Onderwijs unieke situatie, dat dit initiatief, volmaakt past in de beste
tradities der Landbouwhogeschool? Sedert 5 jaren ben ik nu aan
de Landbouwhogeschool verbonden. Vele malen heb ik een
beroep op U gedaan en evenzovele malen heb ik bemerkt, hoe mijn
pleidooien voor de tak van botanisch onderzoek, die mij was toevertrouwd, door U met begrip en belangstelling werden
ontvangen. Het zg. „Afrika-project" kwam met Uw volledige instemming en hulp als een sectie binnen het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie tot stand. Het werd een nieuwe, goed
onderscheiden administratieve eenheid, die een gezonde groei
toont, aangemoedigd door Uw krachtige steun. Daarnaast getuigen velerlei verbeteringen tevens van Uw bereidwilligheid de ontplooiing der plantensystematiek aan de Landbouwhogeschool duurzaam te bevorderen. Ik moge U verzekeren dat ik alles wat in mijn
vermogen ligt zal inzetten, om Uw vertrouwen ten volle waardig
te zijn.
Het is mijn ouders niet vergund geweest deze dag te mogen
beleven. Terugdenkend aan vroeger jaren, aan het onvergetelijk
goed dat zij voor mij deden, en hoe beslissend zij hebben bijgedragen aan mijn geestelijke vorming, zou ik hen thans zielsgaarne hebben gedankt.
Mijnheer de Rector Magnificus, Hooggeleerde de Jong,
Ik wil niet ontkennen, dat ik mij, nu enige jaren geleden, niet
geheel en al zeker voelde, dat de wensen en behoeften der plantensystematiek, die ik geloof te moeten bepleiten, te Wageningen zonder veel voorbehoud zouden worden erkend en gesteund. Deze onzekerheid is voorbij en ik heb over die onzekerheid wel eens berouw gevoeld, als door Uw snelle hulp en volledig begrip het mogelijk bleek, bij herhaling, belangrijke en degelijke voortgang t e
maken bij de verdere uitbouw van de activiteiten van een productief Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie. Voor UW
rustige en weloverwogen, uiterst efficiënte en doortastende steun
wil ik U thans gaarne van harte en oprecht danken.
Hooggeleerde Venema,
Weinig woorden mogen strekken om te zeggen wat ik, aan
denkend, op het hart heb. Ruim vijf jaren heb ik nu dagelijks S3;
men met U gewerkt en ik spreek dus uit ervaring. Welnu, ik kan ta*}
geen aangenamere, geen betere vorm van samenwerking inden-
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ken. Over allerlei zaken denkt Gij, gelukkig, heel anders dan ik,
maar over onze wetenschap en over de toekomst van ons Laboratorium zijn wij het gloeiend eens. Het vooruitzicht dat wij, in nauw
Wederzijds begrip, het Laboratorium verder zullen vormen en doen
groeien vervult mij met grote vreugde. Van mijn warme erkentenjkheid voor hetgeen Gij voor mij hebt willen doen zal ik nimmer een geheim maken.
Zeergeleerde Beumée,
De systematische en geografische plantkunde der tropen is in de
landbouwhogeschool vele jaren aan U toevertrouwd geweest. De
schade in de oorlogsjaren aan het Laboratorium toegebracht, hebt
gn met bekwaamheid en vasthoudendheid helpen herstellen, de
°Pbouw der collecties werd met succes door U ter hand genomen,
" e doorwrochte grondslagen voor het onderwijs, die Gij hebt gee
gd, bleven als een getuigenis van Uw tegelijkertijd brede en gedetailleerde kennis, na Uw vertrek als mijn voorganger, achter,
aarne spreek ik hier openlijk mijn blijvende waardering uit voor
net
waardevolle werk, dat Gij hebt verricht.
Hooggeleerde Stomps,
Reeds eerder heb ik van deze plaats getuigd dat ik de jaren waarin
*konder Uw leiding, door Uw colleges en excursies, mij als botanie s heb ontwikkeld, met blijvende dankbaarheid in mijn herinnerm
g behoud. Ik acht het een voorrecht één van Uw leerlingen te
Hooggeleerde Lam,
Toen ik op Uw verzoek, zes jaren geleden, het onderwijs in de
ysternatiek en morphologie der Angiospermen aan de Rijksuniv
ersiteit te Leiden ter hand nam, was dit niet anders dan de voortg i n g en intensivering van een hartelijke samenwerking, die reeds
^ ar en tussen ons bestond. Aan mijn taak te Leiden is thans een einüe
gekomen. Ik weet evenwel dat ik op Uw blijvende belangstelling
^ Uw zo waardevolle adviezen, evenals vroeger, zal mogen blijven
e
kenen en dit vervult mij met grote vreugde.
"ooggeleerde van Steenis,
Ook U heb ik reeds vroeger van deze plaats mijn grote erken^hjkheid betuigd. Het werk voor de Flora Malesiana samen met
, *in de jaren te Buitenzorg en daarna in Nederland verricht,
ee
ft mij verder geschoold. Uw vérstrekkende encyclopedische kenls
t ) ' Uw toewijding aan de botanie en Uw zorgvuldige kritische
e
nadering der problemen, zijn voorbeelden waarvan ik zeer veel
mogen leren, en ik houd ze in dankbare herinnering.
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Dames en Heren Hoogleraren,
Het voorrecht in Uw midden opgenomen te zijn weet ik op hoge
prijs te stellen. Velen van U leerde ik reeds kennen en dit geeft
mij volop aanleiding tot de verzekering niet alleen, dat ik mijnerzijds met inzet van mijn beste krachten met U samen hoop te mogen werken tot verdere bloei der Landbouwhogeschool, maar ook
het vertrouwen dat ik bij mijn eigen werk en werkzaamheid op
Uw goede raad en voorlichting zal mogen rekenen.
Dames en Heren, Leden van de Staf van het Laboratorium voor
Plantensystematiek en -geografie,
Een actieve en zich ontplooiende instelling stelt aan het personeel hogere eisen dan een ambtelijk bestaan in gelijkmatig evenwicht. Het voldoen aan deze hogere eisen veroorzaakt dat ook extra
krachten moeten worden ingezet, maar deze bijzondere prestatie
schenkt ook een gevoel van gerechtvaardigde bevrediging aan wie
dit offer wilden brengen. Gij zijt hiervoor ontvankelijk gebleken
en daarom hoop ik, tezamen met U, krachtig verder te werken aan
de bloei van ons Laboratorium. Nu reeds wil ik U echter danken
voor hetgeen Gij in de laatste jaren al tot stand hebt helpen brengen.
Dames en Heren Studenten,
De plantensystematiek en -geografie zijn voor U takken van wetenschap, die velen Uwer bij Uw toekomstige werkzaamheid in de
praktijk te stade zullen komen en eveneens vormende leervakkenIn de komende jaren hoop ik de systematische en geographische aspecten naast biologische en verdere wetenswaardigheden der
voornaamste wilde en gekweekte gewassen der tropen en Subtropen
met U na te gaan en U zo in aanraking te brengen met problemen,
op de hoogte te stellen van feiten, die degenen onder U, die in wa r '
mere streken een werkkring zullen vinden, van voordeel zullen kunnen zijn. Ik zal er naar streven U allen, naast het verschaffe0
van de vereiste hoeveelheid feitelijke kennis, te doordringen va*1
het besef, dat de studie der plantensystematiek van een bijna onbegrensde veelzijdigheid is en dus ook een veelzijdige belangstel"
ling vereist. Tegelijkertijd hoop ik U te overtuigen dat de „konin
gin der botanische wetenschappen", zoals de plantentaxonomie vve
werd betiteld, haar toegewijde dienaren met steeds nieuwe, steeo
meer boeiende, en steeds diepere problemen rijk beloont.
Ik heb gezegd
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Mijne Heren Leden van het Bestuur der
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Leden van de Wetenschappelijke Staf,
Dames en Heren Studenten,
en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid
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Geachte Toehoorders,

Het wekt zeker geen bevreemding, wanneer de Nederlandse gessocioloog blijk geeft van een meer dan normale belangstelling
°°r de ontwikkeling van de echtscheiding te onzent. Vermoedelijk
al
het echter evenmin bevreemdingwekkend zijn, wanneer die geinssocioloog, die is verbonden aan de enige landbouwhogeschool
innen 's Rijks grenzen, naast grote interesse voor het echtscheiln
gsverloop in Nederland als geheel, bijzondere belangstelling
°ont v °or dit verloop op het Nederlandse platteland. Wanneer wij
a
n ook hie et nunc de aandacht vragen voor een beschouwing over
c
"tscheidingstendenties in 20ste eeuws Nederland, inzonderheid
en
plattelande, dan zal dat waarschijnlijk vrijwel niemand ernstig
Ve
rba 2 e n .
n

L>e critica der vaderlandse gezinssociologie, die onlangs de Nederdse sociologen opriep tot het geven van meer aandacht aan de
c
htscheidingsproblematiek, deed een alleszins gerechtvaardigde op0e
P klinken. 1 Weliswaar is ons land, echtscheidingssociologisch
^sproken, geen volledig onbekend terrein, maar de sociaal-wetenC a
PPelijke kennis, over de echtscheiding te onzent vergaard, is
jOch zeer beperkt. 2 Naar het lijkt, kan onder gebruikmaking van
^ e t beschikbare sociologische instrumentarium nog heel veel aan
et
hcht worden gebracht omtrent de ontwikkeling en de achteran
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gronden van de echtscheiding in modern Nederland. Hierbij zij
onmiddellijk aangetekend, dat, ondanks de door verschillende
schrijvers geleverde bijdragen, het Nederlandse platteland, echtscheidingssociologisch beschouwd, tot op het huidige moment voor
sociologenkring en breder publiek volslagen terra incognita bleef.
Uiteraard beziet de empirische socioloog de echtscheiding met
andere ogen dan de theoloog, de ethicus, de jurist of de psychiater.
Zijn benadering van dit fenomeen onderscheidt zich naar bedoeling
principieel van die der overige juist genoemde wetenschapsbeoefenaars. Die benadering is nl. agnostisch, d.w.z., dat de socioloog zich
poogt te onthouden van een zedelijke beoordeling der waargenomen
echtscheidingsontwikkeling. Om misverstand te voorkomen: hij
tracht zich daarvan te onthouden als socioloog, niet als mede verantwoordelijk burger. Dat betekent, dat hij, hoewel daarvan in zijn
wetenschappelijke beschouwingen niet getuigend, misschien een
zeer duidelijk persoonlijk-ethisch standpunt t.a.v. de echtscheiding
inneemt. Waarom gaat het hem dan, wanneer hij zich beroepshalve
met het verschijnsel echtscheiding bezig houdt? Het antwoord op
deze vraag kan zeer kort worden geformuleerd.
De echtscheidingsfrequentie loopt naar gelang tijd en plaats opvallend uiteen. Een oppervlakkig waarnemen is voldoende om dit
te kunnen constateren. De socioloog nu baseert zijn onderzoekingen
naar de echtscheiding, hoezeer die onderling ook in karakter mogen
verschillen, altijd op deze kernprobleemstelling: kan het echtscheidingsniveau als uitdrukking van tijdelijk-plaatselijke huwelijksonbestendigheid worden benaderd en laat zich na zulk een benadering
vaststellen, welke de oorzaken zijn van dit niveau? In feite is de
bepaling of benadering van het echtscheidingsniveau als uitdrukking van tijd- en plaats-gebonden huwelijksonbestendigheid nauwelijks als wetenschappelijke activiteit aan te merken. De onthulling
van echtscheidingsoorzaken heeft echter deze bepaling of benadering tot logische en chronologische voorwaarde. Overigens zij er op
gewezen, dat de socioloog doorgaans grote moeilijkheden op zijn
weg vindt, wanneer hij dit echtscheidingsniveau zo nauwkerig mogelijk zoekt te benaderen. 3 Zelfs wegen deze moeilijkheden hem i n
menig geval niet minder licht dan die, welke hij in het stadium van
verklaring ontmoet.
Uit het voorgaande moet reeds begrepen zijn, dat onze nog volgende opmerkingen zich steeds zullen bewegen rond de vraag, welke
wijzigingen zich in deze 20ste eeuw in het echtscheidingsniveau i°
Nederland als geheel en inzonderheid ten plattelande voordeden en
welke oorzaken voor die veranderingen verantwoordelijk lijkenWanneer wij te dien aanzien enig nieuws te berde zouden brengen»
dan is dit — het moge niet onvermeld blijven — dankzij vooral het
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Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. Niet alleen
deed het C.B.S. eind 1958 een tweetal uitvoerige publicaties het
licht zien, die voor ons onontbeerlijk waren, maar het stelde eveneens een omvangrijk archiefmateriaal te onzer beschikking.4
Laat ons nu komen tot een analyse van de beschikbare gegevens.
^ e algemeen-Nederlandse situatie hebbe allereerst de aandacht.
In vergelijking met verschillende andere Westerse landen is het
echtscheidingsniveau in Nederland aan het begin van deze eeuw
Vr
ij laag. Ook in die tijd reeds hebben onder de Europese landen
Oenemarken en Zweden, onder alle Westerse landen de Verenigde
Staten een relatief zeer hoog niveau. Waar bevindt Nederland zich
vandaag in de rij van Westerse landen, die echtscheiding als een
le
gale vorm van huwelijksontbinding kennen? 5 Het echtscheidingsniveau te onzent ismomenteel zeker significant veel lager dan in de
Yerenigde Staten, Denemarken, Oostenrijk en Zweden; het is stelx
g ook lager dan bijv. in West-Duitsland, Joegoslavië, Zwitserland
^ Finland. Waarschijnlijk is het tevens lager dan in Engeland en
Noorwegen, maar tegenover dit alles staat, dat het iets hoger is dan
j 1 * België en Schotland. In het totaalbeeld van het Westen is Nederand een land, waar het echtscheidingsniveau, èn aan het begin der
ste
eeuw, èn kort na het midden dezer eeuw, betrekkelijk laag is.6
yan alle bruikbare methoden is de zgn. kohorten-methode de
Principieel meest geëigende voor een bepaling van het echtscheiln
gsniveau als uitdrukking van huwelijksonbestendigheid. Wil
me
n deze methode volgen voor de bepaling van het veranderde echt"-uetüingsniveau hier te lande in de loop der 20ste eeuw, dan stuit
nien evenwel op twee onoverkomelijke moeilijkheden.7 Noodgedwongen h ee f t men, gegeven het verlangen tot zo nauwkeurig mogelijke benadering van het gewijzigde niveau, een andere weg te
»aan dus. Het reisdoel blijft nogal vaag van contouren nu, maar de
°cht kan desalniettemin voldoening schenken. Onder de practisch
e
gaanbare wegen is die, volgens welke het aantal echtscheidingen
P e r jaar wordt uitgedrukt in tienduizenden van de in hetzelfde
J a r bestaande huwelijken, zeker de beste. Wanneer deze weg wordt
Sekozen, komt, om te beginnen naar voren, dat het echtscheidingslv
eau i n Nederland in 1957 weliswaar ongeveer 3 maal hoger ligt
n ui 1900, maar in eerstgenoemd jaar nog niet de helft bedraagt
a
n het in 1946 bereikte niveau. De niet-socioloog, die nog gemeend
°cht hebben, dat hier te lande de huwelijkscontinuïteit bij het
e
.ven der echtgenoten steeds verder werd aangetast, zal door kenl
sname van deze gegevens van zijn dwaling zijn teruggekomen.
T
° t het begin der jaren 30 verandert het echtscheidingsniveau te
n
° *ent op een weinig opvallende wijze. In enkele jaren doet zich in
er
v gelijking met de direct voorafgaande een lichte daling voor, maar
0or
het overige vindt er een stijging plaats, welke vrij regelmatig
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verloopt. Dat onmiddellijk na de eerste wereldoorlog het echtscheidingsniveau een ogenblik nogal hoog is, zowel in vergelijking met
voorgaande als met navolgende jaren, zal geen toeval zijn. Kennelijk
hebben de oorlogsomstandigheden hun uitwerking niet gemist. Op
de invloed van de oorlog op het huwelijksleven komen wij echter
nog terug. De stijgingstendentie in het echtscheidingsniveau, die
zich tot en met 1931 voordoet, slaat, vermoedelijk vooral, doordat
de diepe economische depressie zich gaat doen gevoelen, in 1932
vrij scherp om in haar tegendeel. De daling van het echtscheidingsniveau houdt echter niet langer aan dan tot en met 1935. Opnieuw
gaat de lijn opwaarts, doch nu slechts gedurende een tweetal jaren.
De opgang dezer 2 jaren wordt volledig uitgewist door de neergang
van de lijn in 1938, '39 en '40. In juist bezet Nederland is het echtscheidingsniveau zeer waarschijnlijk nauwelijks hoger dan in het
Nederland van 1925. Naar onze mening hebben oorlog en bezetting
op het echtscheidingsniveau deze merkwaardige invloed gehad, dat
zij het tegelijkertijd verhoogden en verlaagden. Het is waar, dat
tijdens de bezetting zich spoedig een niveauverhoging manifesteert,
maar in de jaren tussen '40 en '45 moeten relatief vele huwelijken
mislukt zijn, die, waren de omstandigheden normaal gebleven, niet
zouden zijn mislukt. Uit de groep dezer tijdens de oorlog mislukte
echtverbintenissen blijven er vele voorlopig formeel voortbestaan,
omdat dezelfde oorlog, die hen deed mislukken, hun gerechtelijke
ontbinding verhindert. Zo vindt het echtscheidingsrecord van 1946
een goed deel van zijn verklaring. Het is, dunkt ons, vooral uitdrukking van noodgedwongen uitgestelde scheiding, die eindelijk haar
beslag kon krijgen. Hoe het zij, na 1946 zet — men zou kunnen zeggen: met een eenparig vertraagde beweging —een daling van het
echtscheidingsniveau in, die in haag beginjaren zeer spectaculair isIn 1957 is het echtscheidingsniveau in Nederland nauwelijks hoger
dan in 1937, dus 20 jaren voordien. Zal de trend zich in dalende
richting blijven voortzetten, mogen wij een omslag er in verwachten
of staan wij aan het begin van een fase, waarin het echtscheidingsniveau nauwelijks aan verandering onderhevig is? De vraag mag
hier worden gesteld, maar een antwoord wagen wij niet te gevenDoor de mens zelve is de toekomst altijd open. Dit laat zich in elk
geval moeilijk betwijfelen.
Globaal werd aangegeven, welke veranderingen zich in het echtscheidingsniveau hier te lande voordeden. Daarbij werd gewezen
op factoren van een kortere werkingsduur, die mede deze veranderingen bepaalden. Als zulke factoren werden met name genoemd
economische crisis en oorlog. Over hen moge nog het één en ander
worden opgemerkt. Niet alleen in Nederland was de crisis der jaren
30 een factor, die echtscheidingsbelemmerend werkte. Generaliserend, kan worden gesteld, dat economische crisis altijd een krachtige echtscheidingsbelemmerende factor lijkt te zijn. Daarmede wi
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echter niet gezegd zijn, dat zulk een crisis zou bijdragen tot een versteviging van de echtelijke band. Of zij dat al of niet doet, laat zich
bij de huidige stand der sociologische wetenschap niet beantwoorden. Het is niet te vermetel waarschijnlijk om te veronderstellen,
dat een sterke daling van de welstand der bevolking wel leidt tot een
substituering van de juridisch openstaande echtscheidingsmogelijkheid. De zgn. kwaadwillige verlating wordt wel de echtscheiding van
" e arme man genoemd. Helaas hebben wij geen gegevens over het
aantal verlatingen onder wisselende economische omstandigheden,
loch het zou ons geenszins verbazen, wanneer zou blijken, dat tijdens laagconjunctuur weliswaar het echtscheidingsniveau daalt,
maar het aantal verlatingen zonder daarop volgende scheiding toeeemt. Over de invloed van de oorlog op het echtscheidingsniveau
eiden wij reeds, dat deze tweeledig is. Dat die invloed groot is, waneer een land de oorlog niet slechts als toeschouwer aanziet, maar
el
r ondergaat, mag wel als vaststaand worden beschouwd. In ieder
?.. heeft de tweede wereldoorlog aanmerkelijk meer tot huweijksdesorganisatie bijgedragen te onzent dan de economische crisis
v
an de jaren 30 deed.
Wet is mogelijk door een meer micro-sociologisch gerichte benaering op te helderen, welke factoren met kortstondiger werkingsUl
*r mede aansprakelijk zijn voor de kleinere verschillen, die zich
an
jaar op jaar in het echtscheidingsniveau in 20ste eeuws Nedern
d voordoen. Deze verschillen en de daarvoor aansprakelijke facoren geven wij hier echter geen verdere aandacht. Op dit moment
lr
U-eresseert ons uitsluitend de grote lijn in de echtscheidingsont^iK-keling te onzent. Crisis en oorlog, die op die grote lijn kennelijk
e
°-uidende invloed uitoefenden, zijn op te vatten als weliswaar
rachtige factoren, maar met, zoals gezegd, een kortstondiger weriiigsduur. Zijn daarnaast wellicht andere krachtige op het echtscheiln
gsniveau inwerkende invloeden aan te wijzen, wier werkzaameid gedurende het gehele beschouwde tijdvak aan de orde was?
, l e n w ij het goed, dan is dat het geval. Wordt ni. de invloed van
enbare factoren met kortstondiger werkingsduur uitgeschakeld,
an
blijft niettemin de tendentie van stijging van het nationale echtÇneidingsniveau bestaan. Wij geloven daarom, dat de saecularisale
> de romantisering van het huwelijk, de vrouwenemancipatie, de
pandering der gezinsfunctie en de gezinsindividualisatie invloeden
l n
J , die durend de echtscheiding in modern Nederland in de hand
W §ewerktWanneer wij min of meer ideaal-typisch de invloed van elk dezer
s
drachtig veronderstelde factoren trachten te schetsen, dan moge
en algemene opmerking voorafgaan. Gewezen dient er dan op te
°rden, dat deze invloeden —maar daarin verschillen zij in feite
l e t Va
n de factoren crisis en oorlog — eer een conditionerende dan
e
e n Ver
oorzakende werking hebben gehad. Hun uitwerking was
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deze, dat de echtscheiding vergemakkelijkt werd, niet, dat de huwelijksontbinding noodzakelijkerwijs veelvuldiger ging voorkomen.
De polemicus is bijna immer een man, die de werkelijkheid bewust of onbewust versimpelt. Er zijn nu mensen, die, polemiserend
tegen de toename van het aantal echtscheidingen in de moderne
wereld, in deze toename slechts de manifestatie blijken te kunnen
zien van het door hen intens verfoeide zgn. moderne materialisme.
Deze stelling is niet alleen te simpel, haar ontbreekt tevens enige
kern van waarheid. De moderne echtscheidingsproblematiek mist
ieder kenmerk, dat het gerechtvaardigd maakt, haar te interpreteren
als een uitvloeisel van materiële baatzucht. Wel moet worden aangenomen, dat de verstrekte gerichtheid van het denken op het „Diesseitige", welke zich gemakkelijk als een belangrijke tendentie in
onze hedendaagse cultuur laat aantonen, het indienen van een echtscheidingsaanvraag voor velen minder zwaar heeft gemaakt. De
groeiende saecularisatie deed ongetwijfeld ook hier te lande het
huwelijk, vanuit de belevingswereld der partners benaderd, steeds
meer tenderen naar een tussen-menselijke relatie, los van Goddelijke bedoelingen. Slechts beleefd als een band, die louter mensen
aangaat, is het huwelijk begrijpelijkerwijs eerder een prooi van ontbindende invloeden dan in het geval, waarin het ervaren wordt als
ook een verbintenis, die, volgens Gods wil, tijdens het leven der
partners onverbreekbaar is. Het zou van geestelijke blindheid g e '
tuigen, wanneer de echtscheidingsbevorderende invloed van de xa.oderne „diesseitige" mentaliteit werd ontkend. In ieder geval heeft
deze steeds wijder verbreiding vindende mentaliteit het aan de echtelijke partners gemakkelijker gemaakt om, wanneer zij in elkander
geen bekoring meer vermogen te vinden, de stap naar de rechtszaal
te zetten. Toch zal vooral de gelovige mens de betekenis, die de saecularisatie heeft voor het sinds vroeger dagen toegenomen echtscheidingsniveau, licht sterk overtrekken. Deze factor is een factor, maar
één onder verschillende andere en bij een poging tot objectieve benadering ontkomt men er niet aan, de gezamenlijke invloed dezer
andere factoren als zeer beduidend te gaan zien. Het is uitgesloten
hen ieder op zichzelve binnen dit kader meer dan vluchtige aan'
dacht te geven. Hopelijk spreekt uit hun zeer globale aanduiding»
welke hierna volgt, voldoende hun betekenis.
De huwelijkssluiting in vroeger dagen was normaliter het begin
van een duurzame integratie der beide betrokken personen, doen
van een integratie, die veel meer situationeel dan subjectief-emO"
tioneel was bepaald. Onderlinge economische afhankelijkheid maa
vooral een materiële afhankelijkheid van de vrouwelijke partne
jegens de mannelijke, emotionele en andersgeaarde krachtige bin
ding aan de traditioneel denkende verwanten en anderen, alsoo
spoedig noodzakelijke zorg van man en vrouw beide voor een grote
aantal kinderen zijn slechts enige der huwelijksintegrerende facto
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ren van toentertijd. Waardoor dan ook, in de 20ste eeuw neemt het
aantal „Neigungsehen", subjectief geïntegreerde huwelijken dus,
snel toe, zosnel zelfs, dat het subjectief geïntegreerde huwelijk vandaag de dag hier te lande wel het normale type mag heten. De huwelijksband wordt aanzienlijk frequenter dan voordien aangegaan
°p basis van een „geheiligde dwaasheid", die, achteraf bezien, in
veel gevallen nog niet zulk een dwaasheid blijkt te zijn geweest,
m
aar die ook nooit het kenmerk bezat van geheiligd zijn in de godsdienstige zin van het woord. Wel echter lijkt het juist, deze „geheiligde dwaasheid" van menige erotisch-romantische verhouding,
Waaruit vandaag het huwelijk resulteert, als pseudo-religieus te bestempelen. Want hoe is het menigmaal? Toch zeker zo, dat alleen
m
e t deze bijzondere ander het leven waard lijkt, verder geleefd te
Worden. Deze ander alleen beantwoordt aan de hoog gespannen
er
otisch-romantische verwachting, welke bij menigeen door toedoen
y
an de modern-Westerse sociaal-culturele ontwikkeling werd geWekt.Hoog isaan het begin van het huwelijk de verwachting, jegens
de partner gekoesterd, in het hedendaagse Westen niet zelden gespannen. Zo hoog, dat, het geldende maatschappelijk patroon in
aanmerking genomen, de naastenliefde, welke naar haar wezensaard
°°k de onvolmaakte ander kan aanvaarden, krachtig werkzaam
"loet zijn, wil, wanneer — geleidelijk of plotseling —de gewoonm
enselijke beperktheid van de echtelijke partner duidelijk wordt,
j*et huwelijk een bevredigende voortzetting kunnen vinden. Een
huwelijksband van uitsluitend romantisch karakter — en deze komt
Momenteel ook te onzent niet zo zeldzaam voor — bindt sterk, maar
gemakkelijk tè sterk om te blijven binden.
Misschien is ook de huidige maatschappij nog een samenleving,
gedomineerd door mannen. Maar, indien dit waar zou zijn, dan was
0c
h in de man: vrouwverhouding der 19de eeuw de positie van de
an
veel meer dominant dan heden ten dage. De 19de eeuwse
rouw had, maatschappelijk gesproken, een beperkt toekomstperspectief. Zij bereidde zich van kinds af aan voor op de taak van huisf
ouw, hopend meestal, dat ook voor haar eens het echtgenote en
m
oeder zijn zou blijken te zijn weggelegd. Dat deze hoop niet altijd
ln
vervulling ging, is waarschijnlijk één der krachtigste impulsen
geweest tot het ontstaan van een beweging voor de emancipatie van
e
vrouw. Tegen het einde der 19de eeuw krijgt het feminisme vat
Pvelevrouwelijke geesten. Destrijd voor gelijkberechtiging in poli. ' sociaal en economisch opzicht heeft o.a. dit resultaat, dat voor
vrouw de deur van de beroepsschool, na eerst voor haar op een
^ier te zijn gezet, wijd open gaat. Zo is het mogelijk geworden, dat
e m
°derne vrouw in menig geval het huwelijk ingaat, na voordien
e
economisch onafhankelijk te zijn geweest. Niet alleen was deze
ouw trouwens voor haar huwelijk economisch onafhankelijk, zij
"eende aan die onafhankelijkheid ook een stuk zelfgevoel. Indien
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nu, wat dikwijls gebeurt, haar huwelijk met zich meebrengt, dat de
beroepsfunctie van vóór het trouwen wordt opgegeven, dan kunnen zich bij deze vrouw gemakkelijk gevoelens van onbehagen en
onbevrediging vastzetten. De opgaaf, louter huisvrouw te zijn
frustreert, terwijl de grond der optredende frustratie het individu
zelf verborgen kan blijven. Treden deze gevoelens van onbevrediging, die onherroepelijk afbreuk doen aan de echtelijke harmonie,
inderdaad op, dan is er voor de vrouw in kwestie het wenkend perspectief van werken buiten huishouding en gezin. Ongeacht echter
of deze bijzondere gevoelens van frustratie optreden, de vrouwelijke
echtgenoot van vandaag heeft doorgaans veel meer dan die van vroeger de mogelijkheid om het bij een durend onbevredigende huwelijksverhouding op scheiding te laten aankomen. Zij heeft immers
ook als gescheiden vrouw in de moderne wereld zeer behoorlijke
economische perspectieven.
Grof geschematiseerd betrof de vroegere huwelijks- en gezinsfunctie vooral de zorg voor het dagelijks brood, de voortplanting
en de opvoeding, maar betreft de moderne gezinsfunctie allereerst
de koestering, de bevrediging van wederzijdse sterk subjectief-emotionele behoeften. Het laatste strookt overigens geheel met de toegenomen erotisering en romantisering van het huwelijk. Men verwacht als partners in wezen veel meer van elkander dan in het verleden. De moderne huwelijks- en gezinsomstandigheden maken het
evenwel tegelijkertijd veel moeilijker dan vroeger het geval was om
aan het emotioneel appèl van de ander gehoor te (blijven) geven.
Hoeveel meer immers dan eertijds leeft het individu door de aard
van het werk en interesse in werelden, die voor de andere huisgenoten zintuigelijk en mentaal gesloten blijven. Dat, ondanks een ge^
groeide behoefte tot subtiel-emotionele communicatie, de „taal
van de ander niet meer wordt verstaan, is geen louter academische
mogelijkheid.
In de vorige eeuw liggen huwelijk en gezin in vrijwel alle milieus nog gevangen binnen een institutionele hiërarchie. Echtelijk
disharmonie ontgaat de kring van familieleden en/of buren zelden
of nooit. Deze kring voelt zich, volgens de geldende normen, geroepen nauwlettend te waken, dat, desnoods onder veronachtzaming
van de bij partners levende gevoelens, de huwelijkscontinuïteit
wordt verzekerd. Van verschillende plattelandsgebieden is zelfs bekend, dat daar physiek geweld niet werd geschuwd, indien huwelijkspartners weigerachtig bleven om, na een ernstig en klemmend
maanwoord, de echtelijke vrede, althans voor het oog, te herstellenDoor verschillende oorzaken, waarop wij elders uitvoerig ingingen»
is een situatie ontstaan van verregaande feitelijke en zedelijke vrijheid voor de huwelijkspartners om samen van hun huwelijk datgen
te maken, wat zij er zelf van kunnen maken. Veel meer dan voordien
zijn zij in staat een huwelijkssfeer te scheppen, die strookt met hun
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beider aard en aanleg, maar daarmee zijn 2 tegengestelde mogelijkheden gegeven: het huwelijk als een, naar persoonlijk beleven, onschatbaar grote rijkdom, maar ook het huwelijk als een op een moment niet langer te verdragen kwelling.
Wij zijn ons ten volle bewust, dat de gegeven schets van de achtergronden der sinds het begin dezer eeuw toegenomen echtscheidingsfrequentie, ook macro-sociologisch gewaardeerd, voor gegronde critiek vatbaar is. Het zal nog veel studie vergen voor verscheidene beoefenaars der sociale wetenschappen in Nederland, voor en
a
leer de ontwikkeling van het verschijnsel echtscheiding te onzent
Vri
j volledig kan worden doorzien. Wanneer de hiervoor geuite gedachten evenwel op vruchtbare wijze mede de richting van nauwkeurig verder onderzoek zouden kunnen bepalen, dan hebben wij
genoeg reden tot een tijdelijke wetenschappelijke bevrediging.
In hoeverre is het Nederlandse platteland verantwoordelijk voor
net veranderd echtscheidingsniveau jn Nederland als geheel? Wij
willen op deze vraag geen antwoord geven, alvorens zeer in het kort
e
nebben duidelijk gemaakt, op welke gegevens dit antwoord berust. Het is gebaseerd dan op een zeer tijdrovende bewerking van
sta
tistisch materiaal, dat, inzoverre gepubliceerd, niet in een zodani
ge rangschikking is neergelegd, dat er onmiddellijk mee zou kunnen worden geopereerd. Als platteland zijn door ons opgevat die 670
gemeenten, welke door het C.B.S. in 1956 terecht nog als landelijk
w
erden beschouwd.8 Men zal zich kunnen voorstellen, dat wij er
de voorkeur aan zouden hebben gegeven, ook de ontwikkeling in
^ e gemeenten, welke tot enig moment tussen 1900 en 1956 een landelijk karakter hadden, maar sindsdien tot het niet-platteland zijn
gaan behoren, te volgen. De practische bezwaren, dit te doen, waren
°°ralsnog te groot evenwel. Een andere beperking, waaraan niet
e
°ntkomen viel, is deze, dat het echtscheidingsniveau der bewuste
P'attelandsgemeenten slechts kon worden benaderd via een methoe
>Welke meer nog dan de bepaling van het aantal echtscheidingen
P e r 10.000 bestaande huwelijken het gevaar van verkeerde schatting
ln
zich bergt. Deze methode is het uitdrukken van het absolute echtSc
neidingscijfer in duizenden van het absolute bevolkingscijfer. De
gevolgde methodiek, hoewel verre van ideaal zijnde, waarborgt nietemin, dat concludes kunnen worden verkregen, die meer dan louei h
^ 7P o t h esen zijn.
yij achten het verantwoord, op basis van het omvangrijke stal
stische materiaal te poneren, dat in de jaren vóór de tweede we, doorlog het echtscheidingsniveau op het Nederlandse platteland
je tendentie vertoonde, steeds verder onder dat van overig Neder^ an d te blijven. Deze vooroorlogse tendentie pleit voor de juistheid
an
de algemeen bekende, want steeds opnieuw gehoorde stelling,
at
de moderne echtscheidingsproblematiek eigenlijk alleen een
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stedelijke problematiek zou zijn. Ergens na '40 echter gaat er iets
gebeuren, dat deze stelling zo niet aantast, dan toch voorwerp van
verantwoorde twijfel maakt. Het echtscheidingsniveau ten plattelande ligt nl., nadat het tussen 1900 en 1940 mettertijd verder verwijderd raakte van het niveau in overig Nederland, tussen 1951 en
1955 kennelijk dichter bij het laatste dan aan het begin dezer eeuw.
Deze ontwikkeling, die overigens in de naaste toekomst nog nauwkeuriger dient te worden bestudeerd, geeft steun aan een theorie,
waarop hierna zij ingegaan.
Wordt gezien naar de realiteiten, die stad en platteland in het
verleden waren en ook zelfs vandaag nog zijn, dan bezitten zij elk
een aantal voor de socioloog onthullende kenmerken van tegengestelde aard. In een ander verband hebben wij vrij uitvoerig bij deze
kenmerken stilgestaan. 9. Van deze algemene sociaal-culturele verschillen tussen land en stad zij hier alleen nog dit gezegd, dat zij hun
doorwerking en uitdrukking ook vinden in de aard der huwelijksverhouding. Het karakter van plattelandssamenleving en -cultuur
werkt in de hand, dat ten plattelande een hu\ve\i]ksconservatismt
standhoudt; de aard van het stadssamenleving en -cultuur stimuleert, dat in de stad daarentegen een huwelijksprogressivisme krachtig gelding krijgt. Wanneer wij spreken van huwelijksconservatisme
tegenover huwelijksprogressivisme, dan doen wij er wellicht goed
aan, kort toe te lichten, wat wij onder één en ander precies verstaanAls huwelijksconservatisme vatten wij dan op dat handelen der individuen in en tegenover het huwelijk, dat bijdraagt tot een huwelijksverhouding, welke sterk overeenkomt met de huwelijksverhouding der voorgaande generaties. Als huwelijksprogressivisme beschouwen wij een handelen in en tegenover het huwelijk, waardoor
wordt bijgedragen tot het ontstaan van een huwelijksverhouding»
die sterk afwijkt van de verhoudingen uit het verleden.
De gedachte, dat de landelijke en de stedelijke maatschappijvorrfl
resp. huwelijksconservatisme en -progressivisme zouden oproepe*1'
leidt wat de moderne Nederlandse situatie betreft tot de conclusie»
dat op het platteland het echtscheidingsniveau lager was en bleet
dan in de steden. Meer ni. dan de stad moet het platteland het normerende beeld van een verleden, waarin echtscheiding eigenlijk ais
een ernstig vergrijp jegens de „natuurlijke" orde gold, met zich me e
zijn blijven dragen. Meer ook dan de Nederlandse stedeling mpe
de Nederlandse plattelander zowel door de huwelijksverwachting
als door de huwelijkssituatie gevrijwaard zijn gebleven voor de g e '
dachte, dat de aangegane echtverbintenis een volledige mislukkin 0
was geworden. Hoe het zij, de statistische gegevens bevestigen, da
het echtscheidingsniveau op het Nederlandse platteland ook in o
2de helft van de 20ste eeuw nog altijd bijna de helft lager is dan i°
de steden en half-steden.
De onderhavige theorie over het verschil in echtscheidingsniveau

669
tussen stad en platteland, die — het moge met nadruk nog worden
gesteld —bepaald niet inhoudt, dat het echtscheidingsniveau ten
plattelande altijd en overal lager zou zijn dan in de stad, is nog niet
m
haar volledigheid in het licht gesteld. 10 Landelijk huwelijksconservatisme tegenover stedelijk huwelijksprogressivisme is een kernPunt in deze theorie, maar zij bevat nog een ander kernpunt ook.
" i t is, dat het huwelijksconservatisme ten plattelande in een dynamische maatschappij sterker zal zijn, naarmate het platteland minder deel heeft aan de algemene maatschappelijke ontwikkeling. Van2e
lfsprekend kan dit ook zo worden gesteld, dat in een dynamische
Maatschappij het huwelijksconservatisme van het platteland zwakker
2a
l zijn, naarmate dit platteland meer deelneemt in de totale maatschappelijke ontwikkeling. Wat nu weer de Nederlandse situatie
aangaat, is het onmiskenbaar, dat in de loop der jaren 30 het contac
t tussen stad en land aanmerkelijk is geïntensiveerd, anders gejogd: de participatie van het platteland in de moderne dynamiek
betekenend is toegenomen. Een reeks aanwijzingen daarvoor laat
2lc
h zonder enige moeite geven. In het licht van de summier weergegeven theorie is het dan ook allerminst onbegrijpelijk, dat het
tatistisch onderzoek leidde tot de conclusies, welke door ons werden
getrokken aangaande de ontwikkeling van het echtscheidingsniveau
ten
plattelande in vergelijking met dat in overig Nederland vóór
eri
na 1940.
Wij menen, dat de theorie in kwestie van grote betekenis zou
unnen zijn bij het verder onderzoek naar de ontwikkeling van de
^htscheiding op zowel het Nederlandse platteland als op dat buiten
e
nationale grenzen. De validiteit dezer theorie wordt nl. niet aleen gesuggereerd, dat zij de echtscheiding op het platteland als geeel begrijpelijk maakt, maar ook die in de verschillende delen van
et
Nederlandse platteland. Wij willen op dit laatste nog een ogenbll
k ingaan.
Wanneer er een stadsmilieu is, dat huwelijkswijzigend werkt en
aar tegenover een plattelandsmilieu bestaat, dat huwelijksconserer
end werkt, dan kan daar aan worden toegevoegd, dat in samenan
g met variërend sociaal-cultureel isolement in verschillende plat. an dsgebieden het huwelijksconservatisme van verschillende intenlte
it moet zijn. Dat plattelandsgebied, dat sociaal-cultureel het verst
an
de stad staat, zal het krachtigst het landelijk huwelijksconservas
«ie demonstreren; dat gebied, dat sociaal-cultureel het meest met
e
stad overeenstemt, zal het minst het landelijk huwelijksconsera
tisme tot uitdrukking brengen. Overduidelijk blijkt nu, dat de
Çhtscheidingsontwikkeling gedurende de 20ste eeuw in de diverse
Pa ttelandsregionen te onzent strookt met deze gedachte.
ZaV • • l a t e n n a ' c i J f e r s t e n o e m e n ' m a a r w e l i s t°t goed begrip noodeli
jk, op te merken, dat aan de ontwikkeling van de echtscheid.
m
g op het 20ste eeuwse Nederlandse platteland een niet te ver-
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waarlozen aantal gemeenten part noch deel heeft gehad; dat een
ongeveer even groot aantal daarin nauwelijks deel heeft gehad; dat
een grotere categorie vrij beperkt voor deze ontwikkeling aansprakelijk is te stellen; en, dat een weer niet te verwaarlozen aantal
relatief sterk bijdroeg tot de verhoging van het echtscheidingsniveau
ten plattelande. Het zal ons worden vergeven, dat wij ons niet in
staat achten in detail te verklaren, waarom gemeente A iets meer tot
de verhoging van het echtscheidingsniveau bijdroeg dan gemeente
B en gemeente C juist iets minder dan gemeente D. Stellen wij echter die gemeenten tegenover elkander, waar nooit of alleen bij zeer
hoge uitzondering echtscheiding voorkwam en waar dit integendeel
relatief zeer frequent het geval was, dan worden wij geconfronteerd
met plattelandssamenlevingen van duidelijk verschillend type.
De gemeenten, waar echtscheiding niet of nagenoeg niet is voorgekomen, kenmerken zich door relatief gering deelhebberschap aan
de moderne maatschappelijke dynamiek en hun godsdienstige signatuur is zonder uitzondering dogmatisch-christelijk. Die gemeenten,
waar echtscheiding zeer frequent is voorgekomen, participeren
daarentegen intensief in deze dynamiek en de godsdienstige opvattingen der bevolking lopen er zeer uiteen. Door welke bijzondere
redenen dan ook is in de eerste groep van gemeenten het traditionele sociaal-culturele patroon, dat zich bijzonder kwalijk met echtscheiding vedraagt, in zijn kern gehandhaafd gebleven. In de tweedegroep van gemeenten heeft dit traditionele patroon vrijwel geheel
plaats gemaakt voor een complex van waarden en een netwerk van
sociale verhoudingen, die zeer veel gemeen hebben met cultuur- en
samenlevingspatroon van de moderne Nederlandse steden.
Onze beschouwingen over echtscheidingstendenties in modern
Nederland, inzonderheid ten plattelande, mogen niet veel lang e r
duren. Ook al hebben verschillende zeer interessante aspecten nog
in het geheel geen aandacht gekregen, het betoog dient langzamerhand te worden afgerond.
Wij hebben ons beziggehouden met een onderwerp, dat in de
Nederlandse sociologie tot dusverre niet de belangstelling heeft g e '
kregen, welke het verdient. De sociologen hier te lande hebben no 0
ruimschoots de mogelijkheid, onderzoek te doen naar de ontwikte"
ling van de echtscheiding binnen onze nationale grenzen, speciaa
naar deze ontwikkeling op het Nederlandse platteland. Als onz
voordracht dit besef zou hebben versterkt, dan zou ons voornaamst
oogmerk verwezenlijkt zijn. De verruiming van het wetenschappebj
inzicht garandeert weliswaar niet, dat het menselijk welzijn zal vf°r'
den verhoogd, zelfs niet, dat het, inzoverre bereikt, onverkort bewaard zal blijven. Het kan evenwel moeilijk worden betwijfeld, da
de mens temeer kans heeft, zijn aspiraties te bevredigen, naarrna
hem een duidelijker en juister beeld voor ogen staat van de facto-

671
ren, waarvan deze bevrediging afhankelijk is. Al overschat de socioloog de practische betekenis van zijn onderzoekingen niet, hij mag
het vertrouwen blijven bezitten, dat zijn studie van de echtscheiding
lr
* stad en land de preventie van modern huwelijksongeluk mede
kan dienen.
Zeer Geachte Toehoorders,
Gekomen aan het eind van mijn openbare les, zij het mij vergund, allereerst jegens Hare Majesteit de Koningin mijn eerbiedige
dank uit te spreken voor mijn benoeming tot lector.
WijneHeren Leden van het Bestuur der Landbouwhogeschool,
" a t U mij hebt willen voordragen tot benoeming in deze functie
aan de hogeschool, die in de laatste zes en half jaar zoveel voor mij
ls
gaan betekenen, zie ik als een blijk van een groot vertrouwen,
° r U in mij gesteld. Uiteraard voel ik mij door dit vertrouwen
gestreeld, maar dit niet alleen. Ik verbind er ook de conclusie aan,
at ik een verplichting heb te vervullen, die veel van mijn energie
al vergen. Het is bijzonder moeilijk, tegelijkertijd een behoorlijk
cademisch docent en een redelijk wetenschappelijk onderzoeker
e 2l
jn. Nog moeilijker ishet echter, bovendien te zijn belast met de
odanige opbouw van de gezinssociologie in een sterk natuurwetenchappelijk georiënteerd milieu, dat dit sociologisch specialisme
aa
r de min of meer algemene erkenning verkrijgt, er te passen.
a

nes en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Wetenschappelijk gevormd buiten de sfeer der agronomie, gelukt
et
mij veelal niet, de echte Wageninger, zo deze zijn eigen taal
Preekt, ver te volgen. Dat neemt niet weg, dat het contact, hetwelk
met de echte Wageningers onder U reeds mocht hebben, mijn
iKveld heeft verruimd in het belang van onze Wageningse weten^.. a P SDe oefening. Wanneer mij dit voor een goede vervulling van
x
jn functie nuttig lijkt, zal ik niet schromen, U, agronomen en
let-agronomen, om adviezen te blijven vragen, ondanks het ontr
eken van een onmiddellijk verband tussen Uw en mijn werk. Ik
hoef U nauwelijks te zeggen, dat ik mijn opname in Uw korps,
1e
en erekorps is, als een groot voorrecht beschouw.
0o

ggeleerde Kruijt, Groenman en Oldendorff,

ik

0nder

de waarheid geweld aan te doen, kan ik uitspreken, dat
«ujn docenten aan Utrechts oude universiteit zonder uitzondek?g d a n k verschuldigd ben. Onder deze docenten bent U drieën
1e
chter aan wie ik het meest dank. Niet altijd ontmoet de student
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in de leermeester van bijzonder niveau tevens de begrijpende en
meelevende ander. Elk Uwer was voor mij een sterk aansprekend
leermeester en een helper, waarop viel te bouwen. Het is niet in de
laatste plaats door Uw toedoen, dat ik mij met „Utrecht" zal blijven
identificeren.
Hooggeleerde Hofstee,
Wanneer U iets verfoeit, dan is het het geestelijk exhibitionisme.
Uw toorn riskerend, spreek ik toch uit, wat mij op het hart ligt. Gedurende de laatste zes en half jaar was de verhouding tussen U en
mij — zo voel ik het tenminste aan — vergelijkbaar met die tussen
een pleegvader en een pleegzoon. De dieptepsychologie nu stelt,
dat de verhouding van de zoon tot de vader altijd ambivalent zou
zijn; de genegenheid concurreert met de afkeer. Zonder twijfel is
deze constatering juist, zoals ook de constatering juist is, dat de moderne tijd de tijd zou zijn van de vadermoord. Meer dan ooit in het
verleden wordt de vader bewust beleefd als de belemmering voor
de broederschap, waarnaar wordt gehunkerd. Is het verantwoord
evenwel, het vaderschap als wezensvijandig jegens de broederschap
te zien? Jean Lacroix geeft hierop een antwoord, dat, dunkt mij, het
enig juiste is. Vaderschap en broederschap, zegt hij, staan in noodzakelijk onderling verband; de zoons zijn slechts broers, omdat zij
zoons van dezelfde vader zijn; en deze is pas vader geworden, nadat
hijzelf zoon is geweest. Het mysterie van het vaderschap is —nog
steeds volgens Lacroix —,dat alles, wat de zoon ontvangt, niet diens
afhankelijkheid, maar zijn onafhankelijkheid vermeerdert. Voor Uw
wetenschappelijk „pleegvaderschap" over mij, dat overigens nog
steeds voortduurt, kan ik, want U oefende het uit in de ware geest,
slechts dankbaar zijn. Het heeft mijn streven naar wetenschappelijke
broederschap nimmer belemmerd en het versterkte mijn onafhankelijkheid.
Hooggeleerde Visser, Hooggeleerde Den Hartog, Zeergeleerde V(W
Leeuwen,
In het belang van de Landbouwhuishoudkundige studie moet d e
samenwerking met U in dezelfde mate, als in de afgelopen jaren
het geval was, blijven bestaan. Ik moge echter nog uitspreken, dat
ik onze coöperatie niet alleen gaarne zie duren, omdat zij ten bate
van de studie is. In het door het werk ingegeven contact kwam allengs sterker het persoonlijk element naar voren. Het is niet onaannemelijk, dat dit in het toekomstig functioneel contact zijn gelding
zal blijven behouden. Het is daarom, dat ik niet louter en all e e n
om der wille van onderwijs en wetenschap hoge prijs stel op voortzetting van het gemeenschappelijk werk.
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Dames en Heren Studenten,
Het is een goede gewoonte, dat een pas benoemd academisch docent de studenten konde doet van zijn voornemens inzake de wijze,
waarop hij hen denkt tegemoet te gaan treden. Wat mij betreft is
het echter niet wel mogelijk, die gewoonte te volgen. Ofschoon door
mijn benoeming tot lector mijn officiële status binnen het hogeschoolverband is gewijzigd, blijf ik dezelfde colleges, die ik reeds
enkele jaren gaf, geven aan voorlopig dezelfde studenten. Deze vrij
kleine groep van landbouwhuishoudkundigen en zgn. toehoorders
Weet, dat ik, inzoverre het om de colleges gaat, er naar streef, de
zelfwerkzaamheid van de student tijdens deze coleges te bevorderen.
Als mijn waarnemingen van het groepsgedrag juist zijn, dan is dit
lr
i den beginne voor zowel student als docent uitputtende streven
alleszins juist. Het lijkt nl., dat de wetenschappelijke vorming van
de student veel meer is gebaat met deze zelfwerkzaamheid dan met
het uitsluitend in eigen woorden en binnen de grenzen van het
ei
gen begrijpen schriftelijk vastleggen van het door de docent betoogde. De groep weet voorts, dat ik steeds bereid ben, desgevraagd
n
aar vermogen te adviseren en te helpen bij het optreden van studieproblemen. Zij weet tenslotte, dat ik in de relatie student : docent
meer zie dan een zuiver functionele betrekking, maar, dat ik ieders
persoonlijke vrijheid te belangrijk acht om deze aan te tasten door
het „creëren" van zgn. „warm-menselijke verhoudingen".
Diegenen onder U, die in de naaste toekomst mijn colleges zullen
gaan volgen, zullen dan vermoedelijk mijn opvattingen over het
eollegeuur en de verhouding tot de student buiten dat collegeuur
n
iet veranderd vinden. Ik hoop van harte, dat zij zonder uitzonderin
g de vakken, die ik doceer, niet alleen zullen volgen, omdat het
^erplichte vakken zijn. De vraag naar mensen met tegelijkertijd een
pieper inzicht in maatschappelijke vraagstukken en een wezenlijke
elangstelling voor deze problemen is nog steeds groter dan het
a
anbod.
Ik heb gezegd.

) Zie: Dr. H. M. in 't Veld-Langeveld: „ O p weg naar een Nederlandse gezinssociologie"
^ociologi s c h e Gids,jg. 5, blz. 277 e.V.).
J Tevergeefs zal men zoeken naar enige meer omvangrijke sociologische studie over de
^scheiding in Nederland. Wel zijn door sociologen artikelen over de echtscheiding genreven, maar deze laten zich in één adem noemen. Zij, die zich met het Nederlandse
^ e 'yks- en/of gezinsleven bezighielden in uitvoeriger studies, hebben, zoals eigenlijk vans
preekt, een kleiner of groter aantal alinea's aan de echtscheiding binnen onze grenzen
°ev"ijd. Opvallend is echter, dat de beschouwingen steeds betrekking hebben op het vnl.
r net
C.B.S. bijeengebrachte statistische materiaal. Hoewel onmisbaar materiaal, is dit
t °
be
Paald ontoereikend voor het verkrijgen van het wenselijke inzicht. De gescheidenen
2°*
n
f »in de volheid huns persoons" in het onderzoek moeten worden opgenomen, wil de
1l n
g van de echtscheidingsoorzaken voldoende diep zijn.
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) Vrijwel altijd is de socioloog in deze aangewezen op de officiële statistieken. Deze geven
echter menigmaal slechts zeer ruwe aanwijzingen van het werkelijke niveau. Cijfers, verkregen volgens de zgn. Kohortenmethode (zie: voetnoot 7),staan alleen bij uitzondering tot
zijn beschikking.
*) Het C.B.S. kan niet genoeg lof worden toegezwaaid wegens de publicatie in 1958 van
„Typologie van Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad" en „Echtscheidingen in
Nederland, 1900-1957".
6
) In een aantal Roomskatholieke landen, zoals Spanje, Italie en Ierland, behoort de
echtscheiding nog steeds tot de onmogelijkheden.
*) Deze uitspraak steunt op statistische gegevens uit verschillende bron. Voor een internationale vergelijking van de „crude divorce rates" voor dejaren 1948-1956 raadplege men
het „Demographic Yearbook, 1957", uitgegeven door de Verenigde Naties.
') The onderscheiden zijn absolute en relatieve echtscheidingscijfers. Het behoeft geen
betoog, dat de absolute cijfers, die niets meer weergeven dan het aantal echtscheidingsgevallen binnen verschillende groepen in een bepaalde periode of binnen eenzelfde groep in
verschillende perioden zeer weinig zeggen omtrent de verschillen in de huwelijksduurzaamheid naar gelang plaats oftijd. Een niveauvergelijking van enige nauwkeurigheid wordt niet
eerder bereikt dan nadat de absolute cijfers gerelateerd zijn aan andere gegevens. In de
praktijk komt men volgende „typen" van relatieve echtscheidingscijfers tegen: 1) echtscheidingen per 1000van de in hetzelfde jaar gesloten huwelijken, 2) echtscheidingen per 1000 van
de in hetzelfde jaar bestaande bevolking, 3) echtscheidingen per 1000 van de in hetzelfde
jaar bestaande huwelijken, 4) echtscheidingen per 1000 van een bepaalde huwelijksjaargangTegen het type, onder 1) genoemd, is nogal wat in te brengen. Tussen de in een bepaald
jaar plaatsvindende echtscheidingen en de in datzelfde jaar gesloten huwelijken bestaat toch
geen enkel verband! Tegen het type, onder 2) vermeld, isaan te voeren, dat vanjaar tot jaar
of van groep tot groep het aantal huwelijken per 1000 van de bevolking aanmerkelijk kan
verschillen. Het is echter bruikbaarder dan het eerste. Tegen het relatieve echtscheidingscijfer, onder 3) genoemd, is als bezwaar naar voren te brengen, dat van tijd tot tijd en van
groep tot groep de samenstelling der huwelijken sterk uiteen kan lopen. Als gemeenlijk de
gemiddelde huwelijksduur bij scheiding 6jaar is, dan kan het zijn, dat in het ene geval veel
meer huwelijken bestaan, welke 6 jaar hebben geduurd, dan in het andere geval. Stellig i s
hetrelatievecijfer, dat het aantal scheidingen per 1000 van een huwelijksjaargang (KohorteJ
aangeeft, dan ook de zuiverste indicator van het echtscheidingsniveau. Dat wij er hier niet
mee opereren konden, vindt eigenlijk reeds voldoende verklaring in het feit, dat het C.B.!>slechts voor een gering aantal jaren cijfers beschikbaar heeft, welke volgens de Kohortenmethode zijn verkregen. Had het C.B.S. echter een berekening gemaakt voor een veel groter
aantaljaren, dan nog zou het ernstige bezwaar zijn blijven bestaan, dat recentere huwelijks'
jaargangen hun „ware gezicht" nog niet in voldoende mate hebben kunnen „tonen".
8
) Zie: „Typologie van Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad". Overigens rnog
hier nog een enkele opmerking worden gemaakt over dat deel van deze openbare les, da
op het platteland betrekking heeft. In dit deel zijn verschillende „stellingen" naar vorenëe't
bracht, zonder dat gegevens zijn aangevoerd, die hen waarmerken. Deze „nalatigheid
heeft twee oorzaken. In de eerste plaats liet de tijd niet toe om zulke gegevens te biede
zonder elders de beschouwing te „amputeren". In de tweede plaats - en dit isde voornaams
oorzaak van het bespeurbaar tekort - ligt het in de bedoeling, binnen afzienbare tijd over «
echtscheiding ten plattelande een tamelijk uitvoerige studie te publiceren. De geïnter
seerde zal daarin o.m. nauwkeurige gegevens aantreffen over de echtscheidingsomvang v
jaar op jaar in alle 670 onderzochte plattelandsgemeenten.
*) Zie:G.A.Kooy, soc.drs.:„Stad enplatteland ineen veranderende wereld" (Landbou
huishouden, no. 6,jg. 9) en Dr. G. A. Kooy: „Veranderingen ten Plattelande" (brochu >
uitgegeven door de Gelderse Maatschappij van Landbouw, 1958).
l0
) Het laat zich denken, dat opeen gegeven moment het echtscheidingsniveau indeste
juist wegens hun „huwelijksprogressivisme", lager is dan op het omringende platteland.J-*
zou bijv. het geval kunnen zijn in een maatschappij met een traditioneel hoog echtscheiding
niveau, in wier steden een nieuw ethos ingang vindt.

42.GRENZENENRAAKVLAKKENVANHET
AGRARISCHRECHTIN
ACHTERGEBLEVEN GEBIEDEN
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE RECHTS- EN STAATSWETENSCHAPPEN VAN DE
NIET-WESTERSE GEBIEDEN AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 26 NOVEMBER 1959 DOOR

M R . D R . A. H. B A L L E N D U X

Mijne Heren Leden van het Bestuur van de
Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij allen,
die door Uw aanwezigheid bij deze plechtigheid blijk geeft van Uw belangstelling.
Zee

r geachte Toehoorders,

Wanneer ik deze voordracht aanvang met Uw aandacht te verkeken voor enkele beschouwingen omtrent de omtrek, inhoud en
a
ard van het agrarisch recht, dan is dit niet op de eerste plaats uit
er
bied voor een oude traditie. Eerder moet de reden daarvan woren
gezocht in het feit, dat door gezaghebbende beoefenaars van dit
udtevak in woord en geschrift op deze punten zeer uiteenlopende
menin
g e n zijn verkondigd.
ln
deze omstandigheden — zo althans kwam het me voor —mag
o al g e e n volledig credo, dan toch een beginselverklaring worden
e
rwacht van hem, die geroepen is het agrarisch recht aan deze
geschool te onderwijzen.
Niet ten onrechte werd het nog kort geleden gekenschetst als
^ n der jongste takken van het recht, die als gevolg van de algel j ^ e n e i ging tot specialisatie, aanspraak maakt op zelfstandigeid.i) f j e t i s ^j-halve Gok j n Westerse landen een betrekkelijk
| s n g leervak. Zelfs in Nederland, dat waarschijnlijk het eerste land
st f 5 W e e s t w a a r een leerstoel voor het agrarisch recht werd ingeeen ^ e e f t h e t ~~a l t h a n s a l s leervak —een geschiedenis van niet
^ s ten volle vijftig jaar achter de rug. In Duitsland, waar de landbouwwetenschap vroeger tot ontplooiing kwam, werd niettemin
perste leeropdracht voor dit vak eerst gegeven in 1928.2)
°g in 1954 klaagde SAVATIER erover, dat in Frankrijk het agra-
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risch recht zich nog steeds niet in een burgerlijke staat mocht verheugen. 3 )
Neemt men kennis van de omschrijving, die door de eerste
Nederlandse hoogleraar in het agrarisch recht, COHEN, van zijn leervak werd gegeven, ni. „de economische en juridische vraagstukken,
die met de landbouw in verband staan", 4 ) dan zal men deze moeilijk anders d a n uiterst vaag k u n n e n noemen. Geen wonder is het
dan ook, dat 17 jaar later MINDERHOUD verklaarde, dat een aldus omschreven agrarisch recht grote overeenkomst vertoonde met de algemene landhuishoudkunde, zoals deze toen te Wageningen werd
onderwezen. 5 )
Omstreeks dezelfde tijd geeft COHEN echter een nieuwe definitie
van zijn leervak. H e t wordt dan teruggebracht tot een „beschouwing van de rechtsinstellingen, die de beheersching van den grond
betreffen", wat — zo zegt COHEN — geenszins inhoudt, dat daarbij de
economische zijde der agrarische instellingen buiten beschouwing
mag worden gelaten. 6 ) I n hoeverre de economische vraagstukken,
die met de landbouw in verband staan, dan toch weer wel tot het
studieterrein van het agrarisch recht moeten worden gerekend,
blijft echter onuitgesproken.
Van juridisch standpunt gezien levert deze nieuwe omschrijving,
vergeleken met de oude, zowel een niet verantwoorde inperking
als een ongewenste uitbreiding van gebied op.
Enerzijds wordt daardoor het agrarisch recht vermagerd tot
grondenrecht, anderzijds wordt dit grondenrecht niet beperkt tot
gronden bestemd voor de landbouw, 7 ) waardoor het organisch
verband tussen het agrarisch recht en de landbouw doorbroken
wordt. Wel vindt men dit verband tot uiting gebracht in de omschrijving, die twee latere hoogleraren in het Nederlands agrarisch
recht ( C H . F. POLAK en SAMKALDEN) daarvan geven, ni. „le droit
q u i se porte sur le sol utilisé à des fins agricoles, sur les produits et
sur les personnes q u i sont ou seront occupées dans 1' agriculture". 8 )
Mede blijkens een rede door professor C. H . F. POLAK onlangs uitgesproken bij de oprichting van de Vereniging voor Agrarisch
Recht, rekent hij tot de veelsoortige problemen van dit recht o.mde boswet, de natuurbeschermingswetgeving, het onteigeningsrecht
en de vestigingswetgeving ten aanzien van middenstandsbedrijv e n
in de dorpen, onderwerpen waarvan men zich wellicht met enig e
grond kan afvragen in hoeverre zij bij uitsluiting betrekking heb"
ben o p landbouwgronden, producten en personen werkzaam in de
landbouw. Anderzijds blijkt weer niet, dat een plaats wordt ing e '
r u i m d aan onderwerpen als het jacht- en het visserijrecht, die door
andere schrijvers tot het terrein van het agrarisch recht worden
gerekend.9)
De onzekerheid omtrent wat wel en wat niet tot het gebied
van dit recht behoort wordt er stellig niet m i n d e r o p als men de
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literatuur verschenen in de ons omringende landen raadpleegt.
..Par droit rural" — zo leert de Juglart — „on entend communément
| ensemble des règles applicables aux biens et aux personnes vivant
à la campagne".10)
Alsof hij gedwongen ware geweest deze en niet een juistere en
ln
ieder geval een zorgvuldiger omschrijving van zijn studievak te
kiezen, merkt hij op, dat zij geen recht doet wedervaren aan de belangrijkheid en de rol van het landbouwbedrijf, waaraan hij een
geheel boekdeel wijdt. Dat het agrarisch recht van de Juglart's conceptie verder bestaat uit een willekeurig samenraapsel van onderwerpen, waarin het moeilijk is organische samenhang te ontdekken,
o'ijkt uit het tweede deel van zijn boek, waarin hij het „droit rural
special" behandelt. Daartoe blijken dan te behoren onderwerpen
als
de toelaatbaarheid van weddenschappen bij paardenrennen,
Politiemaatregelen ten aanzien van loslopende dieren en het voor de
ranse landbouw blijkbaar belangrijke vraagstuk van de verantoordelijkheid van de organisator van stierengevechten voor het
even en de gezondheid van de stierenvechter en de toeschouwers.
Niet minder uiteenlopend zijn de standpunten ingenomen door
kgeleerden omtrent de vraag, of het agrarisch recht al dan niet
en autonome tak is van de rechtswetenschap met eigen karakter,
an Nederlandse zijde schijnt men het deze aanspraak te ontzeggen
11
Wordt erop gewezen, dat het niet wenselijk zou zijn te trachten
et te ontwikkelen tot een zelfstandig specialisme met eigen rechts"guren. ")
daartegenover staat, dat door een aantal buitenlandse juristen,
angevoerd door de op de voorgrond tredende Franse hoogleraar
^ V ATIER,I2) op goede gronden het bestaan wordt bepleit van een
leuw autonoom agrarisch recht met geheel eigen karakter. Het is
°°rts opmerkelijk, dat ook in Griekenland krachtige stemmen op2fn;.^ a t e e n oplossing der huidige problemen slechts mogelijk
. 2l jn door de invoering van een systematische agrarische wetge' n g in zuiver agrarische geest, zoveel mogelijk neergelegd in een
Zon
derlijk agrarisch wetboek.13) Opmerkelijk, omdat daar nog
ort geleden (in 1948) een gloednieuw, naar Duits modöl gebootst
^gerlijk wetboek werd ingevoerd.
en
analoog standpunt wordt ingenomen door KLÄSSEL,14) vol» ns w j e kgj. Tj u i t s agrarisch recht zich heeft ontwikkeld tot een
onderlijke tak van de rechtswetenschap, die overeenkomt met het
.^ X P ..Agrarpolitik in der Volkswirtschaft". Deze laatste toevoeg confronteert ons echter met een ander punt van ernstig mel a n ff V e r s c n i l> namelijk de grenslijn tussen het agrarisch recht en de
abouweconomie of zoals men in Wageningen bij voorkeur zegt,
^ndhuishoudkunde.
^ °k de landhuishoudkunde — althans in haar huidige gedaante
een nog prille wetenschap, wier inhoud onbepaald is en waara
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van op verschillende tijden en plaatsen zeer uiteenlopende omschrijvingen zijn gegeven.15) Dit verklaart waarom de ene auteur van
oordeel is, dat de landhuishoudkunde zich „niet altijd" aan de beoefening der landbouw-economische politiek kan onttrekken, 16 ) een
ander, dat zij „niet wars" is van het adopteren van landbouwpolitieke beschouwingen,17) terwijl een derde het standpunt inneemt,
dat de landbouwpolitiek een belangrijk onderdeel der landbouweconomie is, en wel zo belangrijk, dat de in het Duits geschreven
literatuur deze laatste veelal aanduidt met „Agrarpolitik". 18 )
Het isdan ook begrijpelijk, dat MINDERHOUD destijds op deze zelfde plaats getuigde niet in staat te zijn de grens te trekken tussen de
landhuishoudkunde en het agrarisch recht. Voor een andere hoogleraar in de landhuishoudkunde, TIMMER, blijkt deze grensafbakening daarentegen niet de minste moeilijkheid op te leveren. Naar
zijn mening behoort het agrarisch recht geen zelfstandig bestaan
als landbouwwetenschappelijk studievak te leiden. Als leervak aan
een landbouwhogeschool —zo zegt TIMMER —heeft het zich restloos op te lossen in het onderwijs in de landbouweconomie, landbouwsociologie, bedrijfsleer en methodiek der landbouwvoorlichting. Doet het dit niet — men kan zich dat ook te Wageningen voor
gezegd houden — dan ontbreekt er iets aan de wijze van behandeling dezer vakken.19)
Hoe beknopt dit overzicht van meningen uiteraard moest zijn,
toch was het voldoende om ons in kennis te brengen met een agrarisch recht, dat zich vereenzelvigt met de algemene landhuishoudkunde, één dat overeenkomt met landbouwpolitiek, één dat niets
meer dan grondenrecht inhoudt en nog een ander, dat als afzonderlijk studievak geschrapt behoort te worden van de collegerooster
van elke landbouwhogeschool.
Wie ondanks deze laatste uitspraak er niet van overtuigd is, d a t
het vak agrarisch recht op de meest systematische en vruchtbare
wijze wordt onderwezen door het te verdelen in een aantal onsamenhangende fragmenten, die op „natuurlijke wijze ter sprake
dienen te worden gebracht bij een half dozijn andere vakken, z al
in elk geval moeten erkennen, dat noch de inhoud, noch de orfltrek, noch het karakter, ja zelfs niet de naam van dit leervak oo*
maar bij benadering vaststaan.20)
Voor de beoefenaar van het niet-Westers agrarisch recht is ne,.
voorts van belang, dat de tot dusverre besproken opvattingen bij
al hun verschillen één punt gemeen hebben, namelijk dat Z1J
weinig geschikt zijn om als uitgangspunt te dienen voor de studj
van en het onderwijs in het agrarisch recht der onderontwikkeld
landen, waartoe nog steeds het grootste deel van de niet-Westers
gebieden moet worden gerekend. De mij deze middag toegemeten
tijd laat niet toe op dit punt in te gaan.
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Overigens zou men mij de vraag kunnen stellen, welk praktisch
nut zulk een bespreking zou kunnen hebben in een land, dat een
lange en respectabele traditie op het gebied van het tropisch agrarisch recht achter zich heeft liggen. Is dan dit recht in wat men
thans achtergebleven gebieden noemt, zo essentieel verschillend
van dat van het voormalig Nederlands-Indië, dat het noodzakelijk
2011
zijn het te benaderen langs andere lijnen dan die daar zo lang
en
zegenrijk zijn gevolgd? Noemde niet een groot man als VAN
"OLLENHOVEN onze agrarische politiek daar „loffelijk" en „vrij van
smet"?2i) Staken onze kennis en behandeling van bevolkingsrechen n
iet gunstig af bij wat andere koloniale mogendheden hebben
e
zien gegeven?22) Gaarne geef ik vooral dit laatste toe in een tijd
Va
n domme verguizing van ons voormalig koloniaal beleid en moet
overigens erkennen, dat er vaak een grote fundamentele overeen° m s t is tussen het adatrecht van Indonesië en dat van andere ache
rgebleven gebieden, bijv. het gewoonterecht der negers in
Afrika.23)
Men verlieze echter niet uit het oog, dat het vooroorlogs agraisch wettenrecht in Indonesië zich in hoofdzaak groepeerde om
w
ee polen: het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor
e
t Westers grootlandbouwbedrijf en het bewaren van het gronda
Pitaal der inheemse bevolking.24)
. *n hoofdzaak hield de ambtelijke agrarisch jurist in Indonesië
lc
n dan ook bezig met het ontwerpen en vooral het interpreteren
an
dit omvangrijke wettenrecht, al mag niet worden voorbijgelen
> dat er in de latere jaren enige activiteit begon te ontluiken
P het gebied, dat men thans landhervorming pleegt te noemen.
" e t opsporen en beschrijven van adatrechten op grond en water
n
de schier eindeloze strijd tegen „de moeder van de allerwiebe"dste rechtswiebeling", de „Domeinverklaringen", uitgevonden
°or deze ambtelijke agrarische juristen, werden dan ook van ane e
„ zijde ondernomen.
Sindsdien is veel veranderd in achtergebleven gebieden. Voorr e T m ° e t i k e r °P wi J zen > d a t d e J u r i s t . die thans nog het agrarisch
cht van onderontwikkelde landen tracht uit te vorsen met bei w r Va-n s t a a t s " e n bijbladen, circulaires, een sterke bril en de
^°dige interpreteerkunde, het risico loopt zich onledig te houden
e een
onvruchtbare bezigheid. Is hij behalve wetboekjurist ook
re '
dat ! S S O c i o l o °g °f slechts een nuchter denkend man — want ook
<j k o m t voor —dan moet hem bij deze arbeid spoedig opvallen
re IT 016 o eli i lce nis, die er thans bestaat tussen het agrarisch wettenden 25\Van m e n i o achtergebleven gebied en dat van Westerse lann "°) Te opmerkelijker is dit waar de grote verschillen op eco1Sch
> sociaal en politiek gebied onmiskenbaar zijn. Ziet men
ecll
e in
t e n ^ wetskennis en tekstexegese niet de enige ware rechtswec
hap en tracht men dit verschijnsel te doorgronden, dan blijkt
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al gauw hoe ontstellend groot in menig onderontwikkeld land het
verschil is tussen wetstekst en recht.
De verklaring van dit feit is niet moeilijk te geven. Verwijt men
in Frankrijk aan de wetgever en de jurisprudentie, dat zij het agrarisch recht steken in een te krap juridisch maatkostuum, van menig
wetgever van achtergebleven landen moet worden gezegd, dat hij
dit recht heeft uitgedost in een weliswaar modern konfektiepak,
Westers van dessin en snit, doch op de groei aangeschaft en daardoor slecht van pasvorm.
Over de Nederlands-Indische agrarische wetgeving moet voorts
nog worden opgemerkt, dat het sterk dynamische karakter, dat
haar ongetwijfeld kenmerkte ten aanzien van het uitheemse grootlandbouwbedrijf, samen ging met een statisch-defensieve of —zo
men wil — conservatieve geest waar het betrof de agrarische problemen van de inheemse samenleving. „Het statisch karakter van
de voorkapitalistische landelijke samenleving" —zo leerde BOEKE,
destijds de autoriteit op dit gebied, —„dient te worden aanvaard,
in tegenstelling met de vrije dynamische ontwikkeling in de kapitalistische sfeer". Erger, het diende te worden aanvaard als „onveranderlijk". 26 ) Dit dogma, meer dan een kwart eeuw met talent
en vooral vasthoudendheid voorgehouden aan talloze NederlandsIndische ambtenaren, heeft waarschijnlijk niet weinig bijgedragen
tot de bestendiging van deze conservatieve geest ten aanzien van de
inheemse landelijke samenleving.
Ik behoef hier nauwelijks te zeggen, dat deze dualistische benaderingswijze, stammend uit een koloniaal verleden, niet past voor
de onafhankelijk geworden achtergebleven landen van deze tijdDe veelvuldige spanningen tussen het agrarisch wettenrecht en d e
rechtspraktijk in deze gebieden heeft ons nl. iets meer te zeggen
dan dat het recht der werkelijkheid eerder een functie is van economische en sociale omstandigheden dan van een juridische ideologie. Zij leggen nl. getuigenis af van het streven der regeringen
dezer landen om de onrustbarende economische, sociale en pol1"
tieke achterstand van de landelijke bevolking met zevenmijlsstappen in te lopen. Stellig zou het niet juist zijn de omvang en de
intensiteit van dit streven naar agrarische vernieuwing af te meten
aan de hand der helaas dikwijls weinig bemoedigende resultatenDe onverbiddelijke noodzaak tot diepgaande agrarische hervorming is inderdaad in vele dezer landen zozeer tot overtuiging g^
worden, beheerst zozeer het denken en handelen, dat zij feitelij
het uitgangspunt van alle landelijke sociale en economische p° n "
tiek is geworden.
Voor de bepaling van de inhoud, de grenzen en het karakter va
het hedendaags agrarisch recht is dit feit van fundamenteel bf*3"^
Wil het op juiste wijze zijn bijdrage leveren tot de verwezenlijk10''
van dit algemene streven naar agrarische hervorming, dan zal he
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niet alleen dynamisch moeten zijn, doch ook zijn arbeidsterrein
niet dit laatste in overeenstemming moeten brengen, of — juister
gezegd — met de hervorming van wat men in Engels sprekende
gebieden onder „land tenure systems" verstaat.
Uiteraard brengt deze conclusie ons niet veel nader tot een doelmatige afbakening van het object van het agrarisch recht, tenzij
het mogelijk zou blijken een bevredigende inhoud te geven aan de
begrippen „land tenure" en „landhervorming". Stellig zou dit niet
het geval zijn als we — zoals bijv. Sir GERARD CLAUSON nog enige
jaren geleden deed — land tenure omschreven als eigendoms- of
gebruiksrecht op land of iets daar tussen in. 27 )
Hierdoor zouden we weer belanden bij een grondenrecht. H e t begrip „land reform" kwam dan immers neer o p het nemen van hervormingsmaatregelen ten aanzien van landbezit en landgebruik. 2 8 )
1en rechte is er echter op gewezen, dat landhervorming, wil zij
doeltreffend zijn, zich dient uit te strekken tot de drie factoren, die
de economische mogelijkheden van de boer bepalen: land, markt
e
n krediet. 2 9 )
Voor een m.i. juister en althans voor d e praktijk in onderontwikkelde landen bruikbaarder opvatting van het begrip „land t e n u r e "
eri
»,land reform" doen wij dan ook goed te rade te gaan bij de literatuur van het land, welks bijna 180-jarige geschiedenis één voortdurende landhervormingsbeweging is geweest; ik bedoel de Veren
i g d e Staten van Amerika. 3 0 ) „Land t e n u r e " is daar uitgegroeid
to
t een veel r u i m e r begrip dan rechten o p grond, nl. „all those arra
n g e m e n t s by wich farmers or others hold or control land a n d that
condition its use and occupancy". 3 1 ) Ook zaken zoals landrente,
coöperatie, krediet enz. moeten daartoe worden gerekend, kortom
a
' zulke sociale, politieke en economische instellingen, die van
invloed zijn op het bezit en gebruik van d e grond. I n dit licht ge2l
en heeft ook „land reform" een veel r u i m e r betekenis, nl. die van
elke georganiseerde actie welke beoogt die wijzigingen te brengen
m
»land t e n u r e " stelsels, welke leiden tot verbetering van de economische, sociale en politieke status van de individuele grondgebruiker en zodoende bijdragen tot de ontwikkeling van het ber o k k e n land.
Het studie- en leervak agrarisch recht van niet-Westerse gebieden,
dat zich van juridisch standpunt bezig houdt met „land t e n u r e " en
an
d h e r v o r m i n g in de zoeven bedoelde zin, vindt naar mijn mening
v
°ldoende scherp —zij het elastisch —afgebakend wat in ieder afzonderlijk geval daartoe moet worden gerekend. Deze soepele begrenzing biedt uiteraard niet te onderschatten voordelen voor een
Zo
uitgebreid gebied van studie, waar een welhaast onbeperkt
aa
n t a l „land t e n u r e " stelsels wordt aangetroffen.
Landhervorming is dan niet een voorbereidende stap voorafgaand
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aan een normale ontwikkeling van het agrarisch recht, zoals wel
eens beweerd is,32) doch een beweging, die de ontwikkeling van
het agrarisch recht van achtergebleven gebieden blijvend richting
geeft.
Tevens volgt uit het voorafgaande, dat het belangrijkste criterium
voor de waardeschatting van een „land tenure system", geen ander
is dan de mate, waarin het in staat blijkt te zijn bij te dragen tot
een spoedige economische, sociale en politieke ontwikkeling van de
landbouwende bevolking.33) Hoezeer in de na-oorlogse jaren de
nadruk is komen te liggen op dit aspect van het agrarisch recht der
onderontwikkelde landen, blijkt vooral uit talrijke publicaties in
het licht gegeven door organen van de Verenigde Naties.
Heeft nu de agrarisch jurist het onderzoek naar de werking van
„land tenure" stelsels over te laten aan de landbouw-econoom of
de landbouw-socioloog en —zoals is gesuggereerd —zich slechts
bezig te houden met het „juridisch consolideren"34) van de uit het
onderzoek door anderen voortvloeiende hervormingsmaatregelen?
Naar mijn mening stellig niet. Zou hem het recht van eigen onderzoek naar de werking van „land tenure" stelsels worden ontzegd,
dan zou hem tevens de mogelijkheid worden onthouden zich een onafhankelijk waardeoordeel te vormen over de agrarische wetgeving
van enig land. Zijn studiegebied zou zich dan — wat het geschreven
recht betreft — vernauwen tot onvruchtbare wetboekjuristerij; zijn
taak ontaarden in die van een „draftsman".
Om de onwenselijkheid van zulk een te beperkte opvatting van
de taak van de agrarisch jurist in het licht te kunnen stellen, is
het nodig thans iets te zeggen over het karakter van landhervorming. Dat dit een cumulatief proces is, is een waarheid waarvan
men zich in achtergebleven landen meer en meer bewust begint te
worden. Veel minder goed realiseert men zich over het algemeen
hoe grillig dit proces zich in de praktijk pleegt te voltrekken. Volmondig dient hier te worden toegegeven, dat in menig geval de bijkomende gevolgen van een wijziging in een bestaand „land tenure'
stelsel uiterst moeilijk of in het geheel niet zijn te voorzien. Aan
de andere kant moet echter ook worden gezegd, dat zelfs in die
gevallen, waarin de causaliteit tamelijk rechtlijnig verloopt, door
de landhuishoudkundige en de wettenjurist vaak nog weinig aandacht wordt geschonken aan het gecompliceerde karakter van dit
proces, zodra dit zich voltrekt op een terrein dat buiten hun onmiddellijke gezichtskring ligt.
Zo'n gebied is bijv. de zich steeds meer ontwikkelende techniek
van het landbouwkrediet in onderontwikkelde landen. Een ieder
die zich daarmee intensief heeft bezig gehouden weet, dat men
nauwelijks een stap op dit glibberige terrein kan zetten zonder te
ervaren hoe juridische, sociologische en economische problemen
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hier met elkaar verstrengeld zijn. Maar ook, hoe weinig bij het nemen van maatregelen om de problemen op elk dezer gebieden tot
e
en oplossing te brengen, rekening pleegt te worden gehouden met
de uitwerking daarvan op verknochte vraagstukken, liggend op
aangrenzend terrein.
De nog steeds niet geluwde controverse omtrent het vraagstuk
van de zekerheidstelling van grond voor landbouwkrediet geeft
daarvan een duidelijk beeld.
In de ogen van de juridisch georiënteerde kredietdeskundige
Zl
jn hypotheek dan wel bijzondere vormen daarvan, zoals het „kredietverband", nog steeds accessoire rechten uitsluitend strekkend
°rn de voldoening van een leenschuld bij voorrang op de verbonden grond te verhalen. Gezien het grote risico, verbonden aan kredietverlening aan de kleine landbouwer, worden zij door hun zakeu
jk karakter en preferentie gezien als een onmisbaar plechtanker
v
oor de institutionele kredietgever.35)
De landbouweconomisch onderlegde bevorderaar van het klein
tendbouwkrediet daarentegen, neemt meestal een afwijzend standPunt in ten aanzien van kredietverlening tegen zekerheidstelling
van grond.
Vele kredietinstellingen — zo waarschuwt bijv. Sir BERNARD BINNS
~~hebben gefaald, omdat zij vasthielden aan de eis van hypothecaire zekerheidstelling. Niet alleen zou deze vorm van zekerheidhelling onnodige belemmeringen aan een ruime kredietverstrek* lri g in de weg leggen, maar ook zou hij niet eens doeltreffend zijn.
Want — zozegt BINNS— vroeg of laat stelt hij iedere agrarische bank
voor het dilemma öf grootgrondbezitter te worden, óf de grond
tegen verlieslatende prijzen te moeten verkopen. Persoonlijke zee r h e i d zou daarom de voorkeur verdienen. 36 ) Ook in de praktijk
"oort men vaak analoge opvattingen verkondigen, vooral ten aanzien van het kortlopend landbouwkrediet.
Welk van beide standpunten is nu juist? Beide, in zoverre men
ee
» eenzijdig standpunt juist kan noemen. Onjuist zijn beide, als
Ifte
n het probleem in breder verband tracht te zien. Zo is het bijv.
ni
et onjuist, dat kredietinstellingen hebben gefaald, omdat hypouecaire zekerheidstelling de grondpeiler van haar uitleenbeleid
Va
s. Maar even gemakkelijk is het gevallen aan te wijzen van kre. le tinstellingen, die te gronde gingen juist omdat ze van dit
Juridisch instituut geen gebruik maakten of konden maken.37)
Zijn sommige banken inderdaad grootgrondbezitter geworden?
e e
^ r, doch mij zijn eveneens voorbeelden bekend van kredietin2 lingen, die op grote schaal hypothecaire zekerheidstelling eisten,
ortder nochtans grootgrondbezitter te worden of ernstige verliezen
u executies van onderpanden te lijden.
Zinl
oos lijkt het me dan ook aan dit op zichzelf niet onjuist feit
e
umateriaal enige andere gevolgtrekking te verbinden dan dat
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hieruit blijkt, dat het gevaar voor eenzijdige benadering van landhervormingsproblemen in de praktijk allerminst denkbeeldig is.
Het demonstreert nl., dat in het ene geval de uitleenpolitiek eenzijdig gebaseerd was op het beginsel van de kredietwaardigheid
van de lener, m.a.w. op de juridische verhaalsmogelijkheid op zijn
vaste goederen, en in het andere op het economisch beginsel van
terugbetalingscapaciteit.
Eerst wanneer de wisselwerking tussen beide principes voldoende
wordt onderkend en geen van beide in de praktijk wordt verwaarloosd, is het mogelijk enerzijds een sociaal gericht en anderzijds
een krediettechnisch verantwoord uitleenbeleid te voeren. Eerst
dan wordt het mogelijk hypothecaire zekerheid voor klein landbouwkrediet te bezigen als waardevol hulpmiddel om inbreuken op
de terugbetalingsdiscipline te voorkomen zonder over te gaan tot
uitwinning van het voor schuld verbonden goed.
En juist deze beide eisen behoren te worden gesteld aan het uitleenbeleid van elke sociaal gerichte landbouwkredietinstelling.
Vooral in onderontwikkelde landen met een zeer dichte bevolking
en een zeer laag welvaartspeil — en dat zijn er helaas nog zeer vele
— is het verstrekken van agrarisch krediet een dermate riskant bedrijf, dat alle middelen moeten worden aangegrepen om wanbetaling door debiteuren te voorkomen. Maar eveneens zal —vooral
daar — een kredietinstelling, die de bevordering van de volkswelvaart beoogt, zich in het algemeen van depossedering van de kleine
landbouwer hebben te onthouden.
Maar — zo zal men allicht; vragen — welk nut heeft dan de eis tot
hypotheekstelling voor klein landbouwkrediet, als deze in beginsel
niet mag leiden tot uitwinning van het verbonden onroerend goed?
Wie niet geheel onbekend is met de na-oorlogse opvattingen omtrent het klein landbouwkrediet in achtergebleven gebieden weet,
dat sociaal gerichte kredietinstellingen er meer en meer toe zijn
overgegaan nieuwe vormen van kredietverlening toe te passen, di e
men pleegt samen te vatten onder de naam „supervised credit".
In hoofdzaak komen deze nieuwe vormen daarop neer, dat de
kredietgever de lener bij overeenkomst een aantal verplichtingen
oplegt boven die van tijdige terugbetaling (en op de naleving daarvan toeziet), welke in het algemeen ten doel hebben de kleine boer
te beschermen tegen een onverstandig gebruik van de hem te verstrekken lening en hem te weerhouden van andere onberaden stappen, die zijn terugbetalingscapaciteit in gevaar zouden kunnen
brengen.
In dit licht bezien is de hypothecaire of soortgelijke zekerheidstelling niet in de eerste plaats een eenzijdig belang van de krediteur, maar eerder een maatregel ter bescherming van het welbegrepen belang van de kleine kredietnemer. Mits op de juiste wijze
toegepast, behoedt zij hem voor overkreditering door derden, aan-
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groeiende verschulding met als gevolg depossedering van zijn
kostbaarst bezit, zijn land, lichtvaardige verkoop of verpanding van
grond en vruchtbomen, enz. Van algemeen landbouweconomisch
standpunt gezien is zij nuttig, omdat zij medewerkt ter voorkoming
van grondversnippering, daar waar dit niet bij de wet is verboden.38)
Uit dit alles blijkt hoezeer een verstandige toepassing van de
hypothecaire zekerheidstelling kan bijdragen tot het in tact houden
van de terugbetalingscapaciteit van de kleine landbouwer en daarmee tevens het zo vaak uit het oog verloren verband tussen het beginsel van kredietwaardigheid en dat van terugbetalingscapaciteit.
Daarnaast heeft hypotheekstelling nog een andere in de praktijk veelal onmisbare functie te vervullen. Hoewel elke kredietinstelling staat of valt met de betalingsdiscipline van haar leners,
^eet iedere kredietdeskundige, dat zij doorgaans de vrucht is van
een moeizaam en vooral langdurig opvoedingsproces, waarbij de
tuchtroede niet kan worden ontbeerd. De meest doeltreffende,
v
aak de enige doeltreffende tuchtmaatregel nu is de executoriale
v
erkoop van voor schuld verbonden land. Behoort hij zelden of
n
°oit te worden toegepast in gevallen van onmacht om te betalen,
Zo
veel te eerder in die van onwil, die —tenzij in de kiem gesmoord —om zich heen plegen te grijpen als een besmettelijke
z
iekte. De waarde van hypotheek ligt dan ook voornamelijk in
haar preventieve werking. Het is ook hier, dat de vrees voor de
gendarme het begin van alle wijsheid is.
Maar — zo kan men vragen —heeft het vasthouden aan de eis
v
an hypothecaire zekerheidstelling dan niet het grote bezwaar, dat
a
Ue kleine pachters en deelbouwers daardoor worden uitgesloten
van krediet? Nu moet al direct worden opgemerkt, dat in onderontwikkelde landen de grenslijnen tussen bezitrecht en vormen van
gebruiksrecht op grond vaak veel vager zijn dan niet-ingewijden
zich voorstellen.39) Men ziet de zaak echter te simplistisch als men
m
eent, dat in die gevallen waarin desniettemin geen sprake kan zijn
yan hypotheekverlening, persoonlijke zekerheidstelling daarvoor
*n de plaats kan treden. Ware dit zo, dan hing de mogelijkheid tot
kredietverlening uitsluitend af van de wil van de kredietgevende
lris
telling. Dat dit niet zo is, moge worden aangetoond met het volgende geval uit de praktijk.
In Sind wordt 80% van de grond bebouwd door deelbouwers,
the 72% v a n (j e bevolking uitmaken. Tot voor kort waren deze
Jïari's volkomen rechtloos, zodat verstrekking van institutioneel
ai
*dbouwkrediet onmogelijk was. In 1950 komt een eind aan deze
gestand, want — zo lezen we in een United Nations publicatie — *»)
e
Sind Tenancy Act heeft permanente pachtrechten verleend aan
le
landbouwers, die onafgebroken gedurende drie jaren ten minste
le
r acres grond van dezelfde landeigenaar hebben bewerkt. De
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grote meerderheid van de pachters van West-Pakistan — zo constateert deze publicatie verder — is thans zeker van zijn pachtrechten.
Wat echter is de werkelijkheid? Nadat de Sind Tenancy Act
bijna tien jaar heeft „gewerkt", komt een recent officieel rapport
ons meedelen, dat het van het begin vaststond, dat weinige landbouwers ooit de gestelde voorwaarde van drie jaar onafgebroken
bebouwing zouden kunnen vervullen. W a n t . . . de natuur maakt
het noodzakelijk in Sind wisselbouw toe te passen.41) En waar
kunstwerken permanente bebouwing mogelijk maken, zet de landheer de hari de voet dwars. Want geen landheer zal een hari toestaan hetzelfde stuk land langer dan twee jaar achtereen te bewerken. Mocht een hari desniettemin — hoe dan ook — enige aanspraak kunnen ontlenen aan de Sind Tenancy Act, dan is hij te
zwak en hulpeloos om zich daarop te beroepen. In het ondenkbare
geval, dat hij dit toch zou doen, heeft de landheer altijd nog de
macht hem het leven zo zuur te maken, dat hij „uit eigen vrije
wil" wegtrekt.42)
Twee zaken zullen thans duidelijk zijn. Ten eerste, dat geen kredietinstelling eraan kan denken leningen te verstrekken aan pachters, die welbeschouwd geen jaar, zelfs geen maand, zeker zijn
van hun recht op grond en produkt. Borgtocht, aangeboden door
in even ellendige omstandigheden verkerende andere pachters, kan
daarin uiteraard geen verandering brengen. Ten tweede, dat om
dezelfde reden waarom geen kredietinstelling hier leningen zou
kunnen verstrekken, de pachters zelf —ook al waren ze vooruitstrevend —nimmer bereid kunnen zijn kapitaal aan te wenden
ter verhoging der produktie van hun land. Als factor in het proces
der landhervorming speelt het landbouwkrediet hier dan ook
geen rol, waardoor alle discussie over de vorm van zekerheidstelling
academisch wordt.
Zonder enig voorbehoud erkent dan ook de „Planning Board
van Pakistan, dat alleen toekenning van bezitrecht een voldoend
stevige basis kan leggen voor sociale, economische en vooral politieke ontwikkeling van de landelijke bevolking van geheel
Pakistan.43)
Gaat men over tot deze ingrijpende maatregel, dan behoeft de
vorm van zekerheidstelling voor landbouwkrediet geen probleem
te zijn. Wil men deze radicale stap niet nemen — en toch verbetering van de landbouw mogelijk maken —dan zal de pachter i*1
ieder geval een krachtig en duurzaam recht op grond en produkt
niet kunnen worden onthouden. En dan is het in beginsel weer niet
onmogelijk zo'n recht (bijv. dat van de occupancy tenant) terzake
van krediet te verbinden. Zelfs het zwakke recht toegekend door
de Sind Tenancy Act (1950) zou deze mogelijkheid niet hebben
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Uitgesloten, ware het weer niet dat de wetgever, op straffe van verval van dat recht, het sluiten van „mortgage" daarop uitdrukkelijk had verboden.
Het ligt voor de hand, dat de hier geschetste eenzijdige en kortzichtige benadering van het kredietprobleem in onderontwikkelde
landen de juristen niet tot aansporing is geweest om hun beste
krachten te wijden aan de ontwikkeling van het instituut van de
hypotheek. Van pogingen tot aanpassing van Westerse vormen van
hypotheek en van inheemse rechtsfiguren, zoals adatrechtelijke
zekerheidstelling van grond, aan de eisen van een zich ontwikkelend landbouwkrediet, is dan ook meestal nauwelijks sprake. Wie
de praktijk van het agrarisch krediet in deze gebieden van nabij
kent weet dan ook met hoeveel inspanning, kunst en vliegwerk vele
sociaal gerichte kredietinstellingen de vormen van zekerheidstelling,die zij voor hun bedrijf nodig hebben, weten te houden binnen
het keurslijf van een welmenend, doch kortzichtig Westers dwingend recht.44) Maar anderzijds is hem eveneens bekend hoe gemakkelijk bijzondere „regelingen" voor naar inheems recht bezeten
j o n d e n , ontaarden in „het akeligste en verwaandste juridische
Maaksel, dat men zich denken kan". 45 ) Zo'n reeks van „woestgeleer^ e ' artikelen in elkaar gezet door voortvarende wetboekjuristen,
öie Westerse rechtsbeginselen proberen toe te passen op Oosterse
j^chtsfiguren, is —zoals de praktijk leert — volkomen onbegrijpel
jk voor de eenvoudige dorpeling en komt onvoldoende tegemoet
aa
n de bijzondere rechtsbehoeften van het zich ontwikkelend institutioneel landbouwkrediet.
Ook in menige andere sector van het enorme gebied der landherorming doen zich soortgelijke verschijnselen voor, die leiden tot
Problemen, wier oplossing schijnt te wachten op de hand van de
Srarisch jurist. Van de agrarisch jurist, wel te verstaan, die in
e
§enstelling tot de wetboekjurist geleerd heeft het agrarisch recht
e
zien als een tak van de landbouwwetenschap en zich voldoende
e
kenschap heeft leren geven van de gecompliceerde interrelatie
Ussen de problemen, die zich afspelen op de raakvlakken van dat
e
eht. Noch een wazig, schier onbegrensd agrarisch recht, dat in zich
eent te moeten opnemen de landhuishoudkunde, zal daarbij als
eest geëigende leidraad kunnen dienen, noch een landhuishoudU
»de, Q i e het agrarisch recht, na het in vele delen te hebben uit"geslagen, in een aantal deelwetenschappen absorbeert. Wel echr ee
n agrarisch recht, dat in plaats van goedmoedig „juridisch te
c
sorH° l i d e r e n " wat andere takken van landbouwwetenschap te cono n r i \ e n S e v e n . aanspraak maakt op het recht van onafhankelijk
j . üer zoek naar de intrinsieke waarde van „land tenure" stelsels.
n
wetenschap voorts die —weliswaar in zeer nauwe samenwerg met de landhuishoudkunde en de sociologie, doch van eigen
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standpunt —haar licht doet vallen op de gecompliceerde problematiek der landhervorming. Want slechts dan heeft zij niet tot
object een ontvleesd lichaam, zonder leven of toekomst,46) doch is
zij naar het bekende woord van SAVIGNY, „das Leben der Menschen
selbst von einer besondern Seite angesehen". En alleen dan kan de
agrarisch jurist in achtergebleven gebieden de zo belangrijke taak
helpen vervullen, die POUND eens zo kort en duidelijk omschreef als
„social engineering".
Gekomen aan het einde van mijn voordracht, moge ik allereerst
mijn eerbiedige dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin,
wie het heeft behaagd mij te benoemen tot hoogleraar aan deze
hogeschool.
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Een onschatbaar voorrecht is het om, na een afwisselende maar
ook rusteloze loopbaan in Oosterse landen, in de gelegenheid te
worden gesteld zich uitsluitend te wijden aan studie en onderwijs.
Ik ben er mij van bewust, dat ik dit voorrecht, dat mij thans geschonken is, allereerst dank aan Uw voordracht. Behalve aan mijn
gevoelens van dankbaarheid voor het blijkens Uw aanbeveling in
mij gestelde vertrouwen, moge ik uiting geven aan mijn oprechte
wil mijn krachten — hoe beperkt ze mogen zijn — in te zetten om
mij dit vertrouwen waardig te maken. Mocht ik onverhoopt er niet
in slagen mij het vele, dat mij thans nog ontbreekt, in voldoende
mate eigen te maken, dan zal dit niet het gevolg zijn van gebrek
aan ijver en besef van mijn verantwoordelijkheid.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Uit de zoeven door mij gesproken woorden zal U gebleken zijn,
hoezeer ik mij realiseer, dat ik de taak mij aan deze hogeschool opgedragen, slechts in nauwe harmonieuze samenwerking met U naar
behoren zal kunnen vervullen.
In het bijzonder doel ik daarbij op diegenen onder U, tot wier
taak het behoort de studenten dezer hogeschool de veelzijdige kennis te doceren, welke onmisbaar is om een leidinggevende rol te
spelen bij de ontwikkeling van thans nog onderontwikkelde
landen.
De eenvoud en vooral de grote hartelijkheid, waarmee gij mij»
die tot voor kort een volslagen vreemdeling in Wageningen was»
bent tegemoet getreden, geeft mij het volle vertrouwen, dat onze
samenwerking behalve een vruchtbare, ook een zeer aangename zal
zijn.
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Dames en Heren Studenten,
Mocht bij U de vrees hebben bestaan, dat ik als mijn taak zou
opvatten diegenen onder U, die mijn lessen volgen, op te leiden tot
..wetgeleerden" — zo goed en zo kwaad dit dan gaat met studenten
ln
de landbouwwetenschap — dan vertrouw ik, dat deze voordracht
U heeft gerustgesteld.
Afgezien nog van andere redenen, zou het weinig zin hebben U
te vermoeien met details van wetsbepalingen en interpretaties, betrekking hebbend op landen, waarin gij wellicht nooit zult komen
te werken. Wat ik echter wel zou wensen is U een ruime blik te
gunnen op die trekken van het agrarisch recht, welke gemeen zijn
aan vele onderontwikkelde landen, vooral op die, welke Uw inzicht
m meer primitieve agrarische verhoudingen kunnen verdiepen,
evenzeer wens ik, dat het mij gegeven moge zijn in en vooral buiten de collegezaal Uw warme belangstelling op te wekken voor het
denken en voelen van primitieve landbouwers, en vooral voor
de ellendige omstandigheden, waarin nog zovele miljoenen hunner
leven in de landen, waarin gij eens een taak hoopt te vervullen.
Mocht mijn arbeid aan deze hogeschool ertoe kunnen bijdragen,
dat in U de wil ontkiemt om — naar goede Nederlandse traditie —
de belangen van deze zwakke en vaak nog hulpeloze groep naar
v
errnogen te dienen, dan zou ik die arbeid ruimschoots beloond
ac
hten.
Ik heb gezegd.
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) Report of the L a n d Reforms Commission for West Pakistan (1959), p . 60.
**) Zie : Sir Malcolm Darling : R e p o r t on labour conditions in agriculture in Pat 1 "
stan (1954).
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) The first five year plan 1955-1960 (draft), volume II, p. 118.
**)De eveneensvoorkomende gevallen,waarin de wetgever verhypothekering van
rechten op grond óf verbiedt óf practisch onmogelijk maakt, zelfs ten behoeve van
bonafide kredietgevers, worden hier dan nog buiten beschouwing gelaten.
46
) C. VAN VOLLENHOVEN: De Indonesiër en zijn grond (1919), p. 33 en p. 46.
4

") D E CASTRO Y BRAVO: I.e. p. 78.

43. L A N D H U I S H O U D K U N D I G E A S P E C T E N
VAN H E R V E R D E L I N G E N VAN
GROOTGRONDBEZIT
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
HOOGLERAAR IN DE TROPISCHE LANDHUISHOUDKUNDE AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 12 NOVEMBER 1959 DOOR

I R . J . H. L.JOOSTEN

Mijne Heren leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Mijne Heren Hoogleraren,
Dames en Heren Lectoren, Docenten, Wetenschappelijke Werkers, Assistenten en Studenten dezer Hogeschool en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met
Uw tegenwoordigheid vereert.
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders,
In ons woord „landbouw" treft men de twee fundamentele elementen van deze primaire tak van volksbestaan: land en bouwen,
dat is bearbeiden, tot een eenheid samengesmolten aan. Zonder
land is landbouw onmogelijk. Dit klinkt axiomatisch, doch men
realisere zich wel, dat ook heden ten dage nog voor bijna driekwart
van de bevolking van onze aarde de landbouw middel van bestaan
is en wat nog belangrijker is in zijn economische en sociale gevolgen, merendeels zonder alternatief (1).
In het bijzonder in de tropische en subtropische gebieden is het
merendeel van de bevolking voor haar levensonderhoud uitsluitend aangewezen op de door de natuur geschonken productiefactor:
de grond. Het verschijnsel, dat armoede normaal is in de dichtbevolkte landbouwgebieden van het verre oosten, is het trieste gevolg
van onder meer gebrek aan alternatieven.
Landbouwgrond is eigenlijk iets heel merkwaardigs. In zijn oertoestand, als natuurgegeven, is de grond vrijwel nimmer gereed
om zonder meer als productiemiddel te worden aangewend. D e
woeste grond moet daarvoor ontgonnen worden. Enorme hoeveelheden arbeid en kapitaalsgoederen zijn opgegaan in het akkerland
in alle delen van de aarde en men kan landbouwgrond om die
reden een tweeledige economische status toekennen namelijk die
van natuur en die van kapitaal. Men hoeft slechts te denken aan
onze polders of aan de miljoenen hectaren geterrasseerde sawahs
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met zijn omvangrijke irrigatiewerken om dat in te zien. Landbouwgrond dus is natuur en kapitaal. Dit is, naast de onontbeerlijkheid
van grond voor het bestaan van de massa van de wereldbevolking,
reden, waarom privaat bezit van land zo natuurlijk en begeerlijk
is (2).
Daar de landbouw de mens voorziet in zijn primaire levensbehoefte, het voedsel, betekent grondbezit controle over een van de
fundamenteelste productiefactoren. Grondbezit kan dus macht betekenen en onafhankelijkheid, zodoende zijn er vergaande sociale
e
n politieke problemen als het ware aan inhaerent.
In vele gebieden zijn de bezitsverhoudingen, de pacht- en deeloouwvoorwaarden een rem voor de ontwikkeling van de landbouw
e
n van de economie van de betrokken landen. Dit verschijnsel is
20 evident, dat de Verenigde Naties zich van meet af aan nebben
bezig gehouden met die materie en dat defecten in de agrarische
st
ructuur gerekend worden onder de belangrijkste hinderpalen
voor economische vooruitgang (3, 4, 5). Het is ook een terrein
daarop de wetenschap en de politiek elkaar maar al te vaak ontboeten. De landhuishoudkundige heeft daarbij de taak om volgens de methodes van het wetenschappelijk onderzoek vast te stelen, welke gevolgen maatregelen, die betrekking hebben op het
grondbezit, voor de productie en de welvaart zullen hebben. Dit
üoende zal hem echter verweten worden, dat hij het politieke erf
betreedt. Immers grondbezit en grondgebruik zijn steeds onderwerp geweest en zijn het nog, ik zou zeggen in versterkte mate, van
Politieke doeleinden en demagogische leuzen.
Een slogan zoals: „land should belong to those who till it" (1)
^oet nog steeds opgeld, ook als de uiteindelijke doeleinden er heel
Ruders uitzien dan het vaak gestelde ideaal van de „farmer-ownedtami
ly-size-farm" (1,6).
Deze leuzen zie ik voornamelijk als een reactie op de werkelijkj* ei d, dat vooral in de tropen en subtropen grootgrondbezit geleid
ee
ft tot praktijken, welke regelrecht in strijd zijn met elke norm
a
n sociale rechtvaardigheid. Dit aspect is zelfs zo in het oog lopend,
at
er zich een publieke opinie, een „Standard indictment" zegt
ANS
° N (7) heeft gevormd, welke „het" grootgrondbezit zonder
per veroordeelt als vijandig aan vooruitgang en de landheren als
fanden van het volk. De logische reactie van hen, die een derge"ke overtuiging aanhangen, is de eis tot onteigening en verdeling
an
het land onder de landloze boeren en landarbeiders; onteigeln
g liefst zonder een reëele vergoeding. Presidenten gaan eigenomsbrieven uitreiken, hacienda's en huizen van landedelen woren verwoest en de bewoners soms vermoord en . . . als men enige
e / T l a t e r d e b a l a n s opmaakt, dan blijkt nogal eens dat de boer
Rechter aan toe is dan voorheen (1, 8, 9).
te gemakkelijk werd vergeten, dat de grootgrondbezitters in
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verschillende gevallen essentiële bestuurlijke en economische taken
verzorgden: op het gebied van orde en rust, het onderhoud van
dijken, kanalen en wegen, de handel, het crediet en sociale zorg.
Er waren en er zijn heus nog wel een aantal goede landheren.
Daartegenover staan echter talrijke anderen, die weinig of niet
begaan zijn met het lot van de boeren, die de eer genieten en dankbaar moeten zijn, dat zij een stukje land van hun heer op uitbuitersvoorwaarden mogen bebouwen (1, 10). Dit zijn vooral die landheren, die in de stad een grote staat voeren en in regeringen en
parlementen zitting hebben. BOEKE (11, 12) verklaart het ontstaan
en voortbestaan van dit type van uit zijn conceptie van de aziatische
dorpseconomie, welke in wezen gefundeerd is op de gesloten producten-huishouding en a-economisch is ingesteld.
Een belangrijke bijkomende omstandigheid is echter, dat aan
het spel van vraag en aanbod de vrije hand is gelaten in gebieden,
waar de vraag door overbevolking en gebrek aan alternatieven het
aanbod verre overtreft en dus de landloze boer niets anders kan
doen dan de steeds zwaarder wordende voorwaarden voerend tot
het uiterste minimum van het bestaan te accepteren o f . . . te
rebelleren.
Doch ook in dun bevolkte gebieden heeft zich een medogenloze
exploitatie van de landloze boer kunnen ontwikkelen. Dat was
mogelijk, doordat de boer door gebrek aan kennis en kapitaal en in
gebondenheid aan traditionele landbouwmethoden slechts tot het
bewerken van een klein stukje land in staat was. Daardoor was
zijn bedrijf, mede wegens afsluiting van de markt en op grond
van de sociale orde, praktisch geheel ingesteld op zelfvoorziening.
Op eigen kracht kon hij zich daaruit niet omhoog werken en niemand bood hem daarbij de helpende hand. Evenmin waren er
voor hem alternatieven voor de productieve aanwending van zijn
arbeid en hij kon niet anders dan de eisen van zijn landheer inwilligen of . . . rebelleren.
Uit deze, ik erken wat summiere en eenzijdige analyse, volgt
reeds dat men er met de liquidatie van het grootgrondbezit en de
herverdeling van de grond alleen bij lange na niet is.
In de overbevolkte gebieden komt zulks in eerste instantie slechts
neer op een herverdeling van het agrarisch inkomen. In sommig e
gevallen was het resultaat door wegvallen van de zorg voor dijken
en kanalen een substantiële verlaging van de totale productie, overstromingsrampen, hongersnood en dergelijke. In weinig ontsloten
relatief schaars bevolkte gebieden was de eerste reactie inkrimping
van de individuele productie, immers de lasten van de grootgrondbezitters vielen weg en het bedrijf bracht veel meer op dan de
boer nodig had. Bovendien verdween met de landheer de verbinding met de markt met als gevolg dat surplussen en industriële
gewassen niet tegen redelijke prijzen konden worden verkocht. Dit

695
laatste speelde uiteraard een bijzondere rol in de gevallen, waarbij
plantage-bedrijven (bananen, sisal, rubber, e.d.) onder de landloze
arbeiders werden verdeeld.
Aan de landhuishoudkundige dringen zich ten aanzien van grondbezit en bedrijfsbasis enige principiële vragen op en wel:
ten eerste: Is grootgrondbezit als zodanig een ongeschikte basis voor
landbouwontwikkeling en een rem voor de welvaart van een land?
ten tweede: Is voor een hoge productiviteit per eenheid van oppervlakte of per arbeidsdag en voor conserverend grondgebruik het
"oerengezinsbedrijf op eigen grond essentieel?
ten derde: Moet derhalve het eigengeërfde boerengezinsbedxijf
ons ideaal zijn?
ten vierde: Welke bedrijfsgrootte dient gekozen te worden om zowel de welvaart van de boer als het algemeen belang te dienen?
en tenslotte: Wat moet onder grootgrondbezit worden verstaan?
Iedereen kan het antwoord op de eerste 2 vragen vinden in de
nederlandse landbouw en de grootlandbouwondernemingen in de
tropen. Welbeschouwd is alleen zekerheid op ongestoord gebruik
van de grond op redelijke voorwaarden nodig mits toegang tot
kennis, kapitaal en markten adequaat is.
Eigen grondbezit van de boer behoeft dan wel niet een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor een welvarende, hoogontwikkelde
boerenstand, toch mag men de realiteit niet uit het oog verliezen,
dat boeren-grondbezit in de vigerende omstandigheden in talrijke
landen toch welhaast een noodzakelijke voorwaarde is te achten
Voor economische vooruitgang. Herverdeling van grootgrondbezit
*s dan het einde van een begin, door de verwezenlijking van een
|deaal, dat gebaseerd is op alleszins acceptabele sociale en landbouwkundige redeneringen.
De redenen, waarom aan de farmer-owned-family-size-farm door
velen in de westerse landen de voorkeur gegeven wordt, zijn algemeen bekend en behoeven hier geen nadere toelichting.
Helaas is het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om in de gebieden die agrarische hervormingen nodig hebben, vast te stellen hoeveel grond voor een gezond boerengezinsbedrijf nodig is.
. kan mij niet voorstellen, dat dit de 2 à 3 acres zijn van de egyptische of van de Japanse boer, of de 3 hectaren van de gemiddelde
f^datario in Mexico, in welke gevallen het evenals in India tot op
neden bleef bij het schone streven naar een vergroting van de
grondslag van het boerenbedrijf. Immers grond, kennis, kapitaal
^n alternatieve mogelijkheden om de boerenstand voldoende uit te
unnen zijn niet of onvoldoende beschikbaar. Soms evenmin de
?° d ige bestuurlijke en institutionele uitrusting van het gebied.
et de afschaffing van het grootgrondbezit is in dergelijke situaties
geen sprake van een wezenlijke verbetering van de bedrijfsgrond-
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slag, welke juist nodig is voor een blijvende vergroting van de
welvaart van de boer.
Ik wil daarmede niet zeggen, dat de herverdeling daarom veroordeeld moet worden, of dat de boer geen recht zou hebben op
een groter aandeel in de vruchten van zijn arbeid, ik wil er echter
wel de nadruk op leggen, dat de herverdeling van grootgrondbezit
geen „cure-all" is om met PARSON (1) te spreken.
Tenslotte de vraag: „Wat moet onder grootgrondbezit worden
verstaan?" Daarover wordt in verschillende landen verschillend geoordeeld. In Mexico laat men landbouwgrondbezit voor verschillende klassen van land van 100 tot 300 ha, in Egypte tot 300 feddan
(120 ha) toe. In India en Japan is de limiet laag gesteld, doch daar
gaat het voornamelijk om de afschaffing van het grondbezit als
beleggingsobject.
Door talrijke congressen en geschriften is zo langzamerhand de
complexiteit van de problemen, welke samenhangen met agrarische
hervormingen, wel algemeen bekend. Zelfs zijn die zo complex en
zo ingewikkeld, dat een evolutionnair regiem de vereiste maatregelen vrijwel niet kan doorvoeren zonder op révolutionnaire wijze
in de verhoudingen in te grijpen ongeacht het directe resultaat.
Dat is wellicht de reden, waarom in het bijzonder de meest drastische vorm van agrarische hervorming, de onteigening van het
grootgrondbezit, bijna steeds het resultaat is van revoluties of andere bijzondere veranderingen in de politieke situatie van een
land. Men kan hier wijzen, om enige voorbeelden te noemen, op
de liquidaties van grootgrondbezit tijdens de franse en amerikaanse
revoluties, de mexicaanse revolutie van 1910—1920, de egyptische
van 1952, de irakse van 1958 en de cubaanse van 1959. Verder
op de hervormingswetten afgekondigd na de toekenning van de
onafhankelijkheid aan Pakistan en India en de verscherping ervan
na de paleis-revolutie in Pakistan in 1958; op de agrarische hervormingen in Japan van 1946 doorgedreven door Mc-Arthur en op
die in Italië na het optreden van een nieuw regiem na de liquidatie
van het facisme. Voorts op de gebeurtenissen in Rusland, Polen,
Joegoslavië, China en andere meer of minder op grond van communistische ideologiën geregeerde landen.
Anderzijds wil ik ook wijzen op de vrijwillige verdeling van zijn
grondbezit door de Sjah van Perzië en tenslotte zou ik willen noemen de poging van de Belgen om in Congo via hun paysanaten
te geraken tot een hervorming van het grondbezit (13).
Moge ik thans ter illustratie de verdelingen van grootgrondbezit
doorgevoerd in Mexico, Egypte en Japan aan een korte bespreking
onderwerpen.
A cri

Mc BRIDE (8) becijferde, dat in het Mexico van 1910 slechts 2,4/o
der agrarische bevolking eigen grond bezat. De gesloten productenhuishouding en de zelfvoorzieningseconomie overheerste op de
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haciendas, in de dorpen en in de landbouw families. De landbouwmethoden waren evenals de werktuigen traditioneel. Met uitzondering van de ranches en een aantal plantages was de voornaamste
vorm van exploitatie van de hacienda's uitgifte in deelbouw aan
landloze boeren. De boer en de landarbeider waren ook voor hun
eenvoudige behoeften waarin zij niet zelf konden voorzien uit eigen
productie en voor crediet op de hacendado aangewezen. Levenspeil en ontwikkeling van de dorpelingen waren bedroevend laag.
Verstoken van kennis, grond, kapitaal en toegang tot de markt, war
en zij als het ware de gevangenen van hun omgeving.
In deze situatie moest de leuze van de ongeletterde Indian ZaPata „Tierra y Libertad" (Land en Vrijheid) wel inslaan en als
gevolg daarvan ontstonden temidden van burgeroorlogen en een
°peenvolgende reeks van revoluties de zeer ingrijpende bepalingen met betrekking tot het grondbezit in de grondwet van 1917.
Deze wetgeving wasgebaseerd op onder meer de volgende principes:
*• het herstel van de traditionele communale grondrechten van
het dorp, de ejido, op grond waarvan 2 1 /* miljoen ha land aan
de dorpen werd teruggegeven;
2- de liquidatie van het grootgrondbezit, en toewijzing van het
land aan de landloze boeren in ejido verband, doch tevens de
handhaving van behoorlijk exploitabele bedrijfseenheden van
100 ha geïrrigeerd land tot 300 hectare plantageland of nog
grotere arealen ranchland;
^- de bevordering van de vestiging van individuele familie bedrijvan (colonia's) en van middenstandsbedrijven op basis van de
vastgestelde limites.
Tot en met 1949 werden op grond van de agrarische wetten in
totaal 39 miljoen ha land aan ejido's toegewezen (17). In 1950 waren
er
17579 ejido's met ruim H/a miljoen ejidatarios en 6,7 miljoen
^elen. De ejido's bewerkten ruim 50% van het akkerland van
Mexico, nl. bijna 9 miljoen ha, waarvan jaarlijks 4,4 miljoen een
°°gst leverden, zijnde de helft van de totaal geoogste uitgestrektheden van Mexico.
In 1950 bestonden er praktisch geen landloze boeren meer, maar
"% van de boerenbedrijven (die der ejido's inbegrepen) hadden
echter nog geen 5 ha akkerland, met een gemiddelde oogst van
/Ï ha. Daarnaast hebben zich evenwel krachtige middenstandsedrijven kunnen ontwikkelen vooral in nieuw geopende gebiee
n langs de Pacific kust. De toegelaten bedrijfsgrondslag van 100
a
geïrrigeerd land per grondbezitter is daarvoor zeker voldoende,
°°ral als het bezit van diverse familieleden wordt gecombineerd.
Afgezien daarvan heeft de herverdeling van het grootgrondbezit
enter een nieuw probleem geschapen, dat van het oneconomisch
^ e i n e familiebedrijf van rond 90% van de agrarische bevolking.
lt
bedrijf levert in vele gevallen nauwelijks het naakte bestaan
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op, zodat vele boeren ook van de ejido's bijverdiensten buiten
de landbouw moeten zoeken. STERLING (1) komt tot de conclusie:
„So far the agricultural policy has frozen between 1and 2 millions
rural families into a straight jacket of uneconomically small holdings".
Dit realiseert men zich in Mexico wel en toch wordt het ejido
instituut als een der voornaamste resultaten van de revolutie beschouwd. Het is daarom heilig en dientengevolge worden nagenoeg
geen moeiten en kosten gespaard om dit instituut zo goed mogelijk
te doen slagen. De middelen zijn crediet, coöperatie, collectivatie,
voorlichting, onderwijs, verbetering van irrigatie en drainage,
drinkwatervoorziening, medische verzorging, betere behuizing,
prijsregelingen en wat dies meer zij.
De coöperaties zijn tot op zekere hoogte dwangcoöperaties. Het
principe van de ejido is namelijk dat de boer wel een stuk akkerland in erfelijk gebruik heeft voor individuele bewerking doch
geen zakelijk belastbaar grondbezit. De Banco Nacional de Creditó
Ejidal verstrekt dus uitsluitend credieten aan de ejido als geheel,
die daarvoor een „Associado" een credietcoöperatie moet vormen.
Toch waren er in 1950 nog 6 1 % der ejido's zonder coöperaties en
slechts 26% hadden een crediet coöperatie.
Ook mechanisatie staat op het programma. In 1950 evenwel werden in 90% van de ejido's nog geen tractoren gebruikt en slechts
in 66 ejido's was de grondbewerking geheel gemechaniseerd. Deze
gang van zaken is begrijpelijk. De bedrijfsbasis is ten enenmale te
klein voor dergelijke moderniseringen. Er bestaat niet de minste
behoefte aan arbeidsbesparende geldkostende maatregelen, vooral
in de vele bedrijven welke nog nagenoeg niet gecommercialiseerd
zijn.
Deze commercialisering wordt krachtig bevorderd en er is ongetwijfeld vooruitgang geboekt. Volgens de ejido-tellingen van 1935,
1940 en 1950 werd in 1935 slechts 48% van het totale product verkocht, in 1940 bedroeg dit 56% en in 1950 reeds 70%. Daarmede
kan echter het probleem van de te smalle bedrijfsbasis niet worden
opgelost, integendeel het wordt er steeds nijpender door.
Er dient zich nu ook een ander probleem aan, namelijk dat van
de zonen van de ejidatarios. Er is namelijk bepaald, dat slechts één
zoon zijn vader kan opvolgen, die bovendien voor de zich ontwikkelende levensstandaard een te klein bedrijf krijgt, terwijl ander
emplooi gevonden moet worden voor de andere zonen.
Om in die situatie verbetering te brengen werd in 1947 door
wijziging van de wetgeving de mogelijkheid geopend om aan de
ejidos tot 20 ha geïrrigeerd land per ejidatario toe te wijzen, zulks
in scherp contrast met het gemiddelde uit de jaren 1916—1940, dat
voor alle soorten bouwland slechts 4,7 ha bedroeg. Industrie wordt
bevorderd en aan ontginningen en openlegging van nieuwe gebie-
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den wordt zo hard mogelijk gewerkt. Ook aan verbetering van het
onderwijs wordt zoveel mogelijk aandacht besteed. De overbevolking van de ejido's confronteert de regering met een bijzonder
moeilijk probleem, welks oplossing enorme investeringen zal eisen.
Heeft n u de agrarische hervorming geleid tot een vergroting van
de landbouwproductie?
O p grond van theoretische inzichten moest de liquidatie van het
grootgrondbezit in de situatie van 1910 wel leiden tot een aanvankelijke verlaging van de totale productie. Immers de voor eigen gebruik producerende boer behoefde niet langer de zware landheerlijke lasten op tebrengen en kon derhalve zijn inspanning verminderen. Daar bovendien ook de toegang tot de markt voor hem voor
alsnog gesloten was,kon hij een surplus niet tegen voor hem acceptabele prijzen aan de markt brengen. De reactie was dus inkrimping vand e productie. FLORES (1) komt op grond van de feiten tot
dezelfde conclusie en ook de statistieken spreken terzake duidelijke
taal.
In de periode 1917—1934 werden voornamelijk de feodale
"aciendas geliquideerd. Ondanks een ernstige productie-daling in
de periode 1910—1920 als gevolg van de onlusten en ondanks de
daarna ingetreden sterke toename van de agrarische bevolking, be'tep de productie van de belangrijkste voedselgewassen, maïs, tarwe,
bonen en rijst in de periode 1930—1940 slechts 9 3 %van die van d e
Periode 1920—1925. Eerst na 1940 werd de achterstand ingehaald,
doch d e productie per hoofd van de bevolking was in 1946 toch
noch slechts 7 7 % van die van 1925.De jaren na 1950 vertoonden
evenwel een spectaculaire productievergroting; d e getroffen maatregelen begonnen toen goed door te werken.
WHETTEN (9) wijst bovendien op de sterke verlaging van de productie per eenheid van oppervlakte van de industriële gewassen,
v
ooral van katoen na de verdeling van de katoenplantages. Ook de
sisal productie n a m in belangrijke mate af.
T e r beantwoording van de vraag of d e gemiddelde welstand van
ue kleine boer is toegenomen, citeert hij met zijn instemming de
Uitspraak van d e Mexicaan SILVA HERZOG (19) luidende:

-.Naar onze mening is het antwoord o p die vraag een timide ja.
ets is bereikt maar veel te weinig, zeer veel minder dan verwacht
w
erd. De economie van de boer is in enkele landbouwgebieden
^ e l wat verbeterd, maar wellicht de meerderheid der bevolking van
e
landelijke districten hebben h u n reëel inkomen niet zien verm
e e r d e r e n en zij heeft niet medegedeeld in de vruchten van het
We
r k van de revolutie".
Resumerende kan van d e Mexicaanse herverdeling van het grootgrondbezit worden gezegd, dat zij in brede lagen van de bevolking
aadwerkelijke belangstelling voor de landbouw heeft gewekt, zodat
en
politiek van krachtige bevordering van de landbouw ontwik-
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keling gedragen wordt door de publieke opinie en grote financiële
offers worden geaccepteerd. Zij heeft echter als uiterst moeilijk te
liquideren erfenis: het massale voorkomen van het keuterbedrijf,
nagelaten.
In Egypte kondigde het revolutionnair regiem één dag nadat
het definitief aan de macht kwam op 9 september 1952 de wet op
de agrarische hervormingen af, welke de liquidatie van het grootgrondbezit inhield en reglementering van de grondhuren. Aan de
grootgrondbezitters werd 300 feddan (120 ha) gelaten behoudens
enkele uitzonderingen waaronder o.a. de als onderneming geëxploiteerde jonge ontginningen in de woestijn. Ook in Egypte werd aan
de grootgrondbezitters de keus gelaten tussen vrijwillige verkoop
aan de kleine boeren tegen vastgestelde prijzen binnen een vastgestelde tijd of onteigening.
Het regiem was in de gelukkige omstandigheid, dat het onmiddellijk kon overgaan tot verdeling van het geconfisceerde bezit van
de koninklijke familie. Reeds 1jaar na de revolutiedag kon de president op 23 juli 1953 onder veel opmaak de eerste eigendomsbrieven uitreiken.
In totaal kwamen 285.000 ha d.i. 10% van het landbouwareaal
voor herverdeling in aanmerking. De wet bepaalt, dat per boerenfamilie niet meer dan 5 feddan (2,1 ha) en niet minder dan 2 feddan (0,8 ha) mag worden toebedeeld (20, 23).
Zoals algemeen bekend is de Egyptische landbouwbevolking samengedrongen in de smalle Nijl vallei en de Nijl delta; de landbouw behoort tot de intensiefste van de wereld; gemiddeld geeft
elke hectare 5 oogsten in 3 jaren. Het grondbezit is zo versnipperd,
dat volgens de landbouwstatistiek van 1950 bijna 94% van de
grondbezitters minder dan 2 ha grond bezaten met een gemiddelde
van slechts een derde hectare. Door inhuur van grondbezitters niet
landbouwers en door onderlinge in- en verhuur trachtten de boeren hun bedrijfsgronden zo veel mogelijk te concentreren. Niet
minder dan 63% van de landbouwgrond was bij een huurtransactie
betrokken. De gemiddelde huurprijs bedroeg 30 L.E. per feddan
of ƒ 750,— per ha per jaar. De wet op de agrarische hervorming
verlaagde dit tot gemiddeld 20 L.E., n.1. tot 7 maal de grondbelasting. Het gemiddelde landbouwbedrijf kwam door al die huurtransacties op rond l*/2 ha per boer.
De meeste huren werden in geld geïnd en doordat sinds meer
dan een eeuw de verbouw van marktproducten in vrijwel alle bedrijven een voorname plaats innam en daardoor ook allerlei technische, wetenschappelijke en bestuurlijke diensten overal in de
landbouw waren doorgedrongen, was in feite de gehele landverdeling in Egypte slechts een technische operatie. Deze werd nog vereenvoudigd door het voorschrift, dat elke boer waaraan een eigen"
domsbrief werd uitgereikt, lid moest worden van de dorpscoöpe-
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ratie, welke onder leiding van een ambtenaar kwam te staan. Alle
gronden werden samengevoegd, in drie slagen verdeeld om de
voorgeschreven driejaarlijkse wisseling te kunnen doorvoeren en
de bewerking te kunnen mechaniseren en elke boer kreeg 1/a van
z
ijn bezit in elk blok.
Daar ook het productieniveau hoog, het gebruik van geselecteerd
2
aad, en meststoffen groot en de watervoorziening uitstekend geregeld was, kon deze herverdeling directe vergroting van de productie
niet tot gevolg hebben. Ook de gemiddelde bedrijfsbasis per boer
Werd niet vergroot. In de eerste officiële verdeling in Opper Egypte
beliep het gemiddelde van de uitgereikte eigendomsbrieven 1,4
ha en in de iets later doorgevoerde verdeling in het suikkerrietge°ied van de provincie Minya slechts iets meer dan 0,9 ha. Het resultaat van deze verdelingen kwam uiteindelijk neer op een herverdenng van het inkomen uit de landbouw ten gunste van de boer. De
Nieuwe grondeigenaar-boer zag zijn inkomen stijgen met ƒ 300,—
Per hectare in Demera en met ƒ 700,— per hectare in het Minya
district, dat is resp. dus gemiddeld ƒ 420,- en ƒ 6 3 0 - per bedrijf
v^l, 22). Een hoger inkomen dus in ruil voor een belangrijke inkrimping van de bedrijfsvrijheid.
Het nijpende probleem van de agrarische overbevolking is er
n
*et mee opgelost en kan er ook niet mede worden opgelost.
Meer land en alternatieve mogelijkheden moeten geopend worden. Landbouwland echter is in Egypte synoniem met water en
r
eeds is uitgerekend, dat al het water van de Nijl niet voldoende
Is
°m enige substantiële vergroting van de bedrijfsbasis te bewerkstelligen. Het scheppen van alternatieve werkgelegenheden buiten
de
landbouw is voor Egypte derhalve dringende noodzaak.
De situatie in Japan vertoont zeer veel overeenkomst met die in
*-gypte behoudens dat extreem grondbezit er niet voorkwam. In
946 was die aldus: zeer kleine bedrijven (gemiddeld 0,85 ha akkeran
d), versnipperd grondbezit; hoge beplantingsintensiteit (140) en
^ n hoog percentage landbouwland in huur en verhuur (46%).
f
ond was in Japan beleggingsobject voor vele kleine luiden, die
aardoor een hoge rente konden maken. Het is derhalve merkaardig, dat in deze situatie de huur voor rijstland, welke ± 50%
an een normale oogst bedroeg, in product werd geïnd. Ondanks
e
industrialisatie bleef het aantal boeren stijgen, zij het dat vele
°eren in de industrie een nevenverdienste vonden om hun tekort
P het huishoudboekje enigszins te dekken. Na de landverdeling,
e,
ke 0 p aandringen van Mc.Arthur na 1946 werd doorgevoerd, is
arm geen verandering gekomen.
De agrarische hervorming kwam neer op een praktisch volledige
quidatie van het grondbezit in handen van niet-landbouwers.
iemand mag als hij zelf geen landbouwer is landbouwgrond verren en
een landbouwer niet meer dan 1 ha. Het grondbezit per
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bezitter werd beperkt tot slechts 12chö (dat is iets meer dan 12 ha)
in Hokkaido en gemiddeld 4 chö (variërend van 1,8 tot 4,5) in overig Japan. De prijzen, welke voor onteigende grond werden betaald (in schuldbewijzen van de staat), waren gebaseerd op de vooroorlogse nominale waarde; de devaluatie, die na de oorlog versneld
intrad, zorgde ervoor, dat die uiteindelijk slechts overeenkwamen
met de waarde van de helft van de normale productie of van de
waarde van één jaar pacht.
Bij de overdracht van het bezit waren bijna 2 miljoen hectaren
betrokken, ruim 2,3miljoen grondbezitters en meer dan 4,7 miljoen
pachters (10). Het percentage pachtland liep terug van 46 tot 10,
en aan de gemiddelde bedrijfsgrondslag veranderde praktisch niets.
Het boereninkomen steeg uiteraard wel en nu komt het merkwaardige, volgens DORE (10) stegen echter ook de behoeften. De boer
ging meer gebruik maken van machines vooral om meer vrije tijd
te krijgen voor dorpspraat en luisteren naar de radio (50% van de
boeren bezitten een radio!) en de dochters gingen over tot luxe
zaken zoals permanent, lippenstift en hoog gehakte schoentjes en
menige boer heeft thans meer moeite om zijn huishoudboekje
sluitend te krijgen dan voorheen. De grondbezitters daarentegen
zijn geheel ontluisterd en tot relatieve armoede gebracht.
Uiteraard is de boer thans meer genegen tot investeringen in het
bedrijf en er is dus een betere basis voor verdere productieverbeteringen geschapen, maar of daar nog veel inzit valt te betwijfelen.
Het probleem van de landelijke overbevolking is er niet door opgelost en wat de Japanse regering ook doet om door landaanwinning en ontginning, door industrialisatie, bevordering van visserij
en handel, de bevolkingsdruk op het land te doen verminderen, zij
is daarin nog niet geslaagd. En wat isde toekomst der boerenzoons?
DORE (10) komt tot de conclusie: The outlook, then, is not altogether a happy one.
Men zou ongeveer gelijksoortige situaties kunnen schetsen i°
Pakistan en India, waar niet eens een behoorlijke technische e°
bestuurlijke organisatie van het platteland bestond. Dit leidde na
liquidatie van het grootgrondbezit in bepaalde gebieden tot rampen wegens het wegvallen van de organisatie voor onderhoud van
dijken en irrigatiewerken. Gebrek aan organisatie, instituten Çn
personeel om kennis en kapitaal bij de boer te brengen, zijn i n
die landen naast onvoldoende economische hulpbronnen de voornaamste knelpunten. Men heeft ook hier zijn toevlucht genome*-1
tot min of meer gedwongen coöperaties o.a. voor bewerkingen middels tractor-pools (24). Ik betwijfel echter of dat een oplossing voor
het keuterbedrijf kan geven.
Tenslotte een enkele opmerking over de agrarische hervormingen in Italië (15, 16). Hier ging het voornamelijk om on-ontwikkeld
land. Dat land werd onteigend, ontgonnen en geëquipeerd en kwam
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daarna beschikbaar voor de vestiging en hervestiging van boeren
m strak georganiseerd verband. Het zijn derhalve een soort droge
Zuiderzee projecten, ook wat de kosten betreft.
Geachte aanwezigen, zijn er conclusies uit de voorgaande beschouwingen te trekken? Mijn conclusie is,dat liquidatie van grootgrondbezit en de verdeling van het land onder de landloze boeren alleen
v
an weinig waarde is voor de economische ontwikkeling van een
landstreek. Het is slechts een begin. Vele additionele maatregelen
z
ijn er nodig, doch men hoede zich voor perfectionisme. Van principiële betekenis is, dat het bewustzijn er is, dat men er met een
stelsel van wettelijke maatregelen alleen niet is. Ook de mentale
instelling en de kennis van de boer eisen grondige revisie. Daarnaast is het scheppen van alternatieven buiten de landbouw zowel
als in de landbouw door substantiële vergroting van het totale
landbouwareaal in de meeste gevallen noodzakelijk. Ik zou mij
hier willen conformeren met de uitspraak van DOREEN WARRINER
(13) die schrijft:
..Agrarische hervormingen zijn in hun initieel en beslissend
s
tadium beslist niet een probleem voor experts; zij kunnen niet tot
kerkelijkheid geadviseerd worden, maar moeten worden gebaseerd
°P impulsen, welke uit het volk voortkomen. Als de impulsen er
e
enrnaal zijn en erkend in een besluit tot het treffen van wettelijke
Maatregelen, dan kunnen experts van dienst zijn voor het overwinnen van technische moeilijkheden". Ik zou hier aan willen toevoe§en, hetgeen WARRINER vernam van een arabische bestuursambtena
ar, die een aantal conferenties en seminaria over „landreform"
had bezocht en zeide: „I am afraid, that they make it all seem too
difficult".
Tenslotte zou ik U de volgende vraag ter overdenking mee willen geven:
Iseen samengaan van grootgrondbezit en een gezonde welvarende
°erenstand in de tropen en subtropen onmogelijk en is dus een
s
ynthese van beide belangen, zoals door mij in Iran voor bepaalde
gebieden is voorgesteld, niet meer dan een hersenschim, of moeten
!J op grond van de overtuiging, dat er wel oplossingen bestaan
°nder revoluties, derhalve niet in eerste instantie al onze kennis
n
energie richten op de verwezenlijking van die synthese en niet
e
veel kracht verspillen aan het verspreiden van „Know How",
^Ike als regel niet kan worden toegepast, zonder een fundamen. e w ijziging in de sociale, economische en mentale verhoudingen
de landbouw van deze landen?
£eer geachte toehoorderessen en toehoorders,
Bij het aanvaarden van mijn ambt moge ik mijn eerbiedige dank
re
ngen aan Hare Majesteit de Koningin, Die de voordracht van
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Zijne Excellentie de Minister van Landbouw voor mijn benoeming
tot hoogleraar aan deze hogeschool heeft willen honoreren.
Mijne Heren Voorzitter en Leden van het Bestuur,
Ik dank U voor het vertrouwen, dat U in mij hebt willen stellen
door op mijn schouders de taak van het leiden van het onderwijs
in de landhuishoudkunde van de tropen en subtropen te leggen.
Ik hoop, dat mijn geest nog jong en fris genoeg is, om dit vertrouwen waardig te maken.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,
Ik ben blij, dat mij het voorrecht ten deel gevallen is, om in Uw
geestelijke gemeenschap te zijn opgenomen, en ik twijfel er niet
aan, dat gij Uwerzijds alles zult doen om een vruchtbare samenwerking te bevorderen, ik zal trachten daartoe het mijne bij te dragen.
Helaas is het mij niet gegeven een van mijn leermeesters aan deze
hogeschool hier te begroeten. Zij zijn allen heengegaan. Ik houd
evenwel hun gedachtenis dankbaar in hoge ere.
Mijne Heren Leden van het Bestuur en Directeuren van de
Nederlandse Heidemaatschappij,
Nimmer zal ik de periode 1952—1959 kunnen vergeten gedurende welke ik als staflid bij U het buitenlandse werk van Uw
Maatschappij mocht helpen leiden. Voor het nimmer aflatende vertrouwen in mij gesteld en voor de gelegenheid mij geboden mijn
eigen ik in het werk te ontplooien, ben ik U ten zeerste dankbaar.
Dames en Heren Studenten,
Ik behoef U niet te zeggen, dat ik warme belangstelling heb voor
het georganiseerde studentenleven. Ik meen, dat ik met daden heb
bewezen dat dit geen phrase is. De twee grootste Uwer verenigingen
voeren elk een schone leuze: de ene „Durf te leven", de andere „1°
fide fides". Inderdaad durf uit te komen voor Uw opinies trouw
aan het geloof, dat Uw mening gebaseerd is op wetenschappelijke
objectieve normen. Tracht evenwel dat geloof om te zetten in een
andere vorm van weten, dat verkregen wordt door critisch onderzoek en wetenschappelijk denken. Ik hoop U daarin in mijn vak
Ik heb gezegd-
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44. DE G R O N D B E W E R K I N G G E Z I E N
TUSSEN T R A D I T I E EN WETENSCHAP
OPENBARE LES GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
LECTOR IN DE GRONDBEWERKING AAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL
OP 3 DECEMBER 1959 DOOR

IR. H. KUIPERS
Mijne Heren Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Dames en Heren Wetenschappelijke Medewerkers en
Assistenten,
Dames en Heren Studenten en voorts Gij allen, die
door Uw tegenwoordigheid blijk geeft van Uw belangstelling.
Zeer geachte Toehoorders,
Het hoe en waarom te leren kennen, zal het doel van het onderzoek en het onderwijs in de grondbewerking moeten zijn. Enerzijds
zal men kunnen trachten door theoretische overwegingen via het
daarom het hoe te benaderen, anderzijds zal men door een kritische
analyse achter de in de praktijk gevolgde werkwijzen het waarom
bunnen zoeken. De beperktheid van iedere theoretische kennis enerzijds en die van alle in de praktijk toegepaste werkwijzen tezamen
anderzijds, is er de oorzaak van, dat geen van beide benaderingswijzen afdoende kan zijn. Veeleer zullen dan ook beide tezamen
gehanteerd moeten worden, een opgave, die in ernst genomen,
echts tot deemoed stemmen kan.
Zoekt men het waarom achter de grondbewerking in de praktijk,
dan
zal men diverse groepen van motieven ontmoeten, zoals de
tr
aditie, de ervaring, de technische mogelijkheid en het theoretische
motief.
Traditie
.D e invloed van de traditie op de grondbewerking kan uiteraard
t duidelijk omlijnd weergegeven worden, maar is daarom niet
m
inder reëel. Wie in een natte herfst een trekker-chauffeur, half
0
"igedraaid op een scheefhangende, slippende trekker bezig ziet z'n
ploeg al rijdende bij te stellen, zal de invloed van de traditie opeens
duidelijk kunnen zijn: de trekker trekt omdat hij het paard vernie

708

vangt, de ploeg ontstond in de loop der eeuwen, alleen de ploeger
is van achter het werktuig naar de voorkant verhuisd en daarbij
maar al te vaak van ploeger in trekkerchauffeur veranderd.
Omstreeks het midden van de vorige eeuw opperde de Engelsman
HOSKYNS1) reeds de volgende gedachtengang: de mens heeft een
vertikale wervelkolom, daarom isvoor hem de schop het beste werktuig voor de grondbewerking. Het trekdier heeft een horizontale
ruggegraat en daarom isbij gebruik hiervan de ploeg beter geschikt.
De stoommachine evenwel heeft met de ploeg niet meer uit te
staan, dan het paard met de schop. Hij verwachtte dan ook de invoering van de frees, maar nu, honderd jaar later is nog steeds de
ploeg het voornaamste grondbewerkingswerktuig.
In de vorige eeuw gold algemeen de opvatting, dat de grondbewerking de vruchtbaarheid van de grond verhoogde. Hoe intensiever de bewerking was, des te groter zou de kans op een goed gewas
zijn. Het zou altijd beter zijn de grond nog een keer extra te laten
bewerken, dan het trekvee en de knechten werkeloos te laten.
RUSSELL2) beschouwt omstreeks 1940 de nawerking van deze opvatting nog als een van de voornaamste argumenten voor de in de
praktijk gevolgde werkwijzen.
Niet alleen in de technische uitvoering, ook in de gevoelswaarde
speciaal van het woord ploegen blijkt de binding aan de historische
ontwikkeling. De ploegende boer is een algemeen bekend symbool
van de continuïteit in de natuur, omdat hij door z'n werk de aarde
opnieuw vruchtbaar maakt. Als de Rusland-kenner MEHNERT3) in
zijn in 1958 verschenen boek: „Der Sovjetmensch" de enorme invloed van de ontwikkeling van het onderwijs op de bewoners van
de Sovjet Unie beschrijft zegt hij: Het gescheurde steppenland werd
jaar in jaar uit bewerkt. Wat er aan waardevolle stoffen in verborgen lag steeg omhoog naar de akkers van onze cultuur en beschaving en werd tot bloesem en vrucht. Deze lyrische ontboezeming
laat zien, hoe ook in de moderne tijd aan de gedachte dat de grondbewerking de grond vruchtbaar maakt, nog een vrij algemene bekendheid kan worden toegeschreven.
Ervaring
De traditie is het resultaat van allerlei ervaringen van vorige g e '
neraties. Iedere generatie voegt er het zijne aan toe. Deze laatst
toegevoegde ervaring draagt een aanmerkelijk reëler karakter door
z'n actualiteit. Zo zal een boer die zijn vlas zag mislukken door een
te fijn zaaibed op slempige grond voortaan voorzichtiger zijn. Hoe
grof of fijn een zaaibed moet zijn, staat nergens aangegeven. De
kennis hieromtrent mag een traditioneel element in zich dragen
maar hij zal hoofdzakelijk door de ervaring bepaald zijn. Praktische
omstandigheden nopen een boer herhaaldelijk in het voorjaar nog
bewerkingen uit te voeren, die hij liever in de herfst zou doen. Bij
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de voorkeur voor het in de herfst ploegen van de zwaardere gronden
speelt dan ook de ervaring een belangrijke rol. Juist daar, waar een
snelle duidelijke reactie optreedt is de ervaring een belangrijk element. Waar zich evenwel eerst op lange termijn reacties zullen
voordoen, of waar deze onduidelijk zijn zal de ervaring maar weinig
invloed uitoefenen. Zo is b.v. uit de vele reeds verrichte onderzoekingen t.a.v. de meest gewenste ploegdiepte gebleken dat de reactie
van het gewas veelal een wisselvallig en onduidelijk karakter draagt.
In de praktijk is er dan ook weinig lijn in de ploegdiepte te bekennen. Bij het analyseren van de in de praktijk gevolgde werkwijzen
z
al het juist gaan om het onderkennen en toetsen van het ervaringsmotief.
Technische mogelijkheid
Een ander uiterst belangrijk motief bij de grondbewerking ligt
er
in de technische mogelijkheid. Het maken van een ploeg is geen
zaak meer van de boer en de dorpssmid. De industrie biedt tal van
Werktuigen aan, propageert ze zelfs. De boer kan slechts een beperkt aantal malen kiezen en zal verder moeten roeien met de ried e n die hij zich verworven heeft. Niet alleen ten aanzien van het
werktuig zijn de technische mogelijkheden vaak het motief voor
ee
n bepaalde bewerking, ook de tijd en de omstandigheden van de
bewerking zijn niet altijd ter vrije keuze. Als de grond in de herfst
r
eeds voor de bewerking op veldcapaciteit is, zal hij dat in ons land
°°k wel blijven en dus bij dit vochtgehalte geploegd moeten worden, al zou de prakticus wellicht een wat lager vochtgehalte prefereren. Als een boer maar één trekker heeft, zal het op wintervoor
ploegen vaak om zuiver technische redenen pas na de bietenoogst
Plaats hebben.
theoretisch motief
Zeker in een land als het onze waar het landbouwonderwijs ver
ls
gevorderd zal men herhaaldelijk een theoretische motivering
van bepaalde grondbewerkingen ontmoeten. Doorgaans echter
draagt deze het karakter van een verklaring achteraf en in veel gevallen blijkt hij zelfs weinig ter zake te zijn. Zo bleek b.v. bij een
en
quête in Drente, dat als doel van het ploegen herhaaldelijk gedoemd werd, het verhogen van het luchtgehalte van de grond. Hoed e r dit ook een gevolg van het ploegen mag zijn, als motief is het
v
°or een zandgebied weinig terzake. Juist ten aanzien van theorell
sche motiveringen van in de praktijk gevolgde werkwijzen zal
me
n bij een analyse uiterst kritisch moeten zijn, daar het succes
Van
de gevolgde werkwijze vrijwel nooit opgevat kan worden, als
een
geslaagd experiment ter toetsing van een hypothese.
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Wie zo de grondbewerking in de praktijk ziet als traditionele
overlevering, plaatselijk gecorrigeerd door recente ervaringen, op
sleeptouw genomen door de mechanisatie en slechts uitermate zwak
geruggesteund door theoretische kennis, die zal zich zeker niet verwonderen over de levendige belangstelling die er voor de grondbewerking in de praktijk gevonden wordt. Wel moet hierbij toegegeven worden, dat het kwade geweten van veel practici ten aanzien
van de mishandelingen die zij hun grond bij de mechanisatie laten
ondergaan, een woord meespreekt. Het is de intense belangstelling
van de zijde der praktijk, die in vele landen na de tweede wereldoorlog een herleving van het onderzoek ten aanzien van de grondbewerking bracht.
Theoretische benadering: doelstelling van de grondbewerking
De onbevredigende verwarde situatie in de praktijk zal een onderzoeker er licht toe kunnen brengen zich van de daar gevolgde
werkwijzen te distanciëren, om het onderwerp van een meer theoretische zijde opnieuw te benaderen. Het eerste wat hij nodig zal hebben is een omschrijving van de doelstelling van de grondbewerking.
Reeds uit de verdeeldheid van de meningen hieromtrent blijkt eens
te meer het traditionele element van de grondbewerking. VON
NITZSCH 4 ), een van de meest prominente onderzoekers op het gebied
van de grondbewerking voor de tweede wereldoorlog formuleerde
het doel alsvolgt: Het gaat erom de percelen weer vrij te maken, het
onkruid te bestrijden en de grond in een zodanige toestand te brengen dat de gewassen in ieder ontwikkelingsstadium de beste groeiomstandigheden vinden. Door grondbewerking, schrijft hij, moet
dus bereikt worden, dat de bij een bepaalde grond en in een bepaald klimaat ter beschikking staande natuurlijke krachten aan
de gewassen ten goede komen en niet aan andere planten. Voor
het beoordelen van een grondbewerking zou men dus niet alleen
kennis moeten dragen van „de gewassen" en de daarbij optredende
„ontwikkelingsstadia" maar tevens moeten kunnen aangeven wat
„de bestegroeiomstandigheden" zijn en in hoeverre deze van „grondsoort" en „klimaat" afhankelijk zijn. Een dergelijke definitie is dan
ook meer geschikt om te laten zien hoe gecompliceerd de produktie
in de landbouw is, dan om als uitgangspunt voor een theoretische
benadering van de grondbewerking te dienen. Ook al zou het te
eniger tijd gelukken voldoende diep door te dringen in de wijze
waarop de opbrengst uit het oneindig ingewikkelde samenspel van
allerlei factoren ontstaat, dan zou anderzijds blijken, dat het doorvorsen van de invloed die de grondbewerking op de groeifactoren
uitoefent een slechts weinig eenvoudiger werkterrein biedt. De
vorm en de snelheid van het werktuig en de o.a. van grondsoort,
vochtgehalte en dichtheid sterk afhankelijke rheologische eigen-
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schappen van het te bewerken materiaal alleen reeds leveren een
oneindig aantal combinatiemogelijkheden op.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat talloze praktische proeven waarbij getracht is een direct verband te leggen tussen een bepaald type bewerking en de opbrengst tot teleurstellende resultaten hebben geleid. Als er evenwel in bepaalde gevallen geen verband tussen de grondbewerking en de opbrengst aangetoond kan
worden, dan worden hierdoor deze bewerkingen aan ons oordeel
ontrokken, zolang dit alleen op de plantenproduktie is gebaseerd.
De te gebruiken maatstaf zal daarom nauwer bij de bewerking zelf
m
oeten aansluiten. De grondbewerking draagt in de praktijk van
de landbouw het karakter van een onkosten-post en met dit karakter
zal dan ook bij een waarde-oordeel rekening gehouden moeten
Worden.
Tegenover de kosten van grondbewerking zullen dus grotere
oaten moeten staan, wil men van een rationele bewerking kunnen
spreken. Alhoewel het ook op het economisch terrein uiterst moeilijk is tot kwantitatieve uitspraken te komen, toch opent deze beschouwingswijze betere perspectieven dan die gebaseerd op de plantenproduktie alleen. Men hoeft hierbij ni. de baten niet alleen in
e
en hogere produktie op langere of kortere termijn te zoeken. Ook
het verlagen van andere onkostenposten kan dan het doel van de
grondbewerking zijn.
Indirecte baten
Door de mechanisatie van de landbouw zijn niet alleen de technische mogelijkheden voor de grondbewerking toegenomen, ook de
eisen die aan de grond gesteld worden zijn veranderd. Voor het
doorvoeren van de mechanisatie isde homogeniteit van wat bewerkt
^oet worden, ongeacht of dit een gewas of de grond is, van het
grootste belang. Op ruw land zal een kunstmeststrooier onregelmatiger werken dan op vlak land en alleen bij een homogeen zaaibed
Za
l een gelijkmatige zaaidiepte bereikt kunnen worden. Men zou
zich evenwel nog kunnen voorstellen, dat een ongelijkmatige verdeling van de meststoffen of een ongelijkmatige zaaidiepte in de
kwaliteit van de opbrengst meetbaar naar voren zal komen. Moeil
jker wordt het bij het mechanisch dunnen van bieten of bij het in
e2
ak rooien van aardappelen op kleigrond. In beide gevallen kan
e produktie geheel buiten beschouwing blijven en hier zal het er
/een om gaan of men door een bewerking de grond in een zoda*ge toestand kan brengen, dat het dunnen of rooien machinaal
an worden uitgevoerd, zodat men anders toch noodzakelijke uitgaven kan beperken. Dit betekent dat het bestuderen van het di[ e c t e effect van grondbewerkingen ook geheel afgezien van de planlen
groei zinvol zal zijn.
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Directe baten
Dit alles neemt niet weg, dat de grondbewerking zozeer in het
groeimilieu van de gewassen ingrijpt, dat er wel een verband met de
produktie verwacht mag worden. Bij de tot nu toe verrichte praktische onderzoekingen is dit ook herhaaldelijk naar voren gekomen.
Hierbij bleek echter tevens langs hoeveel wegen de verbinding wel
niet gelegd kan worden.
Chemische vruchtbaarheidsfactoren
Zo bleek b.v. op het bekende langjarige grondbewerkingsproefveld te Dahlem bij Berlijn5), dat de uitspoeling bij een ondiepe
grondbewerking een snellere daling van de pH gaf dan bij een diepe
bewerking. Het is waarschijnlijk, dat het grondbewerkingsproefveld PO 169 te Heino zich in dezelfde richting zal ontwikkelen.
Zo zijn er dus voorbeelden waaruit blijkt, dat de grondbewerking
via de chemische vruchtbaarheidstoestand van de grond op de plantengroei kan inwerken.
Deze invloed via de chemische vruchtbaarheidstoestand kan men
evenwel via een natuurkundig aspect benaderen, zoals in dit geval
via het vochttransport, in andere gevallen via de verdeling van voedingsstoffen in de grond. Slaagt men er in het resultaat van bepaalde bewerkingen uit te drukken in termen van de chemische bodemvruchtbaarheid, dan zal het verband tussen de chemische bodemvruchtbaarheidsfactoren en de opbrengst in ons land stellig niet de
zwakste schakel blijken, gezien de uitgebreide kennis die op dit
terrein voorhanden is.
Biologische vruchtbaarheidsf actoren
Het tweede gebied, waardoor een weg blijkt te lopen, die de grondbewerking met de opbrengst kan verbinden, omvat de groep biologische factoren. Het meest duidelijke aspect is hierbij het onkruid.
Het oorzakelijk verband tussen de onkruidbezetting en de opbrengstdepressie is weliswaar niet altijd even doorzichtig, maar de
uiteindelijke tendens is des te duidelijker en dank zij de chemische
onkruidbestrijding neemt ook het aantal gegevens over de kwantitatieve verhoudingen hand over hand toe. Juist de chemische werkwijze berooft echter de grondbewerking van haar monopolie ten
aanzien van de onkruidbestrijding. Alhoewel er momenteel nog
geen sprake van is, dat de chemische onkruidbestrijding de mechanische geheel kan vervangen, toch zal in de toekomst uitgemaakt
moeten worden, in hoeverre de conclusie van het Engelse onderzoek juist was, dat de onkruidbestrijding het hoofddoel van de
grondbewerking zou zijn6). Het verband tussen de grondbewerking
en de onkruidbestrijding moge wat betreft het directe mechanische
effect gemakkelijk vast te leggen zijn, rondom het indirecte effect
via de verdeling van onkruidzaden of andere plantendelen door de
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grond rijzen aanmerkelijk meer vragen. Wie zich even de rijke schakering van onkruidsoorten en hun voortplantingsmogelijkheden
indenkt, die zal zich hierover niet verwonderen.
Bij het overige deel van de groep biologische factoren is noch de
samenhang met de grondbewerking noch die met de plantengroei
duidelijk. Er is reeds veel geschreven over de invloed van de grondbewerking op wat men pleegt aan te duiden met de biologische activiteit in de grond. Over het algemeen beschouwt men de grondbewerking als nadelig voor de bodemflora en fauna, maar het regeneratievermogen maakt de beschouwingen over iets langere termijn betrekkelijk moeilijk. Even vanzelfsprekend als men de aanwezigheid van veel onkruid schadelijk acht, noemt men die van een
r
ijke bodemflora en fauna gunstig.
Voor zover de invloed van de biologische activiteit van de grond
v
ia de stikstofhuishouding verloopt bevinden we ons op een terrein van gestaag groeiende inzichten. Reeds in de vorige eeuw werd
het belang van deze factor naar voren gebracht7, 8) en ook het
recente veldonderzoek ten aanzien van de grondbewerking in ons
1

D

o

iand suggereert een belangrijke relatie. Aan deze samenhang moeten evenwel bodemfysische factoren ten grondslag liggen die ook
geheel los van de stikstofhuishouding gekarakteriseerd moeten kunnen worden. Het bestuderen van de invloed van de bodemstructuur op de stikstoflevering door de grond moet dan ook als een
belangrijke schakel gezien worden voor het formuleren van een
taakomschrijving voor de grondbewerking.
Andere voordelen die een hogere biologische activiteit zou opleveren zijn een betere bodemstructuur en een verhoogde stabiliteit. Beide grootheden zullen evenwel nader natuurkundig omschreven moeten worden, wil de samenhang met de plantengroei duidehjk kunnen worden. Hierbij zou dus sprake moeten zijn van een
indirecte beïnvloeding van het bodemfysisch groeimilieu.
fysische bodemvruchtbaarheidsfactoren
Dederdegroep factoren tussen degrondbewerking en de opbrengst
°mvat het natuurkundig aspect van de bodemvruchtbaarheid. Zoais
reeds werd aangeduid, kunnen veel reacties van de overige groepen van factoren teruggebracht worden tot een primaire reactie op
^"t terrein. De grondbewerking op zichzelf is ook hoofdzakelijk een
ln
grijpen in het bodemfysische groeimilieu en de kennis op dit terrein vormt dan ook een sleutelpositie. De reactie van het gewas op
.Y eran deringen die de grondbewerking in het bodemfysisch groei^ l i e u aanbrengt, zal men verwachten te vinden op het terrein van
de
warmte-, de water- of de luchthuishouding. Er werd reeds op
gewezen, dat de invloed zeer wel via een andere groep groeifactoren
an verlopen, bv. via de biologische ten aanzien van de stikstofhuis°uding of via de chemische als resultaat van een uitspoeling. De
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kennis van de warmte-, de water- en luchthuishouding van gronden
groeit snel, maar concrete gegevens over de invloed op de opbrengst
zijn in ons land nog steeds schaars. De voornaamste oorzaak hiervan
ligt in de onderlinge samenhang en het afwisselend op de voorgrond treden van deze drie factoren, vaak nog binnen één groeiseizoen. Waar één van deze factoren de hoofdrol speelt, zal men
aanmerkelijk sneller de gezochte samenhang vinden. Zo zal men in
aride gebieden de grondbewerking geheel op de vochthuishouding
afstemmen.
In een klimaat met wisselvallige weersomstandigheden krijgt men
onmiddellijk met de samenhang tussen de drie factoren te maken.
Een hoog watergehalte bv. zal een laag luchtgehalte opleveren en
in de praktijk zal de grond koud genoemd worden. De kans op een
hoog vochtgehalte mag in het voorjaar het grootst zijn doordat de
gewassen er dan nog slechts weinig water aan onttrokken hebben,
het kan bij een natte zomer ook midden in het groeiseizoen optreden. Een gewas, dat in het voorjaar door een gebrekkige aeratie
van de grond schade leed, kan in de zomer door vochtgebrek gekweld worden, maar ook het omgekeerde kan voorkomen. Het is
van belang de structuur van de grond zo te karakteriseren, dat zowel naar de zijde van de plantengroei als naar de zijde van de bewerking een aansluiting gevonden zal kunnen worden. Het is nuttig
hiertoe twee aspecten te onderscheiden, nl. die van de grootte van
het poriënvolume en die van de homogeniteit van de verdeling van
de verschillende componenten in de grond. Beide aspecten worden
nl. door de grondbewerking direct gewijzigd.
Poriënvolume
Het verband tussen het poriënvolume en de luchthuishouding
ligt het meest voor de hand, daar de grondbewerking in eerste instantie het luchtvolume vergroot of verkleint, terwijl de invloed
op de waterhuishouding secundair is. De luchthuishouding zal onder natte omstandigheden het eerst kritiek zijn en het bepalen van
een maximaal te verwachten watergehalte is dan ook van belangDe invloed van het poriënvolume op dit watergehalte blijkt op onze
klei- en zavelgronden in veel gevallen verheugend klein te zijn,
waardoor dit watergehalte, zij het met bepaalde beperkingen, als
een constante gehanteerd kan worden. Bij extreme verdichtingen
verhindert het te kleine poriënvolume de opname van de normale
hoeveelheid water, zodat er dan een te laag vochtgehalte onder natte
omstandigheden zal worden gevonden. In deze gevallen zal de luchthuishouding zeker niet voldoende gewaarborgd zijn, zodat er dan
dus een waardevolle indicatie uit dit vochtgehalte kan worden verkregen. Daalt de grootte van de structuurelementen van een kleiof zavelgrond voor een belangrijk deel onder 1 mm, dan zal een
aanmerkelijke verhoging van het maximale watergehalte optreden,
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het eerst bij zwaardere gronden. In hoeverre hierbij het vasthouden
van water tussen de verschillend gevormde structuurelementen van
belang is of het verbeteren van de zwellingsmogelijkheden bij een
verkleining van de structuurelementen is nog niet duidelijk. Wel
schuilt hierin een bodemfysisch aanknopingspunt voor de beoordeling van de fijnheid van een zaaibed.
Op deze wijze is het mogelijk door het bestuderen van de samenhang tussen het poriënvolume, of de grootte van de structuurelementen en een bepaald karakteristiek vochtgehalte, inzicht in de
aeratiemogelijkheden te verkrijgen. In extreme gevallen, als dus
verwacht mag worden, dat het effectieve luchtvolume over een langere tijd tot nul gereduceerd wordt, zal de reactie van het gewas
niet uitblijven. De kwantitatieve gegevens zijn evenwel schaars.
Als bij een ruime luchtvoorziening de zuurstofopname van de
plantenwortels slechts een fractie is van het totale gebruik, mag
men aannemen dat de invloed van de aeratie ook aanmerkelijk
verder merkbaar zal zijn dan tot op het luchtgehalte waarbij de
zuurstofvoorziening van de wortels alleen is verzekerd. Dit houdt
tevens in, dat men bij extreem lage luchtgehalten wellicht met een
geheel andere reactie van het gewas te doen zal hebben als bij een
wat ruimere aeratiemogelijkheid.
Over de samenhang tussen de waterhuishouding en de plantengroei is relatief veel bekend. Voorbeelden van het effect van grondbewerkingen zijn vooral in aride gebieden te vinden. Ook in ons
land ziet men echter bv. in het voorjaar bij drogend weer vaak duidelijk, dat een grotere dichtheid van de grond tot een groter vochtgehalte aan het oppervlak aanleiding geeft. Blijkbaar ligt dan het
capillair geleidingsvermogen nog juist voldoende hoog om de voor
de verdamping benodigde hoeveelheid water te laten toestromen.
Hoe de effecten tot stand komen en welke er verwacht mogen worden, zal pas blijken bij toepassing van de kennis van onverzadigde
stromingen op het resultaat van grondbewerkingen.
De warmtehuishouding tenslotte kan in bepaalde gevallen bv. in
de tuinbouw van doorslaggevend belang zijn voor de produktie.
De rol in de landbouw is zeker beperkter. De samenhang met de
water- en luchthuishouding is tenslotte zo sterk, dat het toepassen
van de uitgebreide theoretische kennis bij praktische gevallen nog
uiterst moeilijk is. Dit neemt niet weg, dat veranderingen van het
poriënvolume zich in eerste instantie zeer wel lenen voor een kwantitatieve theoretische beschouwing van de warmtehuishouding, zoals door VAN DUIN9) is gedemonstreerd.
Homogeniteit van de bodemstructuur
Moge zo de samenhang tussen de door de grondbewerking aangebrachte veranderingen in het poriënvolume en de opbrengst of
ze
lfs de plantengroei ingewikkeld van aard zijn, beschouwingen
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over de invloed van de homogeniteit van de verdeling van de verschillende stoffen in de grond leiden tot nog grotere complicaties.
Dichte lagen, die men kan opvatten als een slechte verdeling van de
grovere poriën, kunnen bv. de waterhuishouding verstoren en daardoor tevens de lucht- en warmtehuishouding beïnvloeden. Door een
ongelijkmatig zaaibed kan een zo ongelijkmatige stand verkregen
worden, dat de waarde van de opbrengst door kwaliteitsverlies
daalt.
Dit neemt niet weg, dat beide facetten, dat van het poriënvolume
en dat van de homogeniteit een aanknopingspunt naar de richting
van de opbrengst opleveren. Ook ten aanzien van de eerder geformuleerde eisen betreffende het directe resultaat van de bewerkingen zal dit het geval moeten zijn. Hiertoe zal evenwel bv. ook het
facet van de aanwezige hoogteverschillen mee in de beschouwingen
moeten worden opgenomen. Het aspect van de homogeniteit verlangt dan ook een wat nadere omschrijving.
Zo eenvoudig als men het poriënvolume kan definiëren, zo ongrijpbaar is het aspect van de homogeniteit. Men zou zich kunnen
voorstellen, dat van een bepaald te onderzoeken terrein de gemiddelde verhouding van de samenstellende stoffen bekend is. Het
minimum oppervlak waarbinnen men de gemiddelde verhouding
tot op een bepaalde afwijking met een bepaalde waarschijnlijkheid
zal aantreffen zou men als maat voor de homogeniteit kunnen bezigen. Daar van verschillen in het horizontale vlak een geheel ander
effect verwacht moet worden dan van die in het vertikale, zou het
verband van het genoemde minimale oppervlak met de diepte moeten worden vastgesteld. Voor praktische gevallen zal men een karakteristiek moeten bezigen, waarvan men mag aannemen, dat hij
een samenhang met de omschreven grootheid toont. Het meest voor
de hand liggend isde standaardafwijking van het poriënvolume per
volume-eenheid, doch ook de variabiliteit van het watergehalte van
plek tot plek zou binnen het genoemde aspect thuis horen. Verder kan uit de grootteverdeling van structuurelementen een karakteristiek worden afgeleid evenals uit de op het terrein voorkomende hoogteverschillen.
Welke karakteristiek men de voorkeur zal geven zal afhangen
van de praktische omstandigheden. Bij een pas op wintervoor geploegde natte kleigrond is het poriënvolume moeilijk te meten en
dus zeker de variatie ervan. De voorkomende hoogteverschillen zullen hier een betere karakteristiek opleveren. Bij aardappelruggen
zal men bijzondere waarde hechten aan de grootteverdeling van
de structuurelementen, maar bij een nog onbewerkte graanstoppel
zal juist de variabiliteit van het poriënvolume relatief gemakkelijk
te meten zijn.
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Voorspelbaarheid van het resultaat van grondbewerkingen
Als men er in slaagt zo het effect van bepaalde grondbewerkingen
te vervolgen tot op een niveau waarop een waardeoordeel bereikbaar is, dan is hiermee eigenlijk nog niet meer bereikt dan de omschrijving van wat onder de proefomstandigheden optrad. Het gezochte waarde-oordeel zal echter een zekere algemene geldigheid
moeten hebben, d.w.z. dat het effect voorspeld of gegeneraliseerd
zal moeten kunnen worden. Het ligt voor de hand dit in eerste
instantie voor het directe effect van de grondbewerking na te streven. Zoals het leggen van een verband tussen het effect van de
grondbewerking en de plantengroei slechts mogelijk was, dank zij
een zekere kennis van de gedragingen van de plant, zo zal het verband tussen de bewerking zelf en het bereikte resultaat eerst dan
voorspelbaar worden als er een zekere kennis van het te bewerken
materiaal, dus van de grond aanwezig is.
Van de grond zullen dus die eigenschappen gekarakteriseerd
moeten worden, die bij de bewerking een belangrijke rol spelen,
terwijl ook de bewerking zelf in bruikbare termen moet kunnen
Worden omschreven.
Aangezien de meest eenvoudige omschrijving van de grondbewerking deze karakteriseert als het uitoefenen van een reeks drukken op de grond, waarvan de grootte en de aangrijpingsvlakken van
de tijd afhankelijk zijn, ligt het voor de hand een karakteristiek af te
leiden uit een eenvoudig geval. In principe gebeurt dit bij samendrukkings- en afschuivingsproeven. Bij dergelijke proeven blijkt
duidelijk hoezeer de meetbare bodemeigenschappen van het vochtgehalte, de dichtheid en de samenstelling van de grond afhangen.
Het karakteriseren van de bewerking zelf blijkt in praktische gevallen slechts uiterst globaal te kunnen gebeuren. Bij de ploeg is
bv. het aantal ristervormen ontstellend groot, de afstelling, de snijbreedte, de diepte en de snelheid kunnen gevarieerd worden en bij
de frees bv. de vorm, het aantal en de plaatsing van de messen, het
toerental en de voortbewegingssnelheid. Bij modelproeven abstraheert men zich dan ook gewoonlijk van deze complicaties door met
eenvoudige vormen te werken. Een van degrootste moeilijkheden bij
Modelonderzoek isevenwel het in een reproduceerbare min of meer
formale toestand brengen van de grond bij de gewenste variatie
lr
i dichtheid en vochtgehalte. Toch zal langs deze weg geprobeerd
boeten worden meer inzicht in de samenhang tussen de grondbewerking en het resultaat ervan, te verkrijgen.
Hoezeer het inzicht in de bij de grondbewerking optredende processen van belang is voor de toekomstige ontwikkeling moge ik
U aan een voorbeeld uit het recente grondbewerkingsonderzoek
demonstreren.
Bij een praktijkonderzoek over het ploegen onder gunstige en
slechte omstandigheden gezamenlijk uitgevoerd door het Instituut
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voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid bleken op een van de proefpercelen laat in
de herfst 2 rupstrekkers slechts met moeite te kunnen ploegen, terwijl eerder in de herfst één van de trekkers het werk gemakkelijk
af kon. In de praktijk stelt men dan ook, dat het perceel onder uitermate slechte omstandigheden werd geploegd. Toch bleek de hoofdmassa van de grond hetzelfde vochtgehalte te hebben, verschilde de
grondlegging niet merkbaar en was zelfs de trekkracht gelijk. Alleen de bovenste laag van 1 à 2 cm dikte was aanmerkelijk natter.
Hieruit blijkt dus, hoezeer het omzetten van de energie van de
trekker in een trekkracht bepaald wordt door de gesteldheid van
het oppervlak. Dat juist in ons land, waar dit probleem bijzonder
speelt bij de grondbewerking, de spitmachine die deze moeilijkheden omzeilt tot ontwikkeling komt, mag uitermate verheugend genoemd worden.
De directe aanleiding tot de populariteit van het onderzoek over
het ploegen bij hogere snelheden is volgens SÖHNE10) gelegen in dit
probleem van de krachtoverbrenging. Men verwacht dat in de toekomst de trekkers bij eenzelfde gewicht sterker zullen worden. Deze
meerdere beschikbare energie zal men bij het ploegen niet in een
trekkracht kunnen omzetten en daarom zoekt men de oplossing in
een hogere snelheid.
Men stelt zich voor, dat er bij het ploegen in de grond op tal
van plaatsen de maximale afschuifspanning wordt overschreden,
waardoor er dus afschuivingen zullen optreden zodat de grond uiteenvalt. De gronddeeltjes glijden over het rister en langs elkaar,
waarbij wrijving optreedt en verlaten tenslotte het rister met een
bepaalde snelheid. Aangezien volgens de Engelse onderzoeker
FOUNTAINE11) de snelheid in het bij grondbewerkingen betrokken
traject slechts een beperkte invloed op de wrijving en de maximale
afschuifspanning heeft zal de toename van de benodigde energie
bij verhoging van de snelheid in hoofdzaak door de kinetische energie van de gronddeeltjes bepaald zijn. Ook de Rus VERSHININ12) komt
tot deze conclusie. Deze kinetische energie is betrekkelijk onafhankelijk van de grondsoort en zal dus volgens SÖHNE bij zware gronden een kleiner percentage van de totale energie eisen dan bij lichte
gronden. Het ploegen met grote snelheden zou dus bij zwaardere
gronden procentueel een geringere verhoging van de trekkracht
vragen. De vraag is evenwel of bij zware gronden vooral in vochtige
toestand de maximale afschuifspanning wel van doorslaggevend belang is. Uiteraard treden er afschuivingen op, maar in veel mindere
mate dan bij lichtere gronden. Plastische vervormingen kunnen
reeds bij lagere spanningen optreden maar de hiervoor benodigde
krachten zijn van de vervormingssnelheid afhankelijk. Zou dus de
invloed van plastische vervormingen overheersen, dan bestaat de
mogelijkheid dat de trekkracht onverwacht zal stijgen bij toene-
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mende snelheden. Hieruit blijkt dus, hoe in dit bepaalde geval het
reeds verworven inzicht het mogelijk maakt, aan te geven waar men
waarschijnlijk mag generaliseren en waar men op complicaties bedacht moet zijn.
Het voor het onderwijs en onderzoek gestelde doel was: het hoe
en waarom van de grondbewerking te leren kennen. De situatie in
de praktijk bleek zo verward, dat de veronderstelling, dat een meer
theoretische benadering betere perspectieven opende dan een praktijkanalyse gewettigd leek. De werkelijke samenhang tussen de
grondbewerking en waardeerbare grootheden blijkt echter eveneens onvoorstelbaar ingewikkeld te zijn.
Het terrein van de grondbewerking behoort dan ook typisch tot
de ingenieurswetenschappen. Het is immers juist de taak van de
ingenieur om de voor hem beschikbare theoretische kennis met de
bestaande praktische mogelijkheden te combineren tot een zo goed
mogelijk resultaat. Hij zal er voortdurend mee geconfronteerd worden, dat het meer fundamentele onderzoek hem weliswaar uitstekende verklaringen kan leveren voor details van zijn problemen,
maar dat de toepasbaarheid door het gecompliceerde karakter van
zijn onderwerp vaak ver te zoeken is. Hij is dan ook meestal sterk
geïnteresseerd bij uiterst praktische proeven, maar hij zal er steeds
van doordrongen moeten zijn dat hij hiermee wel tot toepasbare resultaten kan komen, maar dat de verklaring van de opgetreden reacties dan zo weinig zeker is, dat de overdraagbaarheid ervan gevaarlijk blijft. Het is juist de bekoring van zijn vak om het onontwarbare van de praktijk zo te schematiseren, dat hij kan afdalen
naar de daar onbereikbaar schijnende diepten van de theorie en dat
hij de strenge ernst van de theorie met zoveel speelsheid zal kunnen hanteren, dat hij in de praktijk verstaan en toegepast zal kunnen worden.
Zeer geachte Toehoorders,
Aan het einde van mijn openbare les wil ik in de eerste plaats
nüjn eerbiedige dank betuigen aan Hare Majesteit de Koningin
voor mijn benoeming tot lector aan de Landbouwhogeschool.
Mijne Heren, Leden van het Bestuur van de Landbouwhogeschool,
Dat U de grondbewerking als nieuw zelfstandig vak aan mij hebt
willen toevertrouwen door mij voor benoeming voor te dragen
s
temt mij in hoge mate dankbaar.
Nog slechts betrekkelijk weinig jaren kan ik mij intensief met
j * e bij de grondbewerking naar voren komende problemen bezighouden. Uw voordracht beschouw ik dan ook als een bijzonder
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blijk van vertrouwen. Dat U mij in de gelegenheid stelde vooraf
met tal van buitenlandse vakgenoten van gedachten te wisselen heb
ik als een bemoediging aangevoeld. Ook voor deze geste ben ik U
bijzonder dankbaar.
De gevestigde kennis ten aanzien van de grondbewerking mag
terecht beperkt genoemd worden. Het allerwege opnieuw op gang
gekomen onderzoek doet echter een gestage groei van de inzichten
verwachten. Uw toezeggingen mij ook materieel in de gelegenheid
te willen stellen actief aan deze ontwikkeling mede te werken stel
ik bijzonder op prijs. Het op gang brengen van een nieuwe afdeling
zal met zich meebrengen dat ik in de toekomst wel meer dan eens
een beroep op U zal moeten doen. Ik hoop, dat U deze jonge afdeling dan ten volle van z'n natuurlijke Benjaminpositie zult kunnen laten profiteren.
Mijnerzijds beloof ik U graag mij er voor in te zullen spannen
om het door U geschonken vertrouwen waard te zijn.
Dames en Heren Hoogleraren,
Van hen die direct bij mijn opleiding aan de Landbouwhogeschool betrokken waren is het overgrote deel nog in Uw midden
aanwezig. In het bijzonder U, Hooggeleerde Van Wijk ben ik erkentelijk voor de nadrukkelijke wijze waarop U het natuurkundige
denken op de voorgrond stelde, U, Hooggeleerde Hellinga voor
het demonstreren dat praktische vraagstukken niet alleen met kennis maar ook met een zekere durf benaderd moeten worden, U,
Hooggeleerde Schuffelen voor de voorbeelden van kritische verwerking van onderzoeksresultaten en U, Hooggeleerde Edelman voor
het aantonen dat veel studeerkamerproblemen in het veld van plaats
veranderen of zelfs verdwijnen. Ook in de toekomst zal ik mij graag
Uw leerling weten.
De grondbewerking levert met meerdere aan de Landbouwhogeschool onderwezen vakken aanrakingspunten op. Ik zal dan ook
graag te zijner tijd op de steun van velen Uwer een bescheiden beroep willen doen. In het bijzonder zal dit vak mij met U, Hooggeleerde Dewez, Riemer en Schuffelen in aanraking brengen, Dat U»
Hooggeleerde Riemer, mij in de afgelopen maanden reeds herhaaldelijk steun hebt verleend, o.a. door mij voorlopig op Uw afdeling
te huisvesten, stel ik bijzonder op prijs.
Dames en Heren Lectoren, Docenten en Wetenschappelijk^
Medewerkers,
Tot nu toe kon er door mijn huisvesting elders nog niet veel
contact met U bestaan. Ik hoop, dat dit spoedig zal veranderen en
dat wijop velerlei gebied prettig zullen samenwerken. De collégial1teit waarmee enkele van U mij reeds behulpzaam waren wettigt
reeds mijn vertrouwen hierin.
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Mijnheer de Directeur en leden van de Wetenschappelijke Staf
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
Zoals deontwikkeling vaneen plant in hoge mate bepaald wordt
door zijn groeimilieu, zo heb ik bijzonder veel te danken aan de
door U gevormde gemeenschap.
Het inzicht in de statistische aard van veel meetbare grootheden
in de landbouw en de mathematische kennis om hiermee rekening
te kunnen houden werden mij in Uw midden als het ware in de
schoot geworpen.
De vrijheid en de technische mogelijkheden die mij voor hetonderzoek geboden werden en de vriendschappelijke omgang metvelen smeedden een slechts moeilijk te verbreken binding. Des te
meer verheugt het mij,dat het grondbewerkingsonderzoek aanhet
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid voortgezet zal worden en ten
aanzien van de samenwerking in de toekomst koester ik dan ook
hoge verwachtingen.
Dames en Heren Studenten,
Bij het onderwijs in de grondbewerking zal ik er naar streven U
te wijzen opdemogelijkheden en risico's vanhet toepassen van theoretische kennis op praktische vragen. Zozou ik er aan mee willen
perken, dat U Uw reeds verworven en nogte verwerven kennis en
lr
izichten als een theoretisch weliswaar altijd onvoldoende, maar
Praktisch toch hoogst bruikbaar en waardevol bezit zult gaan waarderen. Dit inzicht immers maakt Uw studie tot een succes voor U
Ze
lf en voor de maatschappij.
Waar ik U behulpzaam kan zijn dit doel te bereiken zal ik U
Sraag tegemoetkomen.
Ik dank Uvoor Uw aandacht.
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