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TER INLEIDING

Het is voor het Bestuur altijd een genoegen geweest enkele woorden te mogen schrijven ter inleiding van een deel der serie Agronomisch-Historische Bijdragen, dit keer echter wel bijzonder, daar de
hier volgende bijdrage geschreven is door onze Oud-Voorzitter, die
zo vele jaren zijn krachten aan de kring gegeven heeft.
Het onderwerp, dat hij behandelt, kon moeilijk door een ander
beter worden bewerkt. Zijn grote ervaring op dit gebied en zijn langdurige medewerking aan verschillende organen van de Groninger
Maatschappij van Landbouw zijn daar borg voor.
De studie is een bewijs voor de stelling, dat de ervaring van de
praktijk een grote steun kan zijn voor de verdere ontwikkeling der
wetenschap. Het systeem der „vraagpunten" is in deze wel uitermate
geschikt gebleken de band tussen beide te leggen.
Behalve dat wij de schrijver hierbij dank willen zeggen, dat hij
zijn studie ter publicatie aan onze kring heeft willen aanbieden, is het
ons een aangename plicht tevens de instellingen te danken, die de
uitgave financieel mogelijk hebben gemaakt, te weten : de Groninger
Maatschappij van Landbouw, het Harmannus Simon Kammingafonds
en het Fonds ten behoeve van de Landbouw in de Provincie Groningen, die allen in ruime mate gelden daarvoor verschaften.
Moge deze bijdrage haar weg vinden, zowel in de praktijk van de
landbouw als bij de beoefenaren van de geschiedenis van de landbouw
en een aansporing zijn tot een verdere bestudering van deze geschiedenis in het nu behandelde gebied.
Namenshet Bestuurvan deStudiekring
voorde Geschiedenis van deLandbouw,
B. H. SLICHER VAN BATH, Voorzitter
J. A. VAN DER LOEFF, Secretaris

INHOUD

INLEIDING
I. HET STELSEL

1. Ontstaan, beweegredenen, verwachtingen
2. De werkwijze in den loop der jaren
a. De keuze der vraagpunten
b. Het uitbrengen der rapporten
c. De samenstelling van resume's en de vaststelling van
conclusiën
d. De publicatie der rapporten, resume's en conclusiën
3. Oorspronkelijk en uniek karakter
4. Verwante stelsels
II. D E ONDERWERPEN

i
3

3
8
8
10
11
14
17
19
2£

1. Systematische indeeling en groepeering der vraagpunten 2g
2. Oorsprong en inhoud der vraagpunten
30
a. De vraagpunten betreffende de uitoefening van het
landbouwbedrijf
31
(1) betrekking hebbende op de bedrijfstechniek . . 31
(2) betrekking hebbende op de bedrijfseconomie . j8
b. De vraagpunten met betrekking tot het maatschappelijk leven
78
c. De vraagpunten met betrekking tot wetgeving en bestuur
112
3. De herkomst der vraagpunten
1£4
III. D E BEANTWOORDING

159

1. De belangstelling voor de beantwoording der vraagpunten
ij9
a. Het beantwoordingsgetal der vraagpunten
160
b. Het belangstellingsgetal der afdeelingen (aangesloten
vereenigingen)
163
2. Wie spreken zich in de rapporten en conclusiën uit? . . 172
IV. D E ANTWOORDEN
V. D E BETEEKENIS

1. Beteekenis van de toepassing van het stelsel in het algemeen
a. voor de leden individueel
b. voor het vereenigingsleven

181
184

184
184
184

c. als middel tot enquête
188
d. vanwege het doen ontstaan eener bron tot de geschiedenis van den landbouw
191
2. Aanwijsbare gevolgen van de behandeling der afzonderlijke vraagpunten
193
a. uitvoering van geopperde denkbeelden
194
b. kenbaarmaking van uitgesproken wenschen . . . . 2 2 1
(1) ten aanzien van de regeering
221
(2) ten aanzien van andere instellingen
232
3. Samenvatting
238
AANTEEKENINGEN
BIJLAGEN

240
2^5

Aanwijzingen
257
1. Lijst der vraagpunten (in chronologische volgorde) . . . 262
II. Systematisch overzicht der vraagpunten (aangegeven door
hunjaarnummer)
303
III. Samenvattingen en Conclusiën (doorloopend gerangschikt
volgenshet systematisch overzicht der vraagpunten) . . . 312
IV. Tabellarisch overzicht van de belangstelling voor de beantwoording der vraagpunten
467
a. G.N.O. 1852-1877
b. G.N.G.-G.M.L.N. 1878-1917
c G.M.L. 1918-1940

GEBEZIGDE BIJZONDERE AFKORTINGEN
G.N.O.

Genootschap ter bevordering der Nijverheid,

G.N.G.

GenootschapvanNijverheid inde Provincie Groningen,

G.M.L.N.

Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid,

G.M.L.

Groninger Maatschappij van Landbouw,

G.L.
(K.)N.L.C.
A.V.
Hb.
D.B.
H. of Hdln.
G.Lb.

Groninger Landbouwbond.
(Koninklijk) Nederlandsch Landbouw-Comité.
Algemeene Vergadering.
Hoofdbestuur.
Dagelijksch Bestuur.
Handelingen.
Groninger Landbouwblad.
Vraagpunt.

1837-1878.
1879—1900.
1900—1918.

Vp.

INLEIDING

Als in den titel van dit geschrift gesproken wordt van de „vraagpunten" der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941, is dat
strikt genomen niet geheel juist, want de Groninger Maatschappij van
Landbouw als zoodanig werd eerst den 1oden December 1917 opgericht, om op 22April 1918 in werking te treden, zoodat zij dus maar
een deel van genoemd tijdvak bestrijkt.
Toch heeft deze voorstelling goeden zin, aangezien de Groninger
Maatschappij van Landbouw bij hare oprichting geenszins uit het niet
ontstond, doch in wezen de voortzetting vormde van de voordien
bestaande Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid, die
toen werd ontbonden.
De Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid echter
was op haar beurt, onder den naam van Genootschap van Nijverheid
in de Provincie Groningen (welke naam in 1900 gewijzigd werd), op
1 Januari 1879 ontstaan uit de samensmelting van het Genootschap
ter bevordering der Nijverheid, opgericht 28 Maart 1837 te Onderdendam, en deMaatschappij van Landbouw in deProvincie Groningen,
opgericht 2Juni 18^3 te Veendam.
Zoo blijkt dus de Groninger Maatschappij van Landbouw de regelrechte voortzetting en de tegenwoordige gedaante te vormen van
het Genootschap ter bevordering der Nijverheid, dat in 1837,
als eerste gewestelijke landbouworganisatie van ons land, werd
opgericht.
En zoo vertoont dus de van dezen oorsprong uitgaande organisatorische ontwikkelingsgang de volgende phasen:
1. Genootschap ter bevordering der Nijverheid,
1837-1878;
2. Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen,
sedert 1900:
Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid,
1879-1918;
3. Groninger Maatschappij van Landbouw,
sedert 1918 (1).
Voor het leven en streven dezer aaneengeschakelde reeks van organisaties was sedert 18^2 — en is nog steeds - in het bijzonder karakteristiek, de geregelde toepassing van het stelsel der behandeling
van „vraagpunten", waaraan navolgende studie is gewijd.

Deze studie heeft een tweeledig doel:
ie. een beschrijving te geven van het ontstaan en de ontwikkeling en
van de werking in den loop der jaren van dit stelsel, dat in den hier
toegepasten vorm geheel uniek is;
2e. de schat van feitelijke gegevens, ervaringskennis en practisch inzicht uit de kringen van den Groninger landbouw, die door de toepassing van dit stelsel in den loop der jaren is vergaard en in de lange
rij van „Handelingen" bewaard gebleven, door systematische bewerking overzichtelijk en aldus voor raadpleging en bestudeering meer
toegankelijk te maken.
Het overzicht blijft beperkt tot het tijdvak 18^2—1941, dat als één
geheel in beschouwing is genomen, aangezien in laatstgenoemd jaar
de Groninger Maatschappij van Landbouw zich genoopt zag (tengevolge van maatregelen, genomen door de bezettende macht) haar
werkzaamheden, waaronder de behandeling van vraagpunten, te
staken.
Volledigheidshalve zij hieraan echter toegevoegd, dat na de bevrijding, in i94£, de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten aanstonds op den ouden voet werd hervat en sedertdien voortgezet, nadat de Groninger Maatschappij van Landbouw, in 1942 in den
Nederlandschen Landstand „opgelost", was herrezen.
Met het oog op de vele letterlijke aanhalingen, die de opzet dezer
studie noodig maakt, voor het meerendeel waarvan uiteraard de spelling — De Vries en Te Winkel werd gevolgd, is terwille van de eenheid het geheel in deze spelling geschreven.

I. HET STELSEL

i. ONTSTAAN, BEWEEGREDENEN, VERWACHTINGEN
„In 18j 4 werd door het hoofdbestuur bij de afdeelingen voor het
eerst een vraagpunt aan de orde gesteld met verzoek daarover haar
gevoelen schriftelijk en met redenen omkleed, te mogen vernemen,
een wijze van werken die na dien tijd geregeld werd gevolgd. Het
onderwerp van het eerste vraagpunt betrof het draineeren met steenen buizen en met turf."
Aldus H. D. Ebbens, in zijn gedenkschrift : „Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid,
1837-1912" (1).
Op denzelfden grond als H. D. Ebbens, — namelijk, dat voor het
eerst in de „Handelingen" van i8^£ rapporten over een ten vorigen
jare opgegeven vraagpunt waren afgedrukt en sedertdien dit regelmatig werd voortgezet —,heb ook ik, in het „Gedenkboek 1837—1937"
der Groninger Maatschappij van Landbouw, aangenomen, dat de behandeling van vraagpunten bij het G.N.O. in 184-4, met dat over het
draineeren, zou zijn begonnen (2).
Het bleef mij toen echter volkomen duister, welke beweegredenen
het Bestuur van het G.N.O. destijds konden hebben gedreven tot de
toepassing van een stelsel, dat tot dusver zonder voorbeeld in ons land
was en dus een geheel oorspronkelijk karakter droeg. En toch zou het
vangroot belangzijn deze beweegredenen te kennen, daar het stelsel
der behandeling van vraagpunten hier sedertdien onafgebroken zou
worden toegepast en daarbij zeer vruchtdragend is gebleken.
Nader onderzoek met het oog op de onderhavige studie heeft nu
echter aan het licht gebracht, dat het vraagpunt van 1844 over het
draineeren weliswaar het eerste was, waarvan de er over uitgebrachte
rapporten als zoodanig in de Handelingen werden opgenomen, doch
niet het eerste, dat werd opgegeven.
Reeds in 1842 namelijk en in 1843 weer, werd door het Bestuur
telkens een vraagpunt (zooals men later zou zeggen) naar de „vereenigingen van leden" (afdeelingen) gezonden, teneinde daaromtrent haar
gevoelen te vernemen. En in 1844 werden behalve het vraagpunt over
het draineeren er nog twee andere opgegeven, waarover echter geen
rapporten inkwamen.
Nu gebleken is, dat de behandeling van vraagpunten bij het G.N.O.
niet in 1844, doch reeds in 1842 begonnen is, en meer nog, nu tevens
aan het licht gekomen is, naar aanleiding waarvan en met het oog
waarop de eerste vraagpunten, dus die van 1842 en 1843, werden opgegeven, — nu kunnen wij ons een volkomen duidelijke voorstelling

maken van het ontstaan en de eerste ontwikkeling van het stelsel der
behandeling van vraagpunten en van de beweegredenen, die het Bestuur van het G.N.O. hebben gedreven, het in toepassing te brengen.
Schenken wij daaraan nu eerst onze aandacht.
De algemeene vergadering van het G.N.O. van 18go werd door den
voorzitter, Dr E. Wichers, geopend met een redevoering, zooals hij
geregeld placht te doen en het reglement hem trouwens ook gebiedend voorschreef.
Ditmaal was deze redevoering gewijd aan „de betrekking tusschen
broodheeren en dienstbaren in het algemeen en ten plattelande in
het bijzonder".
Blijkbaar maakte zij op het gehoor grooten indruk, daar besloten
werd haar volledig in de Handelingen te doen opnemen, wat anders
niet gebruikelijk was.
Bovendien werd besloten tot de instelling eener commissie, om
rapport uit te brengen over de vraag:
„Hoedanig is de toestand der dienstbaren bij de bewoners van het
platteland in dit gewest, vooral wat betreft hunne verstandelijke
en zedelijke ontwikkeling?
„Is het noodig of wenschelijk, dat in dezelve verbetering wordt
aangebracht?
„En zoo ja, welke zijn de geschiktste middelen om daartoe te geraken?" (3).
In de volgende algemeene vergadering, van 1851, werd bedoeld
rapport uitgebracht, waarin een aantal maatregelen werd aangegeven,
die toepassing zouden verdienen.
„Tengevolge van de nuttige wenken in dit rapport gegeven — aldus
de secretaris in zijn verslag dier vergadering —,werd aan het Bestuur
de last opgedragen om tot een punt van gezet onderzoek te maken,
wat door het Genootschap en deszelfs leden ter verbetering van den
toestand der dienstbaren kon worden verricht" (4).
Het volgend jaar deelde de secretaris in zijn jaarverslag mede, dat
„deze gewigtige zaak"nogonafgedaan wasgebleven, tengevolgevan „de
moeilijkheid van het onderzoek en de veelzijdige beschouwing, waartoe de opdracht aanleidinggaf", alsmede van de langdurige afwezigheid
van twee bestuursleden, terwijl één plaats onbezet was (j).
Doch in 18^3 kon de secretaris er in zijn jaarverslag van gewagen,
dat „deze gewigtige aangelegenheid nu tot meerdere rijpheid was gekomen".
Het Bestuur had zich namelijk, - alvorens in dezen een besluit te
nemen —, in het najaar van 18^2 gewend tot de sedert enkele jaren
bestaande „vereenigingen van leden" (6), teneinde haar gevoelen in
te winnen en daartoe - onder toezending van een exemplaar van het

in I 8 J I uitgebrachte rapport — vóór i Januari 1853 antwoord verzocht op deze twee vragen:
1. Wat is er in de gemeenten, waarover de vereenigingen van leden
zich uitstrekken, tot verbetering van den toestand der dienstbaren
reeds gedaan en daargesteld?
2. Wat zoude daartoe door de bemoeiingen van het Genootschap alsnog kunnen en behooren gedaan te worden?
En op grond van de ingekomen antwoorden, die door den secretaris werden geresumeerd en aldus in zijn jaarverslag opgenomen,
was nu het Bestuur tot het vaststellen van de in dezen door het Genootschap te volgen gedragslijn gekomen (7).
Met het zenden in 18^2 van deze vragen aande „vereenigingen van
leden" was, zooals later blijken zou, het eerste „vraagpunt" geboren.
Want het volgend jaar wendde het Bestuur zich andermaal tot de
inmiddels als „afdeelingen" geconsolideerde „vereenigingen van leden"
(8), nu naar aanleiding van het verhandelde in de zomerzitting van
18^3 der Staten van Groningen over een herziening van het Reglement op de Paardenfokkerij, teneinde omtrent deze aangelegenheid
het gevoelen der leden te leeren kennen.
De hierover ingekomen rapporten werden in afschrift ter kennis
van Gedeputeerde Staten gebracht, terwijl een resumtie van hun inhoud in het jaarverslag van den secretaris werd opgenomen (9).
Zoowel in i8r2 als in 18^3 wendde zich dus het Bestuur tot de
„vereenigingen van leden", c.q. afdeelingen, teneinde het gevoelen
der leden te vernemen omtrent bepaalde punten, waarmede het zich
bezig hield.
Men zou nu kunnen meenen, dat daartoe de algemeene vergaderingen van leden, die twee maal per jaar te Onderdendam werden gehouden en geheel aan onderlinge besprekingen waren gewijd (10), de
aangewezen gelegenheid zouden hebben gevormd en formeel is dat
ook wel juist. Echter liet sedert de totstandkoming van „vereenigingen
van leden" (afdeelingen) het bezoek aan deze vergaderingen vaak te
wenschen over en bestond dit, behalve uit het Bestuur, meestal slechts
uit leden, in de nabijheid van Onderdendam woonachtig (11).
Zoodoende konden toen deze vergaderingen niet meer representatief worden geacht voor het geheele Genootschap en in zooverre zou
dus een rondvraag bij de „vereenigingen van leden" (afdeelingen), die
in hare vergaderingen deze zouden kunnen behandelen en er daarna
schriftelijk op antwoorden, beter het algemeen gevoelen der leden
doen kennen.
Er bestaat dus wel eenig verband tusschen de totstandkoming sedert
1840 van „vereenigingen van leden", in 1853 reglementair geconsolideerd als „afdeelingen", en het ontstaan van het stelsel der behande-

ling van vraagpunten, namelijk in dien zin, dat de aldus gewijzigde inrichting van het G.N.O. de toepassing van dit stelsel zoowel heeft
bevorderd als mogelijk gemaakt.
Het rondzenden van de eerste vraagpunten, van 18^2 en 18^3,
hebben wij te zien als een middel voor het Bestuur om op doelmatige
wijze de inzichten der leden te vernemen in aangelegenheden, waarmede het zich bezig hield, teneinde daarmede rekening te kunnen
houden bij het nemen van beslissingen dienaangaande.
Maar wij mogen aannemen, dat het Bestuur, al doende, in het
rondzenden van vraagpunten, als middel tot raadpleging der leden,
verdere mogelijkheden heeft gezien, met name voor het verzamelen
van door de leden in de practijk opgedane ervaringen, teneinde deze
meer algemeen bekend en aldus aan het algemeen belang dienstbaar
temaken.
Daarop wijst toch naar zijn aard het vraagpunt van 1854 over de
uitkomsten van de eerste proeven met het draineeren en het volledig
opnemen in de Handelingen van de daarover door de afdeelingen uitgebrachte rapporten.
Begonnen met een beperkt doel : het inwinnen van het gevoelen
der leden omtrent vragen, waarvoor het Bestuur zich zag geplaatst,
teneinde daarmede bij het nemen van beslissingen dienaangaande
rekening te kunnen houden, werd dit dus al spoedig ruimer gesteld
en de behandeling van vraagpunten mede gericht op het verzamelen
en openbaar maken van de inzichten en ervaringen der leden ten aanzien van bepaalde actueele en van belang geachte vraagstukken.
En op dien ruimeren grondslag zou het stelsel der behandeling van
vraagpunten, zooals het zich nu gevormd had, hier een bestendige
ontwikkeling tegemoet gaan en zeer vruchtdragend blijken.
Zoo zien wij derhalve, dat het stelsel der behandeling van vraagpunten, zooals wij dat sedert 18^4 bij het G.N.O. en vervolgens bij
de organisaties, die daaruit zijn voortgekomen, kennen, niet eerst in
dàt jaar, noch reeds in i 8 j 2 , opeens is ontstaan, doch dat het in den
loop der jaren 18^2—18^4geleidelijk isgegroeid en dat gaandeweg de
mogelijkheden zijn onderkend, die daarin verscholen lagen.
Toen het eenmaal zoo ver gekomen was, dat de behandeling van
vraagpunten zich hier tot een stelsel had ontwikkeld, koesterde het
Bestuur van het G.N.O. van een geregelde toepassing daarvan goede
verwachtingen, zooals uit enkele getuigenissen moge blijken.
In de circulaire ten geleide van de vraagpunten, in 18£j aan de
afdeelingen gezonden, werd ter aanbeveling van hun beantwoording
gezegd:
„Het Bestuur meent alzoo, dat het goede uitkomsten zal opleveren,
om jaarlijks eenige zaken op deze wijze te behandelen, en stelt zich

voor, dat daardoor de Handelingen van het Genootschap in waarde
zullen rijzen en door het publiek met belangstelling zullen ontvangen
worden, terwijl ze voor de leden zelve tot een handboek zullen kunnen verstrekken, om op den duur over vele onderwerpen geraadpleegd
te kunnen worden" (12).
En in zijn jaarverslag van 18^9 schreef de secretaris :
„De punten ter behandeling, aan de Afdeelingen bij de Handelingen
opgegeven, zijn evenals de beide voorlaatste jaren wederom gunstig
bij dezelve ontvangen, hebben aan de gewenschte bedrijvigheid voedsel gegeven en den lust tot het bijwonen der afdeelingsvergaderingen
onderhouden en opgewekt" (13).
In deze verwachtingen :dat de belangrijkheid der Handelingen door
het daarin opnemen van de rapporten over de vraagpunten zou worden
verhoogd en dat de activiteit der afdeelingen door de behandeling van
vraagpunten zou worden vergroot, mogen wij verdere beweegredenen zien voor het Bestuur om op den ingeslagen weg voort te gaan en
de behandeling van vraagpunten tot een regelmatige en blijvende
werkzaamheid van het Genootschap te maken.
Als wij nu het voorgaande overzien en ons dan de vraagstellen, wat
in dieperen zin bestuurderen van het G.N.O. kan hebben bewogen
tot het nemen der opeenvolgende besluiten, waardoor het stelsel der
behandeling van vraagpunten eerst tot ontwikkeling kwam en vervolgensgeregeld werd toegepast, danzijnwij geneigd daarin den invloed te
bespeuren van den „geest des tijds" van het midden der negentiende
eeuw, den geest van het in die dagen ook hier opkomende liberalisme.
Immers, de eerste beide vraagpunten zond het bestuur aan de „vereenigingen vanleden"ter beantwoording, teneinde haargevoelen daaromtrent te vernemen, met de bedoeling hiermede rekening te houden
bij het nemen van beslissingen, waarvoor het zich zaggeplaatst, — met
de bedoeling derhalve om aan deze groepeeringen van leden invloed
toe te kennen op de te volgen gedragslijn, ofwel op het bestuur van
het Genootschap.
En met de toezending van verdere vraagpunten werd daarnevens
beoogd aan deze groepeeringen van leden, inmiddels reglementair als
„afdeelingen" geconsolideerd, „voedsel" te verschaffen voor haar zoozeer gewenschte „bedrijvigheid", ofwel deze afdeelingen te activeeren
en aldus tot het ontwikkelen van „zelfstandige kracht" op te wekken.
Dat in de kringen van het bestuur van het G.N.O. de overtuiging
van de beteekenis daarvan levendig was, komt duidelijk tot uitdrukking in een passage uit de beoordeeling van een ingekomen antwoord op een in 18(^6 uitgeschreven prijsvraag over de meest gewenschte inrichting en werkwijze derlandbouworganisaties, luidende:
„Aan de leden eener landbouwvereeniging, onder welken naam

ook werkzaam, niets meer over te laten dan de verdienste van bij te
dragen hetgeen het reglement voor het lidmaatschap heeft vastgesteld,
is het zekerste middel tot hare spoedige ontbinding, terwijl in het
op de ruimste wijze gevenvanhet grootst mogelijke aandeel inde werkzaamheden aan de leden, die tot haar toetreden, het zekerste middel
ligt opgesloten tot het ophelderen van inzicht en beschouwing, het
aanwakkeren van den lust tot onderzoek, het ontwikkelen van zelfstandige kracht en het verzekeren van een gelukkige toekomst voor
den landbouw" (14).
Welnu, behooren niet het toekennen van invloed aan de bestuurden
op het bestuur en het ontwikkelen van zelfstandige kracht in vereeniging en individu tot de grondbeginselen van het toen beleden liberalisme?
En beide deze beginselen toch werden met de toepassing van het
stelsel der behandeling van vraagpunten nagestreefd.
Als wij dan verder bedenken, dat vier van de zeven bestuursleden
van het G.N.O. uit dien tijd een actieve rol hebben gespeeld in de
staatkundige beweging rondom „1848" (i$), danschijnt, alles tezamen
genomen, de veronderstelling niet te gewaagd, dat ook inhet Genootschappelijk vereenigingsleven het de liberale gezindheid van het midden der negentiende eeuw isgeweest, diebestuurderen vanhet G.N.O.
de stappen deed ondernemen, waardoor in enkele jaren het stelsel
der behandeling van vraagpunten tot ontwikkeling kon komen en
vervolgens geregeld toepassing blijven vinden.

2. DE WERKWIJZE IN DEN LOOP DER JAREN
A. DE KEUZE DER VRAAGPUNTEN

Toen het Bestuur van het G.N.O. in 18^2 voor het eerst aan de
„vereenigingen van leden" een „vraagpunt" ter beantwoording gaf, had
het dit uiteraard zelf geformuleerd.
Zoo ging het ook in volgende jaren tot 1860, in welk jaar - tengevolge van stagnatie in de werkzaamheden, veroorzaakt door het toen
optreden van een geheel nieuw Bestuur - geen vraagpunten in behandeling werden gegeven (16).
Zoodoende komen in de Handelingen van 1861 geen rapporten
over vraagpunten voor :de eenige uitzondering op denregel gedurende
het geheele tijdvak 18^^-1941.
In 1861 vond echter de behandeling van vraagpunten weer voortgang, doch zij werden nu evenwel, alvorens naar de afdeelingen te
worden verzonden, eerst besproken ter algemeene vergadering (17).
Daartoe verplichtte het in i860 nieuw vastgestelde reglement, hetwelk voorschreef, dat het Hoofdbestuur in elkealgemeene vergadering

„punten de Nijverheid betreffende" (waarmede de gebruikelijke
„vraagpunten" werden bedoeld) moest ter sprake brengen, terwijl elk
lid daartoe het recht zou hebben (i 8).
Zoo konden voortaan dus zoowel vanwege het Hoofdbestuur als
van de zijde der leden vraagpunten in de algemeene vergadering ter
tafel worden gebracht, waaruit dan een keuze moest worden gedaan.
In de eerste jaren werden wel eens meer vraagpunten ter algemeene vergadering besproken dan later aan de afdeelingen werden
verzonden, zonder dat van een beslissing daaromtrent door de algemeene vergadering blijkt (19).
Aangenomen moet dus wel worden, dat het Hoofdbestuur dan nadien uit de besproken vraagpunten een keuze zal hebben gedaan.
Later, in elk geval sedert 1879, nam de algemeene vergadering
daaromtrent steeds wèl een beslissing, op voorstel van het Hoofdbestuur.
Dit duurde voort tot 1918, toen bij de G.M.L. de beslissing omtrent de aan de aangesloten vereenigingen ter behandeling te geven
vraagpunten door het Hoofdbestuur genomen werd, op voorstel van
het Dagelijksch Bestuur.
In 1928 en 1929 werd het Dagelijksch Bestuur door het Hoofdbestuur gemachtigd een keuze te doen; in 1930 werd verzuimd deze
machtiging te vragen en zag het Dagelijksch Bestuur, toen de tijd
voor verzending der vraagpunten aangebroken was, zich genoopt de
keuze eigenmachtig te doen, aan welke handelwijze achteraf door het
Hoofdbestuur goedkeuring werd verleend (20).
Sedertdien is, zonder dat hieromtrent een nader besluit is gevallen,
de keuze der in behandeling te geven vraagpunten aan het Dagelijksch
Bestuur gebleven, dat van die keuze steeds mededeeling deed aan het
Hoofdbestuur.
Ook bij de G.M.L. bleef de gelegenheid bestaan voor leden der
aangesloten vereenigingen om vraagpunten in te dienen, zoodat op
dit punt de in i860 ingevoerde regeling ongewijzigd is gebleven.
Als gevolg van de behandeling van het vraagpunt van 1892:
„Welke middelen kunnen worden aangewend om de belangstelling
der leden van het G.N.G. in de algemeene vergaderingen op te
wekken, opdat deze meer waarde verkrijgen voor het geheele Genootschap?", werden bij besluit van het Hb. van het G.N.G. van
27 December 1894 enkele veranderingen gebracht in de wijze van
werken bij de behandeling van vraagpunten, waarvan in dit verband
van belang is, dat voortaan de ingediende vraagpunten van een schriftelijke toelichting behoorden te zijn voorzien, die in het kort de aanleiding tot het stellen van het vraagpunt, zijn bedoeling en strekking,
zou moeten bevatten (21).
Mondelinge „inleiding" ter algemeene vergadering, zooals gebrui-

keiijk, zou hierdoor echter niet behoeven te vervallen en de practijk
was dan ook, dat in den regel de ter behandeling voorgestelde vraagpunten in de algemeene vergadering werden ingeleid en dat zij er vervolgens, vaak uitvoerig, werden besproken, alvorens tot hun verzending naar de afdeelingen besloten werd. Ook bij de G.M.L. bleef
de regel gehandhaafd, dat de ingezonden vraagpunten van een schriftelijke toelichting behoorden te zijn voorzien. Zij werden hier echter
uit den aard der zaak niet meer „ingeleid", daar de keuze immers in
besloten kring, hetzij in dien van het Hoofdbestuur, zooals eerst, hetzij in dien van het Dagelijksch Bestuur, zooals later, geschiedt.
De beteekenis van de sedert 1895- gebruikelijke schriftelijke toelichting is duidelijk. Zij toch geeft niet alleen een motiveering van
het vraagpunt, doch vaak ook richtlijnen voor de beantwoording,
waardoor de overzichtelijkheid der uit te brengen rapporten wordt
verhoogd.
Het aantal vraagpunten, dat jaarlijks in behandeling werd gegeven,
was in den loop der jaren verschillend. Tot 1918 bedroeg het meestal
3, wel eens meer, doch zelden minder; van 1918 af steeds 2, zooals
onderstaand overzicht doet zien.
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B. H E T U I T B R E N G E N D E R R A P P O R T E N

Wanneer telkenjare in den herfst door het Bestuur, c.q. Hoofdbestuur of Dagelijksch Bestuur, aan de afdeelingen, c.q. aangesloten
vereenigingen, enkele vraagpunten werden toegezonden, met verzoek deze in den loop van den komenden winter in behandeling te
willen nemen en daarna tegen een bepaalden termijn in het volgende
voorjaar „het gevoelen der afdeelingen schriftelijk en met redenen
omkleed, ter kennisse van hetzelve te willen brengen"—zooals het in
18^6 werd uitgedrukt (22) —, werden deze vraagpunten door de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) steeds, voor het daarover uitbrengen van rapport, in handen gesteld van telkens hiertoe aangewezen commissiën(23).
In den beginne werden de door deze commissiën uitgebrachte rap-
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porten zonder commentaar der afdeelingen doorgezonden aan het
Bestuur, c.q. Hoofdbestuur, en aldus opgenomen in de Handelingen,
zoodat doorgaans niet bleek in hoeverre in deze rapporten inderdaad
„het gevoelen der afdeelingen" tot uitdrukking kwam.
Naar aanleiding van een terzake ingekomen adres van de afdeeling
Middelstum en Kantens besloot daarom in 1884 het Hoofdbestuur
van het G.N.G. tot het invoeren eener „regeling betreffende het uitbrengen van rapporten", waardoor dit wèl het geval zou worden.
Daarin werd namelijk aan de afdeelingsbesturen verzocht om voortaan de conclusie van ieder rapport in stemming te willen brengen en
bij verwerping daarvan de minderheid der commissie, zoo die mocht
bestaan, te verzoeken een rapport van andere strekking op te maken,
of een lid der vergadering daartoe uit te nodigen, ofzelf een conclusie,
zoo mogelijk met een korte motiveering daarvan, voor te stellen en in
stemming te brengen.
Bij aanneming der gewijzigde conclusie zou het aan de commissie,
die het oorspronkelijke rapport had uitgebracht, blijven overgelaten
om haar rapport al of niet in de Handelingen te doen opnemen.
Onder ieder rapport of gewijzigde conclusie moest in het vervolg
de uitkomst der stemming vermeld worden, om tegelijk daarmede in
de Handelingen te worden afgedrukt (24).
Deze regeling bleef ook bij de G. M. L. in wezen eerst nog gehandhaafd tot 1921, na welk jaar de vermelding aan den voet der rapporten
van het gevoelen daaromtrent der aangesloten vereenigingen in de
Handelingen, behalve in bijzondere gevallen, achterwege bleef. Hierbij wordt blijkbaar uitgegaan van de gedachte, dat het doen opnemen
der rapporten in de Handelingen instemming met hun strekking door
de betreffende aangesloten vereeniging inhoudt, tenzij uitdrukkelijk
het tegendeel is vermeld.
C. DE S A M E N S T E L L I N G V A N R E S U M E ' S E N DE V A S T S T E L L I N G
VAN C O N C L U S I Ë N

Aanstonds na de totstandkoming van het G.N.G. (1 Januari 1879)
werd door Gecommitteerden begonnen met het doen samenstellen
van resume's der rapporten, ingekomen over de in behandeling gegeven vraagpunten.
In de eerste jaren evenwel niet van alle vraagpunten, doch slechts
van die, waaromtrent het wenschelijk werd geacht tot een uitspraak
van het Hoofdbestuur te komen (2^).
Doch al spoedig werd de samenstelling van resume's regel, met
enkele uitzonderingen nog tot de vraagpunten van 1888, met ingang
van welke steeds van alle vraagpunten, waarover rapporten waren
uitgebracht, resume's werden samengesteld.
n

De eerste resume's (betreffende de vraagpunten 1878-1 en 1878-4)
werden samengesteld elk door één der Gecommitteerden, doch vervolgens werden voor de samenstelling der resume's steeds commissiën
aangewezen; bij het G.N.G. en de G.M.L.N. door het Hoofdbestuur,
bij de G.M.L. door het Dagelijksch Bestuur.
De leden der résumé-commissiën werden meestal gekozen uit de
„rapporteurs" der afdeelingen (aangesloten vereenigingen), die het
beste werk hadden geleverd, terwijl ook de „steller" van het vraagpunt wel in de résumé-commissie werd opgenomen.
Een enkele maal werd iemand tot lid der résumé-commissie benoemd, die tot geen dezer beide categorieën behoorde, in welk geval bijzondere deskundigheid ten aanzien van het vraagpunt, waarvan
de rapporten dienden te worden geresumeerd, wel het motief voor
de aanwijzing zal hebben gevormd.
Bij de samenstelling der résumé-commissiën is er steeds naar gestreefd daarin principieel verschillende of tegengestelde opvattingen,
die in de rapporten tot uiting mochten komen, zooveel mogelijk vertegenwoordigd te doen zijn, teneinde deze ook in de resume's tot
haar recht te doen komen, terwijl voorts rekening werd gehouden
met de herkomst der rapporten uit de verschillende streken van het
werkgebied.
In den beginne werden de resume's in het algemeen slechts dàn
aan de goedkeuring van het Hoofdbestuur onderworpen, als de conclusiën bepaalde voorstellen inhielden; was dat niet het geval, dan
werden ze voor rekening der résumé-commissiën gelaten en zonder
meer in de Handelingen opgenomen (26).
Naar aanleiding van de behandeling van het reeds genoemde vraagpunt van 1892, luidende:
„Welke middelen kunnen worden aangewend om de belangstelling
der leden van het G.N.G. in de algemeene vergaderingen op te wekken, opdat deze meer waarde verkrijgen voor het geheele Genootschap?", werd door het Hb. van het G.N.G., in zijn vergadering
van 27 December 1894, besloten, dat met ingang van 189^ de
conclusiën, na voorafgaande behandeling door het Hoofdbestuur,
uiteindelijk zouden worden vastgesteld door de algemeene vergadering, met de bedoeling vooral, om de aantrekkelijkheid dier vergadering daardoor te verhoogen.
De resume's en de daaraan vastgeknoopte voorstellen vanhet Hoofdbestuur zouden dan vóór de algemeene vergadering aan alle leden in
druk worden toegezonden (27).
Deze werkwijze bleef gedurende het verdere bestaan van het
G.N.G. en de G.M.L.N. steeds gebruikelijk en zoo werden toen
vaak uitvoerige en belangrijke discussiën ter algemeene vergadering
gehouden bij het vaststellen der conclusiën.
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Bij de G.M.L. vond de vaststelling der conclusiën de eerste jaren
formeel ook nog plaats door de algemeene vergadering, op voorstel
van het Hoofdbestuur.
Door het tengevolge van de reorganisatie van het landbouwvereenigingsleven in 1917 gewijzigde karakter der algemeene vergadering, gekenmerkt door een veel talrijker bezoek dan vroeger, was zij
nu echter voor vruchtbare discussiën ongeschikt geworden, terwijl zij
bovendien door hare willekeurige samenstelling veel minder dan het
Hoofdbestuur representatief kon worden geacht voor de Maatschappij
als geheel (28).
Vandaar, dat het Hb. der G.M.L., in zijn vergadering van
13 Maart 1922, besloot, dat voortaan de conclusiën niet meer
aan de goedkeuring der algemeene vergadering zouden worden onderworpen, doch uiteindelijk vastgesteld door het Hoofdbestuur (29.).
Tot de vergaderingen van het Hoofdbestuur, waarin de conclusiën,
voorlopig of definitief, werden vastgesteld, werden bij de G.M.L.
de leden der résumé-commissiën steeds uitgenoodigd, terwijl zij van
1929 aftevens werden uitgenoodigd tot de daaraan voorafgaande vergadering van het Dagelijksch Bestuur, waarin de door de résumé-commissiën ontworpen conclusiën werden behandeld en de daaromtrent
bij het Hoofdbestuur in te dienen voorstellen geformuleerd (30).
Zoo wordt dus van 1880 af, eerst omtrent enkele en sedert 189^
omtrent nagenoeg alle vraagpunten, in den vorm van vastgestelde
conclusiën, een uitspraak gedaan, hetzij door de Algemeene Vergadering, hetzij door het Hoofdbestuur, die geacht mag worden de meening terzake van het betreffende orgaan, representeerende de organisatie als geheel, weer te geven.
Over taak en bevoegdheid der résumé-commissie is reeds spoedig
nadat met de samenstelling van resume's was begonnen, een principieele uitspraak gedaan en wel in de vergadering van het Hb. van
het G.N.G. van 22 Januari 188^, waar de vraag besproken werd,
„of bij het uitbrengen van resume's eene critiek op de rapporten mag
worden geleverd, dan wel alleen een overzicht met voorstellen in
den geest van de meerderheid der rapporten".
Na breedvoerige besprekingen werd toen op het eerste deel der
vraag een bevestigend antwoord gegeven en aangenomen, dat de
résumé-commissie van een onpartijdig standpunt de verschillende, in
de rapporten aangevoerde, argumenten heeft te overwegen en op
grond daarvan een eigen conclusie moet trekken, waarna de beslissing
hierover aan het Hoofdbestuur is (31).
Deze opvatting, die ook verder gehuldigd werd, ondervond echter
in de algemeene vergaderingen der G.M.L.N. van 1901 en 1902 bestrijding, met geen ander resultaat evenwel dan dat toen opnieuw
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de bevoegdheid van de résumé-commissie werd bevestigd, de antwoorden critisch te beschouwen en zelfstandig voorstellen te doen,
waarna in hoogste instantie het antwoord op de gestelde vragen
wordt gegeven door de algemeene vergadering (32).
Dienovereenkomstig heeft ook verder steeds de opvatting gegolden,
dat het résumé een weerspiegeling behoort te geven van den inhoud
der rapporten, doch dat de conclusiën, weliswaar hierop gebaseerd,
een zelfstandige waarde bezitten en behooren weer te geven het inzicht der résumé-commissie in eerste en dat van de algemeene vergadering, c.q. het Hoofdbestuur, in laatste instantie.
Éénmaal heeft echter een op deze opvatting gebaseerde vaststelling
eener conclusie, die geheel in strijd was met de meening van de meerderheid der afdeelingen, gebleken uit de rapporten, tot ontstemming
onder de afdeelingen aanleiding gegeven.
De algemeene vergadering der G.M.L.N. van 1909 had namelijk,
op voorstel van het Hoofdbestuur, met groote meerderheid van stemmen als conclusie van vraagpunt 1907-1 aangenomen, dat de invoering
van een verplichte stierenkeuring niet wenschelijk was, terwijl alle
rapporten op één na zich daarvóór hadden verklaard.
Deze tegenstrijdigheid in uitspraak nu was voor de Afdeelingen
Beerta en Scheemda aanleiding om in 1911 een voorstel tot wijziging
van de statuten der G.M.L.N. in te dienen, beoogende een zoodanige
bestuursinrichting der Maatschappij te verkrijgen, dat herhaling van
een gang van zaken, als zich met betrekking tot de behandeling van
genoemd vraagpunt had voorgedaan, inhet vervolguitgeslotenzou zijn.
De voornaamste grief hiertegen was, dat de organen, die de meening der Maatschappij als geheel tot uiting brachten, juist het tegenovergestelde hadden weergegeven van wat de overgroote meerderheid der afdeelingen als hare meening terzake had kenbaar gemaakt.
Het voorstel werd echter door de algemeene vergadering van 191 2
verworpen, zoodat de tot dusver steeds erkende bevoegdheid van het
uiteindelijk beslissende orgaan om de conclusiën geheel zelfstandig
vast te stellen, dus ook nu onaangetast bleef (33).
D. DE PUBLICATIE DER R A P P O R T E N , RESUME'S
EN CONCLUSIËN

Met uitzondering van de vraagpunten der eerste beide jaren, 18^2
en 18j3, van welker rapporten een korte samenvatting werd gegeven
in het jaarverslag van den secretaris, werden van alle vraagpunten,
te beginnen met die van 18^4, steeds alle daarover uitgebrachte rapporten volledig in de Handelingen opgenomen (34).
Op debeteekenis dezer volledigepublicatie vanallerapporten, gelegen in de hierdoor geschapen mogelijkheid om van alle overwegingen
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en beschouwingen kennis te kunnen nemen, werd reeds in 18^7 gewezen door den secretaris van het G.N.O., Mr A. J. van Royen, met
deze woorden :
„De vergelijking dezer stukken onderling zal vanzelf het verschil
aanduiden der oogpunten, waaruit dezelfde zaken op verschillende
plaatsen beschouwd worden, ..." (3^).
Toch is eenige keeren overwogen van deze aloude gewoonte af te
wijken.
Voor het eerst bij de behandeling van het vraagpunt van 1883:
„Is het wenschelijk, dat in de uitgave van de Handelingen verandering wordt gebracht? Zou een periodieke uitgave in den vorm bijv.
van een maandblad ook wenschelijk zijn?".
De conclusie luidde toen echter, dat verandering in dezen niet
wenschelijk moest worden geacht en dat zou moeten worden voortgegaan met de volledige publicatie van alle rapporten in de Handelingen, op welke wijze zij het best tot hun recht zouden komen (36).
Later werd, bij de behandeling vandebegrooting voor 192o, in de vergadering van het Hb. der G.M.L. van 8December 1919het denkbeeld
geopperd om, ter besparing van kosten, de rapporten niet meer
in de Handelingen op te nemen, doch alleen de daarvan samen
te stellen resume's, die dan wat uitvoeriger als tot dusver zouden
kunnen zijn.
Het denkbeeld werd bestreden, vooral op dezen grond, dat de
rapporten als zoodanig waarde hebben en het wellicht moeilijker zou
worden geschikte rapporteurs te vinden, als de rapporten niet meer
zouden worden gedrukt (37).
Tot eenige verandering heeft deze bespreking verder niet geleid.
Tenslotte werd in 1934, eveneens terwille van bezuiniging, nogmaals overwogen of niet de volledige publicatie der rapporten in de
Handelingen achterwege zou kunnen blijven en zou kunnen worden
volstaan met de publicatie daarin van alleen de, zij het dan wat uitvoeriger, resume's.
Uit de bespreking dezer door het Dagelijksch Bestuur aan de
orde gestelde vraag in de vergadering van het Hb. der G.M.L.
van 23 December 1934, bleek echter duidelijk, dat het Hoofdbestuur
de vanouds gebruikelijke werkwijze in dezen wenschte te bestendigen,
welke uiting voor het Dagelijksch Bestuur voldoende was om in dit
opzicht geen verdere voorstellen te doen (38).
Zoo bleef dus de sedert 18£4 gevolgde werkwijze ten aanzien van
de publicatie der rapporten ook nu gehandhaafd en kan derhalve de
volledige opneming van alle rapporten in de Handelingen een essentieel kenmerk genoemd worden van het stelsel der behandeling van
vraagpunten, dat door het laten vallen van deze gewoonte in zijn
wezen zou worden aangetast.
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Toen bij het G.N.G. begonnen werd met de samenstelling van
resume's der rapporten, werden met uitzondering van de eerste
twee (betreffende de vraagpunten 1878-1 en 1878-4), die niet werden
gepubliceerd, en dus beginnende met het résumé der rapporten over
vraagpunt 1879-1 (mede betrekking hebbende op de rapporten over
de vraagpunten 1876-4 en 1877-3) ° ° k de resume's en eventueel
de conclusiën steeds mede in de Handelingen opgenomen.
De resume's en eventueel dus ook de conclusiën, betrekking hebbende op de vraagpunten tot en met die van 1917 komen, behoudens
enkele uitzonderingen, telkens voor in den jaargang der Handelingen,
volgende op dien, waarin de betreffende rapporten zijn opgenomen;
de latere steeds in denzelfden jaargang der Handelingen, als dien,
waarin de rapporten zijn opgenomen, waarop zij betrekking hebben.
Tot dezeverandering vanwerkwijze werd door het Hb. der G.M.L.,
in zijn vergadering van 16 September 1918, besloten, teneinde een
snellere afhandeling der vraagpunten te bevorderen en daardoor de
actualiteit der conclusiën te verhoogen.
Tevoren verliepen er steeds twee jaar tusschen het opgeven van
een vraagpunt en de vaststelling der conclusiën ; nu zou deze termijn
tot één jaar worden verkort en zouden bovendien de rapporten en het
résumé met de conclusiën tegelijk in denzelfden jaargang der Handelingen worden gepubliceerd, terwijl zij vroeger over twee jaargangen
waren verdeeld.
Tot 1918 was voor de leden kennisneming der rapporten mogelijk
vóór de resume's werden samengesteld, daar zulks met één jaar tusschenruimte geschiedde en de rapporten inmiddels in de Handelingen
waren opgenomen.
Bij de vaststelling der conclusiën konden de leden dus bekend zijn
met den inhoud van alle rapporten.
Sedertdien, nu de resume's aanstonds worden samengesteld, nadat
de rapporten zijn ingekomen, doch vóór zij zijn gepubliceerd, heeft
practisch alleen nog maar de résumé-commissie kunnen kennisnemen
van de rapporten (in originali), als de conclusiën aan het Hoofdbestuur ter vaststelling worden aangeboden.
Het Hoofdbestuur moet zich dan wel verlaten op het résumé, wat
de noodzakelijkheid verhoogt, dat de résumé-commissie er zorg voor
draagt, dat het een duidelijke, weliswaar beknopte, doch in elk geval
objectieve weergave biedt vandeninhoud dergezamenlijke rapporten.
Dit behoeft geenszins te verhinderen, dat zij in het résumé haar
eigencritischeopmerkingen ten beste geeft, mits duidelijk blijke wie
aan het woord is, de résumé-commissie ofde commissiën van rapport.
Bij het G.N.O., het G.N.G. en de G.M.L.N. werden de Handelingen steeds aan alle leden toegezonden; bij de G.M.L. echter alleen
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aan de leden van het Hoofdbestuur en van door de Maatschappij ingestelde commissiën, aan de leden van de besturen der aangesloten vereenigingen, alsmede aan die leden dezer vereenigingen en verdere
belangstellenden, die den wensch daartoe hebben kenbaar gemaakt.
Bovendien werden de Handelingen steeds aan een aantal daarvoor
in aanmerking komende instellingen buiten het verband der eigen
organisatie toegezonden.

3. OORSPRONKELIJK EN UNIEK KARAKTER
De ontwikkeling in de jaren 181^2-18^4 v a n n e t stelsel der behandeling van vraagpunten, zooals dat sedertdien, eerst bij het G . N . O . ,
vervolgens bij het G.N.G. en de G.M.L.N. en eindelijk bij de G.M.L.,
gebruikelijk was en bij de laatste nog is, geschiedde hier geheel
zelfstandig en zonder eenig voorbeeld van elders, zoodat de in die
jaren bij het Bestuur van het G.N.O. opgekomen gedachte, deze
werkwijze te gaan volgen, geheel oorspronkelijk was.
Dat kan blijken, behalve uit de eerder geschetste wijze, waarop
het stelsel hier is ontstaan (39), uit een opmerking vanMr B.W . A. E.
Baron Sloet tot Oldhuis in zijn bekende „Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek" van 18^7, waarin deze er op wijst, dat het
G.N.O. „de gewoonte heeft ingevoerd, om jaarlijks aan de afdeelingen vraagpunten voor te leggen, waarvan de antwoorden in de Handelingen gedrukt worden, eene wijze van werken — aldus Sloet —,
welke wij ook onzen landbouw-genootschappen zouden durven aanbevelen" (40).
Ondanks deze aanbeveling van zoo gezaghebbende zijde, heeft het
in Groningen sedertdien tot krachtige en bestendige ontwikkeling
gekomen stelsel der behandeling van vraagpunten elders in den lande
gedurende tientallen van jaren in het geheel geen en eerst later op
beperkte schaal en dan nog in gewijzigden vorm, eenige navolging
gevonden.
Uit een in 1934 (ten behoeve van de samenstelling van het Gedenkboek 1837-1937 der G.M.L.) bij alle toen tot de Eerste Afdeeling van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité behoorende
gewestelijke landbouworganisaties (waaronder alle in 18^2 reeds bestaande zijn begrepen) ingesteld en ten behoeve van deze studie later
aangevuld onderzoek is namelijk gebleken:
1. dat bij zes van genoemde organisaties de werkwijze der behandeling van vraagpunten, als in Groningen vanouds gebruikelijk, nimmer werd toegepast;
2. dat bij de drie overige van genoemde organisaties wel iets in dien
geest is ondernomen en wel als volgt:
2
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a. door den Veenkolonialen Boerenbond werden sedert 1918 incidenteel wel eens enkele vraagpunten aan de aangesloten vereenigingen in behandeling gegeven; na een onderbreking van
enkele jaren werd in 1939 de werkwijze hervat met de bedoeling haar nu regelmatigvoorttezetten ;de ingekomen rapporten
werden door telkens daartoe aangewezen commissiën samengevat en alleen in dien vorm gepubliceerd;
b. door de Friesche Maatschappij van Landbouw werden sedert
1919 telkenjare (behoudens enkele uitzonderingen) aan hare
afdeelingen vraagpunten ter beantwoording gegeven; de ingekomen rapporten werden door commissiën, telkens daartoe
aangewezen door het Hoofdbestuur, tot één geheel verwerkt en
na vaststelling door de Algemeene Vergadering, alleen in dien
vorm in het Friesch Landbouwblad gepubliceerd ;
c. door de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij werd in 1933 begonnen met het zenden van vraagpunten aan hare afdeelingen,
doch na enkele jaren werd deze werkwijze niet voortgezet ; de
ingekomen rapporten werden vanwege het secretariaat samengevat en alleen in dien vorm gepubliceerd (41).
Er is dus een opmerkelijk verschil tusschen de werkwijze van de
G.M.L. en de drie zusterorganisaties in den lande, die haar op het
stuk der behandeling van vraagpunten in den laatsten tijd hebben nagevolgd, voornamelijk hierin gelegen, dat deze slechts samenvattingen
der rapporten en niet de rapporten zelfgingenpubliceeren, terwijl de
G.M.L. en dehaarvoorafgegane organisaties, sedert 18^4steeds alleingekomen rapporten vollediginde Handelingen hebben doen opnemen.
Het voorgaande overziende, kan dus worden geconcludeerd, dat
door de jaarlijksche behandeling van vraagpunten, die sedert 18^2
de meest karakteristieke werkzaamheid en een integreerend deel van
het leven en streven van de organisatie-reeks: G.N.O.—G.N.G.G.M.L.N.-G.M.L. heeft gevormd en nog vormt, haar wijze van werken zich vanouds steeds heeft en voor een belangrijk deel later ook is
blijven onderscheiden van die harer zusterorganisaties in den lande.
Zoo kan dan ook aan het stelsel der behandeling van vraagpunten,
zooals dat hier in 18^2 zich bij het G.N.O. is begonnen te ontwikkelen en sedertdien onafgebroken werd toegepast, naast een oorspronkelijk tevens een uniek karakter worden toegekend.
Gedurende de jaren 1908—1917 werkte de G.M.L.N. met andere
organisaties federatief samen in den Groninger Landbouwbond, die
toen de provinciale overkoepeling van bet landbouwvereenigingsleven in Groningen vormde (42).
Dit had tengevolge, dat de G.M.L.N. verschillende werkzaam18

heden van algemeenen of provincialenaard, die zij vroeger verrichtte,
overdroeg aan den G.L. (43).
Niet echter, zooals wij weten, de behandeling van vraagpunten,
welke werkzaamheid zij aan zich hield.
Dit heeft evenwel den G.L. niet belet, om éénmaal een poging te
doen, óók de behandeling van vraagpunten als werkwijze in te voeren.
In 1911 werd namelijk door den G.L. aan de daarbij aangesloten
vereenigingen en afdeelingen van aangesloten vereenigingen, voorzoover deze laatste zich niet reeds eerder daaromtrent hadden uitgesproken (44), verzocht in behandeling te willen nemen de vraag:
„Beantwoordt het beklemrecht nog aande eischen enbehoeften van
den tegenwoordigen tijd? Zoo neen, zijn daarin dan ook verbeteringen aan te brengen - en zoo ja, welke —,waardoor het meer dan tot
nu toe bevorderlijk kan worden gemaakt aan den bloei van den landbouw en de welvaart van het platteland, of moet wettelijke afkoopbaarstelling van bestaande en verbod van vestiging van nieuwe beklemmingen wenschelijk worden geacht?"
Het lag in de bedoeling, van de naar aanleiding van deze behandeling ingekomen rapporten een résumé te doen samenstellen en de
conclusiën daarvan te behandelen in de algemeene vergadering van
191 2, welke dan zou hebben te beslissen of deze conclusiën als de
wenschen van den G.L. ter kennis van de Regeering zouden worden
gebracht (4$).
Hoewel het hier een voor de provincie Groningen uitermate belangrijk en een typisch Groningsch vraagpunt betrof, op grond waarvan verwacht werd, dat het veel belangstelling zouondervinden, kwam
er slechts één rapport over binnen (46).
Van verdere behandeling daarvan werd toen uiteraard afgezien en
na deze eerste en volkomen mislukte poging werden later door den
G.L. geen nieuwe meer ondernomen tot het in behandeling geven
van vraagpunten.
Deze gang van zaken doet evenwel zien, dat ook in Groningen buiten den kring der G.M.L.N. toen niet die belangstelling voor het beantwoorden van vraagpunten aanwezig bleek, die daarbinnen vanouds
werd aangetroffen (47).

4. VERWANTE STELSELS

Al kan aan het stelsel der behandeling van vraagpunten, zooals wij
zagen, een uniek karakter worden toegekend, toch waren en zijn er
daarnaast stelsels in zwang, die er eenige verwantschap mede vertoonen en waarmede het te vergelijken kan bijdragen zijn eigen aard
en wezen duidelijker te doen uitkomen.
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Bedoeld worden het stelsel van het uitschrijven van prijsvragenen
dat van het doen uitbrengen en in vergadering behandelen van praeadviezen, die beide toch met het stelsel der behandeling van vraagpunten gemeen hebben, dat zij evenals dit, op den grondslag van beschouwing en beraadslaging, voorlichting beoogen te verkrijgen
eenerzijds en te verschaffen anderzijds, omtrent actueele en van belang geachte vraagstukken.
Onderling verschillend is echter de wijze waarop dit doel wordt
nagestreefd.
Aan beide stelsels moge hier nu eenige aandacht worden geschonken, waarbij op dat van het uitschrijven van prijsvragen, hetwelk
jaren lang ook bij het G.N.O. toepassing vond, het uitvoerigst zal
worden ingegaan.
Onder de middelen, waardoor het G.N.O. zijn doel: „de nijverheid in het algemeen te bevorderen en te verspreiden", zou trachten
te verwezenlijken, werd in het reglement (van 1837) in de eerste
plaats genoemd:
„het uitschrijven van prijsvragen over belangrijke onderwerpen,
de nijverheid betreffende, en het doen drukken en verspreiden der
op deze vragen ingekomen en bekroond geworden antwoorden".
Daarmede volgde men het voorbeeld van de „Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid", welker „Wetten" kennelijk
als leidraad hadden gediend bij het ontwerpen van het reglement voor
het G.N.O. (48).
Ook bij deze Maatschappij stond onder de middelen tot bereiking
van haar doel het uitschrijven van prijsvragen voorop en zoo had zij
sedert hare oprichting in 1777 (als Oekonomische Tak der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen) tot haar naamsverandering in
1798 reeds eenige honderden prijsvragen uitgeschreven (49).
Trouwens, het uitschrijven van prijsvragen werd in dien tijd een
middel bij uitnemendheid geacht tot het oplossen van vraagstukken
ter bevordering van maatschappelijken vooruitgang en daartoe dan
ook veelvuldig aangewend (co).
Zoo begon in 1837 het G.N.O. zijn werkzaamheden met het uitschrijven van een 22-tal prijsvragen, welke het volgende of het daarop
volgende jaar beantwoord dienden te worden ( j i ) .
In volgende jaren werden geregeld nieuwe prijsvragen uitgeschreven en tevens verschillende vroeger uitgeschrevene, die nog niet
beantwoord waren geworden, gecontinueerd. Want het aantal antwoorden, dat inkwam, was slechts klein, ja op de meeste prijsvragen
werd nimmer eenig antwoord ontvangen. En van de ingekomen antwoorden werd nog maar een klein deel bekronenswaardig geacht.
Van 1837 tot en met 185-9 waren er door het G.N.O. in het geheel
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219 prijsvragen uitgeschreven (52), waarvan verschillende bij herhaling, van welk aantal er slechts 31 werden beantwoord en van deze
maar 5 bekroond, terwijl er 3 eervol werden vermeld en één „ter
aanmoediging" met een medaille onderscheiden (^3).
Toen in i860, tengevolge van het optreden van een geheel nieuw
bestuur, de werkzaamheden van het G.N.O. stagnatie ondervonden,
was één der gevolgen daarvan, dat in dat jaar geen nieuwe prijsvragen
werden uitgeschreven, en trouwens ook geen vraagpunten (54.).
Het volgend jaar werden evenmin prijsvragen uitgeschreven, omdat de uitkomsten daarmede verkregen, zoowel bij het G.N.O. als
elders, ongunstig en onvoldoende waren geweest (55).
Het bestuur van het G.N.O. wenschte daarom het uitschrijven van
prijsvragen voorshands telatenrusten, wattengevolgehad,dathetnuhad
opgehouden tot de geregelde werkzaamheden van het Genootschap
te behooren. Want slechts incidenteel werd later nog wel eens een
enkele prijsvraag uitgeschreven, geregeld geschiedde dit echter nimmer meer.
Daartegenover had de behandeling van vraagpunten zich in i860
reeds tot een vaste werkzaamheid van het G.N.O. ontwikkeld, van
welker verdere toepassing, op grond van de „verkregene ondervinding", toen zoo goede verwachtingen werden gekoesterd, dat niet
geaarzeld werd daarmede voort te gaan (j6).
Wij bespeuren dus een merkwaardig verschil in de werking van
beide stelsels : het uitschrijven van prijsvragen, bij de oprichting van
het G.N.O. in 1837 als het eerste middel ter bereiking van het doel
beschouwd en als zoodanig ook gedurende een reeks van jaren toegepast, bleek zoo onbevredigende resultaten te hebben opgeleverd,
dat verdere voortzetting ervan in i860 niet wenschelijk werd geoordeeld; het behandelen van vraagpunten, in de jaren 18^2-1854
uit in de practijk opgekomen behoeften ontstaan, had daarentegen in
i860 reeds zoo gunstige verwachtingen gewekt, dat het met vertrouwen werd voortgezet en nadien - zooals wij nog nader zullen
opmerken — ook inderdaad tot bestendige en krachtige ontwikkeling
is gekomen.
Echter heeft niet slechts bij het G.N.O. het uitschrijven van prijsvragen onbevredigende resultaten opgeleverd, ook elders was dat het
geval en kwam men er, althans in den uitgebreiden vorm, waarin het
toen werd toegepast, algemeen van terug.
Hoezeer destijds ook als een middel bij uitnemendheid beschouwd,
om maatschappelijken vooruitgang te bevorderen, had het zijn tijd
nu blijkbaar gehad.
Vergelijken wij nu het hiervóór omschreven stelsel van de behandeling van vraagpunten met dat van het uitschrijven van prijsvragen
(waarvan de werkwijze in het algemeen bekend magworden veronder21

steld), dan valt aanstonds als belangrijk verschil op, dat de beantwoording van prijsvragen in den regel individueel en die van de vraagpunten steeds commissoriaal, dus collectief, geschiedt. Dit houdt dus
in, dat bij de beantwoording van vraagpunten steeds overleg moet
worden gepleegd tusschen de leden der daartoe aangewezen commissiën, teneinde tot een gemeenschappelijk antwoord te komen.
De beantwoording van prijsvragen geschiedt niet slechts in den
regel individueel, doch ook min of meer in het verborgen, daar
de antwoorden anoniem moeten worden ingezonden en alleen de
bekroonde antwoorden in het licht worden gegeven, terwijl de andere
met hun auteurs onbekend blijven. De beantwoording der vraagpunten daarentegen vindt steeds geheel openlijk plaats, terwijl ook
alle uitgebrachte rapporten worden gepubliceerd.
Een ander verschil is, dat de beantwoording van prijsvragen in den
regel niet tot den eigen kring der uitschrijvende organisatie beperkt
blijft, doch in beginsel voor iedereen openstaat. De behandeling
van de vraagpunten vereischt daartegenover een gesloten organisatorisch systeem, waarbij door een centraal orgaan (bestuur) aan gedecentraliseerde organen (afdeelingen) vragen ter beantwoording kunnen worden gegeven, al behouden de laatste dan ook de vrijheid geen
antwoord in te zenden.
Bij het uitschrijven van prijsvragen is de beoordeeling van de ingekomen antwoorden essentieel - men kan zelfs zeggen, dat het stelsel
daarop berust - en worden alleen de best geoordeelde en aan de gestelde eischen voldoende antwoorden bekroond en gepubliceerd.
Bij de behandeling der vraagpunten daarentegen vormt het een
essentieel kenmerk van het stelsel, dat steeds alle rapporten, in den
vorm, waarin zij worden uitgebracht, worden gepubliceerd, zij het
danook nabespreking door de afdeeling, c.q. aangesloten vereeniging,
namens welke zij zijn opgesteld en met vermelding aan den voet, in
voorkomende gevallen, van derzelver afwijkend oordeel omtrent
strekking of conclusie van het rapport.
Bij de prijsvragen worden eischen en blijkens de ervaring bij het
G.N.O. vaak strenge eischen aan de beantwoording gesteld, zoodat
deze veel moeite en inspanning en bovendien bijzondere deskundigheid vereischt, tengevolge waarvan zij — hoewel in beginsel voor
iedereen openstaand —infeite slechts voor beperkten kringmogelijk is.
De beantwoording der vraagpunten daarentegen ligt in het algemeen binnen het bereik van alle afdeelingen (aangesloten vereenigingen), waaraan zij worden toegezonden, door de mogelijkheid voor
deze organisaties om in beginsel voor elk vraagpunt, dat haar wordt
voorgelegd, een commissie te kunnen samenstellen, die immers geen
andere taak heeft dan „het gevoelen der afdeeling" omtrent het onderhavige vraagpunt te formuleeren.
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Hetgeen elke commissie dan op hââr wijze, uitvoerig of beknopt
en meer of minder gemotiveerd, kan doen.
Waarna het aan de afdeeling (aangesloten vereeniging) blijft, het
aldus geformuleerde al of niet als haar gevoelen te aanvaarden.
Het stelsel van het doen uitbrengen en vervolgens in vergadering
bespreken van praeadviezen is ons op verwante gebieden, als waarop
de vraagpunten betrekking hebben, vooral bekend van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres en ook wel van de Vereeniging
voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, waar het respectievelijk
sedert 189J en 1893 toepassing vindt.
In beide gevallen worden de praeadviezen, opgesteld door hiertoe
aangezochte deskundigen, tevoren in druk aan de leden toegezonden
en vervolgens ten congresse, c.q. ter vergadering, besproken, van
welke bespreking een verslag wordt opgesteld, dat eveneens in druk
verschijnt.
Op het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres worden telkenjare verschillende onderwerpen behandeld, in den regel elk door één
praeadviseur ingeleid, waarbij uiteraard vaak een bepaald standpunt
wordt ingenomen, hetwelk echter bij de beraadslagingen kan worden
bestreden of ondersteund, terwijl daarbij ook andere aspecten van het
vraagstuk dan in het praeadvies zijn behandeld, kunnen worden belicht.
Bij de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek
daarentegen wordt telkenjare slechts één onderwerp in behandeling
genomen, dat echter door twee of meer praeadviseurs wordt ingeleid, die ten aanzien van het betreffende vraagstuk een verschillend
standpunt innemen dan wel ieder een bepaald aspect ervan in het
oog vatten.
Op hetNederlandsch Landhuishoudkundig Congres eindigdevroeger
de bespreking van de praeadviezen vaak met het vaststellen van conclusiën; sedert 1912 geschiedt dit echter niet meer.
De Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek daarentegen heeft met betrekking tot de inhaarvergaderingen behandelde
vraagstukken nimmer een eigen standpunt ingenomen. Er werd over
die vraagstukken niet gestemd. De vereeniging stelde zich enkel de
deugdelijk voorbereide voorlichting met betrekking tot de verschillende aspecten der aan de orde gestelde vraagstukken ten doel (57).
Vergelijken wij nu het hier in het kort geschetste stelsel van het
doen uitbrengen en in vergadering bespreken van praeadviezen, zooals dat bij genoemde instellingen toepassing vond en vindt, met
datderbehandeling vanvraagpunten, zooalswij datbij de G.M.L. en de
haar voorafgegane organisaties kennen, dan zijn er in de wijze waarop
dezestelselsvoorlichtingzoekenteverkrijgen ente verschaffen omtrent
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actueele en van belang geachte vraagstukken, kenmerkende verschillen aan te wijzen.
Bij het stelsel der behandeling van vraagpunten bedoelt de inleiding
en toelichting niet méér te geven dan een motiveering voor het stellen van het vraagpunt en enkele richtlijnen voor de beantwoording,
terwijl de beantwoording zelve plaats vindt in de rapporten, opgesteld
door de verschillende commissiën, daartoe telkens door de afdeelingen, c.q. aangesloten vereenigingen, aangewezen.
Bij het stelsel van het doen uitbrengen en behandelen van praeadviezen daarentegen vormt het praeadvies niet slechts de inleiding tot
de beraadslagingen, doch geeft dit zelf reeds een gemotiveerd antwoord op de gestelde vraag, zij het uiteraard het antwoord van den
praeadviseur, die evenwel vanwege zijn deskundigheid ten aanzien
van het betreffende vraagstuk en soms ook vanwege zijn daaromtrent ingenomen standpunt hieevoor werd aangezocht.
Bij de bespreking van het praeadvies, c.q. de praeadviezen, ter
vergadering kan dan vervolgens blijken — ook zonder dat hieromtrent
een bepaalde uitspraak wordt gedaan —,in hoeverre het gegeven antwoord, c.q. de gegeven antwoorden, de instemming der aanwezigen
kan of kunnen verwerven.
In zekeren zin kan men dus zeggen, dat bij het stelsel van het doen
uitbrengen en behandelen van praeadviezen met het stellen van conclusion (door den praeadviseur of de praeadviseurs) wordt begonnen,
waarna uit de bespreking daarvan ter vergadering kanworden afgeleid
(ook zonder dat zulks uitdrukkelijk wordt vastgesteld), in hoeverre
deze conclusiën de instemming verwerven van de daar aanwezigen.
Bij het stelsel der behandeling van vraagpunten daarentegen vormen
de conclusiën het slot en geven zij het antwoord weer, door het beslissende orgaan voor de organisatie als geheel op de gestelde vraag
gegeven, op grond evenwel van de ingekomen rapporten der afdeelingen, c.q. aangesloten vereenigingen.
Naast dit wezenlijke verschil in de wijze waarop de beantwoording
der gestelde vragen tot stand komt, vertoonen beide stelsels in hun
werking toch in zooverre overeenkomst, dat de praeadviezen met het
verslag der besprekingen, evenals de gezamenlijke rapporten met het
résumé en de conclusiën, het geheel der beantwoording van het aan
de orde gestelde vraagstuk vormen, en dat aldus in beide gevallen
op den grondslag van beschouwing en beraadslaging daarover voorlichting wordt verkregen en verschaft, zoo veelzijdig en uitvoerig,
als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is.
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II. DE ONDERWERPEN
i. SYSTEMATISCHE INDEELING EN GROEPEERING
DER VRAAGPUNTEN
Indien men de lijst der achtereenvolgens in behandeling gegeven
vraagpunten — hierachter opgenomen als Bijlage I — overziet, krijgt
men aanstonds den indruk van een groote verscheidenheid van onderwerpen, daarin behandeld.
Bij nader onderzoek blijken echter de vraagpunten toch meest alle
één trek gemeen te hebben en wel, dat zij betrekking hebben op, of
op eenigerlei wijze verband houden met hetlandbouwbedrijf.
Nu kan men van landbouwbedrijf spreken in tweeërlei beteekenis :
i . in die vanbedrijfshuishouding;
2. in die van bedrijfstak, als het geheel der afzonderlijke bedrijfshuishoudingen.
Dienovereenkomstig kunnen ook de vraagpunten al dadelijk in twee
categorieën worden ingedeeld, te weten:
i . de vraagpunten betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen, die zich voordoen bij de uitoefening van den landbouw
in de afzonderlijke bedrijfshuishoudingen, en waarvoor c.q. de landbouwers zich dus individueel zien gesteld;
2. de vraagpunten betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen, die zich voordoen in of verband houden met den landbouw als bedrijfstak (tak van volkswelvaart), en waarvoor c.q. de
landbouwers zich dus collectief, als groep, zien gesteld.
De vraagpunten der eerste categorie kunnen vervolgens worden
onderverdeeld in:
i . de vraagpunten betrekking hebbende op debedrijfstechniek
(beheerscht door het gezichtspunt der productiviteit);
2. de vraagpunten betrekking hebbende op de bedrijfseconomie
(beheerscht door het gezichtspunt der rentabiliteit).
De vraagpunten der tweede categorie kunnen verder nog worden
onderscheiden in:
i . de vraagpunten betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen op het gebied van het maatschappelijkleven, zoowel in den
landbouw als meer in het algemeen, doch voor den landbouw van
belang;
2. de vraagpunten betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen ten aanzien van wetgevingen bestuur, zoowel den landbouw in het bijzonder betreffende als meer in het algemeen, doch
voor den landbouw van belang.
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De onderscheiding dezer beide afdeelingen berust hierop, dat tot
de eerste worden gebracht :
de vraagpunten betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen, welke zich voordoen in verband met het op vrijwillige samenwerking berustende welvaartsstreven der maatschappelijke
groepen;
en tot de tweede:
de vraagpunten betrekking hebbende opvraagstukken en verschijnselen, welke zich voordoen in verband met het, al of niet op
dwang berustende, streven van den staat tot bevordering der volkswelvaart.
Aldus krijgen wij dan een hoofdindeeling der vraagpunten in de
volgende drie afdeelingen, waarvan de eerste verdeeld in twee onderafdeelingen :
I. Landbouwbedrijf;
a. Bedrijfstechniek.
b. Bedrijfseconomie.
II. Maatschappelijk Leven.
III. Wetgeving en Bestuur.
Van deze hoofdindeeling uitgaande, is nu getracht — eenerzijds
rekening houdende met algemeene beginselen van systematiek en
anderzijds lettende op den aard der in te deelen stof - , tot een voor
het doel geëigende verder afdalende systematische indeeling en groepeering der vraagpunten te komen, op grond der daarin behandelde
onderwerpen.
Daarbij bleek het wel eens moeilijk, elk vraagpunt zijn plaats
aan te wijzen, daar sommige vraagpunten verschillende aspecten vertoonen of meer dan één vraagstelling inhouden en zoodoende onder
meer dan één hoofd gebracht zouden kunnen worden.
Aan dit bezwaar is echter getracht zoo goed mogelijk tegemoet te
komen door na te gaan, waarop bij de toelichting en beantwoording
van het vraagpunt de nadruk werd gelegd en het dienovereenkomstig
te classificeeren.
Zoo krijgen wij tenslotte een indeeling en groepeering der vraagpunten naar de daarin behandelde onderwerpen, als is aangegeven in
het systematisch overzicht, hierachter als Bijlage II opgenomen.
De systematische rangschikking doet ons in verschillende gevallen
de vraagpunten in reeksen zien, waarbij beschouwing dezer vraagpunten in onderling verband dan vaak de mogelijkheid opent ontwikkelingslijnen en samenhangen nate speuren op degebieden, waarop
zij betrekking hebben.
Een samenvatting van genoemd systematisch overzicht, aangevende
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het aantal vraagpunten der onderscheidene groepen van onderwerpen
in de verschillende tijdvakken, biedt de tabel op blz. 28, terwijl de er
tegenover geplaatste grafische voorstelling (op blz. 29) een duidelijk
sprekend beeld geeft van de verdeeling der afzonderlijke vraagpunten
over de verschillende groepen van onderwerpen.
Verder isinde tabel op blz. 30 nog een samenvattend overzicht gegeven van het aantal vraagpunten der drie afdeelingen in de achtereenvolgende tijdvakken.
Overzien wij een en ander, dan valt ons aanstonds op, dat van het
begin tot het einde regelmatig vraagpunten betreffende de uitoefening van het landbouwbedrijf in behandeling werden gegeven en
voorts, dat daarbij in den loop der jaren aan nagenoeg alle onderdeelen, waarin men de landbouwwetenschap systematisch pleegt te verdeden, aandacht is geschonken.
Het veelvuldigst echter aandegroepen Bodem enBemestingen Algemeene- en Bijzondere Plantenteelt, terwijl aan Algemeene- en Bijzondere Veeteelt veel minder vraagpunten werden gewijd. Daarin weerspiegelt zich het in sterke mate overheerschen van den akkerbouw
in het werkgebied der G.M.L. en de haar voorafgegane organisaties.
Ook hadden Bedrijfsinrichting en Bedrijfsbeheer voortdurend en
veelvuldig de aandacht, waarbij echter een bijzondere belangstelling
hiervoor in het begin dezer eeuw opvallend is.
Daarnaast hebben echter ook vraagstukken en verschijnselen betreffende het maatschappelijk leven in een verscheidenheid van onderwerpen steeds de aandacht getrokken, het veelvuldigst genoten daarbij de groepen Vereenigingsleven en Onderwijs en Voorlichting de
belangstelling, eerstgenoemde groep vooral in het tijdvak 1879-1917,
laatstgenoemde groep in de tijdvakken 18^2—1878 en 1879—1917.
Aan vraagstukken en verschijnselen op het gebied van wetgeving en
bestuur werd in het bijzonder aandacht geschonken sedert in het
laatste kwart der vorige eeuw de staatstaak zichsteeds meer begon uit
te breiden en over het maatschappelijk leven uit te strekken.
In hoeverre en op welke wijze de keuze der vraagpunten echter met
het tijdsgebeuren samenhing, zullen wij in het hierna volgende hoofdstuk nog nader in beschouwing nemen.
Hier zij volstaan met vast te stellen, dat de verwachting, in 185-7
uitgesproken, dat de Handelingen door het daarin opnemen van de
rapporten over de vraagpunten een handboek zouden vormen, dat
op den duur over vele onderwerpen geraadpleegd zou kunnen worden,
volkomen in vervulling is gegaan.
Welke onderwerpen dat zijn, kan het systematisch overzicht van
Bijlage II nader doen zien.
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VERDEELING DER VRAAGPUNTEN
OVER DE GROEPEN VAN ONDERWERPEN
l 8 j 2 - 1 8 7 9 - 191 8 - l 8 j 2 1917
1941
1878
1941

Groepen van onderwerpen

A. LANDBOUWBEDRIJF

a. B e d r i j f s t e c h n i e k
I. Bodem en Bemesting
o

IV. Algemeene Veeteelt
VI. Werktuigen en Gebouwen
b. B e d r i j f s e c o n o m i e
I. Bedriifsinrichting
II. Bedrijfsbeheer
III. Bedrijfscontrôle
Totaal A . . .

4
6
6
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i
0
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S
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3
7

22
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B. MAATSCHAPPELIJK LEVEN

IV. Onderwijs en Voorlichting
V. Handel en Martkwezen

8

VII. Verkeerswezen
VIII. Verzekeringswezen
o

IX*. Arbeid en Arbeiders
X. Ambachtsnijverheid en Ambachtslieden
Totaal B . .
C. WETGEVING EN BESTUUR

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Officieele Landbouwvertegenwoordigii
Staatszorg voor den Landbouw . .
Tariefwetgeving en Handelspolitiek
Belastingwetgeving
Sociale Wetgeving
Verschillende wetten en maatregelen
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AANTAL VRAAGPUNTEN DER DRIE AFDEELINGEN
IN DE DRIE TIJDVAKKEN

c

Totaal

30

11

90

43

22

A

B

G.N.O
1852-1878 . . . .
G.N.G.-G.M.L.N . 1879-1917 . . . .
G.M.L
1918-1941 . . . .

49
60

3°

9

9

48

1852-1941 . . . .

139

82

42

263

Tijdvak

In procenten
G.N.0
1852-1878
G.N.G.-G.M.L.N.1879-1917
G.M.L
1918-1941,

54>4
48,62,5

33,3
34,4
18,75

'2.3
17,6
i8,7f

100

1852-1941 ,

P,8

31.2

16,-

100

100
100

2. OORSPRONG EN INHOUD DER VRAAGPUNTEN
De gekozen vraagpunten geven telkens aan, welke vraagstukken op
dat oogenblik door het daarover beslissende orgaan actueel en van
bijzonder belang werden geacht.
Zoo vormt derhalve de lijst van vraagpunten, hierachter opgenomen als Bijlage I, een weerspiegeling van de vraagstukken, die van
jaar tot jaar de bijzondere aandacht hebben getrokken, achtereenvolgens in den kring van het G.N.O. (18^2-1878), het G.N.G. (1879—
1899), de G.M.L. N. ( i 9 o o - i 9 i 7 ) e n d e G . M . L . (1918-1941).
Wij willen nu trachten de algemeene en bijzondere omstandigheden te leeren kennen, die telkens tot het stellen der verschillende
vraagpunten aanleiding hebben gegeven en hun keuze hebben bepaald
en aldus antwoord zoeken op de vraag, waarom op een gegeven oogenblik een bepaald vraagpunt werd gesteld en gekozen.
Daartoe zullen wij, op den grondslag van dehiervóór gegeven systematische indeeling en groepeering der vraagpunten, trachten na te
gaan, in hoeverre en op welke wijze de keuze der verschillende vraagpunten samenhing met voorafgaande of gelijktijdige gebeurtenissen en
verschijnselen op het gebied, waarop zij betrekking hebben : de keuze
der vraagpunten betreffende de uitoefening van het landbouwbedrijf in het bijzonder met de vorderingen der landbouwpractijk en de
ontwikkeling der landbouwwetenschap, alsmede met den gang der
conjunctuur ; de keuze der vraagpunten, verband houdende met het
maatschappelijk leven en van die, betrekking hebbende op wetgeving
en bestuur, in het bijzonder met gebeurtenissen en verschijnselen, die
op deze gebieden vielen waar te nemen.
Soms zal de aanleiding tot het stellen van een vraagpunt uit de for30

muleering daarvan alreeds zijn op te maken, in andere gevallen uit de
schriftelijke toelichting of uit de inleiding en bespreking ter algemeene vergadering; vaak ook zal zij uit gegevens buiten het vraagpunt als zoodanig om, moeten worden afgeleid.
En in verschillende gevallen zal in het geheel geen bijzonder verband met bepaalde gebeurtenissen of verschijnselen op het betreffende
gebied zijn vast te stellen, daar de onderhavige vraagpunten evengoed
eerder of later hadden kunnen worden gesteld en dus niet zoozeer
aan hun eigen tijd gebonden kunnen worden geacht.
In de gevallen echter, waar dat mogelijk blijkt, zal getracht worden
de historische omstandigheden aan te geven, waarin de vraagpunten
hun oorsprong vonden, en de motieven te noemen, die tot hun keuze
hebben geleid, om aldus de vraagpunten te plaatsen in het licht van
hun tijd en hen te doen zien tegen den achtergrond van de voortschrijdende ontwikkeling van den landbouw en van het maatschappelijk en staatkundig gebeuren in den loop der jaren.
A. DE V R A A G P U N T E N B E T R E F F E N D E DE U I T O E F E N I N G
HET L A N D B O U W B E D R I J F

VAN

a. BETREKKING HEBBENDE OP DE BEDRIJFSTECHNIEK
I. BODEM EN BEMESTING

i. Ontwatering
( i ) Drainage
Met betrekking tot de voor den landbouw zoozeer van belang zijnde
ontwatering van den bodem werd omstreeks het midden der 19e
eeuw een groote sprong voorwaarts gedaan door de toen begonnen
toepassing der drainage door middel van ondergronds gelegde aarden
buizen.
De uitvinding der machinale vervaardiging dezer buizen in Engeland omstreeks 184^ (1) opende de mogelijkheid voor de practische
toepassing van dezen cultuurtechnischen maatregel.
Een belangrijke stoot daartoe werd hier te lande gegeven door
Koning Willem III, die bezield met den wensch om den landbouw
„persoonlijk en door eigene middelen" te bevorderen, in 18^1 een
drietal machines voor het vervaardigen van draineerbuizen uit Engeland liet komen en deze op drie verschillende plaatsen in ons land in
gebruik gaf. Eén dezer machines werd geschonken aan de Landhuishoudkundige School te Haren bij Groningen en door deze instelling
geplaatst in de pannenbakkerij van Draisma de Vries te Achlum bij
Franeker (2).
Nu aldus hier draineerbuizen op geschikte wijze verkrijgbaar waren,
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werden aanstonds proeven met drainage genomen, het eerst door
G. Reinders op „Groot-Zeewijk" in den Noordpolder, weldra door
anderen in de omgeving nagevolgd (3).
Reeds na enkele jaren werd nu vanwege het G.N.O. door middel
van een vraagpunt (1854-2) naar de uitkomsten van deze eerste
proefnemingen met het draineeren een onderzoek ingesteld.
Ook elders in den lande genoot toen het draineeren belangstelling
en zoo werd op de door Koning Willem III bijeengeroepen vergadering van vertegenwoordigers van gewestelijke landbouworganisaties,
gehouden 21 April 1854 op het Huis ten Bosch, de vraag besproken:
„Is het draineeren op vlakke lage landen, zooals Nederland er vele
bezit, toepasselijk?
Is het met voordeel aan te wenden, daar waar het mogelijk is?
Welke is de beste der onderscheidene wijzen?
Hoe zijn de noodige buizen of droogduikers hier te lande het gevoegelijkst tegen matige prijzen te verkrijgen?" (4)
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de behandeling dezer vraag ter
vergadering, waarin het G.N.O. door zijn voorzitter en secretaris,
vergezeld van een tweetal „landbouwers", vertegenwoordigd was,
van invloed geweest is op het stellen van het genoemde vraagpunt,
dat het eerste van dien aard was in de nog maar pas begonnen reeks.
Vervolgens maakten verschillende vragen, die zich bij de verdere
toepassing der drainage voordeden, telkens onderwerp van een vraagpunt uit.
Zoo werd reeds spoedig gevraagd naar de oorzaken van de toen nog
geringe uitbreiding der drainage (1856-1); vervolgens naar den invloed der drainage op de watervoorziening der gewassen (1865-1)
en wel naar aanleiding van de waarneming, dat niet slechts bij langdurig vochtig weer drainage een gunstigen invloed uitoefende, doch
dat ook bij langdurige droogte degewassen op gedraineerd land minder
te lijden hadden dan op ongedraineerd, waaromtrent juist enkele
artikelen waren verschenen inhetMaandblad voor den Nederlandschen
Landbouwer (5).
Op de oudere Dollardpolders werd in den loop der jaren waargenomen, dat drainage er veel minder goede resultaten opleverde dan
elders in de provincie en zoo vond zij daar toen minder toepassing dan
vroeger, ja in sommige gevallen werden zelfs de draineerbuizen weer
opgedolven en het land weer als vroeger op meetjes gelegd.
Dit verschijnsel gaf aanleiding tot vraagpunt 1886-5, teneinde de
oorzaken daarvan op te sporen.
Behalve deze vraagpunten, die op bijzondere verschijnselen en
waarnemingen betrekking hebben, werden er na dat van 1854 met
tusschenpoozen enkele van algemeenen aard gesteld.
Nadat gedurende een tiental jaren ervaring was opgedaan, werd een
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algemeen overzicht gevraagd van de bij het draineeren gevolgde methoden en de daarmede verkregen resultaten (i 861-2).
Een kleine veertig jaren later, toen de ervaringen inmiddels zooveel rijker waren geworden dan in 1861, werd het wenschelijk geacht
het toen ingestelde onderzoek in zijn geheelen omvang te herhalen
en de resultaten daarvan algemeen bekend te maken, waartoe opnieuw een vraagpunt naar de gevolgde wijzen van draineeren en de
uitkomsten daarvan op de verschillende grondsoorten in behandeling
werd gegeven (1899-3). E e n bijzondere aanleiding tot het stellen van
deze vraag op dat oogenblik was gelegen in de omstandigheid, dat de
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft toen eveneens zulk een onderzoek begonnen was en dit ook tot de provincie Groningen uitstrekte,
waardoor de mogelijkheid ontstond, dat beider uitkomsten elkaar
zouden kunnen aanvullen (6).
Ruim een kwarteeuw later, toen inmiddels nieuwe inzichten omtrent de waterhuishouding in den bodem zich begonnen baan te
breken, werd het nogmaals wenschelijk geoordeeld, opnieuw de ervaringen te verzamelen, diemet de verschillende wijzen van draineeren
waren opgedaan, en aldus vraagpunt 1926-2 in behandeling gegeven.
Zoo zien wij dus, dat de voortgang der in Groningen al spoedig en
nog steeds veelvuldig toegepast wordende drainage op den voet wordt
gevolgd door vraagpunten, betrekking hebbende op zich daarbij
voordoende vraagstukken en verschijnselen, en dat telkens na verloop
van jaren, zoo ongeveer een generatie uiteenliggend, een algemeen
overzicht wordt gevraagd van de gevolgde methoden en de daarmede
verkregen resultaten.
En aldus vinden wij, met name in de behandeling der algemeene
vraagpunten op dit onderwerp betrekking hebbende, van 18£4, 1861,
i899en 1926, deontwikkelingsgeschiedenis weerspiegeld vanden voor
deprovincie Groningen zoobelangrijken cultuurtechnischen maatregel
der drainage, nu welhaast gedurende een eeuwgeregeld toegepast (7).
(2) Waterstand
Drainage kan echter alleen tot haar recht komen, indien de waterstand in het gebied, waar zij toepassing vindt, voldoende kan worden
beheerscht, hetgeen tot de taak der waterschappen behoort, die
reeds een lange ontwikkeling achter den rug hadden, toen het G.N.O.
met de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten
begon.
Niettemin is tweemaal, met een tusschenpoos van ruim dertig
jaren, een vraagpunt omtrent den meest gewenschten waterstand in
behandeling gegeven :eenmaal omtrent den meest gewenschten waterstand voor grasland ( i 8 7 3 - i ) e n eenmaal omtrent denmeest gewenschten waterstand in het algemeen (1908-2) (8).
3
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Het voordeel van de behandeling dezer vraagpunten in den kring
van het G.N.O., c.q. van de G.M.L.N., was uiteraard hierin gelegen, dat de daarin vervatte vragen nu meer in het algemeen werden
besproken en niet, als in waterschapsverband, telkens voor het betrokken bijzondere geval, terwijl ook niet-ingelanden er aan konden
deelnemen.
De bedoeling, van deze omstandigheid ten algemeenen nutte profijt te trekken in een voor den waterstaat der provincie Groningen
belangrijke strijdvraag, komt duidelijk tot uiting in het slot der toelichting tot laatstgenoemd vraagpunt, ingediend door den Heer J.
Sijpkens (lid van Gedeputeerde Staten), luidende als volgt:
„Met het oog op de belangrijke geldelijke offers, die de grondbezitters vooral in deze provincie zich getroosten om den waterstand
zooveel mogelijk te beheerschen, kan het zijn nut hebben de gestelde
vraag tot meer klaarheid te brengen en een goede weg om daartoe te
geraken schijnt wel een behandeling in de afdeelingen onzer Maatschappij te zijn, niet enkel om het daarbij betrokken belang harer
leden, doch mede, omdat daarvan de verzameling van een schat van
ervaring is te wachten, waarvan voor het vervolg partij is te trekken."
2.Grondverbetering
Omstreeks het midden der 19e eeuw kwam, vooral in het randgebied van den Dollard in zijn grootste uitbreiding, als middel tot
grondverbetering in het bijzonder van de daar aangetroffen roodoorngronden, in zwang het gebruik van zeeslib, voor het eerst in 184^
toegepast door J. H. Kuper te Blijham (9).
Toen hiermede nu gedurende een aantal jaren ervaring was opgedaan, werd een vraagpunt omtrent de meest doelmatige aanwending
van zeeslib in behandeling gegeven (18^8-3).
Vóór het gebruik van zeeslib toepassing vond, was in de provincie
Groningen reeds een andere wijze van grondverbetering bekend : het
woelen of kleidelven, voor het eerst in 1839 beproefd door W . F.
Grüben te Noordbroeksterhamrik (10).
In verschillende streken gaf deze grondverbetering uitnemende
resultaten en werd zij dan ook op groote schaal toegepast (11). Blijkbaar waren de resultaten op de nieuwere Dollardpolders echter minder gunstig en zoo wordt naar de oorzaken daarvan gevraagd door
middel van vraagpunt 1874-3.
Naast deze beide wijzen van grondverbetering kwam zich in het
laatste kwart der 19e eeuw een nieuwe voegen: de bekalking der
zware Heigronden, waarvoor eerst z.g. gaskalk en later schuimaarde
en kluitkalk werden gebruikt (12).
Nadat gedurende een aantal jaren hiermede ervaringen waren op34

gedaan, werd het wenschelijk geacht deze te verzamelen, zoowel ten
behoeve van de landbouwpractijk als van de wetenschap, en daartoe
vraagpunt 1916-2 in behandeling gegeven.
Behalve deze vraagpunten van algemeene strekking, op elk der drie
genoemde wijzen van grondverbetering betrekking hebbende, werden er nog twee andere in behandeling gegeven, betrekking hebbende
op bijzondere gevallen.
Zoo gaf de verbetering der afwateringskanalen in het Waterschap
Hunsingo kort na zijn oprichting (18^4), aanleiding tot een vraagpunt
omtrent de meest doelmatige aanwending der daarbij opgeworpen
aardwallen (18^8-2), en de overstrooming met zeewater van een gedeelte van het Oldambt in 1863 tot een vraagpunt over de gevolgen
daarvan voor de cultuur op de overstroomde gronden (1871-1).
3.Grondbewerking
Uit den tijd van den ouderwetschen landbouw dateeren twee
vraagpunten omtrent het ploegen: één (1847-2) vragende naar de
regels voor het ploegen (uiteraard met éénscharige ploegen) en één
(1864-2) vragende naar het nut van diepploegen, toen (en ook nu
nog steeds) een strijdvraag.
Vele jaren later, in den tijd van den modernen landbouw, toen verschillende nieuwe grondbewerkingswerktuigen in gebruik waren gekomen eri mechanische trekkracht toepassing had gevonden, werd
een algemeen overzicht gevraagd van de ervaringen, opgedaan met
verschillende wijzen van grondbewerking (1936-1).
4. Bemesting
(1) Stalmest
Voor de instandhouding envergrootingvande bodemvruchtbaarheid
is de bemesting van fundamenteele beteekenis.
Was men daartoe oorspronkelijk grootendeels of geheel aangewezen op en dus afhankelijk van den beschikbaren stalmest, sedert
de jaren zeventig der vorige eeuw is in steeds toenemende en thans
volkomen overheerschende mate het gebruik vankunstmeststoffen van
beteekenis geworden, zonder dat de stalmest hierdoor evenwel geheel is verdrongen of overbodig geworden.
Het gebruik van stalmest vertoont in de practijk twee aspecten:
dat van de verzameling en bewaring en dat van de aanwending, die
beide in de vraagpunten hun weerspiegeling vinden.
Omtrent de verzameling en bewaring werden achtereenvolgens
drie vraagpunten in behandeling gegeven : 1874-2, 1891-1 en 1917-1.
Het eerste vraagpunt, gesteld in den tijd toen wel reeds de eerste
SS

proeven met kunstmest genomen werden, doch het gebruik van
stalmest nog volkomen overheerschend was, houdt kennelijk verband met de grootere handelswaarde, die het stroo toen door de
vraag daarnaar voor industrieele doeleinden begon te verkrijgen;
het luidt:
„Welke isde beste wijze vanverzamelen van den stalmest bij winteren zomerstalvoedering : a. bij ruim gebruik van stroo als strooisel;
b. bij een minimum gebruik van stroo?" (13).
De beide andere hielden verband met den technischen vooruitgang op dit gebied, als gevolg van de ontwikkeling der landbouwwetenschap.
In 1891 waren het de onderzoekingen van Prof. Dr P. Holdefleisz te
Breslau over het gebruik van chemische conserveeringsmiddelen bij
de bewaring van stalmest, gepubliceerd in 1889 in zijn „Untersuchungen über den Stallmist", die aanleiding tot het stellen van het
betrokken vraagpunt gaven; in 1917 was het toen in gebruik komen
van de betonnen ierkelder-mestplaat de naaste aanleiding tot het stellen van een vraagpunt omtrent de meest doelmatige wijze van bewaring van stalmest en ier, teneinde de hier nog geringe ervaringen
met het gebruik van een ierkelder-mestplaat te verzamelen.
Omtrent de aanwending van stalmest werd tweemaal een vraagpunt in behandeling gegeven; in 1862-3 werd gevraagd naar het
meest gewenschte tijdstip van onderploegen en in 1892-4 naar het
meest doelmatige gebruik van stalmest in het algemeen, dit laatste
vooral in verband met het doordringen van de toen in opkomst zijnde
bemestingsleer, waarbij in het bijzonder de kort tevoren (door Hellriegel en Wilfarth) ontdekte stikstofverzameling der vlinderbloemige
gewassen (in 1888 gepubliceerd) aanleiding gaf tot de vraag, hoe in
het licht van deze ontdekking, stalmest in de practijk met het meeste
voordeel kon worden aangewend (14).
(2) Kunstmest
Hoewel de wetenschappelijke grondslag voor het gebruik van kunstmeststoffen reeds tegen het midden der 19e eeuw was gelegd door
het baanbrekende werk van Justus von Liebig, in 1840 gepubliceerd
( I J ) , — waarmede, volgens Adolf Mayer, de landbouwscheikunde
haar eerste schrede zette — (16) en hoewel de theorie van Liebig al
spoedig ook in den kring van het G.N.O. doordrong door een publicatie van Dr S. Bleekrode in het Tijdschrift (17), zou het echter nog
vele jaren duren vóór het hier (en evenzoo ook elders) tot toepassing daarvan in de practijk kon komen.
In 1870 werden evenwel in het gebied van het G.N.O. de eerste
systematische proeven met het gebruik van kunstmeststoffen genomen vanwege de Noorderafdeeling, onder leiding van G. Reinders,
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en van dien tijd af begon in de klei- en zavelstreken der provincie
Groningen ookdeaanwending vankunstmeststoffen indepractijk (i8).
Naar de met het gebruik van kunstmeststoffen in de practijk verkregen resultaten werd nu gevraagd door middel vanvraagpunt 18802, teneinde daarvan een algemeen overzicht te verkrijgen.
Geruimen tijd later, toen het gebruik van kunstmeststoffen inmiddels een groote vlucht had genomen, werd de vraag gesteld, of
éénzijdige aanwending van kunstmeststoffen ook nadeelige gevolgen
voor den groei der gewassen kon te voorschijn roepen, zooals men
meende te hebben waargenomen. De naaste aanleiding tot het stellen
van dit vraagpunt (1916-3) vormde het verslag van een door (Prof.
Dr) J. H. Aberson over dit onderwerp gehouden lezing, hetwelk was
overgenomen in de Provinciale Groninger Courant (van 2o April
1916) (19).

Met de erkentenis vande fundamenteele begrippen, die uit de hier
gesignaleerde verschijnselen, bij voortgezet onderzoek, konden worden afgeleid (waarin vooral ook het Rijkslandbouwproefstation te
Groningen een belangrijk aandeel had), de begrippen zuurgraad en
kalktoestand, had volgens Adolf Mayer de landbouwscheikunde haar
derde schrede gezet (20).
Nog een drietal vraagpunten meer dan de genoemde werd aan het
gebruik van kunstmeststoffen gewijd, samenhangende met de toeneming daarvan en met de ontwikkeling der bemestingsleer.
Een daarover indeDeutsche Landwirtschaftliche Presse verschenen
artikel gafaanleidingtoteenvraagpunt over de aanbevelenswaardigheid
van rijenbemesting (191^-1); de waarneming in de practijk, dat het
scheen alsof eengeleidelijke vergrootingvandeaantewenden hoeveelheden kunstmest noodig was, tot een vraagpunt naar de juistheid
hiervan in het algemeen (1919-2).
Als laatste vraagpunt van deze categorie moet genoemd worden dat
over de ervaringen met het gebruik van kunstmest op grasland
(1933-2).
Jarenlang wasmenin wetenschap enpractijk vanmeening geweest,
dat aanwending van kunstmest op grasland overbodig mocht heeten,
tot in de jaren twintig van deze eeuw er een kentering kwam in de
denkbeelden, duidelijk tot uiting komend ineenhieraan gewijd artikel
van den bekenden Prof. Dr Paul Wagner in de Deutsche Landwirtschaftliche Presse van 192^ (21).
Sedertdien nam het gebruik van kunstmest, met name van
stikstofhoudende, op grasland snel en in sterke mate toe en van dezen
omslag in theorie en practijk vormt nu genoemd vraagpunt de weerspiegeling.
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(3) Groenbemesting
Was hiervóór reeds sprake van de eerste en de derde schrede der
landbouwscheikunde, haar tweede had zij, alweer volgens Adolf
Mayer, gezet toen Hellriegel de tot dusver nog niet voldoende begrepen stikstofvoeding der gewassen in het juiste licht had geplaatst
(1886) (22).
De theorie van Hellriegel had in het bijzonder beteekenis voor de
groenbemesting, in welk verband een vraagpunt werd gesteld (1902
-2) omtrent den verbouw tot dat doel van vlinderbloemige en andere
gewassen. Er werden toen genoeg ervaringen aanwezig geacht om verzameling ervan wenschelijk te doen zijn, terwijl mede een motief
voor het stellen vanhet vraagpunt vormde, datmen vande aanvankelijk
hooggespannen verwachtingen vandenverbouw van vlinderbloemigen
voor groenbemesting toen in de practijk wat terug begon te komen.
De beteekenis van den verbouw van vlinderbloemigen voor de
vruchtbaarheid van den grond was echter reeds lang vóór Hellriegel er de verklaring vangaf, aan de practijk uit ervaring bekend (23)
en zoo zien wij dan ook veel eerder al een vraagpunt gewijd aan de
voordeden van de klaverteelt in de vruchtopvolging (1859-2), waarover echter geen antwoorden inkwamen.
Het voorgaande overziende, blijkt het dat de drie schreden, die
volgens Adolf Mayer den ontwikkelingsgang der landbouwscheikunde
kenmerkten, alle door één of meer vraagpunten, de practische toepassing betreffende, werden gevolgd, zij het dan wat de eerste schrede
betreft (om verklaarbare redenen) eerst op geruimen afstand.
Gelet op den grooten ommekeer, dien het gebruik van kunstmeststoffen in den landbouw heeft teweeggebracht en de geweldige beteekenis, die dit gebruik in den loop der jaren heeft verkregen, mag
het eenige verbazing wekken, dat niet méér vraagpunten daaraan zijn
gewijd, daar toch bij de toeneming van het gebruik van kunstmeststoffen vele vragen zullen zijn gerezen.
De verklaring hiervan zal wel zijn, dat tegelijk met de toeneming
van het gebruik van kunstmest hier te lande ook het landbouwkundig
onderzoek en de landbouwvoorlichting tot krachtige ontwikkeling
kwamen en aldus in staat bleken om vrijwel alle in de practijk opkomende vragen aanstonds in behandeling te nemen en vaak ook,
hetzij na korteren of längeren tijd, tot oplossing te brengen.
Vandaar wellicht, dat het aantal vraagpunten op dit gebied, in verhouding tot het aantal en de beteekenis der hierop betrekking hebbende vraagstukken, niet grooter is geweest en zich in hoofdzaak
heeft beperkt tot zulke van algemeenen aard.
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II. ALGEMEENE PLANTENTEELT

I. Vruchtwisseling
Toen, vooral door het algemeen worden van het gebruik van kunstmeststoffen, de vanouds bekende vaste vruchtwisselstelsels op de kleien zavelgronden der provincie Groningen meer en meer door vrijere
vruchtopvolgingen waren vervangen, rees de vraag of van zulk een
vrije vruchtwisseling op den duur geen nadeelen waren te duchten
en werd dienovereenkomstig een vraagpunt in behandeling gegeven over de vruchtwisseling in het algemeen (1924-1), teneinde
daardoor tot uitwisseling van ervaringen onder de landbouwers te
komen.
Voorts gaven bijzondere tijdsomstandigheden van economischen
aard door haar gevolgen tweemaal aanleiding tot een vraagpunt op dit
gebied : het scheuren van grasland in den eersten wereldoorlog, aanvankelijk door de Regeering met „scheurpremiën" aangemoedigd en
tenslotte bij de Scheurwet 1918 verplicht gesteld, tot vraagpunt
1918-2 omtrent de ervaringen met de cultuur op gescheurd grasland;
de invloed, dien de landbouwcrisismaatregelen der jaren dertig,
o.a. door teeltbeperking en verschil in steunverleening, uitoefenden
op de keuze der gewassen, tot vraagpunt 1934-1 over de vruchtwisseling onder de toen heerschende buitengewone omstandigheden. De
behandeling van vraagpunt 1924-1 had namelijk wel geleerd, dat niet
straffeloos kon worden afgeweken van een stelsel van vruchtwisseling, dat door een lange ervaring in de practijk alsjuist was bevonden.
2. Verwisseling van zaaizaad en pootgoed
Vóór den tijd der tegenwoordige plantenveredeling op wetenschappelijken grondslag, met haar productieve nieuwe rassen, werd op
grond der ervaring aan de verwisseling van zaaizaad en pootgoed als
middel tot verhooging van de opbrengst der gewassen, groote waarde
toegekend (24).
De meeningen omtrent de doeltreffendheid der verwisseling van
zaaizaad en pootgoed waren echter niet eensgezind en daarom werd
het wenschelijk geacht, deopgedane ervaringen te verzamelen en aldus
aan wetenschap en practijk dienstbaar te maken, waartoe vraagpunt
1894-2, over de resultaten verkregen met de verwisseling van zaaizaad en pootgoed, in behandeling werd gegeven.
Bij de bespreking van dit vraagpunt ter algemeene vergadering (van
26 Juni 1894) bleek, dat ook Dr E. Giltay te Wageningen juist bezig
was een onderzoek hieromtrent in te stellen en daartoe een vragenlijst bad rondgezonden, die nu bij de beantwoording van het vraagpunt mede in aanmerking zou worden genomen.
39

3- Plantenveredeling
In de jaren vijftig der 19e eeuw begon Hallet te Brighton in ZuidEngeland als eerste met de veredeling van granen door selectie (2^)
en aanstonds vonden zijn nieuwe rassen hun weg ook naar de provincie Groningen.
De met den verbouw daarvan verkregen resultaten gaven nu aanleiding tot een vraagpunt (1864-4) over demogelijkheden tot verhooging van de opbrengst der gewassen, hetzij door grondverbetering,
hetzij door veredeling.
Uit het tegenover elkaar stellen van grondverbetering en veredeling van gewassen als middel tot verhooging vanhun opbrengst, blijkt
wel het toen nog nieuwe van laatstgenoemd middel, welks beteekenis
men dacht te beoordeelen door vergelijking met die van het door de
ervaring bekende middel der grondverbetering.
Omstreeks 1880 begon in de provincie Groningen J. Oost Elema
te Middelstum met de veredeling van granen en enkele jaren later
J. H. Mansholt te Westpolder met de veredeling van granen en
peulvruchten, beide door selectie, terwijl omstreeks dien tijd
L. Broekema te Wageningen met tarwekruisingen begon (26).
Hierdoor trok deplantenveredeling alsmiddel tot verhooging van de
opbrengst der gewassen opnieuw de aandacht en nam de verbouw van
de door hen (en anderen) veredelde gewassen toe, waaraan het zal
kunnen worden toegeschreven, dat een vraagpunt in behandeling
werd gegeven (1898-2), inhoudende de vraag of de landbouwer zelf
zijn cultuurgewassen zou kunnen veredelen (27).
4. Zaaien en poten
In 18^8 werd door de Commissie van Landbouw in Groningen hier
de eerste rijenzaaimachine uit Engeland ingevoerd en op Groot-Zeewijk in den Noordpolder in bedrijf gesteld (28).
Successievelijk werden daarna meer van zulke machines ingevoerd
en ook werden er hier wel naar de ingevoerde modellen nagemaakt.
Zoo vond de rijenteelt, tevoren albekend voor boonen (gezaaid met
den zaaihoorn achter den ploeg) en voor koolzaad (gezaaid met de
koolzaadtrommel), hier toen ook voor granen ingang, waarbij zich
verschillende vragen voordeden, die tot een vraagpunt aanleiding
gaven.
Aanstonds werd de vraag gesteld (18^9-4), waarom koolzaad en
boonen wel, doch granen tot dusver nog vrijwel niet op rijen werden
gezaaid.
Vervolgens werd gevraagd (1862-2) naar de wenschelijkheid van
rijenteelt, ook bij granen.
En nadat daarmede gedurende een aantal jaren ervaring was opge40

daan, werd gevraagd naar de beste wijze van zaaien: machinaal of uit
de hand (1878-2), een vergelijking vanbeide stelsels dus.
Wij zien in de formuleering dezer drie vraagpunten het meer en
meer in gebruik komen van de rijenteelt bij granen duidelijk weerspiegeld: waarom wordt de rijenteelt bij granen tot dusver nog zoo
goed als niet toegepast? (18^9); is rijenteelt ook bij granen wenschelijk? (1862); welk stelsel van zaaien verdient de voorkeur, breedwerpig of op rijen? (1878) (29).
Naast deze vraagpunten van algemeene strekking werden er achtereenvolgens enkele in behandeling gegeven omtrent de meest doel.matige toepassing van de rijenteelt.
In vraagpunt 187^-1 werd gevraagd naar de meest gewenschte
diepte van zaaien; een eerste poging om zich systematisch rekenschap
te geven van de factoren, die hierop van invloed zijn. Dezelfde vraag
werd later, toen de rijenteelt zoo goed als algemeen geworden was,
nog eens herhaald (1897-2), terwijl ongeveer terzelfder tijd ook gevraagd werd naar den meest gewenschten rijenafstand (1896-1).
Alledrievraagpuntenbeoogdenderhalvedemeestdoelmatige toepassingvanderijenteelt opgrondderopgedaneervaringenteleeren kennen.
Daarenboven werden er nog vraagpunten in behandeling gegeven,
betrekking hebbende op het zaaien in het algemeen: omtrent de
middelen tot bevordering van de ontkieming bij droogte (1893-4),
waartoe de toen des voorjaars waargenomen slechte ontkieming tengevolge van groote droogte bijzondere aanleiding gaf, en omtrent het
meest gewenschte tijdstip van zaaien der wintergranen (1941-1), het
laatste vraagpunt naar aanleiding van het toen in de practijk waargenomen verschijnsel, dat de wintergranen over het algemeen veel
later werden gezaaid dan een twintigtal jaren geleden.
De beantwoording van dit vraagpunt werd door de oorlogsomstandigheden echter niet voltooid.
£. Onkruidbestrijding
De waarneming in de practijk, dat akkerpaardestaart en hoefblad,
ondanks de aangewende pogingen tot bestrijding, hier nog steeds
veelvuldig voorkwamen, gaf aanleiding tot vraagpunt 1890-1 en een
gelijke waarneming, dat wintergras de laatstejaren steeds meer scheen
voor te komen, tot vraagpunt 1914-1, beide met het oogmerk de
meest doelmatige middelen tot verdelging dezer onkruiden te leeren
kennen.
6. Ziekten en beschadigingen
Eveneens gaven waarnemingen in de practijk omtrent het voorkomen van ziekten en beschadigingen der gewassen en het daardoor
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veroorzaken van schade en ongerief in het bedrijf achtereenvolgens
aanleiding tot verschillende vraagpunten.
Zoo werd naar middelen tegen brand in het graan en bederf in het
koolzaad gevraagd in vraagpunt 1875-3.
Het in dat jaar veelvuldig voorkomen van „vreterij" in de granen in
eengedeelte vanhet Oldambt vormde eenbijzondere aanleiding tot het
stellen van vraagpunt 1890-3 naar de middelen tot bestrijding van dit
euvel, dat overigens telkenjare groote schade veroorzaakte.
Verder werd gevraagd naar middelen tot bestrijding van vlasbrand
en aaltjesziekte (1901-3) en naar middelen ter voorkoming van het
„uitwinteren" vanroode klaver (1909-2).
Op het stellen van deze beide vraagpunten zal van invloed geweest
zijn, dat de Phytopathologie hier te lande toen sedert enkelejaren stelselmatig beoefening vond (de Phytopathologische Dienst werd in
1899 ingericht) en de resultaten daarvan in het Tijdschrift over Plantenziekten werden gepubliceerd (30).
Daardoor toch werd de aandacht op verschillende plantenziekten
en de middelen tot haar bestrijding gevestigd, in verband waarmede
nu waarnemingen in de practijk aanleiding gaven tot het stellen der
desbetreffende vraagpunten.
7. Oogsten en bewaren
Nadat reeds in vraagpunt 1859-3 naar den meest gewenschten rijpheidsgraad voor het oogsten van olie-, graan- en peulgewassen was
gevraagd, werd jaren later, in vraagpunt 1897-1, nogmaals naar den
meest gewenschten rijpheidsgraad voor het oogsten der landbouwgewassen gevraagd, nu echter uitgebreid met een vraag naar de meest
aanbevelenswaardige oogstmethoden.
Tot deze uitbreiding van het vraagpunt gaf de overweging aanleiding, dat weliswaar de laatste jaren verschillende vraagpunten, de
techniek van den landbouw betreffende, behandeld waren geworden
en dat groote vooruitgang viel waar te nemen in de opbrengst der
gewassen, doch dat daarbij aan de verzorging van den oogst niet voldoende aandacht was geschonken. Vandaar nu een vraagpunt daaromtrent, waarbij in het bijzonder het verschil in oogstmethode tusschen
het Hoogeland en het Oldambt in aanmerking zou worden genomen,
alsmede aandacht zou worden geschonken aan de resultaten, verkregen met het gebruik van ruiters voor het drogen van klaverhooi en
erwten, welk gebruik hier voor het eerst in 1896 uit Duitschland was
overgenomen (31).
Tegelijk met eerstgenoemd vraagpunt was er ook een in behandeling gegeven (1859-1) omtrent het beste tijdstip van maaien van gras
en klaver voor hooiwinning en de meest doelmatige wijze van hooi42

bereiding, doch hierover zijn geen antwoorden ingekomen.
Het dorschen van koolzaad, waarvan de teelt in de eerste decennia
na het midden der vorige eeuw nog van groote beteekenis was, geschiedde toen nog steeds op de van ouds gebruikelijke wijze met
het „blok" op het land.
In 1864 vatte echter een vijftal landbouwers in Friesland het voornemen op om te beproeven of men niet bij het koolzaaddorschen
met goed gevolg gebruik kon maken van een stoom-dorschwerktuig.
Dit nu gaf dadelijk aanleiding tot het stellen van een vraagpunt
(1864-1) over de verbeteringen, die bij het dorschen van koolzaad
zouden kunnen worden aangebracht.
Bij de toelichting tot dit vraagpunt werd nog opgemerkt, „dat reeds
eene belangrijke verbetering bij het koolzaad-dorschen zoude zijn
daargesteld, wanneer men wist af te schaffen het veelvuldig misbruik
maken van sterken drank bij die gelegenheid", waardoor het vraagpunt ook een socialen inslag kreeg.
Het vraagpunt werd echter niet beantwoord.
Omstreeks 1880 begon hier te lande, ook in de provincie Groningen, het inkuilen van groenvoeder in zwang te komen, volgens een
methode, die enkele jaren tevoren in Frankrijk was gevonden en van
daaruit werd gepropageerd (32).
Het toenemend gebruik, dat vervolgens ook in Groningen van het
inkuilen van klaver, gras en wikken en „in de laatste jaren zelfs van
den afval van mangelwortelen en suikerbieten" werd gemaakt en
waarvan de wijze van uitvoering nogal uiteenliep, gaf nu aanleiding
tot een vraagpunt (1899-2) naar de uitkomsten, verkregen met het
inkuilen (de ensilage) van groenvoeder, in vergelijking met hooiwinning.
Het inkuilen maakte echter niet dien opgang, als men destijds
verwachtte, doch jaren later, in 1932, kwam een nieuwe methode
op, waarbij gebruik werd gemaakt vanbetonnen silo's en van bepaalde
zuren als conserveeringsmiddel, welke sterk de aandacht trok en
spoedig verbreiding vond (33).
Dit gaf na enkele jaren aanleiding tot een vraagpunt (1940-2) omtrent de uitkomsten van de toepassing dezer methode in vergelijking
met die der vanouds gebruikelijke.
In het begin dezer eeuw begon in de provincie Groningen de teelt
van verschillende land- en tuinbouwzaden tot ontwikkeling te komen
en daaronder werd vooral de teelt van suiker- en voederbietenzaad
in den loop der jaren van zoodanige beteekenis, dat in 1933 bijvoorbeeld in deze provincie 83 % van al het hier te lande geteelde suikerbietenzaad werd verbouwd (34).
Bij deze teelt werd nu de ervaring opgedaan, dat de kwaliteit van
de pootbieten (steklingen) van grooten invloed was op de zaadop43

brengst en dat daarbij nogal eens tegenvallers voorkwamen.
Dit nu gaf aanleiding tot vraagpunt 1934-2 over de beste wijze van
bewaring en verzorging der steklingen voor de teelt van bietenzaden.

III. BIJZONDERE PLANTENTEELT

Omstreeks 1870 meende men in de practijk te hebben waargenomen, dat het natuurgewicht en de kwaliteit van „dikke haver" - een
toen hier veel verbouwd wordend landras - , voornamelijk in het
Oldambt, niet meer zoo goed waren als vroeger.
In verband daarmede werd nu gevraagd (1870-2), wat daarvan de
oorzaak kon zijn.
Zooals wij reeds eerder opmerkten, begon in de jaren zestig der
vorige eeuw de invoer van zaaigranen, met name uit Engeland.
Al spoedig werd daarin nu aanleiding gevonden voor een vraagpunt
(1874-1)overderesultaten, verkregen met de ingevoerde graansoorten
in vergelijking met de inlandsche.
En na enkelejaren leidde het toenemend gebruik van nieuwe rassen,
voornamelijk uit het buitenland afkomstig, nogmaals tot een vraagpunt (1880-4) naar de resultaten met deze ingevoerde nieuwe variëteiten vangraan- enpeulvruchten verkregen.
2.Peulvruchten
Omstreeks het midden der vorige eeuw was in den tuinbouw bij
de teelt van Waalsche boonen het z.g. „toppen" gebruikelijk.
Gevraagd werd nu (185^-4), of deze methode ook inden landbouw
bij de teelt van paarden-, duiven- en Waalsche boonen aanbeveling
verdiende.
3. Handelsgewassen
Omstreeks de jaren zeventig der vorige eeuw begon in de provincie
Groningen de teelt van enkele handelsgewassen op te komen of van
meer beteekenis te worden.
Zoo breidde zich de teelt van kanariezaad in het jaar 1876 tengevolgevanden toen zeer hoogen prijs van dit artikel plotseling geweldig
uit(3S)„Met de teelt van kanariezaad is misschien een nieuwe phase begonnen in den Groninger landbouw", zoo meende men toen en gaf
aanstonds een vraagpunt in behandeling (1876-2) over de beste plaats
voor kanariezaad in de vruchtwisseling en de beste wijze van het (bij
dit gewas zeer lastige) dorschen.
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Hoewel de teelt van dit gewas in volgende jarennietweerden omvangbereikte vandien in 1876, werd daarnaast echter, onder invloed
vande Landbouwcrisis der jaren tachtig, die de graanteelt volkomen
onrendabel maakte, uitbreiding gegeven aan de teelt van andere handelsgewassen, alsblauwmaanzaad en vooral karwijzaad. Laatstgenoemd
gewas werd in 1868 voor het eerst in het Westerkwartier verbouwd
en verbreidde zich vandaar uit over andere streken der provincie (36).
In verband met den aldus toegenomen verbouw dezer gewassen
werd nu gevraagd (1888-1) naar de beste wijze van verbouw van kanarie-, karwij- en blauwmaanzaad.
Het karwijzaad bleef sedert zijn invoering hier een bestendige en
vooral in het Oldambt belangrijke plaats onder de verbouwde gewassen innemen, waartoe de beteekenis van dit gewas voor een rationeele vruchtwisseling en de vaak goede uitkomsten van de teelt aanleiding gaven.
Vandaar dat, toen over een reeks van jaren met den verbouw van
dit gewas ervaringen waren opgedaan, uit het Oldambt nogmaals een
vraagpunt werd ingediend (1911-3) over de meest aanbevelenswaardige methoden bij de teelt van karwij.
De teelt van koolzaad, in de vorige eeuw op de klei- en zavelgronden der provincie Groningen opgroote schaaluitgeoefend en toen vaak
gunstige financieele resultaten opleverend, was in het begin van deze
eeuw, tengevolge van prijsdaling, tot geringen omvang teruggeloopen.
In de jaren van den eersten wereldoorlog breidde de teelt zich
echter, tengevolge van de hooge prijzen, toen voor koolzaad besteed, weer aanzienlijk uit en herleefde aldus ook weer de belangstelling voor dit, aan de landbouwers van toen over het geheel uit
ervaring minder bekende gewas.
Zoo wordt dan een vraagpunt in behandeling gegeven (1918-1) over
den meest geschikten tijd en de beste wijze van zaaien van koolzaad.
Met betrekking tot het blauwmaanzaad, in den loop der jaren in
wisselenden doch nimmer grooten omvang verbouwd, werd nogmaals
een vraagpunt in behandeling gegeven (1922-2) over de ervaringen
met de teelt van dit gewas opgedaan; van een bijzondere aanleiding
tot het stellen van dit vraagpunt blijkt echter niet.
4. Hakvruchten
In de Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw verscheen in 1910 een „Beschrijving van de Aardappelcultuur
in Nederland".
Hieruit bleek een groote verscheidenheid van methode in de verschillende streken bij de cultuur van dit ook voor de provincie Groningen belangrijke gewas.
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Vooral de lezing van dit geschrift gaf den steller van vraagpunt
1911-1 tot de indiening daarvan aanleiding, teneinde aldus de meest
rationeele wijze van verbouw van aardappels te leeren kennen.
Afgezien van een kortstondige gedwongen verbouw gedurende de
Fransche overheersching, heeft voor het eerst de suikerbietenteelt
in de provincie Groningen toepassing gevonden in 1867 (37).
Deze eerste proef slaagdeblijkbaar niet, wantinvolgendejaren werd
de teelt niet of niet noemenswaard voortgezet (38).
Eerst in 1888 is men hier opnieuw met die teelt begonnen, zij het
in den beginne op beperkte schaal. Maar van toen af bleef de suikerbiet echter regelmatig onder de cultuurgewassen in deze provincie
opgenomen en kon de teelt ervan zich hier geleidelijk uitbreiden.
Vooral sedert in 1896 de Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten was tot stand gekomen, in 1913 door de
Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Groningen gevolgd.
Aanvankelijk stonden zoowel de landbouwers als de landarbeiders
hier vreemd tegenover deze teelt, die zoozeer van die der vanouds
bekende gewassen afweek, doch geleidelijk werden daarmede ervaringen opgedaan.
Deze ervaringen te verzamelen en aldus dienstbaar te maken aan
de bevordering der suikerbietenteelt, waarbij inmiddels een groot
aantal landbouwers ook alslid der F.G.C.B, betrokken was geworden,
vormde nu de reden voor de indiening van het daartoe strekkende
vraagpunt 1927-1.
£. Stoppelgewassen
In het begin der jaren dertig van deze eeuw ging men hier te lande
opnieuw, evenalsongeveer een eeuwgeleden, meer aandacht schenken
aan den „voederbouw".
In de negentiende eeuw hield dit verband met het toen meer en
meer in gebruik komen van de „zomerstalvoedering"; nu met omstandigheden, voortvloeiende uit de juist ingetreden „Wereldcrisis".
Van de toegenomen belangstelling in deze eeuw kan de in 1932 te
Wageningen, in het kader van de Nederlandsche Landbouwweek gehouden eerste „Groenvoederdag" als een symptoom beschouwd worden (39).
Nu kwam daar met het intreden van den oorlogstoestand in Europa
in 1939 nog bij, dat het overdenken van vraagstukken, verband
houdende met de veevoeding uit eigen productie en de instandhouding der bodemvruchtbaarheid met eigen middelen, wel zeer urgent
was geworden.
Op grond van deze beschouwingen werd nu vraagpunt 1939-1 in
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behandeling gegeven, teneinde de ervaringen te vernemen, opgedaan
met den verbouw van stoppelklaver en andere stoppel- of nagewassen,
en aldus de mogelijkheid te overwegen, daarvan onder de nu heerschende omstandigheden meer gebruik te maken.
6.Grasland
De goede uitkomsten, die na het midden der vorige eeuw hier de
akkerbouw opleverde, moedigden tot het verder scheuren van grasland aan, waarmede men reeds in het laatst van de achttiende eeuw
was begonnen en sedert geleidelijk voortgegaan (40).
De behoefte aan stalmest voor het bouwland noopte in verschillende streken echter tot de instandhouding vaneenbehoorlijken veestapel en zoo werd daar, bij het scheuren van grasland, steeds meer
overgegaan tot de toepassing van het stelsel van wisselbouw (41) gepaard met zomerstalvoedering (42).
Professor Van Hall spreekt met betrekking tot denlandbouw in deze
provincie (in 186^) zelfs van „het Groninger stelsel, vooral in de verwisseling van bouw- en grasland gelegen" (43).
Doch ook elders in den lande genoot de wisselbouw belangstelling,
zooals kan blijken uit een in 1857 door de Algemeene Koninklijke
Landbouw-Vereeniging gedurende vijfjaren uitgeschreven prijsvraag,
ten doel hebbende „bekend te worden met de best gedreven wisselbouwerij in Nederland, teneinde die te kunnen stellen als voorbeeld
ter navolging en onderrigt" (44).
Met de toepassing van wisselbouw hangt uiteraard samen het geregeld verbouwen van roode klaver en het telkens opnieuw aanleggen
van kunstweiden.
Omstreeks 1870 werden in Groningen meer en meer klachten vernomen over het mislukken van de roode klaver, zoodat dit gewas toen
onvoldoende zekerheid bood voor de zomerstalvoedering. Aangezien
terzelfder tijd uitbreiding van den veestapel verwacht werd vanwege
de toen hooge veeprijzen, was het aannemelijk te achten, dat aldus
de aanleg van kunstweiden zou toenemen. Vandaar nu, dat een vraagpunt in behandeling werd gegeven (1872-3) naar de meest doelmatige
wijze van aanleg van kunstweiden op de verschillende grondsoorten,
teneinde daarvan zoowel als weide als voor den wisselbouw de meeste
voordeden te trekken.
De teruggang in rentabiliteit van den akkerbouw als gevolg van de
in 1878 begonnen „Landbouwcrisis", terwijl de uitkomsten der veeteelt eerst nog goed bleven, deed toen vele akkerbouwers naar uitbreiding der veehouderij streven, in verband waarmede bouwland in
grasland moest worden omgezet (4^).
De overweging, dat een doelmatige wijze om goed grasland aan te
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leggen van groot gewicht moest worden geacht, vooral nu de veehouderij betrekkelijk was vooruitgegaan en meer voordeel opleverde
dan de bouwerij, was nu voor het Hb. van het G.N.G. aanleiding,
een vraagpunt in behandeling te geven (i881-2), beoogende te vernemen de beste wijze om op de verschillende grondsoorten dezer
provincie van bouwland blijvend grasland te maken.
Zou men uit de vraag naar den aanleg van blijvendgrasland, anders
dan tevoren, toen van den aanleg van (tijdelijke) kunstweiden sprake
was, mogen afleiden, dat het Hoofdbestuur de op dat oogenblik
betere financieele uitkomsten van de veehouderij dan die van den
akkerbouw, van bestendigen duur achtte?
Hoe dit zij, de verwachte aanleg van blijvend grasland heeft geen
groote afmetingen aangenomen, integendeel, en Groningen is ook
na de Landbouwcrisis der jaren tachtig een in hoofdzaak akkerbouwend gewest gebleven, ja meer nog dan tevoren geworden.
Dat neemt evenwel niet weg, dat hier ook later nog wel blijvend
grasland is aangelegd, al werd er daartegenover ook wel gescheurd,
en in overeenstemming daarmede heeft de aanleg en de behandeling
van blijvend grasland meer dan eens onderwerp van een vraagpunt
uitgemaakt.
Voor het eerst weer in 1912.
„Aangezien in den aanleg en de behandeling van grasland in de practijk groote verschillen bestaan, zoowel uit een theoretisch als practisch oogpunt de meeningen over de daarbij te volgen wijze van uitvoering zeer uiteenloopen en in de laatste jaren herhaaldelijk nieuwe
graslanden zijn aangelegd, is het gewenscht de dienaangaande opgedane ervaringen te verzamelen en zoo mogelijk critisch te schiften,
teneinde voor de toekomst vast te stellen op welke wijze de beste
resultaten kunnen worden verkregen."
Aldusdetoelichtingtothetdesbetreffende vraagpunt (1912-2), waarmede de aanleiding tot het stellen ervan duidelijk is gekenschetst.
Na den eersten wereldoorlog — gedurende welken de prijzen der
landbouwproducten zeer waren gestegen — bleven deze zich eerst nog
eenigen tijd op een hoog peil handhaven, tot in 1921 een sterke prijsdaling intrad, die niet aanstonds gevolgd werd door een evenredige
vermindering van de onder invloed der oorlogsomstandigheden eveneens gestegen productiekosten, zoodat toen een wanverhouding was
ontstaan tusschen opbrengst en kosten en een tijd van malaise voor
onzen landbouw aangebroken scheen.
In verband daarmede werd het toen — evenals juist veertig jaren
geleden —waarschijnlijk geacht, dat in de komende jaren verschillende
perceelen bouwland tot blijvend grasland zouden worden aangelegd.
En met het oog daarop werd nu een vraagpunt in behandeling gegeven (1921-2) over de ervaringen, opgedaan met den aanleg van blij48

vend grasland, teneinde gegevens te verzamelen over de wijze, waarop
deze aanleg onder de verschillende omstandigheden het best zou kunnen geschieden.
Bij de beantwoording zou tevens aandacht geschonken dienen te
worden aan de kort tevoren door Prof. J. Elema Li. ontwikkelde
nieuwe gezichtspunten met betrekking tot het optreden van z.g.
„sukkeljaren" bij nieuw aangelegd grasland (46), zoodat deze publicatie mede vaninvloed geweest is op het stellen vandit vraagpunt.
In dejaren twintig dezer eeuw ontwaakte allerwege, in binnen- en
buitenland, bij wetenschap en practijk het besef, dat de verzorging
van het grasland, in vergelijking met die van het bouwland, zeer ten
achter was gebleven en dat daarin nu verbetering diende te worden
gebracht.
In Duitschland ontstond daartoe toen een „Grünlandbewegung" en
ook hier te lande werd op verschillende plaatsen en wijzen belangstelling voor de verbetering van het grasland gewekt. Als uitingen
daarvan kunnen worden genoemd de besprekingen over „de verhooging van de productiviteit van het grasland" op de algemeene vergadering van het K.N.L.C. in het najaar van 1927 (47) en het voor
het eerst houden van „Graslanddagen" te Wageningen in den zomer
van 1928 (48).
In het Nederlandsche streven tot verbetering van den weidebouw
bleef Groningen, alsoverwegend akkerbouwgewest, geenszins achter,
doch ging in zekeren zin zelfs mee vooraan, door reeds in 1926 een
vraagpunt in behandeling te geven over de vergrooting van de opbrengst onzer graslanden (1926-1), tot het stellen waarvan als overweging gold, dat in Groningen (doch daar niet alleen) de weidebouw
in de laatste kwarteeuw veel minder wasvooruitgegaan dan de akkerbouw en dat het noodzakelijk was daarin nu verbetering te brengen.

I V . A L G E M E E N E VEETEELT

1. Veevoeding
Hoewel de teelt van mangelwortelen hier reeds langer bekend was
(49), werd zijnahetmidden dervorige eeuw vangrootere beteekenis,
toen door het toenemen van den akkerbouw en het afnemen van het
grasland meer behoefte ontstond aan groenvoeder voor het vee,dat
voor de stalmestvoorziening noodig bleef. En nu was er geen gewas
bekend, dat per ha zooveel veevoeder opleverde alsde mangelwortel.
Zoo trad toen op verschillende wijzen belangstelling aan den dag
voor de teelt van mangelwortelen en het gebruik daarvan als veevoeder (so).
En in verband daarmede werd nu een vraagpunt in behandeling ge4
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geven (18^9-^), inhoudende de vraag of het was aan te bevelen aan
rundvee uitsluitend mangelwortelen met stroo te voeren, dan wel
beter en voordeeliger te achten bij mangelwortelen eenig graan, boonen, lijn- of raapkoeken, enz. te geven.
Het vraagpunt deelde in de toen geringe belangstelling voor de beantwoording: er kwamen geen rapporten over in.
De veronderstelling, dat de gebruikelijke wijze van voedering van
het rundvee gedurende den winter (met graan, koek en stroo) niet
de voordeeligste manier moest worden geacht, doch dat het beter zou
zijn gekneusd graan met gehakseld stroo te geven, na dit gezamenlijk
een tijdlang te hebben laten „broeien", zooals hier en daar wel werd
toegepast (51), gaf aanleiding tot vraagpunt 1866-2 naar de beste en
voordeeligste wijze van voedering (en stalling)vanhetrundvee, zoowel
uit een oogpunt van vetmesten als van aanfokken.
Nadat in 1869 de eerste stroocartonfabriek in deze provincie was
opgericht, spoedig door meer gevolgd, ontstond hier een geleidelijk
toenemende vraag naar stroo voor industrieele verwerking, met het
gevolg, dat de voordien geringe handelswaarde daarvan nu aanzienlijk steeg en er aldus steeds meer stroo werd verkocht.
Inverband daarmede werd toen aandacht geschonken aan het kaf als
ruwvoeder ter vervanging van stroo, waarvoor het krachtens zijn
samenstelling uitnemend geschikt moest zijn. In de practijk bleken de
resultaten met de voedering van kaf verkregen echter verschillend en
zoo werd nu getracht door middel van een vraagpunt (1889-3) n a t e
gaan, wat wetenschap en practijk hadden geleerd omtrent het voederen van kaf.
Door de oprichting van zuivelfabrieken (de eerste kwam hier in
1884 tot stand, waarna er spoedig meer volgden), werd het vanouds
gebruikelijke karnen op de boerderij meer en meer door de fabriekmatige zuivelbereiding vervangen. Hierdoor ontstond nu op de boerderij vaak gebrek aan karnemelk voor de voedering der kalveren en
rees aldus de vraag, uitgedrukt in vraagpunt 189^-2, op welke wijze
onder die omstandigheden de kalveren het best konden worden opgefokt.
In het laatst der vorige eeuw was het gebruik van aangekochte
krachtvoedermiddelen belangrijk toegenomen, terwijl tegelijkertijd
de wetenschap ten aanzien van de veevoeding groote vorderingen
had gemaakt. Daarbij was echter vooral aan de scheikundige samenstelling en minder aan de specifieke werking der voedermiddelen
aandacht geschonken.
Dit gaf nu aanleiding tot een vraagpunt (1898-1), luidende:
„Wat heeft de ervaring in onze provincie geleerd omtrent de uitkomsten, welke het voederen van verschillende krachtvoedermiddelen hebben gegeven, zoowel bij melkvee, mestvee als jongvee?
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Verdient het volgens die ervaringen aanbeveling - ook met het
oog op de tegenwoordige prijsverhoudingen - zooveel mogelijk producten van de boerderij te vervoederen, of is het toedienen van handelsvoedermiddelen aan te raden?
Welke specifieke werkingen zijn er van verschillende voedermiddelen in de practijk waargenomen?"
2. Ziektebestrijding
Nadat in 186j de runderpest in Engeland opnieuw was uitgebroken,
was deze besmettelijke ziekte al spoedig ook naar ons land overgebracht, waar zij vooral in de provinciën Zuid-Holland en Utrecht
optrad (£2).
Hoewel het in 1866 scheen, dat deze ziekte ook in de streken,
waar zij groote verwoestingen had aangericht, aan het afnemen was
en dit de hoop deed koesteren, dat het Noorden van ons land daarvan,
als tot dusver, verschoond zou blijven, werd het hier toch noodzakelijk geacht, deze hoogst belangrijke zaak bij iedere zich voordoende
gelegenheid ter sprake te brengen en te overwegen, welke maatregelen tot afweer de veehouders zouden kunnen nemen in verband
met de maatregelen door de regeering genomen (ingevolge de Wet
van 17 October i86£, S. 121, betrekkelijk het vaststellen van
buitengewone maatregelen tot afwering van veeziekten).
Op grond van deze overwegingen werd het nu wenschelijk geoordeeld een vraagpunt in behandeling te geven (1866-3) over de
middelen tot voorkoming van de runderpest (^3).
3. Melkwinning
In het begin van deze eeuw werden door de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier pogingen ondernomen om goed melken te bevorderen, waartoe zij o.m.
in 1911 een brochure het licht deed zien „Over het melken en de
behandeling der melk", die ook hier de aandacht trok.
Daaruit bleek van opzettelijke pogingen tot bevordering van goed
melken, door het geven van onderricht daarin en het aankweeken
van belangstelling daarvoor.
Aangezien ook hier de bevordering van goed melken, waaraan
vooral in de akkerbouwstreken wel wat ontbrak, van belang werd geacht en daartoe ook wel reeds middelen werden aangewend, alleen
echter in den vorm eener speciale belooning, werd nu een vraagpunt
(1913-1) in behandeling gegeven over de middelen, waardoor goed
melken zou kunnen worden bevorderd.
Na den eersten wereldoorlog ondervond de uitvoer van verschuif

lende landbouwproducten geleidelijk meer moeilijkheden tengevolge
vanbeschermende maatregelen, doorde invoerlanden getroffen, welke
moeilijkheden na het intreden der „Wereldcrisis" in 1929 nog belangrijk werden vergroot.
Onder die omstandigheden was de uiterste zorg voor de kwaliteit
der uit te voeren producten vereischt, waartoe ook de Landbouwuitvoerwet 1929 in het leven werd geroepen.
Aangezien de qualiteit der te vervaardigen zuivelproducten in
hooge mate afhankelijk is van de qualiteit der grondstof, de melk,
werd in verband met bovengenoemde moeilijkheden, die niet het
minst ook de zuivelproducten troffen, een vraagpunt in behandeling
gegeven (1931-2), inhoudende de vraag, of de melkwinning op de
Groninger boerderijen zoodanig was, dat de melk, als zij de boerderij
verliet, aan de hoogste eischen voldeed, dan wel te wenschen overliet, en indien dit laatste het geval mocht zijn, welke middelen dan
zouden kunnen worden aangewend om daarin verbetering te brengen.

V. BIJZONDERE VEETEELT

1. Paardenfokkerij
Aangezien de paardenfokkerij in deze provincie (evenals elders in
den lande) nog steeds veel te wenschen overliet, zooals men toen
meende, en de voorschriften der wetenschap daarbij schier geheel
over het hoofd werden gezien, zoo werd gevraagd (1857-3), welke
regelen bij de paardenfokkerij dienden te worden gevolgd, indien men
werkelijk veredeling van het paardenras wilde bereiken (54).
Veel resultaat heeft de behandeling van dit vraagpunt blijkbaar niet
opgeleverd, want een aantal jaren later werd er nogmaals een van
vrijwel gelijke strekking in behandeling gegeven (1871-3), vragende
welke de gebreken waren, waaraan de paardenfokkerij in deze provincie leed, en door welke middelen daarin verbetering was te
brengen.
Het stellen van dit vraagpunt hield verband met de intrekking in
1867, van het (provinciale) reglement op de paardenfokkerij, waardoor de zorg voor dezen bedrijfstak nu geheel aan particulier initiatief was overgelaten en deswege het Hoofdbestuur van het G.N.O.
overwoog, wat nu vanwege het Genootschap zou kunnen en moeten
worden gedaan ter bevordering der paardenfokkerij (ss)- Daartoe
was evenwel noodig de gebreken te leeren kennen, die de paardenfokkerij toen aankleefden.
Getuigt dit vraagpunt ervan, dat de paardenfokkerij hier toen nog
niet op een bevredigend peil stond, hetgeen ook uit andere bron
wordt bevestigd (j6), voortaan zou dit geleidelijk verbeteren, als ge-

volg van het toenemen van den invoer en het bezigen voor de fokkerij
van hengsten en later ook van merriën uit Oldenburg en Oost-Friesland.
De eerste hengst uit dit fokgebied was reeds in i8^i ingevoerd en
te Nieuw-Beerta ter dekking gesteld (^7), doch nu werd de invoer
van meer beteekenis en moedigden de verkregen fokresultaten tot
voortgang op den ingeslagen weg aan.
Zoo werd geleidelijk het inlandsche paardenras in Groningen vervangen door het bij de Oldenburgsch-Óost-Friesche fokrichting aansluitende en daarop gebaseerde nieuwe Groninger type landbouwtuigpaard.
Hoewel er naast hengsten uit Oldenburg en Oost-Friesland ook
wel enkele van andere rassen, als Holsteiners en Hackneys, voor de
fokkerij werden gebezigd, maakte dit toch geen inbreuk op de fokrichting van het in 1897 m het leven geroepen Groningsch Paardenstamboek: „een elegant, solied gebouwd koetspaard, met vierkante,
hooge, krachtige, vooruitgrijpende gangen" (^8).
Wèl was zulks het geval met den invoer van hengsten van Belgisch
ras („koudbloed", type trekpaard), waarvan voor het eerst in 1905
een tweetal in deze provincie ter dekking werd gesteld en sedert
meer, terwijl er ook enkele merriën werden ingevoerd (£9).
Daardoor voelden de voorstanders van de „Groninger richting"
zich in hun streven bedreigd en zoo ontstond er een strijd tusschen
hen en de voorstanders der nieuwe richting.
Onder deze omstandigheden en daaruit voortgekomen werd nu
vraagpunt 1910-2 in behandeling gegeven, teneinde de ervaringen
met het houden van koudbloedpaarden te vernemen.
De invoer van Belgische paarden was een gevolg van in de laatste
jaren gewijzigde bedrijfsomstandigheden, welke grootere eischen stelden aan de trekkracht en ook aan de gewilligheid der gebezigde paarden dan vroeger het geval was.
De vraag diende nu te worden overwogen of deze invoer inderdaad
noodig was te achten, of in het algemeen, wat onder deze omstandigheden het meest gewenschte landbouwpaard moest worden geacht.
Vandaar dit vraagpunt.
2. Rundveefokkerij
Kort na het midden der vorige eeuw begon men ook in de provincie Groningen met den invoer uit Engeland van Shorthorn (Durham) stieren om daarmede het inheemsche vee te kruisen.
De eerste die zulk een stier voor de fokkerij bezigde, was C. J.
Geertsema te Zuidbroek ( 1 8 p ) , terwijl in i860 C. Reinders op
Groot-Zeewijk daartoe overging (60).
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Laatstgenoemde was een groot voorstander van de fokkerij met
Shorthorns, waarvoor hij de volgende gronden aanvoerde.
„Onze boerderijen op het Hoogeland zijn hoofdzakelijk ingericht
voor den landbouw en vele zijn daaraan geheel gewijd. De zuivelbereiding staat hier op lagen trap van ontwikkeling en er wordt in de
verste verte geen geld genoeg uit gemaakt. De boer heeft het te druk
met de bouwerij om er zich genoegzaam op toe te leggen, maar hij
moet mest hebben en daarvoor houdt hij juist zijn koeien. Daarom
wil ik mij alleen op vet en vleesch toeleggen, waarvoor ik natuurlijk
niets beters kan doen dan mij Durham vee aan te schaffen" (61).
De hier uitgesproken en ook in practijk gebrachte conclusie, dat
zuivere teelt van Durham vee aanbevelenswaardig was, vond overigens
weinig of geen aanhang, maar de kruising vond ook op andere bedrijven toepassing.
In verband daarmede werd nu een vraagpunt in behandeling gegeven (i 864-6) naar de resultaten, verkregen met de kruising van het
inheemsche vee met dat van het Durham ras.
3. Schapenfokkerij
Als gevolg van de beantwoording in 1849 van een prijsvraag van het
G.N.O. naar het voor onze omstandigheden meest aanbevelenswaardige schapenras, waarbij het Leicesterschaap als zoodanig was genoemd, begon G. Reinders op Groot-Zeewijk aanstonds met den invoer van dit ras, welk voorbeeld spoedig navolging vond (62).
De bedoeling van den invoer van dit raswas, daarmede het inheemsche schaap te kruisen, teneinde tot een schaap met grootere geschiktheid voor vleeschvorming te komen, hetwelk winstgevender
werd geacht dan het inlandsche schaap, dat een melkschaap was. Door
voortgezette kruising, waartoe later ook andere rassen, alshet Oxford
en het Cotswold, werden gebezigd, was het oorspronkelijke inlandsche schaap in de jaren tachtig reeds nagenoeg verdwenen, althans in
Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier.
Hoewel de overtuiging van de wenschelijkheid tot het bezigen van
Engelsche rassen toen dus wel reeds gevestigd was, bestond er geen
eenstemmigheid over de vraag, welk ras het meest geschikt moest
worden geacht onder de verschillende omstandigheden.
Vandaar, dat nu een vraagpunt in behandeling werd gegeven (18871), teneinde daaromtrent nadere gegevens te verkrijgen.
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VI. WERKTUIGEN EN GEBOUWEN

i . Werktuigen
( i ) Algemeen
Omstreeks het midden der vorige eeuw bestond er in deze provincie groote belangstelling voor de nieuwe en verbeterde landbouwwerktuigen, welke toen op de jaarlijksche tentoonstellingen van de
Royal Agricultural Society te bezichtigen waren, en werden hier verschillende van deze werktuigen ingevoerd (63).
De welvaart, die er toen onder de landbouwers ging heerschen,
heeft uiteraard den lust en de mogelijkheid om deze tentoonstellingen
te bezoeken zoowel als de aanschaffing van tentoongestelde werktuigen bevorderd.
In het licht van deze omstandigheden moet nu worden gezien vraagpunt i8£6-£, ten doel hebbende te vernemen, welke gebreken bij de
gebruikte landbouwwerktuigen werden opgemerkt, welke verbeteringen wenschelijk werden geacht en welke nieuwe werktuigen in
gebruik zouden moeten worden genomen.
Een dertigtal jaren later was er opnieuw aanleiding tot een vraagpunt over de verbetering der landbouwwerktuigen in het algemeen:
de Internationale Landbouwtentoonstelling, in 1884 te Amsterdam
gehouden, die door vele landbouwers van hier en ook door enkele
ambachtslieden was bezocht (64).
Teneinde nu te onderzoeken, welke nieuwe landbouwwerktuigen
hier als gevolg van deze tentoonstelling waren ingevoerd en welke
voordeden deze boven de vroeger gebruikte opleverden, werd een
daartoe strekkend vraagpunt (1888-4) m behandeling gegeven.
(2) Zaaiwerktuigen
In 18^8 werden vanwege de Provinciale Commissie van Landbouw
in Groningen twee afgevaardigden naar Engeland gezonden om daar
den landbouw en de landbouwwerktuigen te bestudeeren en tevens
ook voor onze omstandigheden geschikt geachte werktuigen aan te
koopen.
Nu behoorden in dien tijd op de tentoonstellingen van de Royal
Agricultural Society de zaaiwerktuigen tot de belangrijkste inzendingen (6$-) en zoo werd dan ook, uit de fabriek van Garrett & Sons
te Suffolk, een rijenzaaimachine aangekocht (voor rekening der Commissie van Landbouw) en een daarbij passend schoffeltuig (voor rekening van het G.N.O.).
Beide werktuigen werden op Groot-Zeewijk in bedrijf gesteld en
daarmede begon toen in de provincie Groningen het gebruik van
rijenzaaimachines en bijgevolg de toepassing van rijenteelt ook voor
granen (66).
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Eenmaal in zwang, vond deze rijenteelt hier ook verder geregeld
toepassing, waartoe geleidelijk meer zaaimachines werden ingevoerd,
terwijl er hier ook naar de ingevoerde modellen werden nagemaakt.
Het gebruik dezer machines gaf nu tot een drietal vraagpunten aanleiding.
Reeds spoedig werd gevraagd (1863-2), welke rijenzaaimachines
voor granen in de provincie Groningen in gebruik waren en welke
resultaten met de onderscheidene soorten op de verschillende gronden waren verkregen.
Enkele jaren later werd het van belang geacht te onderzoeken, of
de hier nagemaakte machines in het gebruik evengoed voldeden als
de origineele uit Engeland ingevoerd, in welk geval aan de eerste de
voorkeur zou moeten worden gegeven, omdat deze belangrijk goedkooper van aanschaffing waren.
Vraagpunt 1867-1 beoogde op de gestelde vraag antwoord te verkrijgen.
Blijkbaar ging de toeneming van het aantal rijenzaaimachines in de
provincie Groningen den voorstanders van haar gebruik niet snel genoeg en werd in vraagpunt 1869-1 naar de reden gevraagd, waarom
dit gebruik nog niet meer algemeen was, terwijl de in 1863 gestelde
vraag werd herhaald, welke van de gebezigde machines het doelmatigst moest worden geacht.
Zooals wij in de formuleering der vraagpunten over de rijenteelt
de geleidelijk zich uitbreidende toepassing van deze methode zagen
weerspiegeld (67), zoo zien wij in de formuleering van deze drie
vraagpunten de ontwikkeling van het gebruik van rijenzaaimachines
tot uiting komen: welke machines zijn reeds in gebruik en hoe voldoen zij? (1863); voldoen de nagemaakte machines evengoed als de
origineele? (1867); waarom gaat de toeneming van het gebruik van
rijenzaaimachines nog niet sneller? (1869).
(3) Zelfbinders
In 1902 werd vanwege de G.M.L.N., voor het eerst in deze provincie, een wedstrijd van zelfbinders (dat zijn graanmaaimachines,
die de schoven gebonden afwerpen) gehouden te Midwolda in het
Oldambt.
Hoezeer hierdoor en door het over dezen wedstrijd in de Handelingen verschenen verslag (68) ook de aandacht der landbouwers op
deze machines werd gevestigd, vonden zij vooreerst nog weinig toepassing.
Niettemin werd in 1912 door het Hb. der G.M.L.N. besloten
tot het houden eener enquête naar de bruikbaarheid van de verschillende merken zelfbinders, hier te lande in gebruik. Het doel
dezer enquête was, aldus te weten te komen, welke de meest ge56

schikte zelfbinder moest worden geacht voor de in deprovincie Groningen heerschende omstandigheden.
Ook hiervan verscheen een verslag in de Handelingen (69).
Hoewel daarin werd verklaard, dat voor verschillende streken dezer
provincie de invoering van meer zelfbinders een eisch des tijdswas en
tevens, dat ook voor de hier heerschende omstandigheden de in ons
land bekende zelfbinders wel konden worden aanbevolen, vonden zij
hier en met name in het Oldambt ook verder nog maar weinig toepassing.
Dââr greep echter een aantal jaren later, in 1929, een gebeurtenis
plaats, die er plotseling het gebruik van zelfbinders noodzakelijk
maakte en toen ook algemeen toepassing deed vinden: de groote
landarbeidersstaking, die van 1Mei tot half October aanhield en derhalve de landbouwers noopte den geheelen oogst met eigen krachten
en volontairs, doch zonder landarbeiders, te verzorgen.
De meeste Oldambtster landbouwers, dienu tot het gebruik van een
zelfbinder waren gedwongen, gebruikten dit werktuig voor het eerst
en vaak onder omstandigheden, waarbij men, indien voldoende arbeidskrachten ter beschikking waren geweest, met de hand zou hebben laten zichten.
Uit den aard der zaak werden nu evenwel op ruime schaal en onder
verschillende, doch vaak ook ongunstige, omstandigheden met het
gebruik van de zelfbinder ervaringen opgedaan.
Het werd nu wenschelijk geacht deze ervaringen aanstonds te verzamelen en vast te leggen, waartoe een vraagpunt (1929-1) in behandeling werd gegeven.
2. Gebouwen

(1) Algemeen
De veranderingen, die in het laatst van de vorige eeuw in de inrichting en de uitoefening van het landbouwbedrijf hadden plaats gegrepen, als het algemeen in gebruik komen van stoomdorschmachines,
het verdwijnen der zuivelbereiding van de boerderij, de uitbreiding der paardenfokkerij, hadden tot gevolg, dat nu aan de inrichting
der bedrijfsgebouwen andere eischen moesten worden gesteld dan
vroeger.
Met deze gewijzigde omstandigheden en eischen was echter, naar
men meende, niet altijd voldoende rekening gehouden bij nieuwbouw
en daarom werd een vraagpunt in behandeling gegeven (1901-2), inhoudende de vraag, welke verbeteringen zouden kunnen worden
aangebracht in de inrichting der gebouwen voor het landbouwbedrijf in deze provincie, in het bijzonder met het oog op een doelmatige uitoefening van het bedrijf.
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Een dertigtal jaren later hadden zich inmiddels weer zoodanige
veranderingen in de uitoefening van het landbouwbedrijf voltrokken,
dat het toen andermaal wenschelijk werd geacht door middel van een
vraagpunt (1933-1) aanwijzingen te verkrijgen voor de meest doelmatige constructie van een practische en niet dure landbouwschuur.
Omstandigheden, die nu tot het stellen van dit vraagpunt aanleiding gaven, waren o.a. het algemeen in gebruik komen van aflaadinrichtingen en elevatoren, de toepassing van electriciteit in de schuren, het stellen van hoogere eischen aan de brandveiligheid der veestallen, alsook de toepassing van nieuwe wijzen van constructie.
(2) Drinkwaterleidingen
Aan het einde der 19e eeuw (189^) kwamen hier voor het eerst
automatische drinkwaterleidingen voor het vee in gebruik, die spoedig algemeene verbreiding vonden (70).
Zoo werd na een aantal jaren het wenschelijk geacht de opgedane
ervaringen ten aanzien van de doelmatigheid van het stelsel en de
beste wijze van constructie der inrichting te verzamelen en daartoe
een vraagpunt in behandeling gegeven (1910-1).

b. BETREKKING HEBBENDE OP DE BEDRIJFSECONOMIE
I. BEDRIJFSINRICHTING

1. Bedrijfsgrootte
In het begin van deze eeuw werd door een tweetal vooruitstrevende
politieke partijen elk een „agrarisch program" gepubliceerd, waarin
de neiging viel te bespeuren het kleinbedrijf in den landbouw te
willen bevorderen (71).
Aangezien in landbouwkringen geen eenstemmigheid heerschte
over de vraag, bij welke bedrijfsgrootte het meest nuttig gebruik van
den bodem mocht worden verwacht, doch in Groningen de voorkeur
uitging naar groote bedrijven, werd een vraagpunt in behandeling
gegeven (1906-1), teneinde op genoemde vraag antwoord te krijgen.
Het vraagpunt bedoelde een bespreking van practici uit te lokken
omtrent de meest gewenschte grootte der bedrijven met het oog op
het verkrijgen van het meest nuttig gebruik van den bodem, waaronder in dit verband werd verstaan het verkrijgen van zoo hoog mogelijke opbrengsten met zoo weinig mogelijk werk en kosten.
2. De instandhouding der bodemvruchtbaarheid
Het vraagstuk van de instandhouding der bodemvruchtbaarheid,
voor een rationeele bedrijfsuitoefening van essentieele beteekenis,

heeft ook uit bedrijfseconomisch oogpunt enkele malen tot een vraagpunt aanleiding gegeven.
Vanouds was men voor de instandhouding der bodemvruchtbaarheid vrijwel aangewezen op den stalmest, ter verkrijging waarvan in
akkerbouwbedrijven inhoofdzaak het rundvee werd gehouden. Strooisel en ruwvoeder, in eigen bedrijf gewonnen, werden voor dat doel
benut.
Dit vanouds toegepaste stelsel werd nu in de jaren zeventig der
vorige eeuw bedreigd door het toen tot ontwikkeling komen van de
stroocartonindustrie in deze provincie (de eerste fabriek werd hier
in 1869 opgericht en spoedig verrezen er meer), tengevolge waarvan
een toenemende vraag ontstond naar stroo voor industrieele doeleinden. Zoo verkreeg toen het graanstroo een vóór dien tijd ongekende handelswaarde en ontstond bijgevolg de neiging bij de landbouwers, zooveel mogelijk stroo te verkoopen.
In verband hiermede rees nu de vraag, uitgedrukt in vraagpunt
1872- 1 , welkeninvloedde verhoogde handelswaarde vanhet stroo uitoefende op de inrichting van het landbouwbedrijf in deze provincie;
of zij (door den verkoop van het stroo en het niet of in mindere mate
bezigen daarvan in eigen bedrijf voor de mestproductie) ook aanleiding gaf tot roofbouw en welke maatregelen daartegen dan genomen zouden moeten worden.
De vraag beoogde dus te vernemen of en in hoeverre de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid (door middel van stalmest) in
het gedrang zou komen door de meer en meer toenemende neiging
bij de landbouwers het stroo, anders voor de mestwinning gebezigd,
te verkoopen en dus van het bedrijf af te voeren.
Toen deze vraag gesteld werd, was het reeds op de kentering van
het vrijwel uitsluitend aangewezen zijn op den stalmest tot instandhouding der bodemvruchtbaarheid; het gebruik van kunstmest begon toen al op te komen en steeds meer van beteekenis te
worden (72).
Niettemin bleef daarnaast de stalmest zijn (eigen) waarde behouden,
van welker erkentenis getuigt vraagpunt 1894-3, luidende:
„Hoe komt delandbouwer opdeminst kostbarewijze aande noodige
hoeveelheid stalmest?"
De indiening van dit vraagpunt was namelijk gegrond op de overweging, dat de landbouwer, behalve op enkele van nature zeer vruchtbare gronden, ondanks de steeds ruimer wordende beschikking over
kunstmeststoffen en ondanks de ontdekking sedert kort van de stikstofverzameling door de vlinderbloemige gewassen, behoefte zou blijven gevoelen aan stalmest ter instandhouding van de bodemvruchtbaarheid.
Al werd deze behoefte misschien minder dringend gevoeld, theorie
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en practijk waren het er over eens, dat afschaffing van het gebruik
van stalmest voor winstgevende beoefening van den landbouw niet
mogelijk, althans ongeraden was.
De voortbrenging van een zekere hoeveelheid stalmest was dus
nog een zaak van belang voor den landbouwer en de vraag, hoe dit
onderdeel van zijn bedrijf het voordeeligst in te richten, zelfs een
van toenemend gewicht.
Want het krachtvoeder mocht laag in prijs zijn, het strooisel en
het ruwvoeder, hooi, stroo, enz., waren handelsartikelen geworden
en hadden de laatste jaren een marktwaarde bezeten, die buiten alle
verhouding stond tot hun mest- en voedingswaarde. Daardoor kwam
de zelfgemaakte stalmest den landbouwer steeds duurder te staan.
Veehouderij en stalmestproductie werden dan ook door de bouwboeren meer en meer beschouwd als een noodzakelijk kwaad, als
een niet te vermijden schadepost.
De vraag rees daarom, of hier geen verandering ten goede mogelijk
was en aldus werd het vraagpunt ingediend en in behandeling gegeven (73).
Als gevolg van de „moderniseering", die zich sedert de Landbouwcrisis der jaren tachtig in onzen landbouw ging voltrekken, kon men
in de jaren negentig in de provincie Groningen ten aanzien van de
bedrijfsinrichting naast elkaar twee stroomingen onderde landbouwers
waarnemen, die lijnrecht tegenover elkaar stonden.
De eene categorie van landbouwers huldigde nog het vanouds toegepaste systeem : voeder zooveel mogelijk van hetgeen in de boerderij
wordt voortgebracht op en produceer dientengevolge zooveel stalmest als in uw vermogen is.
De andere categorie daarentegen had tot systeem gekozen: maak
al het geproduceerde zooveel mogelijk te gelde en vul het tekort aan
stalmest aan met kunstmeststoffen en groenbemesting.
Deze omstandigheid gaf nu aanleiding tot vraagpunt 189^-1, inhoudendedevraag,welksysteem,geletopdenieuwestikstoftheorie, met het
oogop derentabiliteit vanhet landbouwbedrijf de voorkeur verdiende.
Een vraagpunt derhalve, dat inmeer danéén opzicht geheel een product wasvanzijn tijd :immers zoowel de nieuwere richting, waarin het
landbouwbedrijf zich hier sedert kort (economisch) begon te ontwikkelen, als denieuwemogelijkheden, welke —eveneenssedert kort —de
bedrijfsuitoefening (technisch) geboden werden, vindt men er in weerspiegeld enzoo washet vraagpunt derhalve inhooge mate actueel.
3. De verhoudingbouwland :grasland
Tengevolge van het scheuren van (voorheen blijvend) grasland,
reeds in de achttiende eeuw begonnen en in de negentiende krachtig
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voortgezet, was in den loop der jaren de oppervlakte bouwland in
deze provincie ten koste van die van het grasland aanzienlijk toegenomen.
In 1818 was de verhouding bouwland : grasland in dit gewest ongeveer als i : 2 ; in de jaren vijftig was er ongeveer evenveel bouwland
als grasland (74).
Betreffen deze gegevens den Groninger landbouw als geheel, ook
in de afzonderlijke bedrijven (behalve uiteraard in die der zuivere
weidegebieden) was de verhouding bouwland : grasland geheel gewijzigd en bijgevolg ook de bedrijfsinrichting.
De vraag rees nu, hoe ver men met het scheuren zou kunnen en
moeten gaan, uitgedrukt in vraagpunt 1858-4, luidende:
„Hoe moet de verhouding tusschen bouwland en grasland op een
boerderij van gegevene grootte zijn, om de grootste opbrengst, de
meeste voordeden, ook op den duur, te erlangen en welke wijziging
wordt hierin gebracht door grondgesteldheid en andere locale omstandigheden?"
Het scheuren van grasland ging in de meeste streken gepaard met
het vervolgens toepassen van „wisselbouw", door het aanleggen van
kunstweiden en het verbouwen van klaver en andere voedergewassen, met name mangelwortelen, noodig voor het instandhouden
van een veestapel, die met het oog op de behoefte aan stalmest niet
gemist kon worden, ter voorziening waarin ook „stalvoedering" werd
toegepast (75).
De toepassing van dit stelsel leidde weer tot nieuwe problemen
en in verband daarmede tot bezinning op de vraag, of er ook te veel
grasland was gescheurd.
Daarvan toch spreekt vraagpunt 1863-1, luidende:
„In sommige streken van onze provincie zijn in de laatste jaren vele
oude graslanden omgeploegd en in bouwland herschapen. Inzonderheid is dat het geval in de noordelijke streken, waar men thans weinig
grasland meer aantreft.
Dit is natuurlijk geschied met het oog op het voordeel, maar indien men let op het belang van onzen veestapel, in verband met het
wisselvallige van den klaverbouw en van meer andere voedergewassen,
is er dan ook te veel omgeploegd of zijn er in deplaatsvanhet omgeploegde te weinig kunstweiden aangelegd?"
4. De keuzeder gewassen
Omstreeks het midden der vorige eeuw bood de teelt van hop, die
in Groningen echter alleen in dat gedeelte, „hetwelk aan Drenthe
grenst", werd uitgeoefend, gunstige financieele uitkomsten door de
groote prijsstijging, die het product van de hopteelt, „onmisbaar tot
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het vervaardigen van goed en deugdzaam bier", in de laatste jaren had
ondergaan.
Deze omstandigheid gaf nu aanleiding tot een vraagpunt (i8££-2),
waarin verschillende vragen met betrekking tot de hopteelt werden
gesteld: naar de oorzaken van de prijsstijging en de kansen tot het
aanhouden van loonende prijzen; naar de mogelijkheden voor de
teelt elders in de provincie en naar de regels, die men moest opvolgen, om die teelt „op een eenvoudige en onkostbare wijze te beoefenen, met uitzicht op voordeelige uitkomsten".
Het vraagpunt deelde in de toen dalende belangstelling voor de beantwoording in het algemeen: er kwamen geen rapporten over in.
Tegelijk met het hiervóór reeds genoemde vraagpunt over de meest
gewenschte verhouding tusschen de oppervlakte bouwland en grasland, werd er daarnaast een in behandeling gegeven (i8^8-^),
in dezelfde omstandigheden, het scheuren van grasland, zijn oorsprong vindend en de vraag inhoudend, welke soort van wortelgewassen, ter vervanging van hooi als veevoeder, hier het meest
was aan te raden en op welke wijze die het voordeeligst was te verbouwen.
De Landbouwcrisis der jaren tachtig gaf aanleiding tot een drietal
vraagpunten tot deze groep behoorende en alle beoogende, aldus gewassen te doen aanwijzen, die met meer kans op voordeel dan de tot
dusver bekende zouden kunnen worden verbouwd tot verhooging van
de zoozeer gedaalde of geheel verdwenen rentabiliteit vanhet bedrijf.
In het eerste dezer vraagpunten (i884-1) werd de vraag gesteld,
of het uitvoerbaar en rendabel werd geacht, in deze provincie tuinbouw en ooftteelt in het groot te drijven en zoo ja, welke gewassen
dan in de eerste plaats in aanmerking zouden komen.
Het tweede vraagpunt (1886-3) w a s algemeen gesteld :kunnen ook,
met het oog op de lage prijzen der meest geteelde granen en zaden,
andere tot nu toe weinig of niet bekende cultuurgewassen in de
vruchtwisseling worden opgenomen, die meer kans op voordeel
bieden?
Het derde vraagpunt (1889-1) had betrekking op één bepaald gewas :de suikerbieten.
Zooals wij eerder reeds opmerkten, had de suikerbietenteelt in
deze provincie, afgezien van een gedwongen verbouw tijdens de
Fransche overheersching, voor het eerst toepassinggevonden in 1867,
welke proef echter blijkbaar niet slaagde, daar de teelt in volgende
jaren niet, althans niet noemenswaard, werd voortgezet.
Stellig onder invloed van de Landbouwcrisis begon men in 1888
opnieuw met de teelt, zij het eerst ook op beperkte schaal.
En aanstonds werd nu getracht door middel van een vraagpunt,
hierboven reeds aangeduid, de opgedane ervaringen te verzamelen:
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a. met betrekking tot de financieele uitkomsten van de teelt, ook in
verband met de gesloten contracten tot levering der suikerbieten
aan de fabriek ;
b. met betrekking tot het bouwstelsel in het algemeen.
De bedoelingvanhet vraagpunt was dus, te vernemen in hoeverre
de reeds begonnen suikerbietenteelt zou kunnen bijdragen tot verhoogingvanderentabiliteitvanhetbedrijf,daarbij tevenslettendeopde verhouding tusschen debietentelers en de beetwortelsuikerfabrikanten.
In het Verslag over den Landbouw over 191o werd voor het eerst
melding gemaakt van de teelt van allerlei land- en tuinbouwzaden,
waarop verschillende land- en tuinbouwers in de provincie Groningen
zich in de laatste jaren waren gaan toeleggen. Daartoe sloten zij contracten af met zaadhandelaren hier te lande en soms ook wel in
Duitschland, die het benoodigde zaaizaad verstrekten en zich verplichtten het geteelde zaad, mits voldoende aan zekere eischen, tegen
een vooraf vastgestelden prijs te ontvangen.
De oppervlakte van deze teelt in de provincie Groningen werd
voor genoemd jaar gesteld op 18^ ha (76).
Vooral in het Oldambt genoot deze zaadteelt belangstelling, doch
de meeningen over de rentabiliteit ervan liepen zeer uiteen.
„De een wil van die teelt niets weten, een ander, die ook eens
een stukje bouwde, houdt er geheel mee op en een derde, onder
dezelfde omstandigheden verkeerende, bestemt ieder jaar meer land
voor de zaadteelt."
Deze uiteenloopende meeningen deden het wenschelijk maken, dat
over de zaadteelt werd „gerapporteerd" en daartoe werd vraagpunt
1912-1 in behandeling gegeven, inhoudende de vraag of uitbreiding
van de zaadteelt was aan te bevelen en zoo ja, welke zaden met het
oog op geldelijke opbrengst, zekerheid en eenvoudigheid van verbouw, de voorkeur verdienden.
Enkele jaren na het einde van den eersten wereldoorlog vond
een sterke dalingplaats in de toen hooggestegen prijzen der landbouwproducten, die niet aanstonds gevolgd werd door een evenredige
vermindering van de onder invloed der oorlogsomstandigheden eveneens gestegen productiekosten, zoodat aldus een wanverhouding ontstond tusschen opbrengst en kosten en een tijd van mindere welvaart
voor den landbouw was ingetreden.
Bij de bezinning op de vraag, wat nu ter verbetering van dezen
minder gunstigen economischen toestand zou kunnen worden gedaan,
trok het in de kringen der G.M.L. o.m. de aandacht, dat de aardappelteelt in sommige andere kleistreken van ons land in veel grooteren omvang werd uitgeoefend dan in die van Groningen, zoodat de
vraag rees of aan dit gewas op de Groninger klei wel voldoende aandacht werd geschonken.
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Aangezien onder de heerschende economische omstandigheden
geen poging mocht worden nagelaten om de bedrijfsuitkomsten te
verbeteren, werd in dit verband vraagpunt 1928-2 in behandeling gegeven, strekkende het gevoelen van de practijk te vernemen, in hoeverre het aanbeveling verdiende hier de teelt van aardappelen uit te
breiden en op welke wijze dit het best zou kunnen geschieden, waarbij ook aan den handel aandacht zou moeten worden geschonken.
£. Veeteelt in het gemengdbedrijf
(1) Ter omzetting van landbouwproducten.
De wanverhouding tusschen opbrengst en kosten in de jaren twintig dezer eeuw, waarvan hiervóór reeds sprake was, zonk geheel in het
niet bij die, welke aan het einde van dat decennium tot uiting kwam,
toen van den herfst van 1929 af voor de producten van den akkerbouw
en sedert ruim een jaar later ook voor die van veeteelt en zuivelbereiding een zóó catastrophale prijsdaling plaats greep, dat wederom,
evenals een halve eeuw geleden, van een crisis moest worden gesproken. Niet slechts van een crisis in den landbouw alleen echter, doch
van een „landbouwcrisis" als „element" eener „algemeene economische
depressie" van ongekenden omvang en hevigheid en van zeer ingewikkelden aard, die als „Wereldcrisis" bekend staat.
Ook deze crisis heeft, evenals de Landbouwcrisis derjaren tachtig,
tot enkele vraagpunten aanleiding gegeven, waarvan in dit verband
genoemd moet worden vraagpunt 1930-2, beoogende te vernemen,
in hoeverre het mogelijk en rendabel werd geacht, het verbouwde
graan in eigen bedrijf te gebruiken door middel van veehouderij en
varkensmesterij.
De toen reeds lage prijzen van het graan en de naar verhouding nog
goede prijzen van de veeteeltproducten, met name van vleesch,
hadden tot gevolg, dat het veehoudersbedrijf en speciaal het mestersbedrijf, betere resultaten afwierp dan het zuivere akkerbouwbedrijf.
De akkerbouwer diende daarom na te gaan, ofhij, door in eigen bedrijf de daar gewonnen plantaardige producten om te zetten in dierlijke, hiervoor niet een hoogeren prijs konbedingen dandoor deze in
den oorspronkelijken vorm rechtstreeks te verkoopen.
Op vele bedrijven werd deze vraag reeds onder de oogen gezien,
met het gevolg, dat de veehouderij en speciaal de varkensmesterij
zich meer en meer uitbreidde.
Het doel van het vraagpunt was nu, te doen overwegen in hoeverre
deze uitbreiding gewenscht moest worden geacht, hoever men er
mee moest gaan, welke moeilijkheden er bij een gedeeltelijke omzetting van het bedrijf te overwinnen waren en welke voor- en nadeelen daaraan kleefden.
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(2) Rundveehouderij
Tot het laatst van de vorige eeuw was de rundveehouderij inde provincie Groningen voornamelijk gericht op den aanfok en het grootbrengen der dieren ; de melkkoeien werden, als zij volwassen waren,
naar Holland verkocht, de niet melkgevende koeien en ossen werden
vet gemaakt door weiden of mesten. De niet voor eigen bedrijf benoodigde melk werd op de boerderij gekarnd.
Daarin kwam verandering door de fabriekmatige zuivelbereiding,
die zich hier van 1884 af, toen de eerste fabriek in deze provincie
werd opgericht, baan brak. De rentabiliteit van de zuivelbereiding
steeg en de melkwinning kwam meer op den voorgrond (77).
Inmiddels was ook de grondslag der vroegere rundveehouderij,
namelijk dat zij noodzakelijk was als middel tot verkrijging van de
vereischte hoeveelheid stalmest, door de vorderingen der bemestingsleer en het in gebruik komen van kunstmest, aan het wankelen gebracht en zoo rezen er toen met betrekking tot de rundveehouderij in
het gemengd bedrijf verschillende bedrijfseconomische vragen.
Daarvan getuigt vraagpunt 1903-2, luidende:
„Is het aanhouden van rundvee in een landbouwstreek, waar graanbouw hoofdzaak is, rendabel?
Zoo neen, kunnen kunstmest en groenbemesting, stalmest en
vruchtwisseling met klaver of kunstweide vervangen?
Zoo ja, in hoeverre is afschaffing dan aan te bevelen?"
Dit vraagpunt gaat nog uit van de gedachte van „het aanhouden van
rundvee", het volgendjaar daarentegen werd, in aansluiting hiermede,
er een gesteld (1904-3), waarin de nadruk werd gelegd op de melkwinning als doel van de veehouderij, luidende dit:
„Welke zijn de productiekosten van 1kg melk?"
In beide vraagpunten tezamen komt de door verschillende invloeden, hiervóór aangestipt, zich wijzigende bedrijfsinrichting ten aanzien van het doel der rundveehouderij tot uitdrukking.
Sedertdien is de melkwinning (ten behoeve van de fabriekmatige
zuivelbereiding) steeds meer op den voorgrond gekomen enhet hoofddoel der rundveehouderij ook in het gemengd bedrijf geworden.
Zoo werd een kwarteeuw later, toen de hiervóór reeds genoemde
wanverhouding tusschen opbrengst en kosten zich liet gelden en
daaruit het streven voortvloeide naar middelen om te zien tot verhooging van de rentabiliteit van het bedrijf, een vraagpunt in behandeling
gegeven (1928-1) naar den meest gewenschten omvang der melkveehouderij in het overwegend akkerbouwbedrijf, hoe zij daaraan het
meest dienstbaar kon worden gemaakt en het meest rationeel kon
worden uitgeoefend.
Over de wenschelijkheid van uitbreiding der melkveehouderij
werd toen door de landbouwers zeer verschillend gedacht, terwijl de
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zienswijze ook in de verschillende deelen der provincie sterk uiteenliep. In het Oldambt bijvoorbeeld, was de melkveehouderij steeds
van weinig beteekenis, geheel anders dan op het Hoogeland.
Daarom werd het nu wenschelijk geacht de gestelde vragen onder
het oog te zien.
(3) Pluimveeteelt
Een vraagpunt van bijzonder karakter was dat omtrent de voor- en
nadeelen, die duiventillen (78) voor den landbouw opleverden
(1858-1).

Deze duiventillen trof men destijds in het Westen van Hunsingo
in vrij grooten getale aan, terwijl zij elders, naar men meende (zooals bij de behandeling van het vraagpunt bleek, ten onrechte), meer
tot de zeldzaamheden zouden behooren.
Deze veronderstelling deed de vraag opkomen, waaraan dat verschil moest worden toegeschreven.
Indien de voordeden de nadeelen van de duiventillen zouden overtreffen, dan zouden de onder den naam van veldvliegers bekende
duiven meer algemeen verdienen te worden aangefokt, terwijl zij in
het tegenovergestelde geval zouden moeten worden uitgeroeid.
Hieromtrent zou nu het vraagpunt opheldering kunnen geven.
De Landbouwcrisis der jaren tachtig, die hiervóór reeds werd genoemd als aanleiding tot het stellen van een drietal vraagpunten met
betrekking tot de keuze der gewassen, gaf ook op het gebied der
veeteelt aanleiding tot een vraagpunt (1888-2), ten doel hebbende
te vernemen of de pluimveeteelt hier aanmoediging zou verdienen.
Deze en met name de kippenteelt liet hier toen zeer veel te wenschen over en was van geringe beteekenis, terwijl zij in sommige
andere landen een bloeiende en winstgevende tak van bedrijf vormde.
Daar nu bij de sterke daling van de prijzen der meeste landbouwproducten de prijs der eieren beter op peil was gebleven, leek het
wenschelijk de in het vraagpunt gestelde vraag te overwegen.

II. BEDRIJFSBEHEER

1. Het bedrijfals geheel
„De ondervinding leert, dat bij de toenemende graanproductie en
het verminderen van den koolzaadbouw in deze provincie, de schuren bij ruime oogsten in het algemeen daarvoor niet groot genoeg
zijn.
Gevraagd wordt nu, op welke wijze hierin het best kan worden
voorzien, of door het vergrooten der schuren, of door het daarstellen
van inrichtingen als b.v. hooibergen, of door het invoeren van stoom
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bij het dorschen om de snelheid van het afdorschen te bevorderen, of
op welke andere wijze?"
Aldus de formuleering van vraagpunt 1869-3, dat kennelijk zijn
oorsprong vindt in de gewijzigde bedrijfsinrichting als gevolg van de
toeneming van de oppervlakte bouwland (door het scheuren van grasland) en de uitbreiding der graanteelt en tevens verband houdt met
de sedert kort hier bekende mogelijkheid van het gebruik van de
stoomdorschmachine, waarmede in 1863 een eerste beproeving had
plaats gevonden (79) en waarvan er juist een op Groot-Zeewijk in
gebruik was gesteld (80).
In het licht van de algemeene belangstelling voor bedrijfseconomische vraagstukken in het begin dezer eeuw kan in deze categorie
een drietal vraagpunten worden gezien, tot de indiening waarvan voor
elk tevens bijzondere omstandigheden hebben gegolden.
Het eerste daarvan (1904-1) behelsde de vraag, op welke wijze in
deze provincie bij de uitoefening van het landbouwbedrijf in het algemeen de beste resultaten werden verkregen, bij hooge of bij lage exploitatiekosten, m.a.w. bij intensieve of bij extensieve exploitatie,
dan wel dat de middenweg de voorkeur verdiende.
In alle deelen van de provincie kon men opmerken, dat het landbouwbedrijf op zeer verschillende wijze werd uitgeoefend : de eene
landbouwer spaarde kosten noch moeite om den bodem te dwingen
tot het geven van de grootst mogelijke opbrengsten, de ander daartegenover zocht zijn kracht in het zooveel mogelijk besparen van uitgaven, terwijl daartusschen ook de middenweg werd bewandeld.
Gevraagd werd nu, welke categorie van landbouwers op de meest
voordeelige wijze het bedrijf uitoefende, waarbij het antwoord niet
alleen op redeneering zou moeten berusten, doch zooveel mogelijk
op cijfers omtrent de bedrijfsuitkomsten.
Het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1903 (het
eerste dat na de reorganisatie van onze landbouwstatistiek verzorgd
werd door de Directie van den Landbouw) bevatte een staat van het
aantal landbouwbedrijven en het percentage daarvan, geëxploiteerd
door eigenaars in de jaren 1903, 1898, 1893 e n 1888 (81).
Daaruit bleek nu, dat het aantal en het percentage der boerderijen, geëxploiteerd door den eigenaar, in deze provincie gestadig
terugliep.
Dat verschijnsel trok in de kringen der G.M.L.N. de bijzondere
aandacht, en het werd hier zeer waarschijnlijk geacht, dat het een
hoogst ungünstigen invloed zou hebben op de resultaten, verkregen
in het landbouwbedrijf en op de welvaart en den bloei van het platteland, terwijl gevreesd werd, dat het in gang zijnde ontwikkelingsproces verder voortgang zou hebben (82).
In verband hiermede werd nu een vraagpunt in behandeling ge67

geven (190^-3), inhoudende de vraag, aan welke wijze van exploitatie
van het landbouwbedrijf de voorkeur moest worden gegeven : aan die
door den eigenaar (grondbezitter), door een bedrijfsboer of door een
pachter en welk stelsel het minst aanbeveling verdiende.
Tot het stellen van dit vraagpunt gaf mede nog aanleiding de verwachting, dat binnen afzienbaren tijd, de indiening van wetsvoorstellen kon worden tegemoet gezien tot herziening der gemeentefinanciën, waartoe bereids (bij K.B. van 1 Juli 1903, no 40) een Staatscommissie was ingesteld.
Aangezien de financieele toestand der plattelandsgemeenten in zeer
nauw verband stond met de wijze, waarop de landbouwbedrijven er
werden geëxploiteerd, was derhalve dit vraagpunt ook uit dien hoofde
actueel te achten, daar zijn beantwoording de mogelijkheid zou bieden de gevoelens, die hieromtrent in de kringen der G.M.L.N. werden gekoesterd, kenbaar te maken.
Bij de beantwoording van de hiervóór genoemde vraagpunten over
de meest gewenschte bedrijfsgrootte (1906-1) en over de wenschelijkheid van intensieve of extensieve exploitatie (1904-1) was gebleken, dat men zich in hoofdzaak moest bepalen tot theoretische bespiegelingen, daar men niet kon beschikken over een zeker aantal
met zorg gevoerde exploitatierekeningen van boerderijen, tengevolge
waarvan op genoemde vraagpunten eigenlijk geen bevredigende antwoorden konden worden gegeven.
Daarom scheen het gewenscht een stap verder te gaan en door het
uitschrijven van een exploitatiewedstrijd tusschen boerderijen in deze
provincie te trachten de gewenschte concrete gegevens te verkrijgen.
Deze gedachtengang leidde nu tot het stellen van vraagpunt 1907-2,
inhoudende de vraag, of het wenschelijk werd geacht, dat er een exploitatiewedstrijd tusschen boerderijen in deze provincie werd uitgeschreven en zoo ja, hoe die moest worden ingericht.
Met het stellen van dit vraagpunt werd hier te lande een eerste poging gedaan om te komen tot wat men veel later „bedrijfsvergelijking"
is gaan noemen, toen het in een geheel anderen vorm toepassing had
gevonden (83).
Als voorbeeld stond den steller, den Heer D. R. Mansholt, blijkens
zijn toelichting, echter voor oogen het sedert verscheidene jaren in
Frankrijk toegepast wordende stelsel van exploitatiewedstrijden,
waartoe in elk Departement een commissie werkzaam was (84).
Handelde vraagpunt 1904-1, hiervóór genoemd, over de meest gewenschte wijze van exploitatie, intensief of extensief, in het algemeen,
een aantal jaren later werd er een in behandeling gegeven (1917-2),
dat op een bijzonder aspect daarvan betrekking had, namelijk op de
vraag, of de landbouw in de provincie Groningen in zuivering van het
land van onkruid bij dien van sommige andere provinciën ten achter
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stond en zoo ja, of dat dan economisch te verdedigen was, ofwel dat
daarin verbetering diende te worden gebracht.
Dit vraagpunt, ingediend door den Heer J. Heidema, vond zijn
oorsprong in een excursie van leerlingen der M.L.S., onder leiding
van den steller, naar Noord-Holland.
Daar waren den excursionisten uitdrukkingen voor de voeten geworpen als: „de Groninger boer is een slordervos" en dergelijke.
Nu moest inderdaad worden erkend, dat de zuivering van het land
van onkruid in de provincie Groningen bij die in sommige andere
provinciën ten achter stond.
Want al bracht een oppervlakkig rondkijken ons tot de conclusie,
dat onze provincie het tegen Utrecht en de Betuwe nog wel kon volhouden, dit leerde toch ook, dat in sommige streken van NoordHolland, Zeeland en Friesland zorgvuldiger werk werd geleverd bij
het schoonhouden van het land dan in Groningen, waarbij de Veenkoloniën zich gunstig onderscheidden.
Weinigen in Groningen zouden kunnen goedkeuren een gebrekkige
onkruidbestrijding, zooals die in het midden des lands werd gevonden,
doch daartegenover werd in Noord-Holland niet goedgekeurd de
mate van zuivering van onkruid, waarmede men zich in Groningen
tevreden stelde.
Vandaar dat nu de vraag rees : wat is de juiste maat in dezen? Moet
het land zoo schoon mogelijk worden gehouden, koste wat het koste,
of moet men zich in dezen beperken ; en waar ligt dan de rentabiliteitsgrens?
Op deze vraag trachtte nu het vraagpunt een antwoord te doen
jeven.
2. Bedrijfsonderdeelen

(i) Akkerbouw
In de jaren dertig der vorige eeuw begon de vlasteelt in deze provincie van eenige beteekenis te worden. Een verslag over 1837, voorkomende in de Handelingen van het G.N.O. van 1838, vermeldt
daaromtrent :
„De vroeger in dit gewest in het groot weinig bekende vlasbouw
nam in de laatste jaren langzaam toe ; een eigenaardig gevolg van de
lage graan- en hooge oliezaad- en vlasprijzen".
Sedertdien is de vlasteelt hier geregeld uitgeoefend in wisselenden
doch vooreerst geen grooten omvang.
Nadat de teelt enkele jaren tevoren reeds was toegenomen, steeg
in 1867 de verbouw voor het eerst boven 1000 ha (8^) en deze toeneming gafnu aanstonds aanleiding tot een vraagpunt (1868-1) naar de
uitkomsten van de vlasteelt, alsmede van den verbouw van dederzaad (86), in vergelijking tot dien van het koolzaad.
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(2) Weidebouw
In de jaren van de Wereldcrisis zag de veehouderij zich voor sterk
wisselende omstandigheden geplaatst, waarvan telkens een vraagpunt
getuigenis aflegt.
Bij den val van de prijzen der akkerbouwproducten in 1929, waarmee de crisis begon, rees aanstonds de vraag, of niet door middel van
veehouderij en varkensmesterij (voor welker producten de prijzen
zich eerst nog handhaafden) de akkerbouwproducten vaneigen bedrijf
het best tot waarde konden worden gebracht (vraagpunt 1930-2,
hiervóór genoemd).
Toen daarna ook de prijzen der zuivelproducten daalden en de verhouding tusschen de prijzen van veevoeder en kunstmest eenerzijds
en die voor vee en zuivel anderzijds, voor de veehouderij ongunstig
werd, rees de vraag, of niet tot extensiveering der veehouderij moest
worden overgegaan, waarbij ook gedacht werd aan omzetting van
grasland in bouwland (vraagpunt 1932-2, hierna nog te noemen).
Door het op minimumprijs blijven zoowel van akkerbouw- als veehouderijproducten is evenwel van een ommekeer in het veehouderijbedrijf in deze richting geen sprake geweest.
De door de landbouwcrisismaatregelen voorgeschreven beperking
van den veestapel en de als gevolg daarvan ontstane neiging, de opbrengst per koe zoo hoog mogelijk op te voeren, hadden veeleer een
intensiveering van dit bedrijf tot resultaat.
Moderne systemen van beweiding, voederconserveering en veevoeding burgerden geleidelijk meer in, hoewel de volkomen gemoderniseerde bedrijfsexploitatie nog slechts sporadisch vielwaar te nemen.
Uitgaande van de veronderstelling, dat bij een voorloopig blijvende
beperking van den veestapel de ontwikkelingsgang in het veehouderijbedrijf niet verder kunstmatig behoefde te worden gestoord, werd nu
de vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1938-2, hoe de exploitatie
van het grasland, zoowel in het zuivere weidebedrijf als in het gemengde bedrijf, naar de toen heerschende „moderne" inzichten het
best kon worden ingericht.
(3) Paardenfokkerij
Omstreeks het begin van deze eeuw werd op vrijwel alle landbouwbedrijven in het gebied der G.M.L.N. de paardenfokkerij uitgeoefend,
en was dit onderdeel van het bedrijf meer dan vroeger op den voorgrond getreden.
De prijzen van de paarden bewogen zich echter in dalende richting
en zoo werd er aanleiding gevonden tot het stellen van de vraag, uitgedrukt in vraagpunt 1902-1, of de paardenfokkerij, zooals die in deze
provincie werd gedreven, over het algemeen rendabel was.
Zoo neen, dan zou de reden daarvan moeten worden opgespoord en
70

aangegeven of zij zoodanig was in te richten, dat zij met voordeel kon
worden gedreven en zoo ja, op welke wijze.
(4) Rundveehouderij
„Wat is voordeeliger, het vee voor de mestwinning en zuivelbereiding benoodigd, zelf op te fokken of aan te koopen?", aldus luidt
de formuleering van vraagpunt 1870-3, dat er op wijst hoezeer toen
de mestwinning nog het hoofddoel was van de rundveehouderij, zooals ook uit andere vraagpunten van dien tijd bekend is (87).
Uit de behandeling van vraagpunt 1903-1 over de rentabiliteit van
rundveehouderij in akkerbouwbedrijven was gebleken, dat deze zeer
gering was, hetgeen bevestigd was geworden door de behandeling
van het daarbij aansluitende vraagpunt 1904-3 over de productiekosten van melk, waarbij gebleken was, dat deze doorgaans hooger
waren dan de prijs die door de zuivelfabrieken voor de melk werd betaald.
Daarmee in overeenstemming was, dat de hoedanigheid en het
aantal van het rundvee hier toen achteruitgang vertoonde.
Als daarbij dan werd bedacht, dat in alle andere provinciën terzelfder tijd de rundveeteelt in meerdere of mindere mate vooruitgang vertoonde, dan lag de conclusie voor de hand, dat wij ons hier
met betrekking tot de veeteelt op den verkeerden weg bevonden en
dat er misschien iets kon worden gedaan om hierin verbetering te
brengen.
Op grond van deze overwegingen werd nu vraagpunt 190^-2 in behandeling gegeven, beoogende te vernemen, wat er gedaan kon worden om de rundveehouderij in deze provincie meer winstgevend te
maken.
Onder invloed eerst van de „wanverhouding" in de jaren twintig en
vervolgens vande Wereldcrisis, was door een toenemend gebruik van
stikstof op grasland en door uitgebreiden aankoop van krachtvoeder
het aantal stuks vee, dat per ha werd gehouden, zeer toegenomen en
de veehouderij aldus in intensieve richting gegaan.
Inmiddels waren de omstandigheden echter geheel veranderd: de
prijzen van de artikelen, die de veehouder moest aankoopen waren
weliswaar laag, maar nog lager waren naar verhouding de prijzen van
zijn producten gedaald, terwijl in de loonen nog weinig verandering
was gekomen.
Aldus rees de vraag, uitgedrukt in vraagpunt 1932-2, of bij de
heerschende prijzen van veevoederartikelen en kunstmeststoffen
eenerzijds en van veeteelt- en zuivelproducten anderzijds het geen
aanbeveling verdiende, bij de veehouderij nu meer in extensieve
richting te gaan en zooja, op welke wijze dit dan diende te geschieden.
De economische moeilijkheden, waarin tengevolge van de Wereld71

crisis ook de zuivelbereiding was komen te verkeeren, gaven uiteraard aanleiding zich te bezinnen op de vraag wat ter verbetering kon
worden gedaan, waarvan ook het juist genoemde vraagpunt een uiting
vormt.
Nu was de ongelijkmatige verdeeling van de melkproductie over de
verschillende tijden van het jaar een euvel, dat in zuivelkringen ernstig
werd gevoeld vanwege het daaruit voortvloeiende bezwaar van een
eveneens ongelijkmatige productie van zuivelproducten en het bijgevolg niet gelijkmatig kunnen voorzien van de markt, hetgeen zich
onder de nu heerschende omstandigheden des te meer deed gelden.
In 1929 was reeds door den F.N.Z. samen met de 3 C L . O . een
commissie ingesteld tot bestudeering van het „wintermelkvraagstuk",
zooals het werd genoemd, waarover in 1931 een rapport het licht
zag (88).
Hiermede was het vraagstuk in feite echter niet aanstonds opgelost
en zoo werd het in de kringen der G.M.L. wenschelijk geacht door
middel van een vraagpunt (193£-2) te doen bespreken, op welke wijze
de regelmatige< verdeeling van de melkproductie over het geheele
jaar kon worden bevorderd en welke voordeden en bezwaren daaraan waren verbonden.
3. Bedrijfshandelingen
(1) Mechanisatie
De drie phasen, waarin zich de mechanisatie (vervanging van menschelijke en dierlijke arbeidskracht door machinale) in den landbouw
voltrok, wat betreft de gebezigde krachtbron : stoommachine, electromotor en verbrandingsmotor, vinden wij achtereenvolgens terug
in daarop betrekking hebbende vraagpunten.
Na het midden der vorige eeuw werd in deze provincie, zooals wij
reeds opmerkten, groote belangstelling aan den dag gelegd voor den
Engelschen landbouw en de toen daarin aangebrachte verbeteringen.
Naast de veerassen waren het vooral de nieuwe en verbeterde landbouwwerktuigen, die daarbij in het bijzonder de aandacht trokken.
Nu begon men toentertijd in Engeland ook in den landbouw de
stoomkracht toe te passen door het in gebruik komen van verplaatsbare stoommachines, locomobiles, zoowel ter aandrijving van dorschmachines als voor het trekken van ploegen gebezigd (89).
Het gebruik van stoomploegen nam op de groote bedrijven in Engeland veel opgang en over de daarmede opgedane ervaringen werd in
1867 een belangrijk rapport gepubliceerd door de Royal Agricultural
Society (90), dat ook hier de aandacht trok (91) en aan het Bestuur
van het G.N.O. aanleiding gaf aanstonds een vraagpunt in behandeling te geven (1867-3), inhoudende de vraag, welke de oorzaken waren, dat in deze provincie het gebruik van stoom als beweegkracht
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voor landbouwwerktuigen, anders dan in het buitenland, nog zoo
goed als niet in practijk werd gebracht.
Ooknadebehandeling vandit vraagpunt kwamen stoomploegen hier
niet danbij uitzondering ingebruik en zijhieldenbovendiengeen stand.
Destemeer opgangmaakten hier evenweldestoomdorschmachines ;
nadat daarmede in 1863 een eerste beproeving in deze provincie had
plaats gevonden en in 1867 er voor het eerst een op Groot-Zeewijk
geregeld in gebruik was gesteld, nam haar aantal geleidelijk toe en
waren zij tegen het einde der eeuw algemeen in gebruik.
Aangezien slechts weinig bedrijven hier van voldoende grootte
waren om een eigen stoomdorschmachine met voordeel te kunnen gebruiken, werden dezedoorgaansgeëxploiteerd hetzijdoor verhuurders,
hetzij door combinaties van landbouwers op coöperatieven grondslag.
In verband hiermede werd nu de vraag gesteld, uitgedrukt in
vraagpunt 190g-i, op welke wijze stoomdorschmachines met toebehooren (waarmede de stroopersen bedoeld zullen zijn, die — in 1899
voor het eerst toegepast (92) — spoedig algemeen aan de dorschmachines werden gekoppeld) het doelmatigst zouden kunnen worden
geëxploiteerd, met het oog o p : a. een goedkoope exploitatie; b. de
belangen van het bedienend personeel ; c. de verzekering der machines tegen brandgevaar ; d. de toepassing der ongevallenwet op het
landbouwbedrijf.
Het laatstgenoemde punt vormde een bijzondere aanleiding tot het
stellen van dit vraagpunt, aangezien deze toepassing, waarop de G. M.
L.N. kort tevoren had aangedrongen (93), eerlang werd verwacht.
In 1913 werd het Provinciaal Electrisch Bedrijf te Groningen in
werking gesteld, met de bedoeling van daar uit geleidelijk de geheele
provincie van electrischen stroom te voorzien.
En aanstonds werd nu een vraagpunt (1913-3) in behandeling gegeven, inhoudende de vraag, hoe electrische kracht op economische
wijze in het landbouwbedrijf zou kunnen worden aangewend, tot de
overweging van welke vraag mede aanleiding werd gevonden in het
toenemend tekort aan arbeidskrachten, dat toen werd waargenomen.
Zooals wij hiervóór reeds opmerkten, hebben stoomploegen in
deze provincie geen ingang gevonden.
Zoodoende bleef men hier voor de trekkracht, noodig voor het
ploegen en andere dergelijke werkzaamheden, als vanouds aangewezen op het paard, tot de tractor mogelijkheden voor de vervanging
van den paardenarbeid ging bieden.
Nadat in 1919 (bij den Heer Johs. E. Lindenbergh te Hornhuizen)
de eerste tractor in deze provincie in gebruik werd gesteld (94) en dit
voorbeeld navolging had gevonden, begint zich al spoedig de strijd
tusschenhetpaard en den tractor afte teekenen, waaraan daneenvraagpunt (192£-1) uitdrukking geeft, inhoudende de vraag, of en zoo ja,
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op welke wijze, de kosten van den paardenarbeid in het Groninger
landbouwbedrijf zouden kunnen worden verminderd en onder welke
omstandigheden de aanschaffing van een tractor gemotiveerd is te
achten.
Zoo vormen genoemde vraagpunten dus telkens een mijlpaal langs
den weg der voortschrijdende mechanisatie in den Groninger landbouw en markeeren zij de drie phasen, waarin deze mechanisatie
zich met betrekking tot de gebezigde krachtbron voltrok.
Toen in de vergadering van het Hb. der G.M.L. van 9 October 1929 door het Dagelijksch Bestuur werd medegedeeld, dat
het als eerste vraagpunt had gekozen een over de ervaringen (vooral
in het Oldambt tijdens de groote landarbeidersstaking) opgedaan
met de zelfbinder, terwijl het met de keuze van een tweede vraagpunt nog niet gereed was, ontspon zich over de gedane keuze een gedachtenwisseling, waarbij tot uiting kwam de wensch (van den Heer
J. Bs. Westerdijk), het vraagpunt een ruimere strekking te geven en
op de mechanisatie in het algemeen betrekking te doen hebben.
Daarbij werd opgemerkt, datdemechanisatie een wereldverschijnsel
was, dat reeds een groote ommekeer had teweeggebracht. Weliswaar
had zij voor maagdelijke streken, als in de Vereenigde Staten, Canada
en Argentinië, eenveelgrooterebeteekenisdanvoordeonze, niettemin
verdiende het verschijnsel ookhier devolle aandacht.
Hoewel de beteekenis van zulk een ruimer gesteld vraagpunt algemeen werd erkend, werd toch de ongewijzigde handhaving van het
vraagpunt over de ervaringen met de zelfbinder wenschelijk geacht,
waarnaast door het Dagelijksch Bestuur echter werd toegezegd, dat
bij de keuze van het tweede vraagpunt in ernstige overweging zou
worden genomen een over de mechanisatie in het algemeen.
Aldus werd nu vraagpunt 1929-2 in behandeling gegeven, inhoudende de vraag, op welke wijze een meer uitgebreid gebruik van
machinerieën en werktuigen op de Groninger landbouwbedrijven
mogelijk en wenschelijk was te achten.
(2) Rationalisatie van den arbeid
Hoewel het vraagpunt 1887-3, luidende: „Is het wenschelijk en
op welke wijze uitvoerbaar aan de dienstbaren van den landbouwer
belang te geven bij het welslagen van het bedrijf?", ook een sociaal
aspect heeft en, zoobeschouwd, kanworden gezien als een uiting van
het in de kringen van het G.N.G. heerschende sociaal besef, was het
toch kennelijk de bedoeling, de daarin gestelde vragen vooral ook
uit een bedrijfseconomisch oogpunt en wel uit dat van rationalisatie
van den arbeid, te bezien. Verwacht werd namelijk, dat bij toepassing
van dit stelsel de zorgvuldigheid bij het verrichten der werkzaamheden
zou worden vergroot.
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Dit stelsel van belooning was reeds hier te lande in toepassing gebracht in de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, terwijl
over de resultaten daarvan een en ander was gepubliceerd in Vragen
des Tijds.
Dit nu gaf aanleiding tot het stellen van genoemd vraagpunt.
In het streven, de economische moeilijkheden te overwinnen,
waarin onze landbouw in de jaren twintig dezer eeuw, tengevolge van
de toen ontstane wanverhouding tusschen opbrengst en kosten, was
komen te verkeeren, kwam met name ook de vraag naar voren, uitgedrukt in vraagpunt 1927-2, of de productie op de boerderij ook
goedkooper gemaakt kon worden door meer doelmatige aanwending
van arbeidskracht.
De minder goede bedrijfsuitkomsten der laatste jaren leidden tot
de vraag of op den grootsten uitgaafpost, het arbeidsloon, niet bezuinigd zou moeten worden.
Het feit evenwel, dat het loon in den landbouw lager, soms belangrijk lager, was dan dat in andere bedrijven en door de overheid
betaald, maakte het moeilijk door middel van loonsverlaging deze
bezuiniging van genoegzame beteekenis te doen zijn. Echter zou het
misschien mogelijk blijken, de post voor arbeidsloon te verminderen
door, met behoud van het loon per arbeider, te trachten met dezelfde
hoeveelheid werk meer productie te verkrijgen.
Daar het streven van eiken bedrijfsleider er op gericht diende te
zijn, met zoo weinig mogelijk werk zooveel mogelijk te produceeren,
werd het wenschelijk geacht, ook voor de boerderij te overwegen,
of aan de doelmatigheid van het werk iets kon worden verbeterd.
Dat nu was de bedoeling van het vraagpunt.
Dit vraagpunt stond echter niet op zichzelf, doch het kan worden
gezien als een uiting van een meer algemeen streven naar rationalisatie
van den arbeid.
Zoo was bijvoorbeeld op het in 1926 gehouden Nederlandsch
Landhuishoudkundig Congres de vraag besproken, welke beteekenis
de arbeidsprestatie van den landarbeider had en op welke wijze zij
kon worden bevorderd, terwijl het voorts opmerking verdient, dat
in Duitschland sedert enkele jaren de „Landarbeitsforschung", als
onderdeel der landbouwbedrijfsleer, tot ontwikkeling begon te komen
(9S), w a t ° ° k hier de aandacht trok.
Als uitvloeisel van hetzelfde streven, dat aanleiding gaf tot genoemd vraagpunt, doch uiteraard versterkt door den inmiddels nog
belangrijk verslechterden economischen toestand tengevolge van het
intreden van de Wereldcrisis, kan worden gezien vraagpunt 1932-1,
inhoudende de vraag, of bij het dorsenen aan de toepassing van het
stukloon- of het uurloonstelsel de voorkeur moet worden gegeven.
Op het Hoogeland was algemeen het dorschen in stukloon (per hl)
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gebruikelijk, in het Oldambt daarentegen werd algemeen het uurloon bij het dorschen toegepast.
Het werd nu wenschelijk geacht, de voor- en nadeelen van beide
stelsels met elkaar te vergelijken, teneinde tot het voordeeligste
stelsel en dus tot een zoo rationeel mogelijke aanwending van de arbeidskracht te komen.
(3) Afzet der producten
Omstreeks 1870 meende men in landbouwkringen bij den verkoop
van granen aan de Groninger Beurs de ervaring op te doen, dat bij
het daar bestaande stelsel van korting en bijbetaling wegens lager of
hooger „natuurgewicht" dan het als norm gestelde, niet voldoende op
qualiteit werd gelet en aldus de minst geschoonde partijen naar verhouding het best zouden worden betaald.
Was dit juist, dan zou het voor den landbouwer dus niet loonend
zijn om zijn granen zoo goed mogelijk geschoond ter beurze aan te
bieden.
Gevraagd werd nu, door middel van vraagpunt 1870-1, wat voor
den landbouwer het voordeeligst was te achten, zijn graan zwaar of
minder zwaar geschoond naar de Groninger Beurs te zenden.
In het begin van deze eeuw werd het, vooral in het Oldambt, meer
en meer gewoonte, dat de landbouwers hun granen en peulvruchten
aan huis gingen verkoopen, in plaats van deze naar de Groninger Beurs
te zenden.
Bij het veldwinnen van deze wijze van verkoop zou de beteekenis
van de Groninger Beurs als centrale marktplaats uiteraard verminderen, hetgeen minder gewenscht werd geacht.
Daarom werd nu de vraag gesteld, door middel van vraagpunt
1906-2, wat het meest aanbevelenswaardig was te achten: dat de
landbouwer zijn granen, zaden en peulvruchten zelf aan huis verkocht,
dat hij ze zelf aan de Groninger of een andere beurs verkocht, dat hij
ze daar door een commissionair liet verkoopen, dan wel dat coöperatieve verkoop de voorkeur verdiende.
m. BEDRijFscoNTRÔLE
Door middel van vraagpunt 1881-1 werd de vraag gesteld, of het
landbouwboekhouden wenschelijk was en wat er gedaan kon worden
om het te bevorderen.
Landbouwboekhouding werd hier toen nog zoo goed als niet toegepast, doch de wenschelijkheid er van werd wel gevoeld, vooral met
het oog op het groote belang, dat aan de toeneming van de zuivelbereiding in deze provincie verbonden werd geacht.
In dit motief herkennen wij de opvattingen in de kringen van het
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Hoofdbestuur vanhetG.N.G., omtrentdegrooterevoordeden, die van
veehouderij invergelijkingmet akkerbouwwerden verwacht, welke wij
hiervóór reeds opmerkten bij vraagpunt 1881-2 over de beste wijze
van aanleg van blijvend grasland.
Het stellen van het onderhavige vraagpunt werd voorts bevorderd
door het voorbeeld van Denemarken, waar vooral in verband met de
zuivelbereiding het landbouwboekhouden werd toegepast.
Gedacht werd hierbij ook aan de mogelijkheid, dat de boekhoudingen van verschillende bedrijven aan het Hoofdbestuur ter beschikking zouden worden gesteld, ter vergelijking van de verkregen resultaten, teneinde aldus aanwijzingen te verkrijgen voor een doelmatig
bedrijfsbeheer en inzicht in de rentabiliteit van het bedrijf (96).
Opmerking verdient, dat hiermede reeds de gedachte der „bedrijfsvergelijking" werd uitgesproken (door den steller van het vraagpunt,
den Heer Jb. Boeke), wellicht voor het eerst hier te lande (97).
Hoewel bij de behandeling van dit vraagpunt algemeen de wenschelijkheid van landbouwboekhouden werd uitgesproken, kwam van de
toepassing ervan in de practijk weinig en behoorde het omstreeks
1900nog tot de uitzonderingen, dat in een landbouwbedrijf boek werd
gehouden.
Andermaal werd toen een vraagpunt in behandeling gegeven (19003) over de wenschelijkheid van het landbouwboekhouden en de meest
doelmatige inrichting der boekhouding.
Ondanks het ook nu weer, evenals in 1881, met nadruk uitspreken
van de wenschelijkheid van landbouwboekhouding en het aangeven
van een doelmatige methode daarvoor, zou zij vooreerst toch nog
weinig toepassing vinden.
Wat beide vraagpunten niet vermochten : de algemeen wenschelijk
geachte landbouwboekhouding ook werkelijk ingang te doen vinden,
geschiedde evenwel door de invoering van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, waaronder ook de landbouwers zouden vallen.
Weliswaar verplichtte deze wet hen formeel niet tot het voeren
van een boekhouding, in feite waren zij in hun eigen belang daartoe
toch wel gedwongen.
Het bezwaar, dat tot dusver steeds de algemeene toepassing der
landbouwboekhouding in de practijk had verhinderd: het daaraan
verbonden schrijfwerk, waarvan de landbouwers over het geheel geen
vrienden zijn, werd nu ondervangen door het in het leven roepen
door de landbouworganisaties (hier door den G.L.) (98) van „Landbouwboekhoudbureaux", die de boekhouding voor de daarbij aangeslotenen verrichtten, alsook door de hulp in te roepen van particuliere „accountants".
Op deze wijze werd de landbouwboekhouding nu weldra algemeen toegepast en was daarmede de aanleiding vervallen om, als
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voorheen, op de wenschelijkheid ervan door middel van een vraagpunt de aandacht te vestigen.
Jaren gingen dan ook heen, vóór er weer aanleiding werd gevonden
aan de landbouwboekhouding een vraagpunt te wijden en toen dat het
geval was, geschiedde het van een geheel ander gezichtspunt uit.
De landbouwcrisismaatregelen der jaren dertig dezer eeuw hadden
voor de landbouwers reeds een toeneming van administratieve werkzaamheden meegebracht, die zij zich aanvankelijk, zij het niet zonder
tegenzin, getroostten door het besef vandenoodzaak dezer te hunnen
behoeve getroffen maatregelen.
Toen na het intreden van den oorlogstoestand in 1939 het doel
der regeeringsmaatregelen ten aanzien van den landbouw werd gewijzigd envooral, toen onder de bezetting van ons land het aantal en
de omvang der ten aanzien van den landbouw — meest niet te zijnen
behoeve - getroffen maatregelen aanzienlijk toenam: de invoering
van leveringsplicht en bedrijfsordening, van omzetbelasting, loonbelasting en vereveningsheffing, tengevolge waarvan den landbouwer
de verplichting tot een voortdurend omvangrijker wordend administratie werd opgelegd, werd deze als een hem steedsmeer drukkende
last gevoeld, waarvan hij moest worden bevrijd.
Een groot gedeelte der boeren kon zich niet veroorloven dit geheel van administratieven arbeid gedurende den normalen werkdag
te verrichten, daar het bedrijf dan de geregelde aandacht en aanwezigheid van den bedrijfsleider vereischt.
Daardoor zagen velen zich gedwongen den Zondagmorgen aan hun
verplichte administratie en boekhouding te besteden, hetgeen als
systeem niet aanvaardbaar kon worden geacht.
De vraag rees derhalve, op welke wijze de verplichte administratie
vereenvoudigd kon worden, ofwel hoe de boer van een gedeelte dezer
administratie kon worden ontlast.
Deze vraag, uitgedrukt in vraagpunt 1941-2, werd evenwel tengevolge van de toen ten aanzien van de landbouworganisaties door de
bezettende macht genomen maatregelen niet meer beantwoord.

B. DE V R A A G P U N T E N M E T B E T R E K K I N G T O T H E T
MAATSCHAPPELIJK LEVEN
I. GRONDEIGENDOM EN PACHT

1. Waardeenprijs van den grond
Onder de factoren, die de gebruikswaarde van den grond en derhalve zijn prijs bepalen, is de vruchtbaarheidstoestand wel een der
voornaamste.
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Door het meer en meer in gebruik komen van kunstmest in het
laatste kwart der vorige eeuw werd de mogelijkheid geopend om de,
vanwege hun scheikundige samenstelling van nature minder vruchtbare, lichte zavel-, zand- en veenkoloniale gronden kunstmatig een
grootere vruchtbaarheid te geven.
Dit was van invloed op den prijs dezer gronden, die nu in vergelijking met dien der, vanwege hun natuurlijke vruchtbaarheid vanouds
hooger gewaardeerde, Heigronden aanmerkelijk steeg.
Dit verschijnsel, omstreeks het einde der vorige eeuw waargenomen, gaf nu aanleiding tot een vraagpunt (1900-1), inhoudende de
vraag, of de verhouding tusschen de prijzen, die in den laatsten tijd
bij eigendomsoverdracht voor de verschillende gronden werden besteed, wel in overeenstemming was met die hunner gebruikswaarde.
2. Pachtprijsbepaling
De gedrukte toestand van den landbouw, tengevolge van de Landbouwcrisis der jaren tachtig van de vorige eeuw, deed zoowel pachters
als eigenerfden uitzien naar meerdere behartiging hunner belangen
door den wetgever dan tot dusver was geschied. Zoolang echter de
wetgever den tijd nog niet gekomen achtte om het eigenerfde stelsel
te bevorderen en niets deed om den pachter te beschermen, diende
men langs andere wegen naar middelen uit te zien om in de gewenschte richting iets te bereiken. Het scheen echter moeilijk, aldus iets
voor het eigenerfde stelsel tot stand te brengen, doch er bestond gegronde hoop, dat voor een betere regeling van het pachtstelsel iets
kon worden gedaan.
Hoewel in de kringen van het G.N.G. aan eigenerfd grondgebruik
boven pacht verre de voorkeur werd gegeven, voorzag toch het
pachtstelsel in een behoefte en kwam het in Nederland veelvuldig
voor, zij het in Groningen minder dan elders, terwijl de teekenen er
op wezen, dat het zou toenemen, zoodat een goede regeling van het
pachtwezen een zaak van belang was te achten.
Nu was in Friesland door de Friesche Maatschappij van Landbouw
in 1890 een Pachtcommissie in het leven geroepen, met de taak,
desgevraagd, voor elke boerderij den pachtprijs zoodanig te bepalen,
„dat de pachter, toegerust met de eigenschappen, die in een goeden
pachter vereischt worden, er behoorlijk van kan leven".
Deze instelling scheen in Friesland goed te voldoen en daarin werd
nu aanleiding gevonden voor een vraagpunt (1893-1), inhoudende
de vraag, of het instellen van een Pachtcommissie ook in de provincie
Groningen wenschelijk was te achten en zoo ja, naar welke regelen
zij dan diende te werken om den pachtprijs zooveel mogelijk in overeenstemming met de opbrengst van den grond te bepalen.
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Een kleine veertig jaren later, toen wederom een crisis zich in den
landbouw deed gevoelen — nu de Wereldcrisis —,werd opnieuw een
vraagpunt gesteld met betrekking tot een redelijke vaststelling van
den pachtprijs.
In de economisch zeer wisselende tijden sedert 1914 was meer dan
eens gebleken, dat uit de vaststelling van een in geld uitgedrukten
pachtprijs, gebaseerd op den toestand van het oogenblik, groote moeilijkheden konden voortvloeien bij het zich wijzigen van de conjunctuur. Bij een plotselinge stijging der conjunctuur bleken de pachten
dan (voor den verpachter) veel te laag te zijn, in het omgekeerde geval bleken zij (voor den pachter) veel te hoog.
In Frankrijk en Duitschland, waar onder invloed van de inflatie, de
prijsschommelingen nog veel grooter waren geweest dan hier, was
men er daarom wel toe overgegaan een deel van de bodemopbrengst
als grondslag voor de pacht aan te nemen.
En zoo was de vraag gerezen, uitgedrukt in vraagpunt 1930-1, of
op dezen grondslag ook hier te lande eenredelijke vaststellingvan den
pachtprijs mogelijk was en op welke wijze dit dan eenvoudig en practisch zou kunnen geschieden.
I I . WATERSTAATSBELANGEN

Zooals wij eerder zagen, koesterde men hier in de jaren zestig der
vorige eeuw groote verwachtingen van de toepassing van stoomkracht
bij het ploegen naar aanleiding van daarmede toen in Engeland opgedane ervaringen (99).
Deze verwachtingen leidden er nu toe, dat het gewenscht geoordeeld werd, bij de verkaveling van nieuw in te dijken polders rekening te houden met de mogelijkheid van toepassing van stoomkracht
bij de grondbewerking.
In verband hiermede was de in 1872 ingedijkte Negenboerenpolder
al anders ingedeeld dan tot dusver gebruikelijk was en daardoor voor
de toepassing van stoomkracht bij de grondbewerking meer geschikt
geworden.
Met het oog op te verwachten verdere inpolderingen werd nu de
vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1873-3, waarop men bij den
aanleg en de indeeling van nieuwe polders in het bijzonder diende te
letten met het oog op de toepassing van stoomkracht, zoowel bij de
bewerking van den grond als bij den oogst.
Stoomploegen maakten hier, zooals wij reeds opmerkten, niet den
verwachten opgang, doch wel vond de stoomkracht, behalve bij het
dorschen, hier toepassing bij de polderbemaling, die voordien met
windmolens geschiedde.
In den tijd nu, dat vervanging van windwatermolens door stoom80

gemalen begon plaats te vinden, werd een vraagpunt in behandeling
gegeven (1882-3), inhoudende de vraag, welke stoomwerktuigen tot
opvoering van water in deze provincie het best voldeden, zoowel in
groote als in kleine polders.
Zooals wij reeds zagen, werd tweemaal, met een tusschenpoos van
ruim dertig jaren, een vraagpunt omtrent den meest gewenschten
waterstand in behandeling gegeven: eenmaal omtrent den meest
gewenschten waterstand voor grasland (1873-1) en eenmaal omtrent
den meest gewenschten waterstand in het algemeen (1908-2) (100).
Beide vraagpunten hadden de strekking, den uit landbouwtechnisch oogpunt meest gewenschten waterstand te leeren kennen.
Een dertigtal jaren na het laatstgenoemde vraagpunt werd er echter
een in behandeling gegeven (1937-1), hetwelk de vraag inhield, welke
eischen in het gebied der G.M.L. aan denwaterafvoer mochten worden
gesteld, teneinde den meest gewenschten waterstand te verkrijgen en
welke maatregelen daartoe dienden te worden genomen.
Hierdoor kwam dit vraagpunt op het gebied der waterschapsbuishouding, in verband waarmede bij de toelichting nog op enkele vragen
de aandacht werd gevestigd, die mede onder het oog zouden kunnen
worden gezien, o.a. betreffende den druk der waterschapslasten,
waaromtrent ingevolge verzoek van de 3 C L . O . een onderzoek vanwege de Directie van den Landbouw gaande was, en het rapport betreffende de provincie Groningen juist was gepubliceerd (101).
Zoo zien wij dan hiermede het eenige vraagpunt in den loop der
jaren gesteld, waarbij de inrichting en de werkwijze der waterschappen (mede) in beschouwing werden genomen.
Dit isverklaarbaar uit de vanoudsbestaandemogelijkheid dezevraagstukken inwaterschapsverband tebespreken entotoplossingtebrengen.
Niettemin kan het van belang zijn, dat zij ook eens in algemeener
verband en in ruimer kring dan dien der ingelanden van een bepaald
waterschap in beschouwing worden genomen en daartoe biedt nu de
behandeling van een vraagpunt een goede gelegenheid.

III. VEREENIGINGSLEVEN

1. In het algemeen
Gedurende den eersten wereldoorlog kwam de Nederlandsche
landbouw meer en meer onder invloed van en werd hij eindelijk grootendeels beheerscht door de toen te zijnen aanzien genomen buitengewone Regeeringsmaatregelen, die in den heerschenden voedselnood onzer bevolking, als gevolg van den oorlogstoestand, hun oorsprong vonden en leniging van dien nood, met behulp van onzen inheemschen landbouw, ten doel hadden.

Hierbij voelden de landbouwers hun belangen nu wel eens in het
gedrang komen en zoo werd onder hen allengs meer de overtuiging
levendig, dat het noodzakelijk was zich krachtiger dan tot dusver te
organiseeren, teneinde zich bij de behartiging hunner belangen beter
te kunnen verweren (102).
Deze ontwikkeling gaf in verschillende streken van ons land,
óók in Groningen, aanleiding tot reorganisatie van het landbouwvereenigingsleven, ter versterking van zijn innerlijke kracht (103).
In verband hiermede werd door Gecommitteerden der G.M.L.N.
een vraagpunt in behandeling gegeven (1917-3), inhoudende de vraag,
welke de taak der landbouworganisaties in de toekomst zou zijn, welke
middelen zij zouden moeten aanwenden om die taak te vervullen en
hoe zij zich de daarvoor vereischte geldmiddelen zouden kunnen verschaffen.
Het was niet zoozeer de bedoeling, de aanhangige reorganisatie
van het landbouwvereenigingsleven in Groningen van de behandeling
van dit vraagpunt afhankelijk te stellen, doch meer om de landbouwers
in breeden kring tot het besef te brengen, dat hun organisatie geen te
verwaarloozen factor was. Nooit zouden zij dit beter erkennen, dan
wanneer zij zelf over de taak dier organisatie hadden nagedacht en gezocht naar middelen om die te vervullen.
Gehoopt werd, dat aldus eindelijk het „lamme idee" zou verdwijnen, dat men zijn plicht ten opzichte van het landbouwvereenigingsleven behoorlijk had vervuld, indien men per jaar één gulden aan
contributie had afgedragen.
2. Inrichting en bestuurdereigen organisatie
Enkele keeren is getracht door middel van een vraagpunt de inzichten der leden te vernemen omtrent de inrichting en het bestuur
der eigen organisatie.
Een drietal had kennelijk tot oogmerk, de belangstelling der
leden voor hun eigen organisatie te vergrooten, uiteraard teneinde
deze beter aan haar doel te kunnen doen beantwoorden.
Zoo werd in vraagpunt 1883-2 de vraaggesteld, of in de uitgave der
Handelingen (wier beteekenis vooral gelegen was in de rapporten
over de vraagpunten, die zij bevatten) geen verandering moest worden
gebracht. Er verliep nu geruime tijd over, vóór de rapporten alle tezamen onder de oogen der leden kwamen, hetgeen anders zou worden, indien zij bijv. in een maandelijksch orgaan achtereenvolgens
zouden worden gepubliceerd. Het was nu de vraag, of dit wenschelijk
werd geoordeeld.
In vraagpunt 188^-3 werd gevraagd naar middelen tot verhooging
van het ledental van het G.N.G., dat toen een daling vertoonde.
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Deze daling stond in verband met den teruggang der afdeelingen in
de Veenkoloniën, als gevolg van het daar tot ontwikkeling komen van
dorpslandbouwvereenigingen, waarin een bedreiging werd gezien
voor de kracht van het G.N.G. als vertegenwoordigende organisatie
voor den Groninger landbouw als één geheel (104).
Envervolgens werd invraagpunt 1892-2 devraaggesteld, welke middelen zouden kunnen worden aangewend om de belangstelling van de
ledenindealgemeenevergaderingen vanhet G.N.G. op te wekken, opdat dezemeer waarde zoudenverkrijgen voorhet geheele Genootschap.
Deze belangstelling was toen over het algemeen niet groot, vandaar dat nu gevraagd werd, hoe daarin verbetering kon worden gebracht en de activiteit der leden vergroot.
Van geheel andere strekking was vraagpunt 1896-3, inhoudende de
vraag of de oprichting van een orgaan voor de Groninger landbouwers
gewenscht was.
Dit vraagpunt vond namelijk zijn oorsprong in de toen hier te
lande en ook in deze provincie onder de landbouwers heerschende
protectionistische beweging ( I O J ) en werd door aanhangers dezer
beweging ingediend en ter algemeene vergadering ingeleid en toegelicht.
Wel bestond er reeds sedert 1 Januari 1892 het Nederlandsch
Landbouw Weekblad, orgaanvanhetNederlandsch Landbouw-Comité,
dat hier veel gelezen werd, doch dit kon volgens de stellers van het
vraagpunt niet als het orgaan voor de Groninger landbouwers worden
aangemerkt, daar het zich kantte tegen protectie.
De Groninger landbouwers dienden een eigen orgaan te hebben,
waarin de meeningen en stroomingen, vooral met betrekking tot het
behartigen hunner belangen bij de Regeering, vrij uiting zouden
kunnen vinden.
Hoewel deze gedachtengang ter vergadering niet algemeen werd
gedeeld en bestrijding ondervond, werd toch besloten het vraagpunt
naar de afdeelingen te verzenden, daar het ook op grond van andere
overwegingen dan die der stellers wel behandeling verdiende.
3.Coöperatie
(1) Aankoop van bedrijfsbenoodigdheden
Met de toeneming van het gebruik van kunstmeststoffen in het
laatste kwart der vorige eeuw begon ook de „coöperatieve aankoop"
dezer bedrijfsbenoodigdheden, alsmede van zaaizaden en voederartikelen, tot ontwikkeling te komen (106).
In het gebied van het G.N.G. begon de Afdeeling Leens daarmee
als eerste in 1882, waarna enkele andere afdeelingen volgden, terwijl,
met name in de Veenkoloniën, vooral met het doel den coöpera83

tieven aankoop te verzorgen, enkele zelfstandige dorpslandbouwvereenigingen tot stand kwamen.
De omvang en de beteekenis van dezen coöperatieven aankoop
bleef in den eersten tijd echter gering en zoo werd, ter bevordering
van de meest doelmatige organisatie ter verdere ontwikkeling daarvan, een vraagpunt in behandeling gegeven (1889-2), luidende:
„Is het wenschelijk, dat meer dan tot nu toe, de zaaigranen, zaden,
veevoeder- en meststoffen coöperatief worden aangekocht?
Zoo ja, is het daartoe dan wenschelijk, dat de verschillende kleine
coöperatieve vereenigingen worden opgeheven en daarvoor in de
plaats trede ééne provinciale vereeniging?
Is het wenschelijk, dat deze vereeniging zich dan tevens belast met
den verkoop van hier geteelde producten naar elders?
Wat kan het Genootschap doen om dit te bevorderen?"
Geleidelijk nam de coöperatieve aankoop hier nu verder toe, zoowel verzorgd door afdeelingen van het G.N.G. (de G.M.L.N.) als
door afzonderlijk daartoe opgerichte plaatselijke aankoopvereenigingen. Deze verdere ontwikkeling gaf nu aanleiding tot een tweede
vraagpunt (1903-3), luidende:
„Welke zijn de resultaten van den gemeenschappelijken aankoop
van landbouwbenoodigdheden?
Is het aan te bevelen, dat daarvoor coöperatieve landbouwvereenigingen worden opgericht, of kan die aankoop evengoed en zonder
bezwaren door de afdeelingen van de G.M.L.N. geschieden?
Bestaan er middelen en zoo ja, welke, die meer dan tot dusver
kunnen bevorderen, dat, naast de belangen van de landbouwers, ook
worden gediend die van de Maatschappij en hare afdeelingen?"
De coöperatieve aankoop was niet alleen in Groningen, doch ook
elders in den lande, voortgegaan zich te ontwikkelen. Zoo bedroeg
in 1898 het aantal „coöperatieve aankoop-vereenigingen" in de provincie Groningen reeds 84 en in geheel Nederland £40 (107).
Al deze organisaties werkten echter afzonderlijk en los van elkaar
en zoo won nu de overtuiging veld, dat voor een bevredigende verdere
ontwikkeling van den coöperatieven aankoop centralisatie daarvan
wenschelijk was.
Aldus kwam, nadat een bijzondere aanleiding daartoe den laatsten stoot gegeven had, in 1899, op initiatief van het Nederlandsch
Landbouw-Comité, tot stand en werd te Enschede gevestigd,
het „Centraal Bureau uit het Nederlandsch Landbouw-Comité voor
het aanschaffen van landbouwbenoodigdheden voor geheel Nederland" (108).
Hoezeer de totstandkoming en de verdere ontwikkeling van het
Centraal Bureau in de kringen van de G.M.L.N. met belangstelling
werden gevolgd, bleef de aankoop door middel van het Centraal BuS4

reau hier beperkt en ontwikkelde deze zich niet zoodanig als wel door
de voorstanders daarvan werd gewenscht.
Dit en mede het feit, dat in 191 2op initiatief van het N.L.C, reorganisatie van het (aanvankelijk primitief georganiseerde) Centraal
Bureau in overweging was genomen (109), gaf aanleiding tot het in
behandeling geven van een derde vraagpunt (1914-3), luidende:
„Beantwoordt het Centraal Bureau uit het Nederlandsch LandbouwComité voor het aanschaffen van landbouwbenoodigdheden aan zijn
doel?
Zoo neen, wat kan er gedaan worden om een zoo voordeelig mogelijken coöperatieven aankoop te bereiken?
Zoo ja, wat kan er gedaan worden om de landbouwers er toe te
bewegen algemeen de kunstmeststoffen aan te koopen van het Centraal Bureau?"
In deze drie vraagpunten zien wij den ontwikkelingsgang van den
coöperatieven aankoop van bedrijfsbenoodigdheden hier te lande in
groote trekken weerspiegeld.
Het eerste (1889-2) werd gesteld aan het begin der toen nog weinig
krachtige ontwikkeling, met het oogmerk deze door een doeltreffende
organisatie te bevorderen.
Het tweede (1903-3) had ten doel de nu reeds over een twintigtal
jaren loopende ervaringen te verzamelen, teneinde daaruit leering te
trekken voor de meest gewenschte verdere organisatorische ontwikkeling van den coöperatieven aankoop, waarbij vooral de vraag zich
voordeed, of deze los van of in samenhang met de gewestelijke landbouworganisaties diende te geschieden.
Het derde (1914-3) hield verband met het bereiken van de phase
der centralisatie in den coöperatieven aankoop in Nederland en het
daarvoor vinden van den meest doelmatigen organisatorischen vorm.
(2) Zuivelbereiding
Naast den aankoop van bedrijfsbenoodigdheden was de zuivelbereiding een der eerste gebieden, waarop hier de coöperatie toepassing
vond: de eerste in wezen coöperatieve zuivelfabriek (al was haar
rechtsvorm die eener N.V.) werd in 1884 te Winschoten opgericht,
waarna er spoedig meer volgden (110).
Dit wees er eenerzijds op, dat de verplaatsing van de zuivelbereiding
van de boerderij naar de fabriek aanbevelenswaardig werd geacht, en
anderzijds, dat daarbij aan den coöperatieven bedrijfsvorm de voorkeur werd gegeven, want slechts enkele „speculatieve" (commercieele) fabrieken kwamen tot stand.
Deze voorkeur voor coöperatieve fabrieken was echter zelden op
cijfers gegrond. En toch zou het van groot belang zijn de uitkomsten
der in werking zijnde coöperatieve zuivelfabrieken te kennen, ten-

einde door vergelijking richtlijnen te vinden voor een doelmatig
beheer, zoowel voor de bestaande als voor nieuw op te richten fabrieken.
Met de bedoeling, aldus de gewenschte gegevens te verkrijgen,
werd nu een vraagpunt in behandeling gegeven (1897-3), inhoudende
de vraag, wat de ervaring leerde aangaande de coöperatieve zuivelbereiding in deze provincie.
(3) In het algemeen
De coöperatie, eenmaal begonnen, ontwikkelde zich op verschillende gebieden voorspoedig en breidde zich in den loop der jaren
regelmatig uit.
Enkele jaren na het einde van den eersten wereldoorlog trad in
deze ontwikkeling evenwel een kentering in, waarvan Prof. Dr G.
Minderhoud de volgende schets geeft.
„Wij zien een steeds krachtiger wordend coöperatiewezen tot
1920. Doch dan komt de omslag. De prijzen van bijna alle producten
kelderen. Tal van handelaren en fabrikanten komen in moeilijkheden
en de coöperaties ondergaan hetzelfde lot. Verliezen worden er geleden en moeten worden gedragen. Enkele coöperaties moeten liquideeren, andere moeten gereorganiseerd en gesaneerd worden. Men
leert, dat coöpereeren niet alleen beteekent het samen deelen van
winsten, doch ook hetsamendragenvanverliezen. Coöperatie-enthousiasme maakt plaats voor coöperatie-vrees en coöperatie-moeheid.
Jonge boeren vullen in onvoldoende mate de gelederen van de oude
coöperatoren aan en meer dan eens hoort men de bewering, dat de
coöperatie zichzelf overleefd heeft" (111).
Het hier zoo duidelijk beschreven verschijnsel van coöperatie-vrees
en coöperatie-moeheid deed zich ook in de provincie Groningen gevoelen (112) en gaf daar aanstonds aanleiding tot een vraagpunt
(1923-1), teneinde zich te bezinnen op de hierin neergelegde vraag,
of het wenschelijk was de coöperatie op het gebied van den landbouw
te handhaven, verder te ontwikkelen of in te krimpen en wat gedaan
kon worden ter handhaving en verdere ontwikkeling, indien deze
wenschelijk werd geacht.
Het volgend jaar werd wederom een vraagpunt aan de coöperatie
gewijd (1924-2), dat eveneens als een gevolg kan worden gezien van
de moeilijke omstandigheden, waarin zij toen waskomen te verkeeren,
nu inhoudende de vraag, of er voldoende samenwerking bestond
tusschen de in coöperatieve vereenigingen georganiseerde landbouwers, waaraan in verschillende gevallen werd getwijfeld.
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4- Werkgeversorganisatie
In het begin van deze eeuw deed de vakbeweging der arbeiders
(die onder stedelijke en industrieele groepen toen reeds tot
krachtige ontwikkeling was gekomen) zich voor het eerst ook in den
landbouw gevoelen en wel in het Oldambt, waar haar optreden tot
arbeidsconflicten aanleiding gaf.
Aanvankelijk stonden in den loonstrijd tegenover de georganiseerde landarbeiders de landbouwers ongeorganiseerd, doch al spoedig vormde zich bij hen de overtuiging, dat tegenover het gezamenlijk optreden van de arbeiders eveneens een organisatie der landbouwers als werkgevers moest staan, teneinde niet het gevaar te
loopen, dat de uitoefening van het bedrijf afhankelijk zou worden
van de willekeur der arbeiders.
Aldus riep de actie van de vakbeweging der landarbeiders hier in
1907 een organisatie der landbouwers als werkgevers te voorschijn,
de eerste in Nederland (113).
De vakbeweging der landarbeiders ging voort zich te ontwikkelen
en zich ook in andere streken der provincie te doen gevoelen, met
het gevolg, dat in den loop der jaren ook dââr werkgeversorganisaties
in den landbouw tot stand kwamen.
De toetreding der landbouwers als lid was echter niet algemeen
en de samenwerking tusschen de verschillende regionale werkgeversorganisaties, hoewel aanwezig, was nog niet hecht en sterk. Bovendien waren buiten Groningen nog slechts weinig werkgeversorganisaties in den landbouw tot stand gekomen, terwijl de organisatie der
landarbeiders zich over het geheele land uitstrekte en nauw verbonden
was aan de vakbeweging der industrieele arbeiders.
Zoo liet de organisatie der landbouwers als werkgevers in vergelijkingmet dieder landarbeiders nogwel wat te wenschen over, zooals bij
eenlangdurige staking inhet Oldambt in 1919aanhet licht trad.
Dit gaf nu aanleiding tot het stellen van een vraagpunt (1920-2),
inhoudende de vraag, of de bestaande werkgeversorganisaties in den
landbouw wel beantwoordden aan het doel waarvoor zij waren opgericht en zoo niet, welke dan de middelen waren, die zouden kunnen leiden tot een zoo goed mogelijke algemeene organisatie.
£.Zaaizaadvoorziening
Onder de middelen tot overwinning van de moeilijkheden, waarin
onze landbouw door de Landbouwcrisis der jaren tachtigwas geraakt,
werd ook het gebruik van zaaizaad van veredelde granen van groot
belang geacht.
Voor de verkrijging daarvan was men echter grootendeels aangewezen op het buitenland.
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Zoo rees de vraag, of de veredeling der landbouwgewassen hier
niet meer zou kunnen worden toegepast. Want hoezeer men lof had
voor enkele personen, die zich hiermede bezig hielden, meende men
toch, dat het hier een zaak betrof, die zou moeten uitgaan van en
gesteund worden door het geheele Genootschap (114).
Aldus werd vraagpunt 1888-3 m behandeling gegeven, inhoudende
de vraag, of door bemiddeling van het G.N.G. niet meer algemeen
dan tot dusver geschiedde zou kunnen worden gestreefd naar veredeling van zaaigranen en zaden.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat hierbij het voorbeeld van de in
188£ tot stand gekomen verkoopvereeniging voor Probsteier zaaikoren, waarvan hier wel zaaizaad betrokken werd, voor oogen heeft
gestaan, doch zekerheid daaromtrent ontbreekt ( i i £ ) .
Twintig jaren later werd opnieuw een vraagpunt van ongeveer gelijke strekking in behandeling gegeven (1908-3), nu inhoudende de
vraag, op welke wijze de G.M.L.N. hare leden behulpzaam zou kunnen zijn bij het aanschaffen van goed, kiemkrachtig, soortecht en
soortzuiver zaaizaad en pootgoed en daarbij tevens de belangen van
ernstige kweekers en verbouwers zou kunnen bevorderen.
Werd in 1888 vooral de verkrijging van nieuwe en betere rassen
op den voorgrond gesteld, in 1908 was het voornamelijk de vraag,
hoe uit de toen reeds aangeboden veelheid van rassen de goede te
vinden en daarvan dan inderdaad deugdelijk zaaizaad en pootgoed
te verkrijgen, waarbij stellig de „Saatenanerkannung" der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft als voorbeeld voor oogen heeft gestaan (116).
6. Bevordering der veeteelt
(1) Paardenfokkerij
Zooals wij eerder zagen, stond de paardenfokkerij hier omstreeks
1870 nog niet op een hoog peil, in verband waarmede toen getracht
werd door middel van een vraagpunt (1871-3) de gebreken, waaraan
zij leed, te leeren kennen en middelen tot verbetering, die de landbouwers individueel zouden kunnen ondernemen, aan te geven (117).
Enkele jaren later werd opnieuw een vraagpunt aan de verbetering der paardenfokkerij gewijd (1876-1), nu echter met de
toevoeging, in hoeverre het Genootschap daarbij zou kunnen medewerken.
Gedacht werd daarbij aan den invoer vanwege het G.N.O. van fokhengsten, waartoe reeds eenige jaren geleden plannen waren beraamd
met Normandie als doel, die echter niet tot uitvoering waren gekomen, doch nu was meer het oog geslagen op den invoer uit Butjadingen (Oldenburg), die sedert een aantal jaren aan den gang was.
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(2) Rundveefokkerij
a. Stamboekwezen ca.
In1874werd (opinitiatief vande HollandscheMaatschappij van Landbouw) de vereeniging Het Nederlandsen Rundvee-Stamboek opgericht, waartoe ook het G.N.O. zijn medewerking verleende, doorzich
op de constitueerende vergadering, tot welke het was uitgenoodigd,
te doen vertegenwoordigen ( n 8 ) .
Nadat het N.R.S. enkele jaren had gewerkt, doch in Groningen
weinig opgang had genomen, wijdde het G.N.O. aan de bevordering
zijner ontwikkeling een vraagpunt (1878-3), inhoudende de vraag,
welke middelen zouden kunnen worden aangewend om den werkkring van het N.R.S. te helpen uitbreiden door grootere deelneming
daaraan van de veefokkers onder de Groninger landbouwers.
Het N.R.S. bleef echter weinig leden en weinig inschrijvingen in
deze provincie tellen en aangezien men toentertijd het stamboek
vooral ook beschouwde als een adresboek voor den buitenlandschen
koopman, had derhalve het N.R.S. uit dat oogpunt voor Groningen
weinig beteekenis.
Zoo rees devraag,ofde deelnemingniet grooter zou zijn bij een provinciaal stamboek, tot de oprichting waarvan men in Friesland reeds
was overgegaan (in 1879).
Aldus werd hierover een vraagpunt in behandeling gegeven (18801), inhoudende de vraag, of de oprichting van een rundveestamboek
in de provincie Groningen, naast het N.R.S., wenschelijk was te
achten (119).
Tegen de grondslagen waarop de inrichting en werkwijze van het
N.R.S. berustte, werden in het laatst der vorige eeuw verschillende
bedenkingen ingebracht, waarbij er o.m. op werd gewezen, dat bij de
inschrijving alleen op het uiterlijk der dieren werd gelet en niet op
hun productiviteit.
Teneinde de productiviteit der dieren te leeren kennen en te bevorderen waren in het buitenland wel vereenigingen opgericht,
werkend over een klein gebied, waarin hier aanleiding gevonden werd
tot het in behandeling geven van een vraagpunt (1900-2), inhoudende de vraag, ofhet wenschelijk was in dezeprovincie fokvereenigingen
in het leven te roepen en zoo ja, wat dan de Maatschappij kon doen
om de oprichting van deze vereenigingen te bevorderen.
Nadat in 1906 een ingrijpende reorganisatie van het N.R.S. tot
stand was gekomen, o.m. inhoudende dat van de werkzaamheid van
fok- en contrôlevereenigingen ten behoeve van de stamboekhouding
zou worden partij getrokken, kwam in 1907 te Zuidbroek de eerste
fokvereeniging in deze provincie tot stand, waarna er successievelijk
meer volgden (120).
Toen aldus de melkopbrengst meer en meer als grondslag voor de
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fokkerij werd genomen, rees de vraag, uitgedrukt in vraagpunt
1914-2, of bouw en vorm (exterieur) van ons rundvee, in verband
met de in deze provincie bestaande controle- en fokvereenigingen,
ook te veel werden verwaarloosd en zoo ja, hoe daarin verbetering
te brengen.
Het in 1900 nog gevoelde bezwaar, dat bij de fokkerij onder leiding
van het N.R.S. alleen op het exterieur en niet op de productie werd
gelet, had nu dus al plaats gemaakt voor de vrees, dat het exterieur
zou worden verwaarloosd door te veel op de productie te letten.
b. Gezondheidszorg en ziektebestrijding.
Hoewel slechts kort geledeneen vraagpunt inbehandelingwasgegevenover de meest doelmatige inrichting der bedrijfsgebouwen in het
algemeen (1901-2), werd het toch wenschelijk geacht inhet bijzonder
nog eens de vraag onder oogen te zien, of de inrichting der bestaande
rundveestallen zou kunnen worden verbeterd, vooral met het oog op
demelkwinning, enhoe deMaatschappij daartoewerkzaam zou kunnen
zijn, tot welk doel vraagpunt 1908-1 in behandeling werd gegeven.
Aanleiding hiertoe gaf het voorbeeld der Geldersch-Overijselsche
Maatschappij van Landbouw, die sedert kort wedstrijden in de verbetering van rundveestallen had georganiseerd (121).
Nagegaan zou nu moeten worden of dat voorbeeld ook voor Groningsche omstandigheden navolging verdiende.
Nadat in 190^ het Veeartsenijkundig Staatstoezicht was begonnen
met de bestrijding van de tuberculose onder het rundvee, werden
hiervoor bij K.B. van 1 December 1910, S. 364, nieuwe bepalingen
vastgesteld, terwijl in 1911 vanwege de Directie van den Landbouw,
ter bevordering van de toepassing dezer maatregelen in de practijk,
een geschrift werd uitgegeven: „De tuberculose onder het rundvee
en hare bestrijding" (122).
Tot dusver was in Groningen nog weinig ter bestrijding van de
tuberculose onder het rundvee gedaan, mede tengevolge van het feit,
dat deze ziekte hier niet in die mate voorkwam, dat de rentabiliteit
van het bedrijf er in het algemeen door werd benadeeld.
De nieuwe regeeringsmaatregelen te dezer zake en de publiciteit
hieraan gegeven vestigden echter de aandacht op het voorkomen van
de tuberculose onder het rundvee en de wenschelijkheid van haar bestrijding, hetgeen hier nu aanleiding gaf tot het stellen van een vraagpunt (1911-2), inhoudende de vraag, of het wenschelijk was, dat de
tuberculose onder het rundvee in de provincie Groningen meer en
beter werd bestreden, dan tot dusver het geval was.
En zoo ja, welke middelen hiertoe dan ten dienste stonden en hoe
met die middelen, op zooveel mogelijk practische wijze toegepast,
de beste resultaten waren te verkrijgen.
Naast de tuberculose deed zich in den loop der jaren ook het be90

smettelijk verwerpen onder het rundvee gevoelen als een ziekte, die
veel schade veroorzaakte en derhalve krachtige bestrijding verdiende.
Ter bestudeering van het vraagstuk dezer bestrijding werd in 1929
een Staatscommissie ingesteld, welke in 1934 een voorloopig rapport
omtrent haar onderzoek publiceerde.
In hetzelfde jaar werd door den Gezondheidsdienst voor vee in
Friesland de systematische bestrijding indepractijk ter hand genomen.
Zoo stond toentertijd het besmettelijk verwerpen onder het rundvee en zijn bestrijding in het centrum der belangstelling, zoowel van
veeartsen als van de veehouders en aldus werd nu in de kringen van de
G.M.L., door middel van vraagpunt 1936-2, de vraag besproken, of
het besmettelijk verwerpen bij het rundvee (Abortus Bang) in de
provincie Groningen niet reeds een dergelijken omvang had aangenomen, dat deze ruïneuze ziekte langs organisatorischen weg diende
te worden bestreden.

IV. ONDERWIJS EN VOORLICHTING

1. Onderwijs
Uit de rapporten over vraagpunt 1861-1,betrekking hebbend op de
geringe ontwikkeling van de handwerksnijverheid vooral ten plattelande (123), was gebleken, dat men in de afdeelingen algemeen van
oordeel was, dat een meer nauwgezet en trouwer gebruik maken van
het lager onderwijs één der middelen zou kunnen zijn, waardoor een
betere opvoeding zou worden verkregen en als gevolg daarvan ook de
handwerksnijverheid verbeterd zou kunnen worden.
In aansluiting daarmede werd nu door middel van vraagpunt 1863-3
de vraag gesteld, welke middelen in het algemeen en door het Genootschap in het bijzonder zouden kunnen worden aangewend om
het geregeld bezoeken door de kinderen van de lagere school te bevorderen.
2.Voorlichting
(1) Aan den landbouw
Omstreeks het midden der vorige eeuw viel er in den landbouw
een streven waar te nemen tot het aanbrengen van verbeteringen in
het bedrijf, waarbij vooral ook de blik naar Engeland werd gericht.
Over deze verbeteringen en ter bevordering van hare invoering
verschenen er toen verschillende geschriften, doch blijkbaar werden
deze niet in die mate gelezen als de steller van vraagpunt 18^7-4
wenschelijk achtte.
Immers dit vraagpunt luidde:
„Wat zijn de redenen, dat de landhuishoudkundige geschriften,
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die in de laatste jaren nog al in vrij aanzienlijk getal uitgekomen en
verspreid zijn geworden, in den regel bij den practischen landbouwer
eene ongunstige ontvangst en beoordeeling zijn ten deel gevallen en
waarom vindt het daarin voorgeslagene geen meerdere beproeving
en navolging?" (124).
Omstreeks 1880 was — naar men toen meende — de meteorologie
zoover ontwikkeld, dat zij van beteekenis begon te worden voor den
landbouw, zoodat er nu dus meer dan tevoren aanleiding voor de
landbouwers zou zijn, van hare uitkomsten kennis te nemen.
Tot dusver hadden zij zich stilzwijgend neergelegd bij den loop van
weer en wind, in de erkenning, dat er toch niets aan te doen was.
Nu echter kon de vraag gesteld worden, of de meteorologie niet
meer dan tot dusver kon worden dienstbaar gemaakt aan den landbouw en met de bedoeling te vernemen, wat het Genootschap ter
bevordering daarvan zou kunnen doen, werd vraagpunt 1881-3 in
behandeling gegeven.
De „moderniseering" van den landbouw sedert de Landbouwcrisis
derjaren tachtig bracht ook een vermeerderd gebruik vanmeer samengestelde werktuigen mede. De kennis van deze werktuigen was echter
zoowel bij de gebruikers als bij de ambachtslieden onvoldoende en
zoo werd de vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1904-2, wat er
gedaan kon worden om de kennis van de landbouwwerktuigen bij
landbouwer, ambachtsman en arbeider te vergrooten.
(2) Over den landbouw
Tijdens den eersten wereldoorlog ondervond de aanvoer van overzee der hier benoodigde voedingsmiddelen en grondstoffen ernstige
belemmering, terwijl tegelijkertijd uit de ons omringende —toen
oorlogvoerende — landen tegen ongekende prijzen een welhaast onbeperkte vraag kwam naar de voortbrengselen van onzen landbouw.
Onder deze buitengewone omstandigheden zag de Regeering - die
het zich toen tot plicht rekende „vóór alles er voor te zorgen, dat
geen gebrek aan de noodige levensmiddelen zou ontstaan" - zich tot
ingrijpende en buitengewone maatregelen genoopt, beoogende dat
de voortbrengselen van onzen vaderlandschen grond nu in de eerste
plaats zouden strekken ter voorziening van onze eigen bevolking.
Door deze maatregelen werden de winstkansen der landbouwers
beknot, daar voor dat deel der landbouwproducten, hetwelk krachtens beschikking der overheid voor binnenlandsch gebruik beschikbaar moest worden gesteld, de vrije prijsvorming werd uitgeschakeld
en vervangen door „prijszetting" en wel op een lager peil dan in het
vrije verkeer te bedingen zou zijn geweest en voor het gedeelte, dat
nog over de grenzen ging, ook inderdaad bedongen werd.
Niettemin stegen de prijzen der landbouwproducten en daarmede
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eenerzijds de winsten der landbouwers, doch anderzijds ook de prijzen der eerste levensbehoeften, uit deze landbouwproducten vervaardigd.
Zij, die door de prijsstijging der levensbehoeften getroffen werden,
zagen nu vaak met leede oogen en dikwijls door eenvergrootendenbril
de toegenomen winsten der landbouwers, terwijl dezen zich omgekeerd door de prijsregeling in hun belangen bedreigd achtten.
De hieruit voortkomende „sociale spanningen" (i2j) tusschen de
landbouwende en de niet landbouwende bevolking gaven nu in den
kring der G.M.L.N. aanleiding tot een vraagpunt (1915^-3), inhoudende de vraag, of het wenschelijk was, dat er maatregelen genomen
werden om te voorkomen, dat er zich in den lande verkeerde voorstellingen zouden vestigen over de bedrijfsresultaten in den landbouw.
Toen dit vraagpunt gesteld werd, had men in den landbouw over
concrete gegevens betreffende de bedrijfsresultaten, aan boekhoudingen ontleend, nog maar in weinig gevallen de beschikking, doch
dit zou nu spoedig anders worden als gevolg van de invoering op
1 Mei 191j van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, waaraan ook
de landbouwers onderworpen waren en waardoor zij zich genoopt
zagen tot een nauwkeurige boekhouding, die voor verschillenden
van hen gevoerd werd door de „Afdeeling Landbouwboekhouding",
eerst van den G.L., sedert 1918 van de G.M.L. (126).
Hierdoor werden nu van lieverlede omtrent de bedrijfsuitkomsten
van een aantal bedrijven gegevens verkregen, waarmede in beginsel
de mogelijkheid ontstond deze ten algemeenen nutte, zoowel voor
„bedrijfsvergelijking" als ter voorlichting omtrent den economischen
toestand van het landbouwbedrijf, te gebruiken, indien zij systematisch werden gerangschikt en gepubliceerd op een wijze als bijvoorbeeld reeds sedert jaren door het bekende Schweizerische Bauernsekretariat te Brugg geschiedde (127).
Teneinde nu te onderzoeken of deze mogelijkheid hier inderdaad
aanwezig mocht worden geacht, werd vraagpunt 1921-1 in behandeling gegeven, de vraag inhoudende of het mogelijk en wenschelijk
was de gegevens der private boekhoudingen betreffende het landbouwbedrijf meer dan tot dusver dienstbaar te maken aan het algemeen belang.
3. Beschrijving enStatistiek
De veranderingen, die zich omstreeks het midden der vorige eeuw
in het leven en bedrijf van den landbouwer reeds hadden voltrokken
en zich verder gingen voltrekken, deden het wenschelijk voorkomen
om hetgeen toen van vroegere toestanden nog bekend was, vast te
leggen en daartoe werd nu een vraagpunt in behandeling gegeven
(1856-2), beoogende te vernemen, wat er in de kringen der afdee93

lingen bekend was nopens de veranderingen, die gedurende de laatstverloopen honderd jaren zoowel in het huiselijk leven als in het bedrijf van den landbouwer hadden plaats gegrepen en opmerking verdienden.
Zooals wij reeds eerder opmerkten, werden er na het midden der
vorige eeuw belangrijke verbeteringen op het gebied der landbouwwerktuigen ingevoerd.
Met het doel, dezeverbeterdewerktuigeningangtedoenvinden werdenweltentoonstellingengehouden, waarzijbezichtigd kondenworden.
Hoezeer deze tentoonstellingen ook van beteekenis waren om aldus op nieuwe werktuigen de aandacht te vestigen, zij waren evenwel
ongeschikt, „om die grondige verzekering te geven, dat het veranderde of verbeterde bij het gebruik wezenlijk doelmatig is bevonden en
daarom aan te bevelen is om algemeen te worden ingevoerd".
Daarom werd een enquête in de practijk omtrent de doelmatigheid
in het gebruik van nieuwe of verbeterde werktuigen wenschelijk geacht en hiertoe een vraagpunt in behandeling gegeven (1856-4),
waarbij de afdeelingen werden uitgenoodigd, omstandig te willen
mededeelen, welke werktuigen, zoowel tot uitoefening van den landbouw als van andere takken van nijverheid, in haar ressort in gebruik,
in de laatste jaren verbeteringen enveranderingen hadden ondergaan,
waarin deze bestonden en welke uitkomsten deze in het gebruik hadden opgeleverd, teneinde door een zoodanige nauwkeurige beschrijving en verdere opgave van alles, wat de verbeteringen in een helder
daglicht kon stellen, een algemeene invoering met meer uitzicht op
welslagen doelmatiger te bevorderen dan tot dusver door tentoonstellingen alleen had plaats gevonden.
De belangstelling voor de drainage, die wij reeds opmerkten, kwam
ook in dier voege tot uiting, dat het reeds kort na haar eerste toepassing van belang werd geacht, dat men van tijd tot tijd bekend werd
gemaakt met den voortgang en de uitkomsten daarvan, waartoe door
middel van vraagpunt 1857-1 aan de afdeelingen werd gevraagd,
jaarlijks (128) wel te willen opgeven wat er in dezen binnen haar
kring was verricht.
Aldus zou van den voortgang der drainage een statistisch overzicht
worden verkregen.
Het doel werd slechts onvolkomen bereikt en zoo werd in 1863
daaraan nog eens herinnerd, opdat „over jaar en dag het Hoofdbestuur
(zou) kunnen opmaken, wat sedert de eerst gelegde buis in ons gewest met het draineeren is voorgevallen" (129).
In 1854 was door de Staten dezer Provincie ingesteld een „Commissie voor de Statistieke Beschrijving der Provincie Groningen", die
zou geven „een beschrijving van al hetgeen den tegenwoordigen toestand der provincie Groningen en hare bewoners kenmerkt".
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Hiertoe behoorde ook een „Landbouw-Statistiek", tot de samenstelling waarvan in het voorjaar van 1862 de medewerking werd ingeroepen van een aantal landbouwers en andere kenners van landbouwtoestanden in deze provincie (130).
Hiermede stellig in verband staande en met de bedoeling het welslagen van dezen arbeid der Commissie te ondersteunen en te bevorderen, door de belangstelling voor de landbouwstatistiek op te
wekken, werd nu een vraagpunt in behandeling gegeven (1862-1),
luidende:
„Waarin mag geacht worden het nut eener landbouwstatistiek te
bestaan, om welke redenen wordt zulks over het algemeen nog te
weinig ingezien en door welke middelen zal men meer belangstelling
voor deze zaak, vooral ook bij de landbouwers, kunnen opwekken?"
4. Proefvelden en Proefnemingen
(1) Proefvelden
Onder de middelen, waardoor het G.N.O. zijn doel zou trachten
te bevorderen, was in het oorspronkelijke reglement (van 1837) aangegeven : „het nemen van proeven onder de leiding en het toeverzigt
des Genootschaps en voor rekening van hetzelve".
Ter uitvoering van deze bepaling werden in 1838 een Centrale
Commissie en een zestal Districts-Commissiën in het leven geroepen,
die gedurende drie jaren werkzaam bleven, doch toen werden opgeheven.
Dit geschiedde niet uit miskenning van haar beteekenis, doch hield
verband met het streven tot decentralisatie der werkzaamheden van
het Genootschap, tot uiting komende in de vorming van „vereenigingen van leden", die later als „afdeelingen" werden geconsolideerd (131).
Hoewel het G.N.O. aldus de zorg voor de proefnemingen vooreerst aan deze organen wenschte over te laten, gaf het eenaantal jaren
later toch een vraagpunt in behandeling (1854.-3), waarin de vraag
gesteld werd, of het wenschelijk werd geacht, dat vanwege het Genootschap in de omgeving van Onderdendam proeven werden genomen met de aanwending van ier op grasland.
Het vraagpunt werd echter niet beantwoord.
Het zou nu ruim een kwarteeuw duren, vóór het Genootschap
(inmiddels het G.N.G.) zich weer met het proefveldwezen zou bezig
houden en wel eerst, nadat het gebruik van kunstmest ingang had
gevonden en de landbouwwetenschap verder tot ontwikkeling was
gekomen.
Toen namelijk de pogingen tot het verkrijgen in de provincie Groningen van een proefstation voor den landbouw (aangewend als ge95

volg van de behandeling van vraagpunt 1878-1) niet tot het gewenschte resultaat bleken teleiden, besloot het Hoofdbestuur vanhet G.N.G.
(in 1881) om van zijnentwege proefvelden te doenaanleggen, waartoe
een commissie in het leven werd geroepen, welker leden zelf de
proeven namen (132).
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Deze werkwijze werd in 1889 veranderd, toen de proefvelden
(voortaan door Rijk en Provincie gesubsidieerd) op grootere schaal
werden aangelegd bij daartoe aangewezen „proefnemers" en gesteld
onder een Commissie van Toezicht.
Dit duurde tot 1893, toen het G.N.G. van de zorg voor de „gesubsidieerde proefvelden" werd ontheven en deze werden gesteld
onder leiding van een door den Minister van Binnenlandsche
Zaken (waaronder „Landbouw" toen ressorteerde) aangewezen deskundige : eerst gedurende korten tijd de Directeur van het Rijkslandbouwproefstation, weldra de toen opgetreden Rijkslandbouwleeraar voor Groningen, bijgestaan door een Commissie van Toezicht,
aangewezen door Gedeputeerde Staten.
De rechtstreeksche bemoeiingen van het G.N.G. met het proefveldwezen waren hiermede geëindigd, doch de verdere ontwikkeling
ervan bleef het met belangstelling volgen (133).
Een uiting daarvan vormt het vraagpunt, door de G.M.L.N. in behandeling gegeven (1913-2), inhoudende de vraag, wat er gedaan kon
worden, om de vertrouwbaarheid der gesubsidieerde landbouwproefvelden te verhoogen.
Een twintigjarige ervaring met deze proefvelden, volgens het in
1893 ingevoerde stelsel, hadwel geleerd, dat herhaaldelijk een proefveld aanleiding gaf tot het vermoeden, dat storende invloeden waren
opgetreden, dan wel dat de proefnemer onvoldoende doordrongen
was van het besef, dat groote zorg en nauwkeurigheid vereischt zijn
voor het verkrijgen vanbetrouwbare uitkomsten, zoodat er reden was
voor de vraag, of het stelsel en de toepassing niet konden worden geperfectionneerd.
Dit te vernemen was nu de strekking van het gestelde vraagpunt.
(2) Proefnemingen
Hadden deproefvelden betrekkingopdenakkerbouw, toenzijenkele
jaren aandengangwaren, werd devraaggesteld ofhet geen aanbeveling
verdiende, daarnaast ook proeven te nemen op hetgebiedvandeveeteelt, zooalstot uitdrukking kwam invraagpunt 1886-4, luidende:
„Sedert eenige jaren worden in deze provincie vergelijkende proeven genomen op het gebied van den akkerbouw.
Zou het, nu op meerdere plaatsen in deze provincie veebascules
zijn geplaatst, ook wenschelijk zijn, vergelijkende proeven te nemen
met het voederen van vee?
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Op welke wijze zouden die proeven het best zijn uit te voeren en
welke middelen bestaan er, daartoe aan te moedigen?"
Tot dusver werd de invloed en de beteekenis der verschillende
voedermiddelen en voederwijzen alleen in de practijk door schatting
op het oog beoordeeld en dit werd niet als voldoende betrouwbaar
geacht. Daarom diende te worden overwogen of niet verschillende
vragen, die zich met betrekking tot de veevoeding voordeden, door
het nemen van opzettelijke proeven, waarbij de resultaten door weging van het vee werden vastgesteld, tot oplossing konden worden
gebracht.
$. Tentoonstellings- en Keuringswezen
( i ) Stierenkeuringen
„In het afgeloopen jaar heeft het Bestuur de aandacht bijzonder gevestigd op de in dit gewest steeds meer toenemende zorg voor den
akkerbouw, waardoor de veeteelt, vroeger de eenige bron van bestaan voor den landman, geheel ten achter gesteld wordt, ja dreigt
verdrongen te zullen worden, terwijl toch altijd, ook voor den bouwman, de instandhouding van den veestapel hoogst belangrijk mag genoemd worden."
Aldus de secretaris van het G.N.O., Mr A. J. van Royen, in zijn
jaarverslag, uitgebracht in 1841 (134).
Enopgrond van deze overwegingen had het Bestuur vanhet G.N.O.
nu gemeend, als middel tot verbetering van den veestapel, bij wijze
van proef, een keuring te moeten uitschrijven van springstieren,
welke op 8Mei 1841 te Onderdendam werd gehouden.
In volgende jaren werd het aantal keuringsplaatsen uitgebreid, terwijl van 1845 af, nadat hiervoor een Provinciaal subsidie was verkregen, bovendien een centrale keuring te Groningen werd gehouden.
Tot deze keuringen werden alleen tweejarige en oudere stieren
toegelaten, tegen welke regeling allengs in den boezem van het
G.N.O. bezwaren tot uiting kwamen. Als gevolg daarvan werden nu
tot de keuringen van 185-3, bij wijze van proef, ook enterstieren toegelaten en eveneens tot die van het volgend jaar.
Het Bestuur echter, „aarzelendedaartoedefinitievelijk te besluiten",
wenschte nu eerst het gevoelen der afdeelingen te vernemen omtrent :
a. hetgeen de ondervinding, zoo in den omtrek der afdeeling als
elders, zoo binnen als buiten ons vaderland, geleerd had ten opzichte
van de gevolgen van den meerderen of minderen ouderdom van den
springstier op de deugdelijkheid van het ras der runderen ;
b. den regel, die men van oordeel was, dat voor het vervolg bij de
keuring van springstieren behoorde gevolgd te worden.
Daartoe werd vraagpunt 18££-1, deze vragen inhoudende, in behandeling gegeven.
7
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De stierenkeuringen vanwege het G.N.O. zouden de behandeling
van dit vraagpunt echter maar nauwelijks overleven : toen in 1857 het
Provinciaal subsidie wegviel, achtte het G.N.O. de voortzetting
ervan alleen op eigen kosten te bezwaarlijk en werden zij nadien niet
meer gehouden.
Wel werden toen door verschillende afdeelingen locale keuringen
georganiseerd, doch daarbij was de mogelijkheid tot onderlinge vergelijking uiteraard gering.
Met het weer toenemen van de belangstelling voor de rundveefokkerij, die in de jaren zeventig der vorige eeuw tot uiting kwam,
werd opnieuw de wenschelijkheid van het houden eener centrale
stierenkeuring in overweging genomen, waartoe in de algemeene
vergadering van het G.N.G. van 1882 een vraagpunt, daarop betrekking hebbende, werd ingediend.
In de toelichting werd opgemerkt, dat de locale keuringen wel
gunstig op de verbetering van het vee werkten, doch dat het wenschelijk moest worden geacht, dat bovendien een centrale keuring werd
gehouden, zooals vroeger het geval was.
Het Genootschap was thans, naar de steller meende, financieel
krachtig genoeg om zoodanige keuring te organiseeren.
Bij de bespreking van het vraagpunt bleek, dat verzending naar de
afdeelingen niet noodig werd geoordeeld, daar algemeen de overtuiging heerschte van de wenschelijkheid en de mogelijkheid tot het
houden van een centrale stierenkeuring vanwege het G.N.G.
Het volgend jaar werd dan ook wederom een centrale stierenkeuring te Groningen gehouden en sedertdien voortgezet.
Echter reeds na enkele jaren rezen er tegen de inrichting daarvan
bezwaren, met name dat er te ongelijksoortige dieren met elkaar
werden vergeleken en dat te weinig rekening werd gehouden met de
eischen, die in de verschillende deelen der provincie aan het vee
werden gesteld, zoodat betwijfeld werd of de 200 à 2jo gulden, die
door het G.N.G. telkenjare ten behoeve van deze keuring werden
uitgegeven, wel goed waren besteed.
Als gevolg van deze opvattingen werd nu de vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1889—4, of het wenschelijk was, dat de centrale
stierenkeuring werd afgeschaft.
Een wel zeer radicale oplossing van de ertegen gevoelde bezwaren,
zou men denken.
(2) Tentoonstelling en beproeving van landbouwwerktuigen
Bij den vooruitgang van denlandbouw in het laatst der vorige eeuw,
door wetenschap en voorlichting bevorderd, bleef de voorziening
met doelmatige werktuigen ten achter, mede doordat de landbouwer
hiertelandedaaromtrent geen voldoende voorlichting kon verkrijgen.
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Dit gaf nu aanleiding tot een vraagpunt (i 899-1), met de bedoeling
aldus te vernemen, op welke wijze in dit gemis aan voorlichting zou
kunnen worden voorzien en daarbij dan tevens steun te verleenen
aan de ontwikkeling van de ambachtsnijverheid ten plattelande.
Gedacht werd aan instellingen als de proefstations voor landbouwwerktuigen, die reeds in Duitschland werden aangetroffen, en aan de
„Maschinenprüfungen", die daar reeds sedert 1887 vanwege de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft werden gehouden (13^).
Een tiental jaren later werd hieraan opnieuw een vraagpunt gewijd
(1909-1), nu inhoudende de vraag, ofhet wenschelijk waspogingen in
het werk te stellen om te komen tot een provinciale of nationale
tentoonstelling van landbouw- en zuivelbereidingswerktuigen, waaraan verbonden een bureau van onderzoek en verkoop.
In de toelichting werd gezegd, dat, nu de vraag naar en evenzeer
het aanbod van landbouwwerktuigen en machines hand over hand
toenam en deze hoogstwaarschijnlijk meer en meer van speciaal er
voor ingerichte fabrieken zouden worden betrokken, het van groot
gewicht was, connectie te krijgen met een aantal van de meest solide
fabrikanten, wier fabrikaten naast elkaar stelselmatig zouden kunnen
worden geëxposeerd, terwijl voortdurend practische vergelijkingen
tusschen de verschillende fabrikaten, die moeilijk individueel uitgeoefend konden worden, door een aan de permanente tentoonstelling
verbonden bureau voor onderzoek zouden kunnen worden verricht.
Bovendien werd verwacht, dat zulk een bureau, stond het eenmaal
als een goede afnemer bekend, belangrijke reducties op den prijs
zou kunnen bedingen, welke dan door toepassing van het beginsel
der coöperatie, aan de gebruikers ten goede zouden kunnen komen,
terwijl zij nu meestal door agenten werden genoten.
Na de indiening van het vraagpunt bleek, dat ook de pas opgerichte
Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging, alsmede het
„Centraal Bureau" zich met dit onderwerp bezig hielden.

V. HANDEL EN MARKTWEZEN

1. Handelsvoorwaarden en -gebruiken
Met het toenemen van de beteekenis van den graanbouw werd in
de jaren zestig der vorige eeuw in de kringen van het G.N.O. bijzondere aandacht geschonken aande Groninger Korenbeurs ende daar
heerschende gebruiken, met name ten aanzienvanhet meten en wegen.
Zoo wendde in 1862 het Hoofdbestuur van het G.N.O. zich
met een adres tot den Raad der Stad Groningen, daarin verzoekende het wegen van granen met de tot dien tijd gebruikelijke
kleine of halfkops korenschaal te willen afschaffen en daarvoor in de
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plaats te stellen het wegen met de groote of mudde korenschaal (136).
Aanhet verzoek werd inzooverre voldaan, datgelegenheden werden
ingericht om de weging op de groote schaal te kunnen doen plaats
vinden, doch algemeen vond deze wijze van wegen toen echter noç
geen toepassing.
Daarom werd getracht, door middel van een vraagpunt (1864-2),
nog eens het gevoelen der afdeelingen te vernemen over de doelmatigste middelen om bij het afleveren van granen, verkocht aan de
Groninger Beurs, de invoering van het wegen op de groote schaal te
bevorderen.
In het jaar 1889 deden zich in de provincie Groningen moeilijkheden voor met betrekking tot de aflevering van het in voorkoop
verkochte vlas, waarvan de qualiteit tengevolge van ongunstig weer
tijdens den oogst veel had geleden, terwijl de prijzen tegen den winter
belangrijk gingen dalen.
Het scheen nu, dat de Belgische en Fransche vlaskoopers waren
overeengekomen om het in voorkoop gekochte vlas niet anders te
ontvangen dan tegen een aanzienlijke korting op den overeengekomen
koopprijs.
Dit bracht in de vlasverbouwende streken de gemoederen in beweging en deed daar de belanghebbenden zinnen op middelen tot
verweer en tot voorkoming van dit euvel voor het vervolg.
Een en ander gaf nu het G.N.G. aanleidingtot een vraagpunt hieromtrent, doch van ruimere strekking, aangezien ook bij andere
producten dan vlas, bijv. stroo, alsmede bij vee, termijnhandel wel
voorkwam en daar evenmin steeds tot tevredenheid der landbouwers
leidde, luidende dit vraagpunt (1890-2):
„Het verkoopen van landbouwproducten en vee op een lateren
termijn van levering geeft dikwijls aanleiding tot teleurstelling, miszetting en misbruiken.
Welke middelen staan den landbouwer ten dienste deze nadeelen
en misbruiken op te heffen?"
Met het toenemen van den verbouw van aardappelen in de Veenkoloniën, bestemd voor verwerking in de aardappelmeelfabrieken,
deed zich meer en meer het bezwaar gevoelen, dat de betaling dezer
aardappelen door de fabrikanten geschiedde uitsluitend naar hoeveelheid, zonder rekening te houden met het zetmeelgehalte, dat bij de
verschillende soorten en ook bij dezelfde soorten, verbouwd op verschillenden grond, nogal uiteen kon loopen, terwijl toch het zetmeel
het bestanddeel was, waaraan de aardappelen hun waarde voor den
fabrikant ontleenden. Wel werd er eenig prijsverschil tusschen de
soorten gemaakt, doch dit was een ruwe onderscheiding, die geenszins bevredigde.
Zoo ontstond in de Veenkoloniën een streven om in de wijze van
100

betaling der fabrieksaardappelen verbetering te brengen, tot uiting
komende in de bespreking ter algemeene vergadering van den
Veenkolonialen Landbouwbond van 28 Mei 1891 van de vraag:
„Op welke wijze kan het zetmeelgehalte der aardappels vermeerderd worden en zou het dan niet wenschelijk zijn de aardappels op
zetmeelgehalte te verkoopen?" (137).
Voor dit „zetmeelvraagstuk", dat hiermede openlijk aande orde was
gesteld, hadden de veenkoloniale landbouwers groote belangstelling.
Aangezien ook in het ressort van het G.N.G. toen nog enkele
veenkoloniale afdeelingen voorkwamen (die met verlies van leden te
kampen hadden en zelfs dreigden af te vallen), terwijl bovendien in
het gebied van enkele andere afdeelingen veenkoloniale en soortgelijke gronden werden aangetroffen, is het niet verwonderlijk, dat
het voor de fabrieksaardappelverbouwers zoo brandende „zetmeelvraagstuk" door het G.N.G. aanstonds tot een vraagpunt werd gemaakt (1891-3), luidende dit:
„Is de verkoop van aardappelen naar het meelgehalte wenschelijk
en zoo ja, op welke wijze kan het best de waarde naar de procenten
meelgehalte worden bepaald?"
Toen dit vraagpunt in de algemeene vergadering van het G.N.G.
van 30 Juni 1891 aan de orde werd gesteld, liep echter een groot
deel der aanwezigen de zaal uit, waaruit kon blijken dat de belangstelling hiervoor in dezen kring, anders dan in de Veenkoloniën,
toch niet groot was.
Niettemin werd het vraagpunt naar de afdeelingen verzonden.
Toen in de Veenkoloniën in het laatst der vorige eeuw zich het
streven openbaarde tot de oprichting vancoöperatieve aardappelmeelfabrieken te komen, reageerde daarop in 1897één der aardappelmeelfabrikanten (de Firma Scholten) met het aanbieden vande gelegenheid
om aan haar de aardappelen (naar meelgehalte) volgens een participatie-stelsel te verkoopen, terwijl in 1901 ook deoverige fabrikanten
dit stelsel gingen invoeren (138).
Ook de Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek (in 1896
als commercieele onderneming tot stand gekomen, nadat tevoren
aangewende pogingen tot oprichting van een coöperatieve fabriek
waren mislukt) voerde aanstonds een participatie-contract voor de
levering van suikerbieten in (139).
Nadat aldus met de toepassing van dit stelsel, zoowel in de aardappelmeel- alsindebeetwortelsuikerindustrie, gedurende eenigen tijd
ervaring was opgedaan, werd nu door de G.M.L.N. getracht, door
middelvan een vraagpunt (1902-3), het gevoelen te vernemen over de
wenschelijkheid vanhetparticipatiestelselbijdeleveringvanlandbouwproducten aan industrieele ondernemingen enover dealgemeene voorwaarden waaraan het, bij gunstige beoordeeling, zoumoeten voldoen.

2. Marktwezen
Vanouds is Dinsdag de marktdag voor Groningen, zoowel voor den
graanhandel als voor den veehandel.
Daarnaast werd ook op Vrijdag markt gehouden, doch deze was
van minder beteekenis.
De teruggang in beteekenis van de markt op Vrijdag (zoowel de
veemarkt als de graanmarkt), terwijl die op Dinsdag leed aan overstelpende drukte, gaf in 1874 de Kamer van Koophandel te Groningen aanleiding tot het overwegen van de vraag, of de markt op
Vrijdag niet naar een meer geschikten dag kon worden verschoven.
In de kringen van het G.N.O. werd het nu wenschelijk geacht,
deze vraag ook dââr te overwegen, aangezien hierbij evenzeer de
belangen van den landbouw als die van den handel betrokken waren.
Aldus werd vraagpunt 1874-2 in behandeling gegeven, waarin gevraagd werd of het wenschelijk werd geacht voor de belangen van
landbouw en handel, dat de Vrijdagmarkt te Groningen, die het
grootste gedeelte van het jaar zeer weinig te beteekenen had, en indien dit zoo voortging, wellicht binnen korten tijd feitelijk zou ophouden te bestaan, naar een anderen dag werd verplaatst en zoo ja,
naar welken.
Zooals wij eerder reeds zagen, werd bij het streven, de moeilijkheden te overwinnen, die de Landbouwcrisis der jaren tachtig had
veroorzaakt, ook aandacht geschonken aande mogelijkheid, tuinbouw
en ooftteelt in de landbouwbedrijven uit te oefenen, ter overweging
waarvan een vraagpunt (1884-1) in behandeling werd gegeven (140).
Inderdaad vonden nadien in sommige streken, met daartoe geschikten bodem, verschillende tuinbouwgewassen ingang, maar nu
deed zich het bezwaar gevoelen van het ontbreken van een behoorlijk
ingerichte markt voor de geteelde producten.
Veelal zond de landbouwer zijn groenten e.d. met den beurtschipper of den bode naar de stad Groningen om ze door dezen aan
den man te doen brengen. Daar er eigenlijk gezegd geen markt was
en er bijgevolg ook geen kooplieden waren, behoefde het niet te
verwonderen, dat deze wijze van doen in den regel den boer niet
beviel en evenmin zijn schipper of bode.
Bovendien leed ook de eigenlijke tuinbouw, die zich terzelfdertijd
ging uitbreiden, aan het ontbreken van een goede marktgelegenheid
voor zijn producten.
Teneinde nu te onderzoeken of in dezen geen verbetering zou kunnen worden verkregen, werd een vraagpunt in behandeling gegeven
(1901-1), luidende:
„Is het instellen van een markt voor tuinbouwproducten, het oprichten van een veilingsgebouw of het in het leven roepen van een
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vruchtenmarkt te Groningen wenschelijk en zoo ja, wat kan de
Maatschappij doen om een en ander te bevorderen?"
Zooals wij hiervóór reeds zagen, werd in het begin dezer eeuw een
vraagpunt betreffende de meest doelmatige wijze van verkoop door
den landbouwer van zijn granen, zaden en peulvruchten in behandeling gegeven (141).
Kort na het einde van den eersten wereldoorlog, toen verwacht
kon worden, dat de graanhandel, die gedurende dien oorlog geheel
aan banden was gelegd, zijn vrijheid spoedig terug zou krijgen, werd
opnieuw een vraagpunt van vrijwel gelijke strekking in behandeling
gegeven (1919-1), luidende dit thans:
„Is het gewenscht, dat de graanhandel, in deze provincie in andere
banen wordt geleid?
o

Zoo ja, wat kan er van landbouwerszijde worden gedaan om de
hooge transportkosten naar en door de stad Groningen te verminderen?"
Lag in het eerste geval het accent op de keuze door den landbouwer individueel van de beste der verschillende gelegenheden tot
verkoop van zijn producten en in het tweede op het treffen van maatregelen door de landbouwers gezamenlijk tot verbetering van bestaande markttoestanden, beide beoogden zij hetzelfde doel, namelijk:
voor de onderhavige te verkoopen producten de beste marktgelegenheid te vinden of te verkrijgen.
De naaste aanleiding tot het stellen van het laatste vraagpunt was
vooral gelegen in de omstandigheid, dat in de voorafgaande jaren de
onkosten, vallende op het vervoer van de granen, zaden en peulvruchten van de boerderijen per schip naar en per as door de stad, „op
schrikbarende wijze" waren gestegen.
Het gevaar werd nu geducht, dat in de toekomst ernstige conflicten
betreffende de regeling van de thans zoo hooge tarieven en loonen der
schippers, voerlieden en transportarbeiders, zouden kunnen uitbreken
en het was met het oog hierop de vraag, of niet een reorganisatie van
den graanhandel noodzakelijk was geworden om daaraan het hoofd
te kunnen bieden.
Gedacht werd bijvoorbeeld aan het stichten van locale markten,
het bouwen van pakhuizen op verschillende gunstig gelegen plaatsen
in de provincie, alsook aan moderniseering van het transportwezen,
waartoe bij de vereeniging „De Beurs" reeds plannen in overweging
waren.
De urgentie en debeteekenis vandit vraagpuntworden nog geaccentueerd door het besluit, genomen naast dat tot verzending ervan naar
de aangesloten vereenigingen, tevens over het in het vraagpunt
belichaamde vraagstuk ter algemeenevergadering een inleiding te doen
houden, teneinde reeds aanstonds tot verbeteringen te komen (142).
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3. Afzet enUitvoer
In het laatst der vorige eeuw werd door deskundigen achteruitgang
geconstateerd in het gehalte van onzen rundveestapel, zooals bijvoorbeeld aan het licht was getreden op de in 1893 te Winschoten, ter
gelegenheid van het toen daar plaats vindende XXXXVe Nederlandsch
Landhuishoudkundig Congres, gehouden tentoonstelling.
Deze achteruitgang werd geweten aan onvoldoende zorg voor een
rationeele fokkerij, doch het gevolg daarvan was een vermindering
van den uitvoer van ons rundvee naar het buitenland, tevoren een
voordeelige zaak.
Deze beschouwingen leidden nu tot het stellen van een vraagpunt
(1894-1), luidende:
„In sommige deelen der provincie is de veefokkerij in de laatste
jaren niet vooruitgegaan en wordt tengevolge daarvan in die streken
minder vee verkocht voor uitvoer naar het buitenland.
Wat zijn daarvan de redenen en welke middelen kunnen worden
aangewend om dien uitvoerhandel weder te doen toenemen en daardoor de geldelijke uitkomsten van de veefokkerij te verbeteren?"
Bij het streven der landbouwers tot het verkrijgen van zoo goed
mogelijke prijzen voor hun producten had aan het begin dezer eeuw
de toepassing van het beginsel der coöperatie bij enkele, met name
melk en fabrieksaardappelen, reeds gunstige resultaten opgeleverd,
terwijl bij suikerbieten het stelsel der participatie bevredigend werkte.
Daarnaast waren er andere producten, die niet als de genoemde
bestemd waren voor industrieele verwerking, doch meer als
handelsartikelen waren te beschouwen, waarvan de afzet niet altijd
tot tevredenheid aanleiding gaf.
Teneinde nu hiervoor tot verbetering van den toestand te komen,
werd een vraagpunt in behandeling gegeven (1903-1), inhoudende
de vraag, of het instellen van een bureau van advies, ter voorlichting
van de landbouwers bij den afzet van hunne producten, wenschelijk
was en zoo ja, wat dan de Maatschappij kon doen om de instelling
daarvan te bevorderen.
VI. LANDBOUWINDUSTRIE

1. In het algemeen
„Welke fabrieken, die landbouwproducten tot grondstof behoeven,
zullen, met uitzicht op voordeel, nog in ons gewest kunnen worden
opgericht?"
Aldus luidde vraagpunt 1856-3, waarvan geen toelichting overgeleverd is en ook anderszins niet blijkt, wat in het bijzonder tot het
stellen ervan aanleiding heeft gegeven.
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Wellicht zal dit vraagpunt het best kunnen worden gezien in het
licht van het algemeene streven tot „verbetering" van den landbouw,
dat hier toen viel waar te nemen en waarvan ook verschillende andere
vraagpunten getuigen.
Een tiental jaren later werd nogmaals een vraagpunt van ongeveer
gelijke strekking in behandeling gegeven (1867-2), nu luidende:
„In de onderscheidene gedeelten dezer provincie liggen vele gronden, bijzonder geschikt de grondstoffen te leveren voor verschillende
soorten van fabrieken (beetwortelsuikerfabrieken enz.) ; voor andere
zijn de grondstoffen hier in overvloed aanwezig (fabrieken voor machinale vlasbewerking, het vervaardigen van stroopapier, meel enz.);
is het nu ook wenschelijk en uitvoerbaar, dat men zich in deze provincie meer toelegge op de fabriekmatige bewerking dezer grondstoffen?"
Gedacht werd hierbij aan elders gevestigde fabrieken, die van
hier haar grondstoffen betrokken, welke hooger zouden kunnen worden betaald, indien zij in de streek, waar zij werden voortgebracht,
ook zouden kunnen worden verwerkt.
Zoo kocht een te Kampen bestaande stroopapierfabriek hier veel
stroo, dat met hooge kosten in verhouding tot de waarde van deze
grondstof, daarheen moest worden vervoerd.
Tarwe werd in groote hoeveelheden aan de beurs te Groningen gekocht voor meelfabrieken elders in het land, die alle hier een agent
hadden, om een groot deel van het uit deze tarwe vervaardigde meel
weer aan bakkers in deze provincie te verkoopen.
Ook de machinale bewerking van het in dit gewest verbouwde
vlas zou hier wellicht met voordeel kunnen geschieden.
Waarschijnlijk zou de verbouw van suikerbieten, waarmede (voor
het eerst sedert den Napoleontischen tijd) juist weer proeven werden
genomen onder het ressort der Noorderafdeeling, ook hier groote
voordeden kunnen opleveren, wanneer er slechts fabrieken waren
gevestigd om dezegrondstof te verwerken. Nu moesten de te verwachten suikerbieten met groote kosten naar Overijsel worden vervoerd,
waar de naastbijzijnde fabriek was gevestigd.
Dit waren de overwegingen voor het stellen van dit vraagpunt,
waaruit zijn strekking blijkt, om door industrieele verwerking in
eigen gewest van hier verbouwde grondstoffen tot betere prijzen
daarvoor ten bate van de verbouwers te komen.
2. Zuivelheieiding
„Het Hoofdbestuur heeft in het bijzonder zijn aandacht gewijd aan
de buitengewoon voordeelige uitkomsten van de veeteelt in de laatste
jaren, te meer daar de omstandigheden van dien aard zijn, dat niet

onwaarschijnlijk deze tak van nijverheid op den duur meer regelmatig en meer zeker goede winsten zal opleveren dan de graanbouw,
omdat bij detoenemende welvaart van westelijk Europa de vraag naar
vleesch, boter en kaas enz. eer zal toe- dan afnemen, terwijl bij vermeerderde voortbrenging niet zoo zeer het aanbod zal toenemen, als
dit bijandere voedingsmiddelen magworden verwacht, omdatvan gene
het transport bijmeer verwijderde landengroot bezwaar ontmoet."
Aldus de secretaris van het G.N.O., J. Schilthuis U.Gzn., in zijn
jaarverslag over 1872/73 (143).
In het licht van dezen gedachtengang kunnen wij nu een tweetal
vraagpunten zien, die kort tevoren aan de zuivelbereiding werden
gewijd.
In het eerste (1868-2) werd de vraag gesteld, of het geen aanbeveling zou verdienen, dat men zich in deze provincie meer ging toeleggen op de kaasbereiding voor den handel.
Tot dusver had de kaasbereiding hier weinig te beteekenen en geschiedde zij vrijwel alleen voor eigen gebruik.
De goede resultaten van de kaasbereiding elders (tot uiting komende in hooge koop- en pachtprijzen voor de landerijen in streken,
waar kaas werd gemaakt) en de gunstige uitslag van een door den steller, den Heer C. Reinders, voor zichzelf genomen proef met kaasbereiding, gaven echter tot dit vraagpunt aanleiding.
Werd bij dit vraagpunt gedacht aan kaasbereiding op de boerderij,
in het tweede (1871-2), eveneens op de kaasbereiding betrekking
hebbende, werd evenwel gevraagd, of het mogelijk en wenschelijk
was, dat in deze provincie kaasfabrieken werden opgericht, zooals in
het buitenland vele en hier te lande reeds enkele bestonden.
Laatstbedoelde fabrieken waren in hetzelfde jaar, als eerste hier te
lande, in Noord-Holland inwerking gebracht, zoodat het vraagpunt de
ontwikkeling in dezen dus wel op den voet volgde (144).
De gunstige vooruitzichten voor veeteelt en zuivelbereiding, die
in 1873 de Heer J. Schilthuis U.Gzn meende te kunnen waarnemen,
gingen niet geheel in vervulling; tegen het einde der jaren zeventig
waren zij althans verdwenen.
Want toen werd een vraagpunt in behandeling gegeven (1879-4),
waarin gevraagd werd naar de oorzaken van de heerschende lage prijzen van boter en kaas en naar de kansen op verbetering daarvan.
„Is het niet raadzaam - zoo werd verder gevraagd - , zich in deze
provincie meer toe te leggen op de vervaardiging van eerste kwaliteit
van boter, wellicht ook van kaas?"
In deze lage prijzen teekende zich eenerzijds reeds af, dat de het
vorige jaar ingetreden Landbouwcrisis (die eerst vooral een graancrisis was) zich weldra ook tot de producten van veeteelt en zuivelbereiding zou gaan uitstrekken.
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Doch anderzijds waren de lage prijzen toch vooral ook een gevolg
van achterlijkheid in de zuivelbereiding hier, in vergelijking met het
buitenland en de daardoor hier mindere kwaliteitder zuivelproducten.
Deze omstandigheid had het vorige jaar de Friesche Maatschappij
van Landbouw reeds aanleiding gegeven een commissie naar Denemarken en Zweden af te vaardigen, teneinde de zuivelbereiding daar
te onderzoeken en voorstellen te doen tot verbetering hier (14^).
Het rapport dezer commissie had ook in Groningen de aandacht
getrokken en dit was mede van invloed geweest op het stellen van het
vraagpunt.
Trouwens, over het onderwerp waren meer pennen in beweging
gebracht, waardoor het wel in het centrum der belangstelling in landbouwkringen was geplaatst (146).
Bij de beantwoording van dit vraagpunt werd in enkele rapporten
alsmiddel tot verbetering aangewezenhetstichtenvan zuivelfabrieken,
hetwelk ook elders werd aanbevolen (147).
Enkele jaren later, in 1884, kwam inderdaad hier een zuivelfabriek
tot stand en wel op initiatief van de Afdeeling Beerta van het G.N.G.,
welke werd gevestigd te Winschoten (148).
Uit denzelfden kring werd tegelijkertijd een vraagpunt ingediend,
dat ook in behandeling werd gegeven (1884-2), luidende:
„Hebben fabrieken voor de bereiding van zuivelproducten in deze
provincie een toekomst?
Zoo ja, kan het Genootschap iets doen om het oprichten daarvan
te bevorderen?"
Zoo zien wij in dit viertal vraagpunten, waarvan het eerste (1868-2)
gesteld werd, toen de zuivelbereiding hier nog geheel op de boerderij
plaats vond, en het laatste (1884-2) toen de eerste zuivelfabriek hier
juist was tot stand gekomen, de denkbeelden zich ontwikkelen met
betrekking tot den overgang van het eene naar het andere stelsel.
3. Vlasbewerking
De gunstige uitkomsten die de vlasteelt in de jaren zestig van de
vorige eeuw opleverde, tengevolge waarvan deze teelt zich hier toen
belangrijk uitbreidde, deden tegelijkertijd voor dit gewas een levendige belangstelling ontstaan.
Eén uiting daarvan zagen wij reeds in vraagpunt 1868-1 over de uitkomsten vande vlasteelt invergelijking met die vanhet koolzaad (149).
Een andere was het terzelfdertijd bij de Commissarissen van de
Groninger Korenbeurs gerijpte plan, die instelling ook dienstbaar
te maken aan den vlashandel, ter ondersteuning van welk plan dit
college zich wendde tot het Hoofdbestuur van het G.N.O. waarbij
dit instemming bleek te ondervinden ( i j o ) .
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Een derde uiting was vraagpunt 1869-2, waarin op grond van de
van verschillende zijden tot uiting gekomen klachten over slecht
water voor het roten, werd gevraagd, of de ondervinding reeds middelen aan de hand had gedaan om dit gebrek te verminderen en welke
wijze van roten in de gegeven omstandigheden de beste geacht moest
worden.
4. Steenbakkerij
Hoewel niet op de landbouwindustrie in eigenlijken zin (151)
betrekking hebbend, is daarbij toch het best onder te brengen
vraagpunt 1864-5, waarin de vraag gesteld werd, of de hier bestaande steenbakkerijen wel op de hoogte waren van haar tijd en of
elders aangebrachte verbeteringen hier ook toepassing zouden kunnen
vinden.
Met name werd hierbij gedacht aan de toepassing van stoom als
beweegkracht.
Deze belangstelling inde kringen vanhet G.N.O. voor de inrichting
der steenfabrieken vindt wellicht voor een groot deel haar verklaring
in het feit, dat aan verschillende dezer fabrieken ook de fabricage der
hier veel gebruikt wordende draineerbuizen was verbonden, sedert
in 1856 de eerste inrichting daartoe in deze provincie was tot stand
gekomen (152).
Niettemin kwamen over het vraagpunt geen rapporten in.

VII. VERKEERSWEZEN

1. Stoombootverbinding
In 185-1 was op een vergadering der „vereeniging van leden" van
het G.N.O. te Appingedam het oprichten van een handelsstoombootvaart van Delfzijl op Londen ter sprake gebracht, „niet met het doel
om direkt daartoe mede te werken, waartoe hare krachten ontoereikende zijn, maar om, nadat dergelijke oprigting als wenschelijk
zal zijn erkend en aangenomen, het denkbeeld daartoe verder te verspreiden, en — om een woord van den tegenwoordigen tijd te gebruiken—te populariseeren, teneinde indirekt tot het daarstellen daarvan
mede te werken" (153).
Enkele jaren later, in de algemeene vergadering van het G.N.O.
van 1854, werd de vraag gesteld, of er uitzicht bestond, dat zou worden tegemoet gekomen aan de sedert lang gevoelde behoefte om een
stoomboot tusschen Londen en een of ander punt van de provincie
Groningen tot geregeld vervoer van hetgeen aangefokt en gekweekt
werd, in dienst te zien gesteld.
Daarop werd (door den Heer G. Reinders) geantwoord, „dat men
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voortdurend werkzaam is om dat doel te bereiken; dat er meerdere
zwarigheden zijn te overwinnen dan men oppervlakkig zoude meenen,
en dat welligt in het najaar daaromtrent een bepaald antwoord zal te
geven zijn".
Tengevolge dier mededeeling werd vervolgens „in het breede gehandeld over de geschiktheid van den grond in de geheele uitgestrektheid der provincie Groningen, vooral in het noordelijk en middengedeelte, tot aankweeking van al datgene, waaraan behoefte is op de
groote Engelsche markten; gewezen op de voordeden, welke daardoor voor den landbouw zullen ontstaan, en te kennen gegeven, dat
het aan ondersteuning dezerzijds niet zal ontbreken" (i J4).
Een eerste poging daartoe was een vraagpunt, dat aanstonds in behandeling werd gegeven (i84:4-1), luidende:
„Op welke wijze kan de totstandkoming van den geprojecteerden
stoombootdienst van Delfzijl op Londen worden bevorderd?
Welke middelen kunnen tot instandhouding van dezen dienst worden aangewend?
Wat kan ten behoeve van de Londensche markt met voordeel worden aangefokt en gekweekt?"
De goede voornemens van het Bestuur van het G.N.O., met het
in behandeling geven van dit vraagpunt beoogd, vonden in de kringen
der leden echter geen weerklank: er werden geen rapporten over
uitgebracht.
2. Spoorwegen

Met de aanneming door de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
op 17 Augustus i860, van de aanhangige Spoorwegwet (155) werd
het vooruitzicht geopend, dat ook Groningen eerlang spoorwegverbindingen zou krijgen, die hier tot dusver nog ontbraken.
Het zou evenwel nog tot 1 Juni 1866 duren, vóór de eerste verbinding, de lijn Groningen—Leeuwarden, in gebruik werd gesteld,
maar in dien tusschentijd werd uiteraard aan de voorbereiding gewerkt, ook van de verbindingen, die daarna nog tot stand zouden
komen (1^6).
De verwachting, dat ook de provincie Groningen eerlang haar
spoorwegen zou krijgen, die door de aanneming van de Spoorwegwet
in 1860 was gewekt, gaf reeds vóór er een spoorweg in deze provincie
was aangelegd, tot het stellen van een vraagpunt aanleiding (1864-3),
waarin gevraagdwerd, welken invloed de spoorwegen zouden kunnen
uitoefenen op den land- en tuinbouw in deze provincie.
De bedoeling van het stellen van dit vraagpunt was, met de overweging daarvan gereed te zijn, wanneer de spoorwegverbinding er
eenmaal zou zijn, teneinde daarvan dan aanstonds profijt te kunnen
trekken.
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Toen hier inderdaad enkele spoorwegverbindingen waren tot stand
gekomen (Groningen—Leeuwarden, aansluiting gevend op de reeds
bestaande verbinding Leeuwarden-Harlingen, in 1866 en GroningenWinschoten, spoedig doorgetrokken tot Niéuwe-Schans, in 1868),
werd andermaal een vraagpunt aan de spoorwegen gewijd (1868-3),
nu echter betrekking hebbende op de dienstregeling en de vraag inhoudende, of daarbij genoegzaam acht werd geslagen op de behoeften
en belangen van den landbouw.
Blijkbaar was de tijd voor het opdoen van ervaringen te dezer zake
nog te kort geweest om het vraagpunt naar behoren te kunnen beantwoorden: er kwamen althans geen rapporten over binnen.
3. Stoomtramwegen
Hoewel ook de totstandkoming van stoomtramwegen — als eerste
waarvan in 1882 de lijn Scheemda—Midwolda—Finsterwolde—Beerta—
Winschoten werd aangelegd (1£7) - hier aanvankelijk met sympathie
werd begroet (1^8), verminderde deze spoedig, nadat men in depractijk met de exploitatie ervan had kennis gemaakt.
Dit was vooral een gevolg van de omstandigheid, dat de stoomtramwegen niet, als de spoorwegen, werden aangelegd op een eigen afzonderlijke baan, maar langs de bestaande kunstwegen.
Daarvan werden nu groote bezwaren voor den landbouw geducht,
met name werden ongelukken gevreesd tengevolge van het schrikken
der paarden bij het passeeren van een stoomtram.
Weliswaar waren bij Provinciaal Reglement omtrent den aanleg
en de exploitatie van tramwegen voorschriften gegeven (1^9), doch
indien aan deze voorschriften was voldaan, was het rijden van een
stoomtram langs een bestaanden kunstweg geoorloofd. En het was nu
de vraag, of dit met het oog op de belangen van den landbouw geduld
kon worden.
Deze vraag werd daarom aan de afdeelingen ter beantwoording gegeven door middel van vraagpunt 1883-3, luidende:
„Mag de aanleg van stoomtramwegen langs de bestaande kunstwegen gerekend worden in het belang van landbouw en nijverheid te
zijn?"
4. Telefoon
Gedurende een excursie van Groninger boeren naar het Deensche
eiland Seeland in den zomer van 1914 hadden de deelnemers meermalen gelegenheid gehad de groote voordeden te ondervinden, die
een uitgebreid telefoonnet, als daar aanwezig, voor de plattelandssamenleving opleverde.
Eenmaal deze voordeden ondervonden hebbende, kwam daaruit

de vraag naar voren, of ook niet de provincie Groningen, waar de
telefoon ten plattelande nog weinig ingang had gevonden, bij uitbreiding van het net, deze voordeelen zou kunnen genieten.
Weliswaar was in Denemarken het vereenigingsleven, met name
op het gebied der coöperatie, sterker ontwikkeld dan in Groningen,
doch ook hier was uitbreiding daarvan te verwachten, zoodat ingeval de Deensche landbouwer daardoor meer behoefte aan de telefoon
had gevoeld dan de Groninger, voor laatstgenoemde deze omstandigheid zich ook weldra zou doen gevoelen.
Deze overwegingen gaven nu een der deelnemers aan genoemde
excursie (het was de Heer H. D. Louwes) aanleiding tot het indienen
van een vraagpunt, hetwelk door het Hoofdbestuur werd aanvaard
(1916-1), luidende:
„Is het weinige gebruik, dat ten plattelande gemaakt wordt van de
telefoon, te wijten aan de duurte der aansluitingen?
Zoo ja, is het dangewenscht om bij deautoriteiten aante dringen op
lagere tarieven, of is langs andere wegen de uitbreiding van het
telefoonnet te bevorderen?
Zoo ja, langs welke wegen?"
VIII. VERZEKERINGSWEZEN

Hoewel eerder reeds hier en daar beproefd, begonnen vooral in de
jaren tachtig der vorige eeuw stoomdorschmachines in deze provincie
meer algemeen in gebruik te komen (160).
Daarbij kwam nu al spoedig tot uiting, dat het gebruik van een
locomobile, in of nabij de schuur opgesteld, brandgevaar meebracht.
Zoo had zich in 1883teNieuw-Beerta (waartoenjuistvoorhet eerst
stoomdorschmachines inbedrijf waren genomen) (161),het geval voorgedaan, dat eenboerderij door deindeschuuropgesteldelocomobile in
brand was geraakt, waarna de brand op twee naastgelegen boerderijen
was overgeslagen, tengevolge waarvan deze mede waren afgebrand.
Uit den aard der zaak had dit geval nogal indruk gemaakt en de
erbij betrokken brandassurantiemaatschappij had er aanleiding in gevonden, nu in haar voorwaarden van verzekering de bepaling op te
nemen, dat een locomobile tenminste tien meter van de schuur verwijderd moest worden opgesteld.
Deze bepaling werd in de practijk als gelijkstaand met een verbod
tot het gebruik van de stoomdorschmachine en derhalve als een groot
bezwaar gevoeld.
Andere maatschappijen daarentegen maakten zulke beperkende bepalingen niet en ook overigens werd zeer verschillend gedacht over
het brandgevaar, veroorzaakt door een buiten of binnen de schuur
opgestelde locomobile.
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Aldus gaf een en ander aanleiding tot een vraagpunt (1884-3),
waarin de vraag gesteld werd, of het brandgevaar bij gebruik van
stoomdorschmachines zóó groot was te achten, dat verbodsbepalingen
tot het opstellen vanlocomobiles inde schuren gerechtvaardigd waren.
In het begin der jaren tachtig werden in deze provincie enkele
onderlinge veeverzekeringsmaatschappijen opgericht, in verband
waarmede na enkele jaren van ervaring een vraagpunt in behandeling
werd gegeven (188^-2), waarin gevraagd werd, of onderlinge veeverzekeringsfondsen voor den landbouwer nuttig waren te achten en
zoo ja, wat gedaan kon worden om het in het leven roepen ervan te
bevorderen.
De behandeling van dit vraagpunt leidde tot de uitspraak, dat
onderlinge veeverzekeringsfondsen voor den landbouwer met een
eenigszins grooten veestapel van geen nut waren.
Voor den kleinen veehouder verdienden zij echter alle aanbeveling
en om dezen bij de inrichting daarvan te steunen zou het, uit een moreel oogpunt, den plicht van den grooten veehouder geacht kunnen
worden, ook zijn vee te verzekeren.
Ondanks dezeuitspraak- ofmisschienwel inovereenstemming daarmee - hadden een kwarteeuw later deonderlinge veeverzekeringen in
deze provincie nog weinig opgang gemaakt. Wel kwamen er enkele
onderlinge paardenverzekeringen voor, doch van algemeene verspreiding was geen sprake.
Daartegenover was de onderlinge verzekering tegen brand in verschillende deelen der provincie nagenoeg algemeen.
Aangezien inmiddels op verschillend gebied de coöperatie in den
landbouw met succes toepassing had gevonden, kwam nu de gedachte
der onderlinge verzekering opnieuw tot uiting in een vraagpunt
(1912-3), luidende:
„In hoeverre verzekert men zich in de provincie Groningen tegen
brand en sterfte van vee onderling en in hoeverre bij premiemaatschappijen?
Welke zijn de redenen, waarom de laatste vorm wordt gekozen?
Is het wenschelijk, maatregelen te nemen, die het onderling verzekeren kunnen bevorderen en zoo ja, welke?"
Bij de behandeling van het vraagpunt over de werkgeversorganisaties (1920-2) (162) was ook de vraag besproken, of onderlinge verzekering (in het kader dezer organisaties) tegen het risico van zoogenaamden „sabotagebrand" tijdens arbeidsconflicten (voor zoover
door de gewone brandassurantie niet gedekt) aanbevelenswaardig was.
De hieromtrent in de rapporten tot uiting gekomen gevoelens
waren uiteenloopend en een conclusie hierover was niet gesteld.
Indenvolgendenwinter kwam dezevraagechter opnieuw principieel
aan de orde bij een gedachtenwisseling in het Groninger Landbouw112

blad, tusschen de Heeren J. Bs. Westerdijk, voorzitter der Groninger Maatschappij van Landbouw, en H. O. Clevering, secretaris
van den Noorderbond van Werkgevers in het Landbouwbedrijf,
naar aanleiding van een oproep door laatstgenoemde aan alle buitenstaanders (in het betreffende gebied) gericht, om als lid tot deze
organisatie toe te treden (163).
De Heer Westerdijk, hoewel in beginsel voorstander van algemeene organisatie der landbouwers als werkgevers, had persoonlijk
tegen toetreding tot den Noorderbond onoverkomelijke bezwaren,
wegens de bepaling in diens statuten, dat schade, geleden tengevolge
van „sabotagebrand", voorzoover door andere verzekering niet gedekt, tot een zeker maximum zou worden vergoed.
Deze regeling scheen den Heer Westerdijk „allerongelukkigst",
omdat hierdoor de zoo belangrijke brandassurantie in den grond zou
worden bedorven. En daar wenschte hij niet aan mee te doen.
De Heer Clevering daarentegen trachtte de noodzakelijkheid der
gewraakte bepaling aan te toonen, op grond, dat haar ontbreken
verschillende landbouwers van toetreding als lid zou weerhouden of,
lid zijnde, tot uittreding nopen.
Degedachtenwisselingleidde,hoezeerookuitgesponnen,niet tot een
door beidedeelnemersaanvaardeconclusie,hetgeendoordepositie, die
zijinhet vereenigingsleven bekleedden, vanalgemeener beteekeniswas
danhet niet bereiken vanovereenstemming tusschen de betrokkenen.
Het vraagstuk van den sabotagebrand had dus ook nu nog geen bevredigende oplossing gevonden en de werkgeversorganisaties bleven
derhalve geplaatst voor het dilemma, dat zij door handhaving van de
statutaire bepalingen inzake sabotagebrand sommigen van toetreding
als lid zouden weerhouden en door intrekking ervan anderen zouden
verliezen of afstooten.
Misschien zou hier nu een vraagpunt, daaraan gewijd, uitkomst
kunnen brengen en zoo werd door de Noorderafdeeling (door samenstelling en werkgebied nauw aan den Noorderbond verwant) daartoe
zulkeen (iets ruimer gesteld) vraagpunt ingediend, hetwelk werd aanvaard (1922-1), luidende:
„Voldoen de Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappijen tegenwoordig aan de daaraan te stellen eischen?
Zoo niet, hoe kunnen eventueele gebreken van die instellingen verbeterd worden?"
IX. ARBEID EN ARBEIDERS

De rede, welke Dr E. Wichers als voorzitter van het G.N.O. uitsprak ter opening van de algemeene vergadering van 4 Juli 18£0 te
Onderdendam, handelende over „debetrekking tusschen broodheeren
8
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en dienstbaren in het algemeen en ten plattelande in het bijzonder"
(164), vormde - zooals wij reeds zagen (16^) - het uitgangspunt
voor een reeks besluiten van het Bestuur, waaruit tenslotte de verzending naar de „vereenigingen van leden" (afdeelingen) van het eerste
„vraagpunt" (18^2-1) is voortgekomen.
Zij beteekende echter óók het trekken binnen den kring der belangstelling van het G.N.O. van wat men later het „sociale vraagstuk" zou gaan noemen.
De hier aldus tot uiting gekomen belangstelling voor dit vraagstuk
stond echter niet op zichzelf; gelijktijdig viel zij ook elders in den
lande waar te nemen.
Zoo kwam op het IVe Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres,
in 1849 te Utrecht gehouden, een rapport in behandeling, ingezonden
door de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, „nopens den zedelijken
en materieelen toestand der arbeidende en dienstbare bevolking ten
plattelande", met verzoek daaromtrent een onderzoek voor geheel
Nederland te willen instellen en middelen tot verbetering te willen
beramen, waartoe werd besloten (166). Dientengevolge vinden wij
in het verslag van het volgende, in i 8 j o te Leiden gehouden Congres,
hieromtrent rapporten opgenomen uit Noord-Brabant, Drenthe en
Noord-Holland (167) en in dat van het Vie, in 1851 te Goes gehouden
Congres, uit Utrecht en Gelderland (168), terwijl een rapport betreffende Friesland elders werd gepubliceerd (169).
Géén rapport komt hieronder dus voor uit Groningen, hoewel men
daar toch zelfstandig met eenzelfde onderzoek bezig was; immers
er werd naar aanleiding van de rede van Dr Wichers (en misschien
wel mede onder invloed van wat er elders in den lande op dit stuk
gaande was, hierboven vermeld) in 18co door het G.N.O. besloten
tot het instellen van een commissie om rapport uit te brengen over
de vraag:
„Hoedanig is de toestand der dienstbaren bij de bewoners van het
platteland in dit gewest, vooral wat betreft hunne verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling?
Is het noodig of wenschelijk, dat in dezelve verbetering wordt aangebracht?
En zoo ja, welke zijn de geschiktste middelen om daartoe te geraken?" (170).
Zoolang het rapport dezer commissie niet was uitgebracht, meende
het Bestuur van het G.N.O. zich te moeten onthouden van deelneming aan het onderzoek, tot het instellen waarvan op het IVe
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres was besloten en waartoe
ook het G.N.O. was uitgenoodigd (171). En toen dit rapport (ter
algemeene vergadering van het G.N.O. van 26 Juni 18ei) uitgebracht
werd (172), wasjuist tevoren door het (van 11 tot 14 Juni gehouden)
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Vie Congres besloten, deze zaak nu als afgedaan te beschouwen (173).
Vandaar allicht, dat toen vanwege het G.N.O. geen rapport meer
(aan het volgende Congres) werd ingezonden en zoodoende een overzicht van den toestand in Groningen in de reeks, opgenomen in de
verslagen der Congressen, ontbreekt. Het werd echter gedrukt in de
Handelingen van het G.N.O. van 18^1 en completeert aldus toch
deze serie (174).
Wij weten reeds, dat naar aanleiding van de behandeling van dit
rapport in 18^1 aan het Bestuur van het G.N.O. „de last (werd)
opgedragen om tot een punt van gezet onderzoek te maken, wat door
het Genootschap en deszelfs leden ter verbetering van den toestand
der dienstbaren kon worden verricht" (17^).
En wij weten voorts, dat als gevolg van deze opdracht het Bestuur tenslotte zich wendde tot de „vereenigingen van leden" (afdeelingen), met de vraag:
„Wat is er in de gemeenten, waarover de vereenigingen van leden
zich uitstrekken, reeds gedaan en daargesteld tot verbetering van
den toestand der dienstbaren?
Wat zoude daartoe door de bemoeiingen van het Genootschap nog
kunnen en behooren te worden gedaan?" (176).
Met de verzending van deze vraag naar de „vereenigingen van
leden" (afdeelingen) was - wij zagen het reeds - het eerste „vraagpunt" (i8^2-i) geboren, al is men er zich op dat oogenblik niet van
bewust geweest en nog minder daarvan, dat het door zulk een lange
reeks zou worden gevolgd als nadien het geval is geworden.
De antwoorden, die op deze rondvraag binnenkwamen, werden na
overweging door het Bestuur, gesteld in handen van de vertegenwoordigers van het G.N.O. in de „Algemeene Vereeniging tegen het
Pauperisme bij de arbeidende klasse van den minder gegoeden stand"
(177), welke vereeniging den 9Mei 18^1 te Groningen was opgericht
(178) en waarvan het G.N.O. aanstonds lid was geworden (179).
De bedoeling hiervan was, dat deze vereeniging de verdere behartiging van deze „gewigtige aangelegenheid" nu zou overnemen. Echter
met dit voorbehoud, dat het G.N.O. „daarom dezelve niet uit het
oog (zou) verliezen" (180).
Dat gebeurde dan ook geenszins en het „sociale vraagstuk" bleef
in zijn verschillende aspecten bij voortduring de aandacht van het
Genootschap behouden.
Reeds spoedig trok in deze sfeer een verschijnsel de aandacht, dat
zich eerder niet, althans niet op verontrustende wijze, had voorgedaan, het verschijnsel namelijk van de winterwerkloosheid in den
landbouw.
Het optreden van dit verschijnsel was bevorderd door de uitbreiding van den akkerbouw en de inkrimping van den weidebouw met

de daarop steunende veeteelt, tengevolge waarvan de arbeidsbehoefte
in den zomer was toegenomen en in den winter afgenomen. Daarmede was gepaard gegaan een vermindering vanhet aantal inwonende,
vaste, knechts en een toeneming van het aantal arbeiders in los dienstverband, diebijwinterdaggemakkelijk kondenwordenontslagen (i 81).
Inmiddels was het stelsel der behandeling van vraagpunten tot ontwikkeling gekomen en zoo werd dan ook aan het nu opgetreden verschijnsel der winterwerkloosheid en de middelen tot leniging van
den daaruit voor de arbeiders ontstanen nood, een vraagpunt gewijd
0 ^SS'S)> waarin de vraag gesteld werd, of er, gelet op den geringen
spaarzin der arbeiders, geen andere middelen waren te beramen dan
spaarbanken e.d. om hen over de moeilijke wintermaanden, waarin
weinig of niets viel te verdienen, heen te helpen. In het bijzonder,
of niet de landbouwers zich met goed gevolg zouden kunnen vereenigen, om in den zomer of oogsttijd, wanneer de arbeiders boven
hunne behoeften verdienden, in redelijken zin een gedeelte van het
dagloon in te houden tot aan den winter, en het aldus ingehoudene
bij termijnen gedurende de tien of twaalf strengste weken weder uit
te betalen, om alzoo armoede te voorkomen enspaarzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen.
De winterwerkloosheid bleef echter aanhouden en de aandacht van
het G.N.O. opeischen.
„Werkverschaffing, verleening van onderstand en ander hulpbetoon is in de laatste jaren schier mode geworden, althans is men
daarin veel meer werkzaam geweest dan vroeger, zoodat op dit oogenblik verschillende maatschappijen, genootschappen of kleinere vereenigingen zich als om strijd daarmede onledig houden.
Het bestuur, de goede en menschlievende bedoelingen van zoodanige pogingen in het minst niet betwijfelende, maar op prijs stellende, meent echter dat men in dezen licht te veel doet en daardoor,
tegen de bedoeling, kwaad kan stichten, aangezien het licht zal gebeuren, dat zij, die het voorwerp dezer menschlievende pogingen
zijn, daarbij zich niet zullen inspannen, hunne krachten niet zullen
ontwikkelen, hunne zelfstandigheid en hun gevoel van eigenwaarde
zullen verliezen en geheel lijdelijk en hoe langer hoe meer hulpbehoevend en hulpbegeerig zullen worden."
Aldus in 18g7 het Bestuur van het G.N.O., hetwelk op grond van
deze beschouwingen eenvraagpunt inbehandeling gaf (1857-6), waarin het oordeel van de afdeelingen ingewonnen werd over de vraag,
hoever men, zonder in de gevolgen kwaad te stichten en datgene in
het leven te roepen, wat men wenschte te voorkomen of tegen te
gaan, bij de bestrijding van de werkloosheid en haar gevolgen voor
de arbeiders zou kunnen gaan en waarop men, bij werkverschaffing,
bij het verleenen van onderstand of ander hulpbetoon, vooral had te
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letten, indien men werkelijk wilde bereiken, hetgeen men zich daarbij voorstelde.
Nagenoeg een tiental jaren later wordt opnieuw door middel
van een vraagpunt aan het nog steeds heerschende verschijnsel
der winterwerkloosheid aandacht geschonken (i866-1), nu inhoudende de vraag, welke maatregelen zouden kunnen worden genomen
tot verbetering, in het belang van den landbouw in het algemeen en
van den arbeidenden stand in het bijzonder, van demindere welvaart,
die deze stand geniet, tengevolge van de omstandigheid, dat gedurende een groot gedeelte van het jaar een deel van dien stand, ook in de
landelijke gemeenten dezer provincie, te veel ledigen tijd heeft.
Wederom na enkele jaren werd ten vierden male met betrekking
tot de winterwerkloosheid een vraagpunt in behandeling gegeven
(1872-2), thans luidende:
„Wat kan er gedaan worden, om het arbeidsvolk in deze provincie
de gelegenheid te verschaffen, den ledigen tijd, voornamelijk in den
winter, tot zijn voordeel te gebruiken?
Bestaan daarvoor grondstoffen in dit gewest of kunnen die met
weinig kosten worden aangekweekt of aangeschaft?
Is het wenschelijk, dat er maatregelen worden genomen, om de
arbeidende klasse behulpzaam te zijn tot het verkrijgen van eigen
woningen en eenig grondbezit?"
Uit het tot viermaal toe wijden gedurende welhaast het geheele
derde kwart van de vorige eeuw, van een vraagpunt aan de winterwerkloosheid, die zich door gewijzigde bedrijfsomstandigheden toen
meer dan tevoren had laten gevoelen, blijkt, dat even hardnekkig als
het verschijnsel zelf, de belangstelling was, die in de kringen van het
G.N.O. voor de leniging van de daaruit voor de arbeiders voortvloeiende ongunstige gevolgen, aan den dagwerd gelegd.
Dat desondanks de winterwerkloosheid niet wilde wijken en dus
de aandacht bleef vragen, niettegenstaande tegelijkertijd de welvaart
in den landbouw steeg, zal moeten worden toegeschreven aan het
seizoenkarakter van den landbouw en met name van den akkerbouw, tengevolge waarvan hooge toppen en diepe dalen in de arbeidsbehoefte zich hier van nature afwisselen, waarbij winterwerkloosheid
een welhaast onvermijdelijk verschijnsel is.
Tien jaren na het laatste vraagpunt over de winterwerkloosheid,
toen de na het midden der eeuw gestegen welvaart in den landbouw
inmiddels in haar tegendeel was omgeslagen en de Landbouwcrisis der
jaren tachtig zich liet gevoelen, trok opnieuw de minder gunstige
economische toestand van de landarbeiders de aandacht, nu meer in
het algemeen.
„Blijkens de al meer en meer toenemende landverhuizing is de toestand der werkende klassen ten plattelande niet gunstig", zoo wordt
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in 1882 geconstateerd en op grond daarvan de vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1882-2, of er middelen zijn om hierin verandering
te brengen, vooral met het oog op de bestaande verhouding tusschen
werkgever en werknemer onderling.
Terloops merken wij in de formuleering van dit vraagpunt op, de
vervanging der termen „broodheeren en dienstbaren", in 18^0 gebezigd, door die van „werkgevers en werknemers" nu, waarin de inmiddels gewijzigde opvattingen en verhoudingen zich afspiegelen.
Bij de keuze van dit vraagpunt deed zich het ongewone verschijnsel
voor, dat eerst in het Hoofdbestuur, bij het voorstel tot indiening ter
algemeene vergadering, en vervolgens ook dââr, bij het voorstel tot
verzending naar de afdeelingen, ernstige bezwaren hiertegen tot uiting
kwamen vanwege den „socialen aard" van dit vraagpunt.
Dit is te opmerkelijker, daar toch van den beginne af, zooals wij
hiervóór zagen, vraagpunten met zoodanig karakter in behandeling
waren gegeven.
De tegenkanting gold evenwel het vraagpunt in zijn oorspronkelijke
(later gewijzigde) formuleering, luidende:
„Welke zijn de oorzaken, dat tegenwoordig de boerenarbeiders in
grooten getale naar Amerika verhuizen?
Ishet wenschelijk pogingen aan te wenden om deze verhuizing tegen
te gaan en zoo ja, welke middelen kunnen daartoe strekken?"
Hoewel het niet ronduit werd gezegd, schijnt het dat de geopperde
bezwaren vooral voortkwamen uit de vrees, dat bij de behandeling
vandit vraagpunt de geheele maatschappelijke inrichting ter sprake zou
kunnen worden gebracht (zulks inverband met het hier te lande in die
dagenopkomende socialisme) (182),hetgeenongewenschtwerdgeacht.
Hoe dit zij, het Hoofdbestuur besloot eindelijk met 13 tegen £
stemmen het vraagpunt aan de algemeene vergadering voor te leggen,
welke vervolgens met 3^ tegen 30 stemmen besloot het naar de afdeelingen te verzenden.
Het vraagpunt werd daarna door Gecommitteerden echter iets
andersgeformuleerd, blijkbaar omaandeertegeningebrachte bezwaren
tegemoet te komen (183).
Met dit vraagpunt liep de reeks, gewijd aan het sociale vraagstuk,
begonnen met dat van 18^2, eveneens over den economischen en socialen toestand der arbeiders in het algemeen, en voorgezet met die
over de winterwerkloosheid, vooreerst ten einde.
Niet, doordat de belangstelling voor sociale verschijnselen in den
kring van het G.N.G. nu zou zijn geweken.
Dat geenszins.
Maar deze verschijnselen werdenvoortaanvaneenander gezichtspunt
uit in beschouwing genomen, namelijk van dat der sociale wetgeving,
die inmiddels begon op te komen, zooals wij later zullen zien (184).
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De zoo juist besproken vraagpunten toch gaan alle uit van de gedachte, dat tot leniging van de sociale nooden der arbeiders voorzieningen dienen te worden getroffen, vrijwillig opgekomen uit het
maatschappelijk leven zelf.
Dat de overheid daarbij ook, of zelfs in de eerste plaats, een taak
kon hebben, werd toen als opvatting in den kring van het G.N.G.
nog niet gehuldigd. En in de meeste andere kringen trouwens evenmin.
Maar toen in het laatste kwart der vorige eeuw de staat evenwel
meer en meer dien kant opging, richtte zich weldra de belangstelling
van het G.N.G. ook op dàt verschijnsel.
Nog éénmaal echter werd sedertdien een vraagpunt in behandeling
gegeven, dat tot de hier besproken categorie gebracht moet worden,
daar het evenals de reeds genoemde, uitgaat van de gedachte, dat
door het bedrijfsleven zelf maatregelen getroffen zouden kunnen
worden, i.e. tot vermindering van de nadeelige gevolgen van den koppelarbeid.
Aanleiding tot het stellen van dit vraagpunt (1906-3) gaf het toenemend gebruik, dat toen van koppelarbeid in den landbouw werd
gemaakt. Dit was weer een gevolg van het toenemend gebruik van
stoomdorschmachines, en ook vooral van de uitbreiding van de teelt
van suikerbieten en vlas, waarbij toepassing van den koppelarbeid
voordeden en gemakken bood, die eigenlijk niet goed konden worden
gemist.
Echter waren aan den koppelarbeid ook verschillende bezwaren
verbonden en scheen het voorts, dat deze een grootere uitbreiding had verkregen, dan in het algemeen wenschelijk moest worden
geacht.
Zoo rees derhalve de vraag, tot welke uitkomsten de koppelarbeid
had geleid.
En aangezien te verwachten was, dat met het oogop dewijze, waarop het landbouwbedrijf werd uitgeoefend, de koppelarbeid veeleer
zou toenemen dan worden ingekrompen, mocht het mede van belang
worden geacht, de vraag te overwegen, of en zoo ja, op welke wijze,
de nadeelige gevolgen daarvan konden worden voorkomen.
Vandaar nu het genoemde vraagpunt.
X. AMBACHTSNIJVERHEID EN AMBACHTSLIEDEN

Ter algemeene vergadering van het G.N.O. van I 8 ^ J deed de
Heer C. Borgman uitvoerige mededeelingen over „eene menigte"
door hem uit Noord-Amerika ontboden landbouwwerktuigen, waaronder niet alleen grootere, als dorschmachines van verschillende
grootte en een verscheidenheid van ploegen, maar ook allerlei kleine
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gereedschappen, als vorken, schoppen, spaden enz., die door lichtheid en gelijke, zoo niet grootere, sterkte boven de hier vervaardigde
door de arbeiders werden geprefereerd.
Bij de gedachtenwisseling, die op deze mededeeling volgde, werd
het betreurd, dat de kleine handwerkslieden ten plattelande, zooals
met den dag meer bleek, niet in staat waren, de uit Amerika of
van elders ontboden werktuigen behoorlijk te herstellen, indien deze
zulks behoefden.
Dit werd niet slechts nadeelig geacht voor de handwerkslieden zelf,
maar ookvoor de landbouwers, daarhierdoor het algemeengebruik van
geïmporteerde werktuigen en gereedschappen werd tegengehouden.
De wensch werd nu uitgesproken, dat het Genootschap in het belang van den landbouw naar middelen zou omzien, om hierin verbetering te brengen en het Bestuur werd uitgenoodigd daaromtrent te
verrichten, wat hetzelve het doelmatigst zou oordeelen.
Nu was het Bestuur in deze richting al werkzaam geweest door
het ten vorigen jare uitschrijven van een prijsvraag, luidende:
„Verschillende takken van nijverheid maken reeds gebruik van en
krijgen hoe langer zoo meer behoefte aan meer samengestelde werktuigen, die latere tijden hebben doen geboren worden.
Nu laat echter het maken en herstellen van zoodanige werktuigen
hier te lande nog veel te wenschen over.
Daarom vraagt het Genootschap : welke middelen zijn onder het
bereik van bijzondere personen, van Genootschappen of Maatschappijen, en van de Regeering, om bij ons in dit gebrek te voorzien en
welke middelen heeft men daartoe reeds elders aangewend?"
Gevolg gevend aan den ter vergadering uitgesproken wensch, werd
nu daarnevens nog een vraagpunt van gelijke strekking in behandeling gegeven (18^^-3), de vragen inhoudende, op welk peil van ontwikkeling de ambachtslieden in de verschillende streken geacht konden worden te staan, en indien deze ontwikkeling onvoldoende mocht
worden geoordeeld, wat dan zou kunnen en moeten worden gedaan,
om daarin verbetering te brengen.
Het uitschrijven van de prijsvraag leverde (als in zoovele andere gevallen) geen resultaat op en de behandeling van het vraagpunt leidde
niet aanstonds tot verbetering. Want enkele jaren later werd opnieuw
een vraagpunt in behandeling gegeven (1861-1), waaruit blijkt, dat
het probleem gebleven was.
Nu luidde de formuleering van in wezen hetzelfde vraagpunt:
„Welke zijn de oorzaken van de mindere ontwikkeling, zoowel in
theoretischen als practischen zin, van de handwerksnijverheid vooral
ten plattelande, en welke middelen zouden het doelmatigst kunnen
worden aangewend om die nijverheid op te wekken en meer en meer
te ontwikkelen?"
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Zooals wij reeds eerder zagen en ook uit bovengenoemd vraagpunt blijkt, werden er na het midden der vorige eeuw verschillende
nieuwe en verbeterde werktuigen en gereedschappen uit Engeland en
ook uit de Vereenigde Staten ingevoerd.
Echter werden naar de ingevoerde modellen deze werktuigen hier
te lande ook wel nagemaakt, vooral door de handwerkslieden ten
plattelande.
Deze namaak leidde evenwel voor de gebruikers vaak niet tot bevredigende resultaten, hetgeen ons, gelet op beide hiervoor genoemde
vraagpunten, niet kan verbazen.
Geleidelijk meer werd deze namaak dan ook als een euvel gevoeld,
dat bestrijding van noode had.
Duidelijk blijkt dat uit hetgeen daaromtrent ter algemeene vergadering van het G.N.O. van 186^ werd opgemerkt.
„Men gaat op landbouwtentoonstellingen kijken en niet koopen;
ziet men een werktuig, dat men gelooft met voordeel te kunnen gebruiken, men roept zijn eigen baas er bij, laat het hem opmeten en
namaken, en was het nog altijd om het goedkooper te kunnen aanschaffen, de onbillijkheid bleef er niettemin om bestaan, maar men
had toch nog een voorwendsel ; neen, dikwijls is het enkel uit dwaze
voorliefde tot de plaats zijner inwoning en de vervaardiger van het
verbeterde werktuig, die geen moeite en dikwijls meer of min kostbare proefnemingen heeft ontzien om eene verbetering tot stand te
brengen, gaat op zijn best met eene medaille naar huis, heeft het voor
zijne beurs schrale genoegen zijn naam en zijn werktuig in het verslag
van de tentoonstelling vermeld te zien, maar bij de eer blijft het, op
materieel voordeel behoeft hij niet te hopen; dat is weggelegd voor
den namaker, die de vruchten plukt van de nachtwake en het vindingrijk brein van zijn voorganger, en dikwijls nog wordt het werktuig
slecht nagemaakt en gaat het denkbeeld der verbetering in de practijk
weder verloren. Wie zou zich onder dergelijke omstandigheden willen afsloven om eenige verbetering tot stand te brengen?"
Ziedaar het probleem, voor welks oplossing een vraagpunt in behandeling werd gegeven (186^-3), waarin gevraagd werd, op welke
wijze in het vervaardigen van landbouwwerktuigen, dat hier te lande
veel te wenschen overliet, eenige verbeteringkonworden aangebracht.
De Landbouwcrisis der jaren tachtig van de vorige eeuw deed zich
niet slechts gevoelen in de kringen der landbouwers, doch weldra ook
in die van neringdoenden en ambachtslieden, die den weerslag ondervonden van de slechte tijden voor de landbouwers.
Ten aanzien van de ambachtslieden kwam nu in den boezem van het
G.N.G. de gedachte op, of te hunnen behoeve niet iets zou kunnen
worden gedaan om de ambachtsnijverheid op te beuren.
Deze zou belangrijk kunnen worden bevorderd, zoo meende men,
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indien de landbouwers met de ambachtslieden wilden samenwerken
tot het verbeteren van de landbouwwerktuigen. De gebruikers toch
waren het best in staat, de gebreken van hun werktuigen te beoordeelen en middelen te beramen tot verbetering. Ook door verbetering van de vakopleiding der ambachtslieden, waaraan nog wel wat
ontbrak, zou misschien iets kunnen worden gedaan.
Bij de uitvoerige besprekingen, die volgden op de inleiding ter algemeene vergadering van het vraagpunt, dat uit de hierboven weergegeven gedachtengang voortkwam (1887-2), werd meer en meer de
nadruk gelegd op de gebrekkige ontwikkeling der ambachtslieden en
de noodzaak, daarin (door ambachtsonderwijs) verbetering te
brengen, opdat zij beter tot het vervaardigen van behoorlijke landbouwwerktuigen in staat zouden komen en ook daardoor hun economische positie zouden kunnen verbeteren.
In dien geest werd dan ook het betrokken vraagpunt in behandeling gegeven, luidende:
„Door welke middelen en op welke wijze kan de ambachtsnijverheid worden bevorderd?"

C. DE V R A A G P U N T E N MET B E T R E K K I N G T O T
W E T G E V I N G EN B E S T U U R
I. AGRARISCH RECHT

I. Eigenerfd grondgebruik
In de tweede helft der vorige eeuw overheerschte in de provincie
Groningen het eigenerfd grondgebruik nog in sterke mate de pacht
( I 8 J ) en nam in het maatschappelijk leven van dit gewest de eigenerfde boerenstand een belangrijke plaats in.
Toen nu in het laatste kwart dier eeuw hier verschijnselen vielen
waar te nemen, die voor het behoud van den eigenerfden boerenstand
een bedreiging inhielden, deed zulks beduchtheid ontstaan in de organisatie, waarin deze bij uitstek zijn vertegenwoordiging vond, het
G.N.G., (186) en daar zinnen op middelen om het dreigende gevaar
te keeren.
Onder invloed van de Landbouwcrisis der jaren tachtig gingen
namelijk verschillende boerderijen, wier eigenaren in moeilijkheden
waren geraakt, over in handen van niet-landbouwers, die deze boerderijen dan in den regel gingen verpachten. Veel indruk maakte hierbij vooral, de aankoop op groote schaal van boerderijen door den
(landbouw-) industrieel W . A. Scholten (187).
Als middel tot keering van den in de kringen vanhet G.N.G. als een
kwaad beschouwde teruggang van het eigenerfd grondgebruik werd
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allereerst gedacht aan de invoering van progressie bij de grondbelasting, teneinde daardoor concentratie van grondbezit tegen te gaan,
en zoo werd een vraagpunt in behandeling gegeven (1886-2) over de
wenschelijkheid van de invoering eener progressieve grondbelasting,
voornamelijk als middel, waardoor de vorming van grootgrondbezit
zou worden tegengegaan en aldus het eigenerfd grondgebruik (van een
normaal bezit) beschermd.
Bij de behandeling van dit vraagpunt bleek de meerderheid der uitgebrachte rapporten de invoering van progressie bij de grondbelasting
voor het beoogde doel wenschelijk te achten.
Deze wensch, in 1889 kenbaar gemaakt aan het Nederlandsch
Landbouw-Comité, kon daar en ook elders in den lande echter weinig
of geen instemming verwerven (188).
Tot verwezenlijking van de Groningsche denkbeelden op dit stuk
is het dan ook niet gekomen en zoo zien wij enkele jaren later opnieuw een vraagpunt gewijd aan de middelen, die zouden kunnen
worden aangewend tot behoud van den eigenerfden boerenstand
(1891-2).

Uit de toelichting tot dit vraagpunt bleek duidelijk, dat de overtuiging van de superioriteit van eigenerfd grondgebruik boven dat
door pachters ongeschokt was gebleven, ja misschien onder invloed
van de toeneming van dezen laatsten vorm van grondgebruik nog wel
versterkt.
In 1892 verscheen van de hand van Prof. Mr J. P. Moltzer, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, onder den titel „Landbouw en Kapitaalbelegging", een studie over den privaatrechtelijken
grondslag van het landbouwbedrijf, waarin herziening werd bepleit
van de in het Burgerlijk Wetboek voorkomende bepalingen omtrent
beklemrecht, erfpacht, grondrente en huur van landerijen.
De kern van de door den schrijver gewenschte hervormingen van
het geldende recht betrof de invoering van een door hem dusgenaamd
„beneficium competentiae", zijnde het bij wege van dwingend wetsvoorschrift aan den cijnsplichtigen grondeigenaar, den erfpachter,
den huurder en den beklemden meier, voor de vaste jaarlijksche uitkeeringen, welke zij als zoodanig verschuldigd zijn, verzekerde recht,
waardoor hunne aansprakelijkheid, zoo dikwijls zij tevens landbouwers
mochten wezen, zou worden beperkt tot hetgeen de zorgvuldige bewerking van den bodem hun in eenig jaar heeft opgeleverd, na aftrek
van grond- en polderlasten en der door hen, voor zaad en mest, gemaakte kosten (189).
Het boek trok allerwegen de aandacht, niet het minst inde kringen
van het G.N.G., zooals in verband met het voorgaande licht te begrijpen valt, en het gaf daar aanleiding tot een vraagpunt (1896-2), inhoudende de vraag, of het voor den Groninger landbouw in het bij123

zonder en voor den landbouw in het algemeen wenschelijk was, dat
de door Prof. Moltzer gewenschte principieele hervormingen werden
ingevoerd.
Het ten tijde van de Landbouwcrisis der jaren tachtig van de
vorige eeuw waargenomen verschijnsel, dat het eigenerfd grondgebruik werd aangetast, deed zich in de jaren van de Wereldcrisis, begonnen in 1929, opnieuw voor en gaf toen in bepaalde kringen aanleiding tot de leuze: „Boerenland in boerenhand" (190).
In wat rustiger vorm trok het verschijnsel ook de aandacht in de
kringen der G.M.L., zooals het vroeger gedaan had in die van haar
voorganger, het G.N.G.
Wanneer in de laatste jaren een boerderij te koop werd gepresenteerd —zoo overwoog men hier in 193^ —, dan werd deze in den
regel aangekocht door een niet-landbouwer, hoewel toch vele jonge
landbouwers gaarne het bedrijf zouden hebben gekocht.
Deze aankoopen waren vermoedelijk zonder uitzondering het gevolg van het feit, dat vele kapitaalbezitters een deel van hun vermogen
in land wilden beleggen en daarvoor een hoogeren prijs wilden betalen dan degenen, die een boerderij als middel van bestaan wilden
koopen en meer rekening moesten houden met de rentabiliteit.
De vraag rees nu, welke de gevolgen zouden zijn, wanneer steeds
meer land uit het bezit der landbouwers verdween en of deze overgang niet in strijd was te achten, zoowel met het plattelands- als met
het algemeen belang.
Teneinde hierover nu het gevoelen der leden (van de aangesloten
vereenigingen) te vernemen, werd een vraagpunt in behandeling gegeven ( 1 9 3 s - 1 ) ' luidende:
„Is het wenschelijk, dat wettelijke maatregelen worden genomen,
waarbij het koopen van boerderijen door personen, die buiten den
landbouw staan, wordt tegengegaan?"
Zoowel in het stellen der vraagpunten 1886-2 en 1891-2 als in dat
van vraagpunt 193^-1 zien wij dus een duidelijken samenhang met de
ten tijde daarvan heerschende crisis : de Landbouwcrisis der jaren
tachtig, respectievelijk de Wereldcrisis, en wel in dien zin, dat in
beide gevallen de daardoor teweeggebrachte daling der grondprijzen
de animo voor aankoop van grond bij de geldbeleggers aanwakkerde,
hetgeen verzet opriep in de kringen der organisatie, waarin de eigenerfde boerenstand in Groningen met name zijn vertegenwoordiging
vond: het G.N.G., respectievelijk de G.M.L., en hier deed zinnen op
middelen van verweer, waartoe genoemde vraagpunten in behandeling werden gegeven.
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2. Beklemrecht

Een nog eigenaardiger kenmerk van den landbouw in de provincie
Groningen dan het overheerschen van het eigenerfd grondgebruik, is
het hier veelvuldig voorkomen van het „onder beklemming" gebruiken van den grond door den „beklemden meier" volgens het „beklemrecht", dat in Groningen als product van historische ontwikkeling is
ontstaan en in zijn werking nagenoeg tot deze provincie is beperkt
gebleven (191).
Aan deze specifiek Groningsche rechtsinstelling is in ons Burgerlijk
Wetboek echter slechts één artikel (16^4) gewijd, inhoudende, dat
het recht van beklemming geregeerd wordt door de aan hetzelve eigene bepalingen en bedongene voorwaarden, en, bij gebreke van deze
door de plaatselijke gewoonten.
Dat zich bij de toepassing van dit recht vele onzekerheden hebben
voorgedaan en dat er meer dan eens processen uit zijn voortgevloeid,
valt dan ook licht te begrijpen (192).
Zoo maakte de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van
11 Maart 1877 in een reeds geruimen tijd loopend proces EmmenRengers, tengevolge waarvan laatstgenoemde, die verzuimd had na
aankoop van de beklemming eener boerenplaats zich als „meier" te
doen „inboeken", deze aan den „eigenaar" verloor, de gemoederen
onder de beklemde meiers in de provincie Groningen danig in beweging (193).
De Provinciale Staten vonden in het onbehagen, dat door deze uitspraak was teweeg gebracht, aanleiding om in de zomerzitting van
1877 uit hun midden een commissie te benoemen, teneinde maatregelen te beramen, waardoor zou kunnen worden tegemoet gekomen aan de bezwaren, die de bestaande regeling van het beklemrecht opleverde (194).
En het G.N.O. vond daarin aanleiding tot het behandelen van een
vraagpunt (1877-1), inhoudende de vraag, of het beklemrecht zijn
reden van bestaan niet had verloren.
Alle over het vraagpunt uitgebrachte rapporten op één na beantwoordden de gestelde vraag ontkennend; het beklemrecht heeft zijn
reden van bestaan nog geenszins verloren, zoo oordeelden zij, doch
wèl is de regeling daarvan voor verbetering vatbaar.
Daaraan nu werd aanstonds een volgend vraagpuntgewijd (1878-4),
luidende:
„Ishet noodig, dat er een wet op het beklemrecht worde ingevoerd
en zoo ja, welke bepalingen zouden daarin moeten worden opgenomen om alle bestaande beklemmingen naar evenredigheid harer
meerdere of mindere waarde onder hare bescherming te plaatsen?"
Vrijwel algemeen werd de wenschelijkheid eener wettelijke rege125-

ling van het beklemrecht uitgesproken, doch over den meest gewenschten inhoud daarvan liepen de meeningen uiteen.
De wettelijke afkoopbaarstelling van alle eigendommen van onder
beklemming gebruikte landerijen werd echter algemeen wenschelijk
geoordeeld, zonder dat werd aangegeven op welke wijze dit geregeld
zou moeten worden.
Naar aanleiding van deze uitspraak werd nu een adres gericht tot
de Staten van Groningen, met het verzoek er bij de Hooge Regeering
op te willen aandringen, dat alle eigendommen van onder beklemming gebruikte landerijen wettelijk afkoopbaar zouden worden gesteld.
Aan dit verzoek werd door de Staten in dier voege voldaan, dat
in een omstandig adres, d.d. 6 Februari 1880, aan de Regeering
wettelijke afkoopbaarstelling dier eigendommen tegen een door den
rechter te bepalen afkoopsom werd gevraagd (19^).
De Regeering had, zooals uit haar twee jaren later gegeven antwoord bleek, tegen de voorgestelde, diepingrijpende veranderingen
in den bestaanden rechtstoestand overwegend bezwaar (196).
Het beklemrecht bleef derhalve als voorheen geregeerd door de
aan hetzelve eigene bepalingen en de bedungene voorwaarden en bij
gebreke daarvan, door de plaatselijke gewoonten.
Het duurde nu echter geruimen tijd vóór in de kringen van de
G.M.L.N. het beklemrecht opnieuw onderwerp van een vraagpunt
werd.
Bij de behandeling van vraagpunt 190^-3 over de meest gewenschte
wijze van exploitatie der landbouwbedrijven was onder de voorgestelde conclusion opgenomen (als maatregel tot verbetering van de
financieele resultaten van het landbouwbedrijf en van den economischen toestand der bevolking) :uitbreiding van het beklemrecht.
Bij de beraadslagingen hierover in de algemeene vergadering der
G.M.L.N. van 1907 kwam nu verschil van inzicht tot uiting omtrent
de beteekenis van het beklemrecht.
Aangezien het gewicht hieraan gehecht te groot werd geacht om
het terloops af te doen, werd besloten dit punt uit het geheel der
conclusiën te schrappen en door middel van een afzonderlijk vraagpunt opnieuw aan de orde te stellen (197).
Aldus ontstond nu vraagpunt 1907-3, luidende:
„Beantwoordt het beklemrecht in het algemeen nog aan de eischen
en behoeften van den tegenwoordigen tijd?
Zijn daarin ook verbeteringen aan te brengen en zoo ja, welke,
waardoor het meer dan tot nu toe bevorderlijk kan worden gemaakt
aan den bloei van den landbouw en de welvaart van den landbouwer,
of moet wettelijke afkoopbaarstelling van bestaande en verbod van
vestiging van nieuwe beklemmingen wenschelijk worden geacht?"
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Naar de strekking een hernieuwde behandeling vrijwel van de
beide vraagpunten 1877-1 en 1878-4, zoodat ook in dit geval met
een tusschenruimte van nagenoeg dertig jaren een algemeen overzicht werd gevraagd en verkregen van de beteekenis van het beklemrecht, zijn deugden en gebreken, zooals deze in de betrokken kringen
werden beoordeeld.
3. Ruilverkaveling
Sedert in 1910 het Nederlandsch Landbouw-Comité een rapport
over Ruilverkaveling, vergezeld van een Ontwerp van Wet met
Memorie van Toelichting, aan de Regeering had aangeboden, met
de bedoeling, dat aldus deze aangelegenheid bij de Staten-Generaal
aanhangig zou worden gemaakt, was het vraagstuk der wettelijke
regeling van de ruilverkaveling hier te lande meer en meer belangstelling gaan trekken (198).
Weinig echter in de provincie Groningen, wat licht valt te begrijpen, indien men bedenkt, dat een esschenlandschap (het klassieke
gebied immers voor ruilverkaveling) hier slechts in Goorecht en
Westerwolde voorkomt en laatstgenoemd gebied buiten het werkgebied van de organisatiereeks G.N.O.-G.M.L. is gebleven.
Niettemin had de belangstelling, welke het vraagstuk der ruilverkaveling elders in den lande genoot, tengevolge, dat het ook in de
kringen der G.M.L.N. in beschouwing werd genomen en er hier een
vraagpunt aan werd gewijd (1917-4), inhoudende de vraag, wat de
G.M.L.N. kon doen om ruilverkaveling te bevorderen.
De indiening van dit vraagpunt werd o.m. als volgt gemotiveerd:
„In onze provincie vindt men ontegenzeggelijk groote terreinen,
welke voor ruilverkaveling niet in aanmerking komen, terwijl het
beklemrecht soms hinderpalen in den weg zal leggen, maar er zijn
toch ook terreinen bekend, waar deperceelen vangrootere en kleinere
bedrijven zóó verspreid liggen, dat de gebruikswaarde er aanmerkelijk
door wordt verminderd.
Bovendien is ruilverkaveling in onzen tijd van veel meer belang
dan vroeger, omdat het landbouwbedrijf veel intensiever wordt gedreven, de verbouw van tuinbouwproducten zich uitbreidt en de
exploitatiekosten veel hooger zijn geworden.
Al is het spreekwoord: „Het beste stuk land is dat, waarover de
rook van eigen schoorsteen waait", misschien zoo oud als ons bedrijf,
tegenwoordig wordt ook groote waarde gehecht aan het spreekwoord
van zakenmenschen : „Tijd is geld".
Kan men nu door ruiling en verkaveling, door het aanleggen van
kanaaltjes en uitwegen, bereiken dat er veel tijd wordt uitgewonnen,
dan moet op samenwerking kunnen worden gerekend en moet in
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speciale gevallen die samenwerking langs wettelijken weg kunnen
worden opgelegd."
Op deze gronden nu werd overweging van de gestelde vraag wenschelijk geacht.
4. Bod- en verhooggelden
In het begin der jaren tachtig van de vorige eeuw kwam op verschillende plaatsen de vraag in bespreking, of het niet wenschelijk
moest worden geacht, dat de bod- en verhooggelden bij publieke
veilingen werden afgeschaft, vanwege de uitwassen die de toepassing
van dit stelsel meer en meer ging vertoonen. In deNieuwe LandbouwCourant van 23 December 1882 werd er een artikel aan gewijd ; op
het XXXVIe Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, in 1883 te
Veendam gehouden, werd er over gesproken en in hetzelfde jaar
werd er door het G.N.O. een vraagpunt (1883-1) over in behandeling
gegeven.
Wellicht mogen wij hier verband zien met het heerschen van de
Landbouwcrisis der jaren tachtig, diedeed zinnen op middelen om de
benarde economische positie der landbouwers te verbeteren. Misschien zou ook dit middel daartoe een, zij het bescheiden, bijdrage
kunnen vormen, door den aankoop van grond voor de gebruikers iets
te vergemakkelijken.
II. OFFICIEELE LANDBOUWVERTEGENWOORDIGING

Toen in de vorige eeuw (tusschen de jaren 1837 en 18£3) achtereenvolgens in de verschillende provinciën gewestelijke landbouworganisaties waren opgericht, kwam het door de persoonlijke bemoeiingen van Koning Willem III, die een groote belangstelling voor
den landbouw had, al spoedig tot een samenwerking dezer gewestelijke organisaties in nationaal verband, door de oprichting, in 18^6,
van de Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging.
De beteekenis dezer samenwerking en ook de belangstelling daarvoor in de kringen der betrokkenen was echter gering en zoo ging
deze centrale organisatie in 1863 reeds weer teniet.
Toch werden later nog bij herhaling pogingen gedaan, nu van deze
en dan van gene zijde, om opnieuw tot samenwerking in nationaal
verband te komen, — echter steeds tevergeefs.
Daarbij werd ook het denkbeeld geopperd, door het instellen
van een „officieele landbouwvertegenwoordiging" tot een betere
behartiging der algemeene landbouwbelangen te komen.
Het eerst kwam dit in bespreking in de op 20 Juni 1873 te Groningen gehouden gemeenschappelijke vergadering van leden der
„gezamenlijke landbouw- en nijverheidsvereenigingen in de Provincie
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Groningen" en vervolgens (op Groningsen initiatief) op het eenigen
tijd later te Delft gehouden XXVIIe Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres.
Zoowel te Groningen als te Delft vonden de geopperde denkbeelden een gunstig onthaal (199).
Onder deze omstandigheden vond nu het G.N.O. aanleiding,
het gevoelen zijner leden hierover in te winnen door middel van een
vraagpunt (1874-4), hetwelk luidde:
„Is het wenschelijk voor de belangen van den landbouw, dat pogingen worden aangewend bij de Hooge Regeering om Kamers van
Landbouw te doen instellen?"
De aldus op verschillende wijzen gebleken belangstelling voor een
officieele landbouwvertegenwoordiging gaf nu den Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr J. Heemskerk Azn, aanleiding om in 1875
het oordeel der gewestelijke landbouworganisaties te vragen over de
wenschelijkheid eener officieele vertegenwoordiging van den landbouw door middel van „Kamers van Handel, Nijverheid en Landbouw", waartoe, door wijziging van haar samenstelling en werkkring,
de bestaande Kamers van Koophandel en Fabrieken zouden kunnen
worden gereorganiseerd.
Voor dit denkbeeld van den Minister werd over het algemeen in
den lande echter weinig gevoeld en tot wetsvoorstellen terzake is het
dan ook niet gekomen (200).
Niettemin bleef het denkbeeld eener officieele landbouwvertegenwoordiging nadien bij herhaling, nu hier dan daar, de aandacht trekken en werden later ook wetsvoorstellen tot verwezenlijking ervan
ingediend.
Ook in de kringen van het G.N.G. en de G.M.L.N. werd een en
ander bij herhaling ernstig overwogen, zonder evenwel hier tot een
vraagpunt aanleiding te geven.
Wel werd echter het stellen van een vraagpunt terzake éénmaal
in overweging genomen.
Bij de behandeling van vraagpunt 1917-3 over de toekomstige taak
der landbouworganisaties (201) werd door de résumécommissie in
een „conclusie van bijzonderen aard" het voorstel gedaan, in een
nieuw vraagpunt het vraagstuk van de instelling eener. officieele
landbouwvertegenwoordiging (waaraan in een der rapporten beschouwingen waren gewijd) aan de afdeelingen ter bespreking te
geven, zulks mede in verband met het toen waargenomen wordende
streven naar de instellingvan meer publiekrechtelijke lichamen in ons
staatsbestuur.
Naar aanleiding van dit voorstel besloot echter het Hoofdbestuur
der G.M.L., bedoeld vraagstuk niet als „vraagpunt" door de aangesloten vereenigingen, doch als „vraagstuk" door een daartoe in het
9
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leven te roepen studiecommissie te doen behandelen, aangezien het
vraagstuk voor behandeling door middel van een vraagpunt te moeilijk
werd geacht.
Dit zal ook wel de reden geweest zijn, dat aan het einde der vorige
eeuw, toen het vraagstuk der officieele landbouwvertegenwoordiging
de bijzondere belangstelling genoot van het G.N.G., de bestudeering
daarvan aan een commissie uit het Hoofdbestuur werd opgedragen
en niet door middel van een vraagpunt getracht werd tot een oordeel
daaromtrent te komen (202).

III. STAATSZORG V O O R D E N L A N D B O U W

1. In het algemeen
Bij K.B. van 28 September 1886, no 28, werd, zooals bekend,
een Staatscommissie ingesteld met de opdracht, een onderzoek in te
stellen naar den toestand van den landbouw hier te lande en voorstellen te doen betreffende de middelen, waarop van Regeeringswege de
ontwikkeling van den landbouw zou kunnen worden bevorderd.
Reeds gedurende de jaren van haar werkzaamheid bracht deze
„Landbouwcommissie", zooals zij gewoonlijk genoemd werd, achtereenvolgens een aantal Adviezen aan de Regeering uit omtrent maatregelen, die naar haar oordeel van Staatswege genomen dienden
te worden om den landbouw uit zijn gedrukten toestand op te heffen.
Vele dezer adviezen werden door de Regeering ter harte genomen
en aanstonds in daden omgezet, waarvan een zich geleidelijk uitbreidende Staatszorg voor den Landbouw het gevolg werd.
In één dier Adviezen, gewijd aan de „Organisatie eener vertegenwoordiging van de Nederlandsche landbouwbelangen", opgenomen in
de Nederlandsche Staatscourant van 13 November 1890, schonk de
commissie —hoewel van gevoelen zijnde, dat het niet op haar weg lag
de Regeering in bijzonderheden te adviseeren over de wijze waarop zij
haar bestuur wenschte in te richten - daaraan toch eenigeaandacht en
wenschte zij opmerkzaam te maken op het bedenkelijke van den toestand, dat thans de landbouwzaken aan verschillende ministeries te
huis behoorden en door ambtenaren werden behartigd, die met vele
andere werkzaamheden waren belast.
Dezen toestand achtte zij onhoudbaar en zij wenschte, dat aan den
landbouw in het landsbestuur een zelfstandige afdeeling gewijd zou
zijn, zooals in het buitenland doorgaans reeds het geval was (203).
De gedachte der concentratie van de Staatszorg voor den Landbouw in één Departement of Departementsafdeeling, tevoren ook
wel reeds geopperd, kwam nu echter bij herhaling in bespreking,
zoowel in de Staten-Generaal, alsook in landbouwkringen, terwijl
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er in de pers beschouwingen aan werden gewijd (204).
Kennisneming van een desbetreffend artikel in het Maandblad der
Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool gaf nu aanleiding tot het stellen van een vraagpunt, hetwelk werd aanvaard
(189J-3), luidende:
„De belangen van den landbouw worden door de Hooge Regeering
niet voldoende behartigd.
Aan welke wijze van vertegenwoordiging van den landbouw in de
regeering van ons land is de voorkeur te geven?"
2.Grondcrediet
In het Advies der Landbouwcommissie betreffende het pachtwezen
en het gebruik van den grond, gepubliceerd in de Nederlandsche
Staatscourant van 7 Januari 1892, sprak zij als haar oordeel uit, dat
er alleszins reden was om aan te dringen op de oprichting van een
Staatshypotheekbank, die tegen een lage rente hypothecair crediet
zou kunnen verschaffen.
Zij meende, dat zulk een hypotheekbank zou voorzien in een werkelijke behoefte, een steun zou kunnen zijn voor de landbouwerseigenaars en een krachtig middel om de instabiliteit van het bezit, dat
het onvermijdelijk gevolg is van lichtvaardig crediet, in de toekomst
te verminderen (20^).
De gedachten, hier geuit, vonden aanstonds weerklank in de kringen van het G.N.G., aan welke immers, zooals wij reeds zagen, het
behoud van den eigenerfden boerenstand zeer ter harte ging en
waartoe er middelen werden overwogen.
Zoo werd naar aanleiding van genoemd advies een vraagpunt in
behandelinggegeven (1893-3), inhoudende de vraag, of het wenschelijk werd geoordeeld, dat door het Genootschap zou worden aangedrongen op deinstellingeener Rijkshypotheekbank voordenlandbouw.
3.Landbouwproefstations
Als onderdeel van de Rijkslandbouwschool te Wageningen werd in
1877, onder leiding van den leeraar in landbouwscheikunde aan die
inrichting, Prof. Dr Adolf Mayer, het eerste landbouwproefstation in
Nederland opgericht, „teneinde in de behoefte aan onderzoek van
kunstmeststoffen, handelsvoedermiddelen en zaaizaden te voorzien,
den practischen landbouwer voor te lichten bij het gebruik dezer
verschillende stoffen en over het algemeen daar, waar wetenschappelijk advies noodig is, den landbouwer in den ruimsten zin ter zijde te
staan" (206).
De inzending van monsters ter onderzoek geschiedde in den eersten
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tijd echter meest door de handelaren en weinig door de landbouwers,
die er individueel moeilijk toe kwamen, terwijl de gemeenschappelijke aankoop nog niet begonnen was.
Aanstonds rees nu in den boezem van het G.N.O. de vraag, of deze
wijze van gebruikmaking van het proefstation voor de landbouwers
wel voldoende waarborgen bood, dat zij inderdaad ontvingen, wat zij
op grond van de hun medegedeelde analyse meenden te mogen verwachten.
Twijfel hieraan deed nu een vraagpunt, deze vraag inhoudende, in
behandeling geven (1877-2).
Reeds het volgende jaar werd opnieuw een vraagpunt met betrekking tot het bestaande landbouwproefstation in behandeling gegeven
(1878-1), echter van geheel andere strekking en luidende:
„Is het wenschelijk, dat pogingen worden aangewend om in de provincie Groningen de oprichting te verkrijgen van een proefstation
voor den landbouw en hoe moet dat worden ingericht om aan alle
eischen van den landbouw te voldoen?"
Aanleiding tot het stellen van dit vraagpunt vormden de volgende
overwegingen.
De taak van het proefstation te Wageningen was veelzijdig; het
moest zich zoowel met wetenschappelijk als met controle-onderzoek
bezig houden op het geheele gebied van den landbouw.
In Duitschland daarentegen, waar reeds verscheidene proefstations
werkzaam waren, had men daarvoor een zekere werkverdeeling ingevoerd : sommige hielden zich met plantenphysiologie, andere met de
wetten der veevoeding en weer andere met controle-onderzoek
bezig.
Het is voor één proefstation onmogelijk — zoo werd hier nu geredeneerd —allerichtingen der landbouwwetenschap te volgen en het moet
derhalve zonder twijfel voor den Nederlandschen landbouw van groot
belang worden geacht, dat de instelling te Wageningen spoedig door
een andere gesteund en geholpen wordt in den overvloed van werk.
Afgezien van het nut der specialisatie in de onderzoekingen, was
dit ook van belang door de uiteenloopende toestanden in de verschillende streken van ons land, waardoor proefnemingen op de
eene plaats gedaan niet zonder meer voor een andere geldig konden
worden geacht.
De proefnemingen, die sedert eenige jaren vanwege de Noorderafdeeling waren verricht (207) en die als eerste stap op den goeden
weg alle waardeering verdienden, zouden evenwel met soortgelijke
andere, die verder noodig waren, gebracht dienen te worden onder
een voldoend ingericht proefstation, daar zij in den regel de krachten
vanparticulieren tebovengingen en daardoor de noodige wetenschappelijkheid ontbeerden.
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Op grond van deze overwegingen werd de oprichting van een
tweede proefstation voor den landbouw en wel te Groningen verdedigd en daartoe genoemd vraagpunt in behandeling gegeven.
4. Landbouwonderwijs
In 1876 werd de Rijkslandbouwschool te Wageningen geopend.
Bij de voorbereidingen tot de oprichting dezer school had ook het
G.N.O. zijn wenschen omtrent het daaraan te geven onderwijs kenbaar gemaakt en hiermede was ook wel rekening gehouden (208).
Nu de school er echter was, bleek het aantal leerlingen uit de provincie Groningen beneden deverwachting teblijven enreesinde kringenvanhet G.N.G.devraag,waaraandatmoestworden toegeschreven.
Het konniet zijn, doordat debehoefte aanlandbouwonderwijs hier niet
werd gevoeld, want eerder hadden reeds verschillende leerlingen uit
dit gewest landbouwscholen in het buitenland bezocht.
Het G.N.G. wenschte nu de oorzaak vandit verschijnsel opgespoord
te zien (want anders was geen verbetering mogelijk) en gaf daartoe
een vraagpunt in behandeling (1882-1), luidende:
„Welke zijn de oorzaken van het verschijnsel, dat door de landbouwers uit de noordelijke provinciën betrekkelijk weinig gebruik wordt
gemaakt van de Rijkslandbouwschool te Wapeningen en wat kan er
gedaan worden om deze oorzaken weg te nemen?"
Onder invloed van de werkzaamheid van de Landbouwcommissie
van 1886 onderging sedertdien het landbouwonderwijs hier te lande
een groote uitbreiding.
Sedert 1891 werden landbouwwintercursussen in het leven geroepen, sedert 1893 landbouwwinterscholen.
De Rijkslandbouwschool te Wageningen werd eenige keeren gereorganiseerd ; in 1912 werd de middelbare afdeeling er afgesplitst en
voorzoover betrekking hebbend op den Nederlandschen landbouw,
alsMiddelbare Landbouwschool naar Groningen overgebracht, terwijl
de er blijvende hoogere afdeeling in 1918 tot Landbouwhoogeschool
werd verheven.
Sedert 1921 ontstonden lagere landbouwscholen, die een verbetering beoogden te zijn van de vanouds bestaande landbouwwintercursussen.
Zoo had na verloop van jaren het landbouwonderwijs hier te lande
niet slechts een verscheidenheid van vorm, doch ook een groote uitbreiding verkregen (209).
Nadat met deze verschillende vormen van landbouwonderwijs een
ruime ervaring was opgedaan, werd nu in de kringen van de G.M.L.
de vraag gesteld, uitgedrukt in vraagpunt 1939-2, dat in behandeling
werd gegeven:
J
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„Voldoet het landbouwonderwijs aan de eischen, die de tegenwoordige tijd stelt?
Zoo niet, welke wijzigingen dienen er te worden aangebracht?"
Opmerking verdient, dat 's jaars tevoren op de Studiedagen ten
behoeve van het Landbouwonderwijs en den Landbouwvoorlichtingsdienst te Wageningen gehouden, „Het landbouwonderwijs in Nederland en enkele andere landen" was behandeld, waarover toen een
levendige gedachtenwisseling wasgevoerd, waarbij verschillende wenschen tot hervorming waren geuit (210).
Wellicht is dit van invloed geweest op het stellen van het vraagpunt.
ç. Bevordering der veeteelt
(1) Paardenfokkerij
Nadat in 18^2 door de Staten van Groningen herziening van het
sedert 1821 bestaande doch nadien gewijzigde Reglement op de
Paardenfokkerij in overweging was genomen, besloten de Staten in
hun vergadering van 13Juli 18^3:
„Heeren Gedeputeerde Staten te verzoeken, na de Commissie van
Landbouw (211) te hebben gehoord, eene voordragt over de in het
reglement op de paardenfokkerij aan te brengen verbeteringen, wijzigingen en veranderingen, in de zomervergadering van 185-4, of,
zoo mogelijk, in de herfstvergadering vandezenjare te doen, bij welke
voordragt echter in het oog zal dienen te worden gehouden, dat noch
de premiën, noch het subsidie van de provincie voor de paardenfokkerij, worde verhoogd" (212).
In dit besluit vond nu het Bestuur van het G.N.O. aanleiding het
gevoelen der leden over deze aangelegenheid in te winnen en zond
het daartoe een vraagpunt (18^3-1) naar de afdeelingen, teneinde te
vernemen, of het wenschelijk werd geoordeeld, dat de paardenfokkerij door het uitloven van premiën vanwege het Provinciaal Bestuur
werd aangemoedigd en ondersteund.
En zooja, of het dan noodig was, de tot dusver uitgeloofd wordende
premiën te verhoogen, zoodanig dat men kon verwachten, dat daardoor constante rassen werden verkregen.
En tenslotte, of met het oog op het hooge bedrag der premiën,
benoodigd tot het verkrijgen van constante rassen, een belasting op
paarden wenschelijk was.
Het reglement werd in 18^4 herzien en opnieuw door de Staten
vastgesteld; de verplichte keuring van dekhengsten bleef gehandhaafd,
evenals het uitloven van premiën (213).
In verschillende andere provinciën, waar de paardenfokkerij eveneens gereglementeerd was, werden omstreeks dien tijd de bestaande
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reglementen echter ingetrokken (214), stellig onder invloed vanden
toen tot uiting komenden drang naar vrijheid en beperking van staatsinmenging.
Eenigermate kan men deze gedachte ook bespeuren in het eerste
gedeelte van bovengenoemd vraagpunt, doch veel duidelijker komt
zij tot uitdrukking in het enkele jaren later in behandeling gegeven
vraagpunt betreffende de paardenfokkerij (1857-2), luidende:
„Daar de dekhengsten nu reeds meer dan een halve eeuw in dit gewest aan eene keuring onderworpen zijn geweest en men gedurende
dien tijd ook premiën aan houders der schoonste en beste hengsten en
merriën heeft uitgereikt, zoo verlangt het bestuur het gevoelen der
afdeelingen te kennen nopens de vraag: of geacht mag worden, dat
die maatregelen, hetzij ter instandhouding, hetzij ter veredeling van
ons paardenras, gunstig hebben gewerkt, en zoo ja, waaruit die gunstige werking dan gebleken is?",
Dit vraagpunt (dat niet werd beantwoord) komt in een bijzonder
licht te staan, als men bedenkt, dat tegelijk hiermede een tweede
vraagpunt over de paardenfokkerij in behandeling werd gegeven
(185-7-3), luidende:
„Aangezien de paardenfokkerij, of liever de veredeling van het
paard door voortteling, gelijk overal in ons vaderland zoo ook in deze
provincie, nog steeds zeer veel te wenschen overlaat en de voorschriften der wetenschap daarbij schier geheel over het hoofd worden
gezien, zoo verlangt het bestuur, dat men beknopt opgeve, welke
regels men te volgen hebbe, indien men werkelijk veredeling van ons
paardenras wil bewerken, en wat men vooral op het oog moet houden
teneinde een constant ras te erlangen" (215).
Het stellen van dit vraagpunt naast het eerste maakt het weinig
waarschijnlijk, dat het bestuur van het G.N.O. verwachtte, dat de
gunstige werking van de overheidsbemoeiing, waarvan in dat vraagpunt
sprake is, zou kunnen worden aangetoond. Veeleer moet men vermoeden, dat met het stellen van dat vraagpunt beoogd werd, dat het
ontoereikende van de overheidszorg juist aan het licht zou komen en
daardoor de beteekenis van het particulier initiatief, waarop het
tweede vraagpunt doelt, des te duidelijker zou opvallen.
Beschouwing van beide vraagpunten met elkaar in verband maakt
de slotsom aannemelijk, dat in het tegelijkertijd stellen daarvan de
geest des tijds van het midden der vorige eeuw tot uitdrukking komt.
(2) Rundveefokkerij
In het begin van deze eeuw viel hier te lande een opleving van de
belangstelling voor rationeele rundveefokkerij waar te nemen.
Een artikel van F. B. Löhnis in het Landbouwkundig Tijdschrift
van 1900 gaf den eersten stoot tot de reorganisatie van het N.R.S.,
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die na grondige voorbereiding in 1906 haar beslag kreeg (216).
In het licht van deze omstandigheden kunnen wij nu het vraagpunt
zien, dat toen gesteld werd (1907-1), teneinde te vernemen of de invoering van een verplichte stierenkeuring wenschelijk werd geacht en
zoo ja, hoe die dan behoorde te worden ingericht.
Wel was sedert de behandeling van vraagpunt 1894-1, over de achterlijkheid van onze rundveefokkerij (217), deze vooruitgegaan, doch
defokkers, die rationeele principes wilden nastreven, ondervonden ten
aanzien van het bezigen en aanhouden vangoede stieren nog steeds, als
destijds, veel belemmering van hen, die daarvoor geen oog hadden.
De laatsten zouden nu, zoo werd geredeneerd, door middel eener
verplichte stierenkeuring gedwongen moeten worden eveneens goede
stieren voor de fokkerij te bezigen, van welke dwangmaatregelen voor
de categorie der rationeele fokkers geen bezwaren vielen te duchten.
Men bedenke hierbij, dat de Wet opde Paardenfokkerij 1901 voor
het geheele land de verplichte hengstenkeuring weer had ingevoerd,
na een korteren of längeren tijd van vrijheid op dit stuk, waardoor
het opkomen van de gedachte eener verplichte stierenkeuring enkele
jaren daarna, verklaarbaar wordt.
(3) Bestrijding van veeziekten
In 1870 was tot stand gekomen de Wet, regelende het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, S. 131, die de
stelselmatige beteugeling en beperking van besmettelijke veeziekten
ten doel had, waaraan — vooral door het toen in verschillende deelen
des lands nog steeds heerschen van de longziekte onder het rundvee—
meer en meer behoefte werd gevoeld.
Hoewel Groningen toen vrij was van longziekte, bleef het gevaar
voor overbrenging naar hier toch dreigen, zoolang deze ziekte elders,
zooals bijv. in Friesland, voorkwam.
Daarom werd nu, nadat de op grond van genoemde wet genomen
maatregelen tot beteugeling der longziekte eenige jaren hadden gewerkt en daarmede dus eenige ervaring was opgedaan, door middel
van een vraagpunt (1876-3) gevraagd, of zij voldoende waren en zoo
niet, wat dan gedaan diende te worden.
Bij genoemde wet was niet geregeld de keuring van vee en vleesch,
welke als een onderwerp van volksgezondheid werd beschouwd en
dientengevolge met de keuring op andere voedingsmiddelen gerekend
werd tot de zorg der gemeentelijke politie te behooren.
Dienovereenkomstig hadden nu verschillende gemeenten, vooral
de grootere steden, zoodanige keuring ingevoerd en daaruit waren
herhaaldelijk nadeelige gevolgen voortgevloeid voor de landbouwers
als verkoopers van slachtvee.
Want ingeval van afkeuring van slachtvee trachtten de daardoor ge136

troffen handelaren meestal de schade, op grond van de bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken, te verhalen op de
oorspronkelijke verkoopers, zijnde de landbouwers.
Somsterecht,maarheeldikwijls,zooals deervaringleerde, chicaneus.
In verband hiermede werd nu de wenschelijkheid eener betere
wettelijke regeling dienaangaande gevoeld en daartoe een vraagpunt
in behandeling gegeven (1892-3), luidende:
„Is bij de wet op de veeartsenijkundige politie en de wettelijke bepalingen op verborgen gebreken bij het vee voldoende gelet op de belangen van den landbouw?
Is het gewenscht, dat nadere maatregelen worden genomen ten opzichte van den handel in vee?"
Dat juist toen zoodanig vraagpunt aan de orde werd gesteld, mag
wellicht worden toegeschreven aan de moeilijke tijdsomstandigheden, waarin men tengevolge van de Landbouwcrisis verkeerde, en
de daaruit voortvloeiende noodzaak, alle middelen te overwegen, die
tot verbetering daarvan zouden kunnen leiden.
En in verband daarmede werd overigens aan de veeteelt toen ook
meer aandacht geschonken dantevoren en daaraanuitbreiding gegeven.
6. Bescherming van voor den landbouw nuttige vogels
en andere diersoorten

Bij de Wet van 2^ Mei 1880, S. 89, tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, werd het daarin behandelde
onderwerp hier te lande voor het eerst geregeld. De resultaten van
deze wet beantwoordden echter niet aan de verwachtingen.
Haar bepalingen hadden den achteruitgang van den vogelstand niet
kunnen keeren en zij bleken niet in staat tot wering van insectenplagen met schadelijke gevolgen voor den landbouw, zulks temeer
daar er niet streng de hand aan gehouden werd. Herziening van de bestaande wetgeving werd dan ook noodig geoordeeld en daartoe in
1907 een wetsontwerp ingediend, waarvan de behandeling evenwel
weinig voortgang maakte (218).
Hangende deze zaak gaf de omstandigheid, dat in het Noorden der
provincie Groningen vele vogels, al of niet beschermd, werden gevangen, terwijl de beteekenis voor den landbouw van verschillende
vogels en andere dieren, die gevangen werden, meer en meer werd
ingezien, aanleiding tot het in behandeling geven van een vraagpunt
(1910-3), luidende:
„Ishetwenschelijk, datdoordeMaatschappijpogingenworden aangewendomvogelsenanderediersoorten,nuttigvoorland-,tuin-enboschbouw, betere bescherming te doengenieten dan tot dusver het gevalis?
Zoo ja, welke middelen kunnen daartoe aangewend worden?"
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IV. TARIEFWETGEVING EN HANDELSPOLITIEK

De vraag van de wenschelijkheid voor den landbouw van vrijhandel
of bescherming had reeds de levendige belangstelling der Groninger
landbouwers vóór zij zich door middel hunner organisatie daarover
konden uitspreken.
En toen dat, sedert 1837, het geval was, heeft deze belangstelling
zich daarin bij herhaling weer doen gevoelen (219).
Daarbij bleek er, zooals elders door mij is aangetoond (220), een
nauw verband te bestaan tusschen de algemeene welvaart der Groninger landbouwers (als gevolg van de conjunctuur) en hun belangstelling voor het vraagstuk van vrijhandel of bescherming.
Naarmate de tijden minder werden en bleven, steeg deze belangstelling, om weer te luwen, wanneer de kansen keerden en te verdwijnen bij het aanhouden van goede jaren.
Dienovereenkomstig zouden wij dus vraagpunten over dit vraagstuk kunnen verwachten ten tijde van de Landbouwcrisis der jaren
tachtig en gedurende de Wereldcrisis, begonnen in 1929.
Inderdaad zienwij in eerstgenoemd tijdvak eentweetal vraagpunten
daaraan gewijd.
Sedert bij de Wet van 6 April 1877, S. 71, de voordien bestaande
(lage) invoerrechten, o.m. op granen, peulvruchten e.d., waren afgeschaft, heerschte hier te lande ten aanzien van den landbouw volkomen vrijhandel (221).
De toen in den landbouw heerschende, sedert het midden der eeuw
geleidelijk toegenomen, welvaart zou nu evenwel spoedig ten einde
loopen en in haar tegendeel omslaan: immers met het jaar 1878 nam
de Landbouwcrisis der jaren tachtig een aanvang.
En al spoedig daarop rees nu in de kringen van het G.N.G. de
vraag, gesteld in vraagpunt 1879-3, of het invoeren van beschermende
rechten hier te lande niet wenschelijk moest worden geacht, in het
bijzonder nu Duitschland (door de uitvaardiging van het Zollgesetz
vom i£. Juli 1879) tot bescherming was overgegaan.
De vraag werd algemeen ontkennend beantwoord.
De slechte tijden hielden evenwel aan en verergerden nog en zoo
bleef in landbouwkringen evenzeer de roep om bescherming aanhouden, zonder evenwel tot wettelijke maatregelen terzake aanleiding te
geven.
En zoo werd enkele jaren later andermaal door het G.N.G. een
vraagpunt hieromtrent in behandeling gegeven (1885^-1), beoogende
„een klaar onderzoek over deze zaak in de afdeelingen" en luidende:
„Men spreekt tegenwoordig over de invoering van beschermende
rechten.
Is zulks voor Nederland wenschelijk of niet?"
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Ook nu weer werd de vraag ontkennend beantwoord, zij het dan
niet, als in 1879, door alle doch alleen door de meerderheid der afdeelingen.
De slechte tijden bleven voortduren en de roep om bescherming,
hier en elders, verstomde niet, doch wettelijke maatregelen op dit
stuk werden er niet door uitgelokt.
Zoo heeft het G.N.G. zich nadien nogmaals ernstig met het
vraagstuk der bescherming bezig gehouden en wel in 1894, naar
aanleiding van een verzoek van de Afdeeling Beerta tot het richten van
een adres aan de Hooge Regeering, waarin zou worden aangedrongen
op het heffen van schaalrechten van de in Nederland ingevoerd wordende buitenlandsche granen.
Daartoe werd nu evenwel geen vraagpunt in den gewonen zin aan
de afdeelingen gezonden, doch aan haar door middel eener circulaire
gevraagd, op korten termijn te willen mededeelen, of dit verzoek bij
haar ondersteuning ondervond.
Vertrouwd werd, dat hierop wèl-gemotiveerde antwoorden
zouden worden ontvangen, zoo mogelijk met opgave van het aantal stemmen, dat zich vóór en tegen de invoering van schaalrechten
had verklaard.
Alle afdeelingen gaven aan het verzoek gevolg en van de ingekomen
antwoorden werd een résumé opgemaakt, dat afzonderlijk in druk
verscheen (222).
Men zou dus kunnen zeggen, dat hier in beginsel toch de werkwijze van de behandeling van vraagpunten werd gevolgd, zij het dan
in een versneld tempo vanwege de noodzaak eener spoedige beantwoording der gestelde vraag.
Uit de ingekomen antwoorden bleek, dat zoowel de groote meerderheid der afdeelingen als de groote meerderheid der leden, nu
vóór de invoering van schaalrechten was en zoo werd dienovereenkomstig, onder dagteekening van 14 Maart 189^, door het Hoofdbestuur van het G.N.G. een adres gericht tot H.M. de KoninginWeduwe, Regentes, hetwelk eindigde met de woorden: „dat de landbouw, zal hij niet te gronde gaan, bescherming van staatswege
noodig heeft" (223).
De gevraagde bescherming bleef achterwege en de landbouw ging
niet te gronde.
Integendeel, hij herstelde zich van toen af geleidelijk, eensdeels als
gevolg van een gunstige wending der conjunctuur, doch anderdeels
ook, door gebruik te maken van de middelen, door de Landbouwcommissie gewezen en, op haar advies, hem door de Regeering geboden.
Zoo gingen er nu jaren heen, vóór in de ongunst der tijden weer
aanleiding kon worden gevonden, het vraagstuk van vrijhandel of bescherming in behandeling te nemen en er eenvraagpunt aante wijden.
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En toen die toestand opnieuw intrad, werd van een vraagpunt, als
middel om „het gevoelen der leden" te leeren kennen, geen gebruik
gemaakt.
Want toen met de prijsdaling der akkerbouwproducten in het najaar van 1929, zooals later bleek, opnieuw een landbouwcrisis, nu
evenwel als element eener algemeene economische depressie, een
wereldcrisis, was ingetreden, geschiedde het verloop der gebeurtenissen zóó snel, dat blijkbaar voor een rustige bezinning door middel
van een vraagpunt (die toch altijd nagenoeg één jaar vergt tusschen
het stellen van de vraag en het daarop geven van een categorisch antwoord in den vorm van conclusiën) geen tijd werd gevonden.
Immers reeds spoedig na het intreden van wat later de Wereldcrisis
zou blijken, was het Hoofdbestuur van de G.M.L. genoopt (ingevolge
verzoek van het K.N.L.C., d.d. 17 Maart 1930), zich op korten
termijn te beraden over eventueel door de Regeering te nemen steunmaatregelen ten behoeve van den landbouw, teneinde te komen tot
de opstelling (door het K.N.L.C.) van een „Urgentie-Programma"
dienaangaande.
Het eerste punt van bespreking daarbij was nu de vraag, of wijziging
van onze handelspolitiek (nog steeds die van vrijhandel) zou moeten
worden aanbevolen.
Na grondige voorbereiding en breedvoerige bespreking in de vergadering van het Hoofdbestuur van 23 April 1930 staakten hier de
stemmen over een voorstel, deze wenschelijkheid (in een bepaalden vorm) uit te spreken, zoodat het, volgens de statuten, geacht
werd te zijn verworpen en dienovereenkomstig de voorgestelde uitspraak niet werd gedaan.
De ongunst der tijden bleef evenwel aanhouden, ja zij werd steeds
erger, in verband waarmede in de vergadering van het Hoofdbestuur van 2 November 1930 de vraag werd overwogen, of het besluitvan 23April tevoren nog wel als geldend kon worden beschouwd
onder de nu heerschende, zooveel ongunstiger, omstandigheden.
Na wederom breedvoerige besprekingen werd nu zonder hoofdelijke stemming een voorstel aangenomen, om tot „standpunt" te kiezen, „dat de G.M.L., wanneer dit noodig is, ook het wapen van beschermende rechten op suiker, tarwe en andere producten mag gebruiken" (224).
Na deze uitspraak van het hoogste bestuurscollege van de G.M.L.
was er weinig aanleiding meer, zich over de vraag, waarop dit een
categorisch antwoord had gegeven, nog door middel van een vraagpunt te bezinnen en dit bleef dan ook achterwege.
De snelheid van antwoorden, die hier noodig werd geacht, kon
(evenals in 1894) het stelsel der behandeling van vraagpunten ook
nu niet bieden.
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Niet onwaarschijnlijk is het ook, dat in de jaren der Wereldcrisis
de „leiding" der G.M.L. er meer naar heeft gestreefd, haar (weloverwogen) oordeel ten aanzien van de te voeren „landbouwcrisispolitiek" (waarin begrepen de handelspolitiek) door de „groep" te
doen aanvaarden, dan dat zij, omgekeerd, door het peilen van „het
gevoelen der leden" (door middel van een vraagpunt), wilde trachten
terzake tot meeningsvorming te komen.
Daartoe gaven de spanningen, welke het vraagstuk van vrijhandel
of bescherming, blijkens een lange ervaring, in tijden van crisis steeds
in de betrokken kringen pleegt op te roepen, en die ook ten tijde van
de Wereldcrisis geenszins ontbraken, trouwens ook wel eenige aanleiding.

V. BELASTINGWETGEVING

i . Inkomstenbelasting
Na het midden der vorige eeuw is hier te lande door de Regeering
een groot aantal pogingen gedaan om tot de invoering van een inkomstenbelasting te geraken (2 2j).
In deze reeks van pogingen trok in het bijzonder die van Minister
Blussé van Oud-Alblas, van 1872, de aandacht van het G.N.O.
„Een zóó ingrijpende hervorming van ons belastingstelsel, als de
door Minister Blussé voorgestelde invoering eener belasting op het
inkomen, gepaard met afschaffing van de patentbelasting en van den
accijns op het geslacht en de zeep", meende het Hoofdbestuur van
het G.N.O. niet te moeten laten voorbijgaan, „zonder uit het oogpunt van nijverheid in het algemeen, van den landbouw in het bijzonder, in ernstige overweging te nemen de vermoedelijke gevolgen,
wanneer het wetsontwerp tot wet mocht worden verheven".
En op grond van deze overweging richtte het zich nu met een
uitvoerig adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, daarin
verzoekende :
„dat bij invoering van eene rijksbelasting op het inkomen, welke
belasting het in beginsel ten zeerste ondersteunt, daarbij ons geheel
belastingstelsel worde in acht genomen en herzien en behalve de
patentbelasting en de accijns op het geslacht, ook de registratie- en
hypotheek-rechten, benevens alle opcenten op de grondbelasting,
door eene algemeene belasting op het inkomen worden vervangen
en niet, bij ontheffing van handel en andere takken van nijverheid,
de lasten op het grondbezit worden bestendigd en nieuwe daarbij
gevoegd" (226).
Het wetsontwerp werd in 1872, na verwerping door de Tweede
Kamer van art. 1,ingetrokken (227) en zoo bleef het vraagstuk eener
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inkomstenbelasting aan de orde, wat voor het G.N.O. aanleiding was
daarover een vraagpunt (1873-2) in behandeling te geven, luidende:
„Is de invoering van eene belasting op het inkomen, hetzij rijks,
provinciaal of wel beide, met betrekking tot de belangen van den
landbouw in het algemeen, wenschelijk en zoo ja, mag de invoering
alleen dan plaats hebben, wanneer deze gepaard gaat met gelijktijdige afschaffing of vermindering van thans van den landbouw of het
grondbezit geheven wordende belastingen of ook zonder die afschaffing en welke gronden zijn hier voor en tegen aan te voeren?"
2.Overgangsrechten
In het adres, dat door het Hoofdbestuur van het G.N.O. in verband met het wetsontwerp-Blussé tot de Tweede Kamer werd gericht, en ook bij de behandeling van vraagpunt 1873-2, kwam de
gedachte tot uiting, dat bij invoering eener inkomstenbelasting ons
geheele belastingstelsel zou moeten worden herzien en o.m. de
registratie- en hypotheekrechten dienden te worden opgeheven.
Tot deze hervorming van het belastingstelsel kwam het echter
vooreerst niet en zoo bleven de daarmede samenhangende vraagstukken de gedachten bezig houden.
Het G.N.O. vond daarin aanleiding, na enkele jaren een vraagpunt in behandeling te geven (1876-4), luidende:
„Is de tegenwoordige wet op de registratie in overeenstemming
met de belangen van de nijverheid en die van den landbouw in het
bijzonder?
Zoo neen, wat vermag het Genootschap om haar te doen herzien en verbeteren?"
Nadat dit vraagpunt in behandeling gegeven was, ontving het
Hoofdbestuur van de vereeniging „Belastingstelsel", gevestigd in de
gemeente Leens, het verzoek, adhaesie te willen betuigen aan
een door haar tot Z . M . den Koning gericht adres inzake registratierecht op den overgang van vaste goederen en het hypotheekrecht
(228).

Dit verzoek werd met de reeds over genoemd vraagpunt ingekomen rapporten door het Hoofdbestuur gesteld in handen van een
commissie om advies.
Deze commissie adviseerde het Hoofdbestuur te dezer zake zelf
een adres te richten tot de Hooge Regeering, doch alvorens daartoe
over te gaan, eerst te doen uitmaken, hetzij door het Hoofdbestuur,
hetzij door de Afdeelingen, hoe gedacht werd over één punt, waaromtrent de commissie niet tot een besluit was gekomen.
Dienovereenkomstig werd nu, door middel van een vraagpunt
(1877-3), het gevoelen der afdeelingen ingewonnen over de vraag,
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wat met het oog op het rapport der commissie over de registratieen hypotheekrechten en de herziening van de belastbare opbrengst
van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, in deze zaak moest
worden gedaan.
In de over dit vraagpunt uitgebrachte rapporten werd algemeen
aangedrongen op de vervanging van de geheven wordende registratieen hypotheekrechten door een laag vast recht, doch over het equivalent daarvoor bestond groot verschil van gevoelen.
Het Hoofdbestuur achtte het nu gewenscht, daarover een afzonderlijke gedachtenwisseling uit te lokken en zoo werd hiertoe een
nieuw vraagpunt (i879-1) in behandeling gegeven, luidende:
„Is het wenschelijk, dat de overgangs-enhypotheekrechten worden
verminderd, óók dan, wanneer het equivalent voor deze verminderingmoet worden gevonden in eene verhooging der grondbelasting?"
Wij zien hier dus, hoe bij een moeilijk en ingewikkeld vraagstuk,
het eene vraagpunt uit het andere voortvloeide, telkens ter verdere
doordringing in de vragen, die zich bij de beantwoording voordeden,
en zoo vormt eigenlijk dit drietal vraagpunten in wezen één samenhangend geheel.
Zoo werd het destijds ook inderdaad beschouwd, hetgeen kan
blijken uit de samenstelling van een „Résumé van het verhandelde,
bij het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen en
zijne afdeelingen, betrekkelijk de afschaffing of vermindering der
Registratie- en Hypotheekrechten", waarin het geheel van het „verhandelde" over deze drie vraagpunten inderdaad is samengevat (229).
Dit is, in het stelsel der behandeling van vraagpunten, tevens het
eerste résumé, dat als zoodanig in de Handelingen werd opgenomen,
zooals nadien, met enkele uitzonderingen nog in den beginne, steeds
gebruikelijk was.
3. Belastingstelsel
De belastingwetgeving bleef in de kringen van het G.N.G. ook
verder belangstelling trekken.
Zoo werd in het jaar 1886 door drie afdeelingen tegelijk, Leens,
Beerta en de Noorderafdeeling, elk een vraagpunt over een onderwerp op dit gebied bij het Hoofdbestuur ingediend.
Dit voegde nu deze drie vraagpunten samen tot één van meer
algemeenen aard (1886-1), luidende:
„Drukt ons tegenwoordig belastingstelsel de nationale welvaart en
de ontwikkeling van landbouw en nijverheid zoodanig, dat bij de Regeering moet worden aangedrongen op een betere regeling der belastingen?
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lasting op het inkomen in het algemeen en in dit laatste geval, op
afschaffing der grondbelasting?"
Zooals men ziet :de oude vraagstukken in een nieuwe formuleering.
Het Hoofdbestuur meende echter „het vraagstuk, aangaande de
belastingen" nogmaals in behandeling te moeten geven, „omdat het
tegenwoordig zoo krachtig op den voorgrond treedt en overal besproken wordt."
Zoo bleef het dus actueel.
4. Tolheffing
Gedurende de jaren i86£—1874 waren in verschillende vergaderingen der Staten van Groningen besprekingen gevoerd over de toen
bestaande tolheffing op provinciale wegen, waarbij ook voorstellen
tot afschaffing dezer heffing waren gedaan, die evenwel waren verworpen (230).
Daardoor was het vraagstuk dezer afschaffing, dat nu gesteld was,
actueel gebleven en kan het, gelet op de belangstelling voor belastinghervorming in de kringen van het G.N.O. en het G.N.G., die wij
hiervóór bespeurden, en het belang der landbouwers als paardenhouders bij de tolheffing, geen verbazing wekken, dat ook aan het
vraagstuk van de afschaffing der tollen een vraagpunt werd gewijd
(1879-2), luidende dit:
„Is het wenschelijk, dat de tollen op de gemeentelijke en provinciale kunstwegen worden opgeheven; zoo ja, welke belasting moet
dan geheven worden om in het tekort, door die opheffing ontstaande,
te voorzien?"
V I . SOCIALE W E T G E V I N G

1. Arbeiderspensioenfondsen
In het laatste kwart der negentiende eeuw begon het sociale vraagstuk meer en meer een ander aspect te vertoonen, nl. dat vande toen
ter oplossing ervan inhet leven geroepen sociale wetgeving.
„Terwijl in vorige eeuwen de overheid zich met het arbeidersvraagstuk alleen bezig hield om het arbeidersvolk bij zijn zucht naar
lotsverbetering in toom te houden; terwijl in de eerste helft der
negentiende eeuw de wet, voorzoover zij zich toen nog met het
arbeidersvraagstuk bemoeide, haar gewicht ten gunste van de werkgevers in de schaal wierp, - is thans de wetgever in heel de beschaafde
wereld er op uit, zijn invloed te doen gelden ter verbetering der
arbeids- en levensvoorwaarden der werklieden".
Aldus schetst Prof. Mr M. W . F. Treub de gewijzigde situatie aan
het eind van de negentiende eeuw (231).
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De overtuiging, dat de wetgever een taak heeft te vervullen tot
bestrijding van sociale euvelen en tot leniging van sociale nooden,
kwam hier te lande voor het eerst in concreten vorm tot uiting in de
Wet van 19 September 1874, S. 130, houdende maatregelen tot het
tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
Deze wet, die was ontsproten aan het initiatief van het lid der
Tweede Kamer, Mr S. van Houten, wordt daarnaar gewoonlijk „het
Kinderwetje-Van Houten" genoemd.
Deze eerste stap op den nieuwen weg werd genomen - aldus de
voorsteller - , om „eene verkeerde rigting van het oekonomische leven
te bestrijden en de schaduwzijden van het stelsel van vrije mededinging te temperen" (232).
Sedertdien is de wetgever, eerst aarzelend doch geleidelijk meer
doelbewust, verder gegaan op den eenmaal betreden weg, waarbij
een mijlpaal vormt de instelling, bij K.B. van 18 April 1890, S. ci,
van een groote Staatscommissie, ter voorbereiding van de sociale
wetgeving, die naar de toen geleidelijk meer veld gewonnen hebbende
overtuiging,zichtotbreeder terreinzoumoetengaanuitstrekken (233).
Gelijktijdig met deze kentering der denkbeelden in het algemeen,
vielen er met name in Friesland en Groningen verschijnselen waar te
nemen, die op toenemende sociale spanningen ten plattelande wezen (234).
In het licht van deze algemeene en bijzondere omstandigheden valt
het gemakkelijk te begrijpen, dat in de kringen van het G.N.G., waar
— zooals wij eerder zagen (23g)—het socialevraagstukvanouds belangstelling genoot, nu ook het nieuwe aspect daarvan, de sociale wetgeving, de aandacht ging trekken.
De eerste uiting hiervan in het kader der behandeling van vraagpunten vormt vraagpunt 1892-1, luidende:
„Is de oprichting van arbeiderspensioenfondsen ten plattelande
wenschelijk?
Zoo ja, wat kan het Genootschap doen om de oprichting daarvan
te bevorderen?"
De indiening van dit vraagpunt ging uit van de gedachte, dat de
maatschappelijke toestand van de arbeidersklasse niet meer voldeed
aan de eischen, die men in een goed geordende en beschaafde maatschappij toen meende te mogen stellen.
Met name werd hierbij gewezen op het euvel van den onverzorgden ouden dag, waardoor zelfs de vlijtigste en oppassendste werkman op hoogen leeftijd meestal nog afhankelijk werd van openbare of
particuliere weldadigheid.
„Is dit niet in strijd met een redelijk en menschwaardig bestaan?",
zoo werd gevraagd en aanstonds werd hierop een bevestigend antwoord gegeven.
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En tot opheffing van dezen misstand werden arbeiderspensioenfondsen aanbevolen.
De gedachte, dat deze misschien met medewerking van het Genootschap zouden kunnen worden tot stand gebracht, werd aanstonds
losgelaten.
Want slechts dàn was een goede werking van zoodanige instelling
te verwachten, „wanneer de Staat er zijn machtige schouders onder
zet".
„Ik weet wel," zoo ging de inleider voort, „dat men niet van den
Staat kan en mag eischen, om in alle nooden en behoeften te voorzien,
zonder daartoe zelf te willen medewerken, maar nu de sociale strijd
meer en meer op den voorgrond treedt en een steeds meer dreigend
aanzien begint te verkrijgen, is het een der eerste plichten van een
regeering, middelen te beramen, om, met medewerking van het volk,
den toestand te verbeteren".
En daartoe nu werd het oprichten van arbeiderspensioenfondsen
een der geschiktste middelen geacht.
Vandaardeindieningvanhetdesbetreffende vraagpunt,datde instemming der algemeene vergadering verwierf en ter beantwoording aan
de afdeelingen werd gezonden.
De indiening en vooral ook de motiveering van dit vraagpunt doen
duidelijk zien, dat de nieuwe koers, die ten aanzien van het sociale
vraagstuk hier te lande toen werd ingeslagen, aanstonds ook in de
kringen van het G.N.G. aanhang had gevonden.
De sociale wetgeving ging nadien voort zich verder te ontwikkelen
en het G.N.G. en later de G.M.L.N. bleven hun aandacht hierop gericht houden.
Het valt daarbij echter op, dat gedurende een lange reeks van
jaren geen vraagpunt meer hieraan werd gewijd.
De verklaring zal wel zijn, dat de vragen, die zich bij de verdere
ontwikkeling der sociale wetgeving voordeden, met name die ten
aanzien van haar meest gewenschte inrichting, te moeilijk werden geacht om door middel van vraagpunten voldoende te kunnen worden
beantwoord, zoodat aan bestudeering door telkens daartoe aangewezen bijzondere commissiën, zooals meer dan eens geschiedde, de
voorkeur werd gegeven (236).
Eerst na den wereldoorlog 1914—1918 werden er weer vraagpunten aan de sociale wetgeving gewijd.
2. Werkloosheidsvoorziening
Aanstonds na het einde van den eersten wereldoorlog heerschte
in nagenoeg alle kringen der samenleving het gevoelen, dat nu tal van
sociale hervormingen zouden moeten worden ingevoerd, „met de
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snelheid, die past bij den polsslag van dezen tijd", zooals een Koninklijke Proclamatie van 20 November 1918 het uitdrukte (237).
En dienovereenkomstig werd toen ook gehandeld, alsgevolg waarvan verschillende, niet weinig ingrijpende, sociale wetten en maatregelen tot stand kwamen.
Wel moest met de kentering van het economisch getij, die aan het
begin der jaren twintig intrad, de vaart iets worden geremd, doch
niettemin vond ook toen de sociale wetgeving voortgang en onderging
zij verdere uitbreiding.
In deze jaren van groote bedrijvigheid op het gebied der sociale
wetgeving waren ook de gedachten der G.M.L. daarop bij voortduring
gericht en verschillende vraagpunten leggen daarvan getuigenis af.
Het eerst werd hierbij de werkloosheidsvoorziening in beschouwing
genomen.
Ingevolge het „Werkloosheidsbesluit 1917" was een regeling der
werkloosheidsverzekering van kracht geworden, volgens welke aan
daarvoor in aanmerking komende „vereenigingen van werklieden en
bedienden", die met de uitvoering waren belast, ten behoeve van
door haar ingestelde werkloozenkassen, van rijks- en gemeentewege subsidie verleend werd, terwijl sedert den wereldoorlog daarnaast van overheidswege op steeds ruimer schaal maatregelen genomen werden tot bestrijding der werkloosheid als zoodanig, door
„werkverschaffing".
Een en ander gaf nu al spoedig tot een vraagpunt aanleiding
(1920-1), luidende:
„Welke gebreken kleven tegenwoordig aan de werkloosheidsbestrijding ten plattelande en aan het verleenen van steun aan de werkloozen aldaar, door de overheid van rijk en gemeente, en op welke
wijze zouden die gebreken kunnen worden weggenomen of verminderd?"
De bedoeling van dit vraagpunt was, een onderzoek in te stellen:
ie naar den omvang der werkloosheid onder de landarbeiders in de
verschillende tijden van het jaar, ook vergeleken met vroeger;
2e naar de oorzaken dier werkloosheid;
3e naar de middelen, die in den laatsten tijd door de gemeentebesturen tot bestrijding der werkloosheid werden aangewend.
Naar het oordeel van velen lieten die middelen dikwijls veel te
wenschen over, vooral voorzoover zij bestonden in het verschaffen
van niet of zeer weinig productief werk, waarbij de lust tot werken
werd bedorven en de gemeente op groote kosten gedreven.
Als wij nu de motieven, die tot het stellen van dit vraagpunt aanleiding gaven, vergelijken met die, welke leidden tot het stellen van
het hiervóór besproken vraagpunt van 1892 over arbeiderspensioenfondsen, dan valt daarbij een merkwaardig verschil in uitgangspunt op.
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Bij laatstgenoemd vraagpunt toch, gesteld in den tijd toen de sociale
wetgeving nog op gang moest komen, was het vooral de gedachte der
stimuleering van den wetgever, die tot het stellen ervan aanleiding gaf.
Bij het vraagpunt van 1920 over de werkloosheidsbestrijding, gesteld in den tijd kort na den eersten wereldoorlog, toen de sociale
wetgeving snel een groote uitbreiding had verkregen en nog meer zou
krijgen, komt daarentegen veeleer de beduchtheid tot uiting, dat de
wetgever in zijn grooten ijver wel eens te ver kon gaan met zijn bemoeiingen, en vooral ook de twijfel, of de uitvoering der sociale
wetten enmaatregelen wel op de meest doelmatige wijze geschiedde,
met het oog op de volkswelvaart in het algemeen.
De gedachte der stimuleering van den wetgever uit den eersten tijd
van zijn bedrijvigheid op dit gebied, nu trouwens ook niet meer noodig, heeft derhalve thans plaats gemaakt voor die van critische beoordeeling van zijn daden.
De werkloosheid kennende als een verschijnsel, dat nauw verbonden is aan het seizoenkarakter van den landbouw en daaruit voor een
belangrijk deel voortkomt, verbaast het ons niet, dat zij evenmin verdween toen in deze eeuw de overheid er zich mee ging bemoeien als
in de vorige het geval was, toen alleen instellingen uit het maatschappelijk leven opgekomen, er haar aandacht aan schonken.
Zij bleef zich dan ook in volgende jaren doen gevoelen en onder
invloed van de Wereldcrisis nam zij nog verder in omvang toe.
Ook de werkloosheidsvoorziening van overheidswege werd voortgezet, zij het niet in ongewijzigden vorm.
Zoo werd hieraan na verloop van jaren opnieuw een vraagpunt gewijd (1937-2), luidende:
„Heeft de wijze, waarop de werkloosheidsvoorziening wordt uitgeoefend, een ongunstigen invloed op het moreel van den landarbeidersstand?
En, indien deze vraag bevestigend mocht worden beantwoord, zijn
er dan middelen aan te geven, om hierin verbetering te brengen?"
De indiening van dit vraagpunt berustte op de meening, dat de
werkloosheidsvoorziening nu te veel het karakter had aangenomen
van armenzorg, doordat slechts hulp werd verleend, in denvorm van
werkverschaffing en steun, indien zonder die hulp het gezinsinkomen
te klein was geworden om er van te leven.
Hoewel de materieele verzorging van de werkloozen aldusover het
geheel wel voldoende was te achten, leed echter naar veler meening
het moreel der landarbeiders door genoemde wijze, waarop deze verzorging plaats vond.
Eenigen tijd na de bezetting van ons land door de Duitsche Weermacht in 1940 werd door den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied een verordening afgekondigd, inhoudende,
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dat het zonder toestemming van den Directeur-Generaal van den
Arbeid of diens gemachtigde, niet geoorloofd was om arbeiders, in
ondernemingen werkzaam, te ontslaan en dat na 9 Mei 1940 gegeven
ontslagen weer ongedaan moesten worden gemaakt (238).
De toepassing van deze verordening leverde in den landbouw
groote moeilijkheden op, niet slechts voor de landbouwers, doch ook
voor de Arbeidsinspectie, die met de uitvoering was belast.
Het Centraal Secretariaat voor Land- en Tuinbouw (op 29Mei 1940
door de drie Centrale Landbouworganisaties in samenwerking met de
drie Landarbeidersbonden ingesteld, „omalsmiddelpunt vanhet georganiseerde bedrijfsleven inden land- en tuinbouw te fungeeren") (239)
kwam nu met de opstelling van een ander plan, dat de instemming der
Arbeidsinspectie kon verwerven, doch dat nog de goedkeuring van de
bezettende macht vereischte, alvorens in werking te kunnen treden.
De strekking van deze nieuwe regeling was, dat iedere ondernemer,
die zich verbond gedurende een geheel jaar een naar de grootte en de
inrichting van zijn bedrijf vastgesteld minimum aantal arbeiders in
dienst te houden, vergunning zou kunnen krijgen om verdere arbeidskrachten naar behoefte te mogen aannemen en ontslaan.
Met deze regeling zou een geheel nieuw element in de werkloosheidsbestrijding zijn intrede doen en nu achtte het Dagelijksch Bestuur der G.M.L. het wenschelijk, daarover aanstonds het gevoelen
der leden (van de aangesloten vereenigingen) in te winnen.
Zoo werd daartoe vraagpunt 1940-1 in behandeling gegeven, luidende:
„Bij de overheid is een streven merkbaar de tewerkstelling van een
aantal vaste arbeiders in het landbouwbedrijf te bevorderen door
daartoe strekkende maatregelen af te kondigen.
Welke normen moeten bij deze tewerkstelling worden gevolgd?
Wat kan de landbouwer doen, om zooveel mogelijk productief
werk te doen verrichten?
Op welke wijze moet de landbouwer in staat gesteld worden om
dezen nieuwen socialen maatregel te kunnen financieren?"
Hoewel de antwoorden op dit vraagpunt allicht geen invloed meer
zouden kunnen uitoefenen op de regeling, die —naar verwacht werd spoedig in werking zou treden, zou het toch van belang kunnen zijn,
het nieuwe stelsel in het algemeen aan een beschouwing te onderwerpen, daar het wel eens van blijvenden aard zou kunnen blijken
te zijn.
Vandaar dus het vraagpunt.
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3.Ziektewet
Op i Maart 1930 trad in werking de Wet van 24Juni 1929, S. 329,
zijnde de reeds in 191 3 aangenomen, doch nu belangrijk gewijzigde
„Ziektewet".
Reeds anderhalfjaar later werd nu door de G.M.L. een vraagpunt
in behandeling gegeven ( 1 9 3 I - I ) , beoogende te vernemen, welke de
ervaringen waren, tot nu toe bij de uitvoering dezer wet opgedaan.
Hoewel deze ervaringen nog slechts van korten duur waren, kon
het toch zijn nut hebben - aldus de toelichting —, dat gebreken, die
aan de uitvoering mochten kleven, aan het licht werden gebracht,
opdat zij ondervangen zouden kunnen worden, terwijl ook opmerkingen zouden kunnen worden gemaakt, die aan een practische uitvoering bevorderlijk zouden kunnen zijn.
Ook in de motieven tot het stellen van dit vraagpunt bespeuren wij
weer den critischen inslag, dien wij hiervóór reeds opmerkten bij
het vraagpunt van 1920 over de werkloosheidsvoorziening.

4. Landarbeiderswet
Een der gevolgen van de werkzaamheid van de Staatscommissie
voor den Landbouw, ingesteld bij K.B. van 20 Juni 1906, no. 72,
was de totstandkoming van de Wet van 20 April 1918, S. 2^9, tot
verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of
van los pand in pacht, de „Landarbeiderswet", welke op 1£ November 1918 in werking trad.
Aangeziendebehandelingvanvraagpunt 1872-2 het G.N.O. en meer
nog die van vraagpunt 1882-2 het G.N.G. reeds tot de uitspraak had
gebracht, dateigengrondbezit derarbeiderstenplattelande wenschelijk
was en zooveel mogelijk diende te worden bevorderd (240), kan het
geenverwonderingwekken, dat in de kringen van de G.M.L., toen de
Landarbeiderswet dezenaioudenwensch tot werkelijkheid zou trachten
te maken, zij het dan in verband met de inmiddels gewijzigde inzichten omtrent de staatstaak, op andere wijze dan men het zich vroeger
had gedacht, voor de werking daarvan belangstelling werd gevoeld.
Deze kwam tot uiting, nadat de Landarbeiderswet eenige jaren had
gewerkt, in het stellen van een vraagpunt (192^-2), beoogende de ervaringen te vernemen, met de toepassing dezer wet opgedaan, en de
resultaten vast te stellen, die haar werking had opgeleverd uit een
oogpunt van het belang van de landarbeiders, de landbouwers als
grondbezitters en werkgevers, en de overheid.
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g. Socialevoorzieningenvoor landbouwers
Op den „Groninger Dag 1938" (een „bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid", op initiatief
van den Commissaris der Koningin, Mr J. Linthorst Homan, op 8 Juli
1938 in de Aula van de Rijksuniversiteit te Groningen gehouden) behandelde de Heer H. D. Louwes, voorzitter der Groninger Maatschappij van Landbouw, „De positie van den Landbouw in de provincie
Groningen".
Daarbij uitte de Heer Louwes de gedachte, „dat de mogelijkheid, de
positie van onzen boerenstand blijvend te verbeteren door een geeigende sociale wetgeving voor de boeren- en tuindersondernemers,
èn door de Regeering èn door onze landbouworganisaties, te veel
werd veronachtzaamd".
De boerenstand had eeuwenlang, zoo goed en zoo kwaad als het
ging, zelf in de sociale nooden - ouderdom, ziekte, invaliditeit en
weduwen- en weezenverzorging — voorzien; door de heerschende
„crisis"-omstandigheden kon hij dat nu niet meer en het was dus de
vraag, of daaraan niet door een geëigende sociale wetgeving moest
worden tegemoet gekomen.
Naar de vaste overtuiging van den inleider waren hier groote mogelijkheden, „om in het dikwijlshardeenzwarelevenvanden-vooral ook
kleineren - boer, weer bestaanszekerheid en levensvreugde te
brengen" (241).
Het verwijt van veronachtzaming van dit vraagstuk door de landbouworganisaties (ten aanzien van de G.M.L. trouwens een zelfverwijt van den spreker) liet deze organisatie niet lang op zich zitten:
reeds hetzelfde jaar gaf zij een vraagpunt in behandeling (1938-1),
teneinde de daarin gestelde vraag te overwegen:
„Is het mogelijk en gewenscht ons systeem van sociale wetgeving,
aangepast aan de eigen omstandigheden, ook uit te breiden over de
ondernemers in den land- en tuinbouw?"
In dit vraagpunt herkennen wij, in „moderne" gedaante, aangepast
aan de inmiddels gewijzigde inzichten, degrondgedachte der vraagpunten uithet laatst der vorigeeeuw, beoogendedeinstandhoudingvanden
„eigenerfden" boerenstand, nu echter uitgebreid tot den „boeren- en
tuindersstand" in het algemeen.
Enwij bespeuren er ook weer de gedachte der stimuleering van den
wetgever in, ons van het vraagpunt over de arbeiderspensioenfondsen
uit denzelfden tijd bekend, nu evenwel om de „socialezekerheid", die
de arbeiders inmiddels door deswetgevers toedoen hadden verworven,
óók aan de ondernemers in den landbouw ten deel te doen vallen.
Tot bevordering der „verdeelende rechtvaardigheid", die immers
den grondslag der sociale wetgeving in het algemeen vormt.

VII. VERSCHILLENDE WETTEN EN MAATREGELEN

i .Octrooirecht
Door de Wet van igJuli 1869, S. 126, werd de voordien bestaande
Octrooiwet van 2^ Januari 1817, S. 6, buiten werking gesteld (242).
Destroomingtegenoctrooien, die met den toen waargenomen drang
naar vrijheid voor handel en bedrijf samenhing en degenoemde intrekking der Octrooiwet tengevolge had, verminderde echter geleidelijk.
En daartegenover werd meer en meer de wenschelijkheid en de
rechtvaardigheid van bescherming van den uitvinder erkend.
Zoo ontstond hier te lande een streven voor wederinvoering van
het octrooirecht, dat evenwel ook bestrijding ondervond.
Duidelijk blijkt dit uit een in de Handelingen van het G.N.G. van
1882/83 afgedrukt adres, door de Kamer van Koophandel te 's-Grahage aan de Regeering gericht, het verzoek inhoudende tot wederinvoering van een wet op de octrooien, en het mede in deze Handelingen afgedrukte rapport, hierover uitgebracht door de Kamer van
Koophandel te Groningen (die om adhaesie was gevraagd), waarin het
gevoelen werd uitgesproken, dat een wederinvoering van wettelijke
bepalingen op de octrooien zou zijn in strijd met het algemeen belang (243).
Bij zulke tegenovergestelde meeningen was nu voor het G.N.G. de
behandeling van een vraagpunt het aangewezen middel, om na gedachtenwisseling hierover in de afdeelingen, tot een gefundeerd oordeel terzake te komen.
Vandaar, dat vraagpunt 1883-4 m behandeling werd gegeven,
luidende:
„Is het wenschelijk, dat het octrooirecht weder wordt ingevoerd,
en zoo ja, door welke middelen kan men daartoe geraken?"
2. Muntwezen
In de jaren zeventig der vorige eeuw waren verschillende landen
van den enkelen zilveren of van den dubbelen standaard overgegaan
naar den enkelen gouden standaard, Nederland in 187^ (244).
Hierdoor werd, in het algemeen, de goudwaarde geacht te stijgen
en de prijs van goederen en diensten te dalen.
Indien het nu waar was, zooals wel werd aangenomen, - aldus redeneerde men hier ten tijde van de Landbouwcrisis der jaren tachtig—,
dat de daling der prijzen van de landbouwproducten geheel of ten
deele moest worden toegeschreven aan de degradatie van het zilver
van standaard- tot teekenmunt, dan was het ook te verwachten, dat
de wederinvoering van vrije aanmunting van dat metaal een algemeene
stijging der prijzen tengevolge zou hebben.
iJ-2

En zoo ontstond toen, naast een beweging voor protectie, die wij
hiervóór reeds leerden kennen, ook een beweging voor bimétallisme.
Echter heerschte er ten aanzien van de juistheid van deze veronderstelling omtrent den invloed van het muntwezen op de prijsvorming
verschil van gevoelen en zoo werd het in de kringen van het G.N.G.
wenschelijk geoordeeld, dat over dit, in elk geval voor den landbouw
belangrijke, vraagstuk meer licht werd verkregen en daartoe een
vraagpunt in behandeling gegeven (1893-2), luidende:
„Ishet inhet belang van den landbouw, dat zilver worde aangemunt?
Zoo ja, welke middelen dienen dan te worden aangewend om te
geraken tot vrije aanmunting?"
3. Vleeschkeuring
Met ingang van 1Juni 1922 was de Wet van 2r Juli 1919, S. ^24,
de „Vleeschkeuringswet", volledig in werking getreden, nadat enkele
van haar artikelen reeds eerder van kracht waren geworden.
Omtrent de werking dezer wet werden reeds spoedig „vele klachten
vernomen".
Deze zouden een gevolg kunnen zijn van een minder juiste of minder gewenschte toepassing der wet, of wel van onbekendheid der betrokkenen met haar voorschriften. Ook zouden mogelijk tegen sommige bepalingen der wet gegronde bezwaren kunnen bestaan.
Aan de anderen kant had de wet ongetwijfeld ook haar nuttige zijde.
Het zou daarom van belang zijn te weten, of de voordeden opwogen tegen de kosten en lasten, verbonden aan de uitvoering.
Om nu over een en ander zooveel mogelijk betrouwbare gegevens
te verkrijgen, werd een vraagpunt in behandeling gegeven (1923-2),
luidende:
„Geeft de wijze, waarop de Vleeschkeuringswet wordt uitgevoerd,
aanleiding tot gegronde klachten?
Zoo ja, welke zijn deze?"
4. Wegbeplanting
In de zomerzitting der Staten van Groningen van 1880 vonden beraadslagingen plaats over de beplanting van provinciale wegen, waarmede het Provinciaal Bestuur sedert eenige jaren begonnen was, en
waaromtrent daarbij veel verschil van gevoelen was gebleken.
Zij eindigden met het besluit, „Heeren Gedeputeerde Staten uit te
noodigen tot het instellen van een onderzoek betrekkelijk een andere
wijze van beplanting bij de provinciale wegen, dan de tot dusver gevolgde, het nemen der daarvoor noodige proeven en te zijner tijd
den uitslag dier proefnemingen aan de Staten mede te deelen" (24^).
i£3

Nog vóór deze beraadslagingen gehouden waren (doch misschien
wel reeds werden verwacht) vond nu de voorzitter van het G.N.G.,
tevens lid van Gedeputeerde Staten, aanleiding tot het stellen van een
vraagpunt over het daarin behandelde onderwerp, hetwelk vervolgens
inbehandeling werd gegeven (1880-3), luidende:
„Zou het wenschelijk zijn, de kanten der wegen in deze provincie
met boomen te beplanten?
Zoo ja, welke boomen acht men daarvoor het meest aanbevelenswaardig op klei-, op zand- en op veengronden?"
Juist vijf en dertig jaren later, toen de wegbeplanting inmiddels
aanzienlijk was uitgebreid en de eerst geplante boomen reeds een
zekere ontwikkeling hadden bereikt, werd andermaal een vraagpunt
aan de wegbeplanting gewijd (191^-2), nu luidende:
„In de laatste veertig jaren zijn de wegbeplantingen in deze provincie belangrijk uitgebreid.
Heeft de ervaring ook geleerd, dat de landbouw nadeelen daarvan
ondervindt?
Zoo ja, welke zijn die nadeelen en zijn die van dien aard, dat voortzetting vandebeplanting vanwegenongewenschtmoetworden geacht?
Zoo neen, zou het dan ook aanbeveling verdienen om bij het provinciaal bestuur, c.q. bij de gemeentebesturen, aan te dringen op geleidelijke vervanging van loofboomen door vruchtboomen?"
Merkwaardig is, dat ook dit vraagpunt ter algemeene vergadering
werd ingeleid door een lid van het Hoofdbestuur, dat tevens zitting
had in het college van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen.
Gelet op de strekking dezer vraagpunten, mag daaruit wel worden
afgeleid, dat in beide gevallen aldus het stelsel der behandeling van
vraagpunten is te baat genomen, om ten behoeve van het Provinciaal
Bestuur tot een beoordeeling in landbouwkringen van zijn beleid terzake te komen en daarover een op ervaring en waarneming in de
practijk gegronde uitspraak te verkrijgen.

3.DEHERKOMSTDER VRAAGPUNTEN
Blijkbaar was in i860 het stelsel der behandeling van vraagpunten,
dat in 18£2begonnenwaszichte ontwikkelen, reeds zoodaniggeconsolideerd, dat het gewenscht werd geoordeeld daaromtrent een bepaling
op te nemen in het toen nieuwvastgestelde reglement vanhet G.N.O.
Daarbij werd immers voorgeschreven, zooals wij reeds zagen (246),
dat het Hoofdbestuur in elke algemeene vergadering „punten de Nijverheid betreffende" ter sprake zou moeten brengen en dat elk lid
het recht zou hebben zulks te doen.
Met deze „punten de Nijverheid betreffende" waren — het blijkt uit
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de toepassing dezer bepaling — de „vraagpunten" bedoeld.
In wezen bleef deze bepaling, zij het met eenige wijziging in de
terminologie, gehandhaafd tot 1917, toen in de statuten der G.M.L.
onder de middelen ter bereiking van het doel werd genoemd : het
uitschrijven van vraagpunten, doch geen voorschrift meer werd opgenomen in den geest van dat van i860.
Dehierop gebaseerde regeling ten aanzienvanhetindienenvanvraagpunten bleef echter vankracht :ooknu werd denleden der aangesloten
vereenigingen steeds gelegenheid gegeven vraagpunten in te dienen.
Zoo konden dus sedert i860 zoowel vanwege het Hoofdbestuur,
c.q. het Dagelijksch Bestuur, als van de zijde der leden (sedert 1918:
leden van de aangesloten vereenigingen) vraagpunten ter behandeling
worden voorgesteld.
Getracht is nu uit dat oogpunt de herkomst na te gaan van de vraagpunten, die ten slotte in behandeling werden gegeven.
Voor den tijd van het G.N.O. (1860—1878)bleken daarvoor echter
niet voldoende gegevens meer beschikbaar, doch voor den tijd van
het G.N.G.-de G.M.L.N. (1879-1917) en dien der G.M.L. (19181941) kon van elk vraagpunt de herkomst worden opgespoord.
Daarbij is dan aangenomen, dat degene, die het vraagpunt ter algemeene vergadering „inleidde", tenzij anders vermeld, daarvan ook
de „steller" was, en dienovereenkomstig de herkomst van het vraagpunt bepaald.
Hoewel gedurende het tijdvak 1879-1917 de plicht tot het in de
algemeene vergadering ter sprake brengen van „punten de Nijverheid
in het algemeen en den Landbouw in het bijzonder betreffende"
(sedert 1899: „punten betreffende Landbouw en Nijverheid") krachtens genoemd reglementair voorschrift rustte op het Hoofdbestuur,
moet hierbij bedacht worden, dat de voorbereiding van de door het
Hoofdbestuur te behandelen punten toen was opgedragen aan het
college van Gecommitteerden.
Dat beteekent in dit verband, dat een voorstel, hetwelk op grond
van dat voorschrift door het Hoofdbestuur aan de algemeene vergadering werd gedaan, in feite meestal afkomstig was van Gecommitteerden, althans, dat de vraagpunten, die vanwege het Hoofdbestuur aan
de algemeene vergadering werden voorgesteld, door Gecommitteerden waren geformuleerd.
Gedurende het tijdvak 1918-1941, toen de keuze der vraagpunten
niet meer geschiedde door de algemeene vergadering, dochden eersten
tijd door het Hoofdbestuur, op voorstel van het Dagelijksch Bestuur,
en sedert 1930 door het Dagelijksch Bestuur zelfstandig, waren de
vraagpunten, die op eigen initiatief door het Dagelijksch Bestuur eerst
werden voorgesteld en later gekozen, uiteraard ook door dit college
geformuleerd.

De inzending van vraagpunten door de leden (sedert 1918: leden
der aangesloten vereenigingen) kon rechtstreeks door henzelf geschieden, doch ook wel door tusschenkomst van de afdeeling, c.q.
aangesloten vereeniging, waarvan zij deel uitmaakten, en beide gevallen komen dan ook naast elkaar voor.
Zoo kunnen de vraagpunten, welke in de tijdvakken 1879—1917 en
191 8—1941 in behandeling werden gegeven, naar hun herkomst derhalve worden onderscheiden in twee groepen :
1. de vraagpunten afkomstig van Gecommitteerden (1879—1917),
c.q. het Dagelijksch Bestuur (1918-1941);
2. de vraagpunten afkomstig uit den kring der leden (sedert 1918:
leden der aangesloten vereenigingen).
Daarnaast kan sedert 1893echternogeenderdegroepworden onderscheiden,nl.diedervraagpuntenafkomstigvande „adviseerende leden".
Dit instituut, ingesteld in 1893 m e t de benoeming tot adviseerend
lid van den toen opgetreden eersten Rijkslandbouwleeraar voor Groningen, J. Heidema, omvatte in het algemeen de als zoodanig benoemde functionarissen op het gebied van de landbouwvoorlichting
en het landbouwkundig onderzoek, werkzaam in het werkgebied
van het G.N.G., de G.M.L.N. of de G.M.L. (247).
Op den grondslag van genoemde onderscheiding kunnen wij nu van
de sedert 1879 in behandeling gegeven vraagpunten naar hun herkomst het volgende overzicht samenstellen.
Voorgesteld door:
Gecommitteerden/Dagelijksch Bestuur
Adviseerende Leden
Leden (v. aangesl. vereen.)
Totaal . . .

1879-1892
!

1893-1917 1918-194
19

3

S

48

$7
7Î

H
48

In p r o c e n t e n
Gecommitteerden/Dagelijksch Bestuur
Adviseerende Leden
Leden (v. aangesl. vereen.)
Totaal . . .

27,1
72,9

13.3
10,7
76-

100,-

ioo,-

39,6
10,4

s°>-

Naar den aard van hun herkomst zouden nu de vraagpunten, ingediend door Gecommitteerden, c.q. het Dagelijksch Bestuur, en de
Adviseerende Leden, tezamen gerekend kunnen worden als afkomstig
te zijn van „de leiding" en die, welke werden ingediend door de afdeelingen, c.q. aangesloten vereenigingen, of de leden daarvan zelfstandig, als afkomstig uit „de groep".
Naar deze onderscheiding ingedeeld, krijgen wij dan van de herkomst der vraagpunten het volgende overzicht.
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Aantal

In procenten

Herkomst
1879-1917

1918-1941

31
92

H

123

48

1879-1917

1918-1941

2S.2
74,8
IOO,-

100,-

Wij zien hieruit, datinhettijdvak 1879—1917 verreweg het grootste deel, immers nagenoeg 3 / 4 , der in behandeling gegeven vraagpunren afkomstig was uit „de groep", dusuitdenkring derleden, en het
kleinste deel, ruim 1/4, van„deleiding", terwijl in het tijdvak 19181941 beide categorieën gelijk, elk met de helft, vertegenwoordigd
zijn.
Het aandeel, dat de adviseerende leden in het stellen van vraagpunten genomen hebben, blijkt in beide tijdvakken, 1893-1917 en
1918-1941, vrijwel gelijk te zijn geweest en ruim 10 % te hebben
bedragen.
Uit het op deze wijze deelnemen door de adviseerende leden aan
het indienen vanvraagpunten kan worden afgeleid, datookvoor deze
categorie het hier gebruikelijke stelsel der behandeling van vraagpunten eengeëigend middel isgebleken, omstelselmatig de ervaringen en inzichten uit de kringen van den practischen landbouw te
vernemen tenaanzien vanbepaalde daarvoor inaanmerking komende
vraagstukken.
De teruggang vanhet aandeel der vraagpunten, afkomstig uit „de
groep", in het tijdvak 1918-1941, in vergelijking met het tijdvak
1879-1917, zou kunnen wijzen op een verminderde belangstelling
voor het indienen van vraagpunten in den kring der leden (vande
aangesloten vereenigingen).
Het zouechter ookkunnen zijn, datde neiging bijhet Dagelijksch
Bestuur (1918-1941), om „eigen" vraagpunten in behandeling te
geven, grooter wasdanbij Gecommitteerden (1879-1917) en zoodoende het aandeel der vraagpunten, afkomstig van „de leiding", in
het tijdvak 1918-1941 was toegenomen.
Inhetalgemeen zal men detaak van hetbetreffende bestuurscollege
tot het voorstellen van„eigen" vraagpunten alsvanaanvullenden aard
mogen beschouwen : wanneer uit den kring der leden geen voldoend
aantal geschikte vraagpunten is ingekomen om daaruit een keuze te
doen, zal hetdaarin moeten voorzien door zelf vraagpunten te formuleeren.
De mogelijkheid bestaat echter ook voor het bestuurscollege, dat
in dezen het initiatief heeft te nemen, door het stellen vaneigen
vraagpunten, ongeacht deoverigens reeds ingekomene, invloed uitte
oefenen opdenaard derin behandeling te geven vraagpunten en dus
i£7

op den aard der op deze wijze door de afdeelingen, c.q. aangesloten
vereenigingen, te bespreken vraagstukken.
Het is echter niet na te gaan, welke der genoemde invloeden zich
hier het meest heeft doen gelden.
Als wij echter bedenken, dat in het tijdvak 1918—1941 evenveel
vraagpunten, afkomstig uit „de groep", in behandeling werden gegeven als afkomstig van „de leiding", dan mogen wij — ondanks den
teruggang van het aandeel van „de groep", in vergelijking met het
tijdvak 1879—1917 — toch wel vaststellen, dat er voor het indienen
van vraagpunten in den kring der leden (van de aangesloten vereenigingen) ten tijde der G.M.L. nog een behoorlijke belangstelling aanwezig bleek en het initiatief van „de leiding" op dit stuk dus beperkt
kon blijven.
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III. DE

BEANTWOORDING

i. DE BELANGSTELLING V O O R DE B E A N T W O O R D I N G
DER VRAAGPUNTEN

Om een indruk te verkrijgen van de belangstelling voor de beantwoording der vraagpunten in quantitatief opzicht, kunnen wij tweeerlei nagaan:
i . de mate, waarin over de onderscheidene vraagpunten door de
gezamenlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen) rapporten
zijn uitgebracht ;
2. de mate, waarin door de onderscheidene afdeelingen (aangesloten
vereenigingen) de vraagpunten in een bepaald tijdvak zijn beantwoord.
Hiertoe zijn nu tabellen samengesteld, die aan het slot zijn opgenomen als Bijlage IV.
Deze tabellen zijn zóó ingericht, dat daarop gemakkelijk is te zien :
van elk vraagpunt, welke afdeelingen (aangesloten vereenigingen) er
over hebben gerapporteerd;
van elke afdeeling (aangesloten vereeniging), welke vraagpunten zij
heeft beantwoord.
Op den grondslag van deze gegevens zijn nu berekend en in de tabellen opgenomen:
i . voor elk vraagpunt: het „beantwoordingsgetal", dat aangeeft het aantal rapporten, hierover door de gezamenlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen) uitgebracht, uitgedrukt in procenten van
het aantal, dat uitgebracht had kunnen worden;
2. voor elke afdeeling (aangesloten vereeniging) : het „belangstellingsgetal", dat aangeeft het aantal vraagpunten, in een bepaald tijdvak
door haar beantwoord, uitgedrukt in procenten van het aantal,
dat beantwoord had kunnen worden.
Het beantwoordingsgetal geeft dus een indruk van de relatieve belangstelling, die de onderscheidene vraagpunten, blijkens het aantal
er over uitgebrachte rapporten, bij de gezamenlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen) hebben ondervonden.
Het belangstellingsgetal geeft daartegenover een indruk van de relatieve belangstelling, door de onderscheidene afdeelingen (aangesloten vereenigingen) ten aanzien van het beantwoorden van vraagpunten aan den dag gelegd.
Van deze „getallen" uitgaande, kunnen hier nu, ter verduidelijking
van het algemeene beeld, dat de tabellen bieden, enkele daaraan ontleende samenvattingen en beschouwingen worden gegeven.
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A. HET BEANTWOORDINGSGETAL DER VRAAGPUNTEN

Voor eenjuiste beoordeelingvanhet beantwoordingsgetal dienen wij
er ons eerst rekenschap van tegeven, wat dit begrip eigenlijk inhoudt.
De keuze der vraagpunten vormt een weerspiegeling van het oordeel van het in dezen beslissende orgaan omtrent de actualiteit en de
beteekenis van het daarin belichaamde onderwerp. De voorkeur bij
het beslissende orgaan, dat is in dit verband : „de leiding", voor een
bepaald onderwerp op een bepaald oogenblik komt in de keuze van
het vraagpunt tot uiting.
De mate van beantwoording van het betreffende vraagpunt, uitgedrukt in het beantwoordingsgetal, vormt nu de reactie van de afdeelingen (aangesloten vereenigingen), dus van „de groep", op de keuze
door „de leiding".
Deze reactie is voor elk der vraagpunten aangegeven in de tabellen
van Bijlage IV aan het slot, doch een algemeenen indruk geeft onderstaand samenvattend overzicht van het voorkomen der verschillende
beantwoordingsgetallen bij de drie afdeelingen van vraagpunten in
de achtereenvolgende tijdvakken.
Aantal in behandeling gegeven vraagpunten
Afdeeling

Tijdvak

I 8 J 2 ~ I 8 J

9

1861-1878

1879-1917

1918-1940

186I - i 9 4 0

Met een beantwoordingsgetal van:
Totaal

0

1-10

1120

A
B
C

17

3

7

12

2

1

2

I

A
B
C

3'

I

17

2

A
B
C

2130

5160

3140

4150

2

3

I

I

S

I

6170

2
1

2

1

2

4
S

I

6
i
1

4

6

6

2

1

3

1

I

11

9
6

6

3

1

I

3

61

2

6

8

3

6

9

ij
11

1

3

S

4

2

7

6

I

1

1

2

7
3
3

S

3

19

28

20

21
10

8

9
H
43

34

A
B
C

28

A
B
C

120

I

2

10

70

2

4

11

2

S

7

26

41

-

9

40

3

-

8

SI

7
8

I

3
1
1

3

13
2

S

16

7

I

2

3

Zou de waardeering van de actualiteit en de beteekenis der vraagpunten bij „leiding" en „groep" gelijk zijn, dan zou ook het beant160

91100

I
I

44
H

ABC 230

8190

I

7

9

7180

I

woordingsgetal voor alle vraagpunten, indien er geen storende invloeden optraden, gelijk (en eigenlijk ioo) moeten zijn.
Nu zijn er inderdaad storende invloeden waar te nemen.
Zoo kan het in sommige gevallen wel eens, door omstandigheden
buiten het vraagpunt als zoodanig gelegen, bezwaarlijk zijn commissiën voor het uitbrengen van rapport te vormen, waardoor dan
minder rapporten worden uitgebracht en dientengevolge het beantwoordingsgetal lager komt te liggen, dan met de belangstelling voor
het vraagpunt-op-zich-zelf overeenkomt.
Verder kan het in sommige jaren vóór 1918wel eenswat alte groot
aantal in behandeling gegeven vraagpunten een ongunstigen invloed
hebben uitgeoefend op het beantwoordingsgetal dezer vraagpunten.
Ook hebben niet alle vraagpunten voor alle afdeelingen (aangesloten vereenigingen) evengroote beteekenis. Zoo zal bijv. een vraagpunt over vlasteelt slechts belangstelling ondervinden in de streken,
waar die teelt wordt beoefend, en is er voor een vraagpunt over de
fabrieksaardappelteelt alleen belangstelling te verwachten in streken,
waar men met deze teelt bekend is.
Daarom moet aan het beantwoordingsgetal der vraagpunten in elk
bijzonder geval geen al te strikte beteekenis worden toegekend voor
de belangstelling welke het vraagpunt-op-zich-zelf bij de afdeelingen
(aangesloten vereenigingen) ondervond, al geeft het daarvan in het
algemeen wel een indruk.
Bij het beschouwen van gemiddelden, zooals hierna geschiedt, mag
men echter wel aannemen, dat de beteekenis der storende invloeden
grootendeels zal zijn gecompenseerd en dus de belangstelling, die
de vraagpunten der verschillende categorieën in de verschillende
tijdvakken bij de gezamenlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen)
ondervonden, als zoodanig tot uiting komt.
Indien wij onderstaand overzicht vanhetgemiddeld beantwoordingsgetal der vraagpunten, onderscheiden naar de drie afdeelingen van
vraagpunten ennaar tijdvakken, inbeschouwing nemen, valt aanstonds
op het laag algemeen gemiddelde in het tijdvak 18^2—18^9.
GEMIDDELD BEANTWOORDINGSGETAL DER VRAAGPUNTEN
Afdeeling A

Afdeeling B

Afdeeling C

Het geheel

(')

(*>

(0

«

(0

(O

(0

«

17
31
61
28

2j,8

12

42.4
41 -

2

4>,î
42,4
4î,i
48,2

31

33,3
48,9
47,8
4é,9
47,9

Tijdvak
1852-18J9
1861-1878
1879-1917
1918—1940
1861-1940

120

(1): aantal vraagpunten;

17

7
H
9

44
S'.ï
44,!
9
41.1
48,4
40
70
434î,3
Si,6
(2): gemiddeld beantwoordingsgetal.

SS
129

46
230

161

Aangezien de behandeling van vraagpunten in dit tijdvak nog niet
geheel op streek was en het laag gemiddeld beantwoordingsgetal der
vraagpunten mede veroorzaakt werd door omstandigheden buiten
de vraagpunten als zoodanig gelegen ( i ) , laten wij dit tijdvak hier
verder buiten beschouwing en beperken ons tot de volgende drie
tijdvakken: 1861—1878, 1879—1917 en 1918—1940.
Vergelijken wij het gemiddeld beantwoordingsgetal van de vraagpunten der drie afdeelingen over deze tijdvakken, dan blijkt dat van
afdeeling A (Landbouwbedrijf) in alle drie tijdvakken het hoogst te
zijn.
Het gemiddeld beantwoordingsgetal van afdeeling A vertoont echter in de achtereenvolgende tijdvakken een daling en dat van afdeeling
C (Wetgeving en Bestuur) daartegenover een stijging, terwijl dat van
afdeeling B (Maatschappelijk Leven) een onregelmatig verloop doet
zien.
Door het tegengestelde verloop van het gemiddeld beantwoordingsgetal der afdeelingen A en C, komen deze in het laatste tijdvak zeer
dicht bij elkaar, al blijft ook dàn het gemiddelde van afdeeling A nog
iets hooger dan dat van afdeeling C, terwijl het gemiddelde van afdeeling B in het laatste tijdvak duidelijk bij dat van de beide andere
afdeelingen ten achter blijft.
De stijging van het gemiddeld beantwoordingsgetal van afdeeling C
is wellicht te verklaren uit den toenemenden invloed van wetgeving
en bestuur op het maatschappelijk leven, die sedert het laatste kwart
der vorige eeuw viel waar te nemen.
Van dezen toenemenden invloed vormt reeds de keuze der vraagpunten een weerspiegeling: immers het procentueel aandeel der
vraagpunten van afdeeling C in het totaal aantal liep, zooals wij hiervóór reeds opmerkten (2), in de achtereenvolgende tijdvakken duidelijk omhoog.
Het stijgend gemiddeld beantwoordingsgetal van afdeeling C — van
te meer beteekenis door de daling van het algemeen gemiddelde zouden wij dan kunnen zien als een bevestiging door „de groep"
van de juistheid der keuze door „de leiding", die een stijgend percentage vraagpunten, tot deze afdeeling behoorende, in behandeling
gaf. Of met andere woorden: „de groep" was niet minder dan „de
leiding" doordrongen van de beteekenis der vraagpunten op het gebied van wetgeving en bestuur, die aan de orde werden gesteld.
De daling van het gemiddeld beantwoordingsgetal van afdeeling A
is echter minder goed te verklaren.
Dat „de groep" in de achtereenvolgende tijdvakken telkens minder
dan „de leiding" doordrongen zou zijn geweest van de beteekenis
der vraagpunten betreffende de uitoefening van het landbouwbedrijf
als onderneming en daardoor er steeds minder belangstelling voor
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zou hebben gehad, valt moeilijk aan te nemen en is bovendien niet
in overeenstemming met het in alle drie tijdvakken hooger beantwoordingsgetal vanafdeeling Adandatderbeide andere afdeelingen.
Als hoofdoorzaak vandeze daling zaldanookwelmoeten worden
aangemerkt, dat de vraagpunten van afdeeling A, die in het tijdvak
1879—1917 bijna zoo groot en in het tijdvak 1918—1941 grooter in
aantal waren dandiederbeide andere afdeelingen tezamen, daardoor
ook het meest hebben gedeeld in de daling van het gemiddeld belangstellingsgetal der afdeelingen (aangesloten vereenigingen), diein
deze tijdvakken viel waar te nemen, zooals wijaanstonds nader zullen
zien.
Rekening houdende met bovenstaande opmerkingen, kunnen wij,
het geheel nog eens overziende, wel vaststellen, dat het verschil
tusschen het gemiddeld beantwoordingsgetal der drie afdeelingen
van vraagpunten in elk der drie tijdvakken en over het geheel niet
zoo groot en duidelijk sprekend was,om er met zekerheid bepaalde
conclusiën uit te kunnen trekken.
Alleen zouden wij hieruit kunnen afleiden, dat over hetgeheelgenomen, debelangstelling derafdeelingen (aangesloten vereenigingen),
dus van „degroep", voor de vraagpunten, tot uiting komende inhet
beantwoordingsgetal, behoorlijk in overeenstemming is geweest met
de belangstelling daarvoor bij „de leiding", tot uiting komende in
de keuze der vraagpunten door het beslissende orgaan.
Een daling van het algemeen gemiddeld beantwoordingsgetal, als
gevolg van daling van het gemiddeld belangstellingsgetal der afdeelingen (aangesloten vereenigingen), is echter niet te miskennen.
Dat verschijnsel verdient nu onze aandacht.
B. HET BELANGSTELLINGSGETAL DER AFDEELINGEN
(AANGESLOTEN

VEREENIGINGEN)

Uit het hierna volgende overzicht van het gemiddeld belangstellingsgetal der afdeelingen (aangesloten vereenigingen) in de achtereenvolgende tijdvakken (zie blz. 164) blijkt aanstonds, dat het gemiddeld belangstellingsgetal inhet tijdvak 18^2—18^9 hetlaagstwas,
en welbelangrijk lager danin éénvande volgende tijdvakken.
Dit lager gemiddelde voor dat tijdvak wordt, zooals de desbetreffende tabel van Bijlage IV doet zien, vooral veroorzaakt door de
geringe en afnemende belangstelling der afdeelingen voor het beantwoorden van vraagpunten in de laatste jaren van het tijdvak, van
18£6 af.
Wij mogen hier wellicht eenig verband zien metde minder goede
verstandhouding, welke er toen tusschen enkele afdeelingen en het
bestuur van het G.N.O. was ontstaan, tengevolge van meeningsver163

GEMIDDELD BELANGSTELLINGSGETAL DER AFDEELINGEN
(AANGESLOTEN VEREENIGINGEN)
Alle afdeelingen
(aangesl. vereen.)
Organisatie

Tijdvak
Aantal

G.N.O
G.N.G.-G.M.L.N. .
G.M.L

I8J2-I8Ï9

1861-1878
1879-1917
1918-1940

7
11

28
67

Gemiddeld
beantwoordingsgetal

De afdeelingen (aangesl.
vereen.), die meer dan
de helft der vraagpunten
hebben kunnen
beantwoorden
Aantal

33,4
43,7
42,3

7
8
22

42,1

57

Gemiddeld
beantwoordingsgetal

33.4
S°A
49,3
48,2

schillen over de bestuursinrichting van het Genootschap, die deze
afdeelingen ingrijpend gewijzigd wenschten te zien en het bestuur
ongewijzigd wenschte te laten.
Het slot van den strijd is geweest de statutenwijziging van i860,
in den geest van de wenschen der afdeelingen en het toen aftreden
van het geheele bestuur, nadat één zijner leden, die aan de beurt van
aftreding was, niet werd herkozen (3).
Het is verklaarbaar, dat onder de verhoudingen tusschen afdeelingen en bestuur, als in de laatste jaren vóór i860 heerschten, de
belangstelling bij de afdeelingen voor de beantwoording der door
het bestuur in behandeling gegeven vraagpunten niet groot was.
Bovendien was in dien tijd het aantal vraagpunten, dat in behandeling werd gegeven, wel eens wat àl te groot (4), waardoor het voor
de afdeelingen, afgezien van hare belangstelling voor de beantwoording der vraagpunten op zichzelf, wel eens moeilijk moet zijn gevallen
voor alle vraagpunten commissiën van rapport te vormen.
Toen echter, na een onderbreking in i860 (tengevolge van de
algeheele bestuurswisseling), in 1861 de behandeling van vraagpunten
weer voortgang vond, was de belangstelling bij de afdeelingen voor
de beantwoording er van in het vervolg aanmerkelijk grooter dan in
de laatste jaren tevoren.
Het gemiddeld belangstellingsgetal kwam daardoor van 33,4 in het
tijdvak i 8 r 2 - i 8 r 9 op 43,7 in het tijdvak 1861-1878.
Het kon zich hierop echter niet handhaven en daalde in het tijdvak
1879-1917 tot 42,3 en vervolgens in het tijdvak 1918-1940 tot 4 2 , 1 .
Indien wij den invloed van de afdeelingen (aangesloten vereenigingen), die slechts korten tijd aan de beantwoording van vraagpunten
hebben kunnen deelnemen en daardoor het algemeene beeld misschien zouden kunnen misteekenen, uitschakelen, door de afdeelingen
(aangesloten vereenigingen), die in het desbetreffende tijdvak minder
dan de helft der vraagpunten hebben kunnen beantwoorden, buiten
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b e s c h o u w i n g t e laten, dan k o m t h e t g e m i d d e l d belangstellingsgetal w e l
o p h o o g e r peil, d o c h blijft de daling in d e tijdvakken 1 8 7 9 - 1 9 1 7 en
1 9 1 8 - 1 9 4 0 t o c h bestaan.
D i t verschijnsel d o e t ons m e t eenige verbazing de vraag s t e l l e n :
is inderdaad d e belangstelling bij d e afdeelingen (aangesloten vereenigingen) voor h e t b e a n t w o o r d e n van vraagpunten in deze tijdvakken dalende?
En wij voegen hieraantoe :wat kan daarvan dan t o c h de oorzaak zijn?
VERDEELING DER AFDEELINGEN (AANGESLOTEN VEREENIGINGEN)
NAAR HAAR BELANGSTELLINGSGETAL
Belangstellingsgetal

0

I-IO
I I—2o

Aantal afdeelingen
(aangesloten vereenigingen)
18521859

I

18611878

18791917

19181940

2

2

-

2

9
4
6
6
7
7
8
6
6
4
4

4

21-30

3

2

-

31-40

-

I

41-ÎO
JI-60

2

4

I

2

61-70

-

I

S
3
S
4

71-80
81—90
9 1—IOO

Totaal

7

I n procenten

-'
12

2
i

28

67

18521859

'4,3
42,8

-

18611878

18791917

19181940

16,7

7,1

13,4

7,i

6,99,-

16,7

14,3

17,9
10,7

10,4

28,6

8,3
33,3

14,3

16,7

17,9

ii,9

8,3

14,3

—

7,i

9,9,66,-

100,-

100,—

3,6

100,—

io,4

100,—

Een blik o p bovenstaande tabel, aangevende de verdeeling d e r afdeelingen (aangesloten vereenigingen) naar haar belangstellingsgetal in d e
achtereenvolgende tijdvakken, d o e t ons zien, dat er n o g a l eenige o n d e r linge verschillen zijn tusschen d e afdeelingen (aangesloten v e r e e n i gingen), m e t n a m e in h e t tijdvak 1 9 1 8 - 1 9 4 0 , h e t tijdvak d e r G . M . L .
Als wij n u , hiervan uitgaande, d e aangesloten vereenigingen d e r
G . M . L . m e t een belangstellingsgetal g r o o t e r dan go en voor zoover
zij m e e r dan de helft d e r vraagpunten h e b b e n k u n n e n b e a n t w o o r d e n ,
rangschikken in volgorde van haar beantwoordingsgetal, krijgen wij
h e t navolgende overzicht (zie blz. 166).
Bij het b e s c h o u w e n van deze lijst, w a a r o p tevens d e h e r k o m s t d e r
aangesloten vereenigingen is aangegeven, valt h e t dadelijk o p , dat
h e t vooral d e vroegere „afdeelingen" d e r G . M . L . N . zijn, die nu als
„aangesloten vereeniging" van de G . M . L . deel u i t m a k e n , w e l k e h i e r o p
v o o r k o m e n , n l . 18 van de 2 1 , zoodat van deze categorie er maar 3
zijn m e t een belangstellingsgetal lager dan 50.
Daarentegen k o m e n e r van d e overige bij d e G . M . L . aangesloten
i6*

RANGORDE VAN DE AANGESLOTEN VEREENIGINGEN DER G.M.L.
VOLGENS HAAR BELANGSTELLINGSGETAL
(voorzoover grooter dan jo)
Leens
Beerta („Afdeeling")
Blijham
Grijpskerk
Ten Boer
Noorderafdeeling
't Zandt
Uithuizermeeden
Groningen
Spijk
Bellingwolde
Nieuwolda-Nieuw-Scheemda
Garsthuizen
Appingedam
Scheemda
Noordbroek
Stedum („Nittersum")
Middelstum-Kantens
Duurswold
Ezinge
Bedum
Meeden („Afdeeling")
Baflo
Woldendorp
Loppersum
Oldehove-Saaxum
Garmerwolde
Zuidhorn

(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)

_
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)

(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)

(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)
(G.M.L.N.)

98
91
91
91
87
85
8^
83
76
76
74
74
74
72
67
67
67
6<T

63
61
Î9
S9
J6
S4-

(G.M.L.N.)

_
-

S2
£2
J2

vereenigingen : devroegere „dorpslandbouwvereenigingen", slechts 10
opdezelijstvoor,terwijl 36eenbelangstellingsgetal lagerdanj o hebben.
Hier hebben wij nu den sleutel voor de verklaring van het op het
eerste gezicht eenigszins verbazingwekkende verschijnsel, dat de aangesloten vereenigingen der G.M.L. (in het tijdvak 1918—1940) gemiddeld een lager belangstellingsgetal hebben dan de afdeelingen der
G.M.L.N. (in het tijdvak 1879-1917).
Want, indien wij de aangesloten vereenigingen der G.M.L. naar
herkomst groepeeren, onderscheiden in vroegere „afdeelingen" der
G.M.L.N. en vroegere „dorpslandbouwvereenigingen" (zie blz. 167),
dan blijkt het gemiddeld belangstellingsgetal der „afdeelingen" aanmerkelijk hooger te liggen dandat der „dorpslandbouwvereenigingen".
In het tijdvak 1879-1917 zien wij echter eenzelfde verschijnsel,
indien de afdeelingen van het G.N.G.- de G.M.L.N. naar herkomst
worden gegroepeerd, onderscheiden in :vroegere afdeelingen van het
G.N.O., vroegere afdeelingen van de M.L.G. en nieuw gevormde,
nl., dat het gemiddeld belangstellingsgetal der vroegere afdeelingen
van de M.L.G. eveneens belangrijk lager ligt dan dat der vroegere
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VERGELIJKING VAN HET BELANGSTELLINGSGETAL VAN VROEGERE
„AFDEELINGEN" EN VROEGERE „DORPSLANDBOUWVEREENIGINGEN"
Alle afdeelingen
(aangesl. vereen.)
Organisatie

Tijdvak

Herkomst
Aantal

G.N.G.G.M.L.N.

G.M.L.

1 8 7 9 - 1917

1 9 1 8 - 1940

G.N.O.
M.L.G.
Nieuw gevormd
G.M.L.N.
Dorpslb.vereen.

Gemiddeld
beantwoordingsgetal

De afdeelingen
(aangesl. vereen.), die
meer dan de helft der
vraagpunten hebben
kunnen beantwoorden
Aantal

8

c8,8
36,3

2

SI.*

68,4

21

30,1

36

68,4
36,3

10

6

r8,8
26,9
4ï,6

21

46

10
12

Gemiddeld
beantwoordingsgetal

afdeelingen van het G.N.O., terwijl het gemiddeld belangstellingsgetal der nieuw gevormde afdeelingen slechts weinig beneden dat der
vroegere afdeelingen van het G.N.O. blijft.
Ter verduidelijking zij hierbij echter opgemerkt, dat verschillende
dezer nieuwe afdeelingen in feite afsplitsingen van bestaande (met een
uitgestrekt werkgebied) waren.
Vergelijken wij nu de belangstellingsgetallen der 21 vroegere „afdeelingen van de G.M.L.N., die in 1918 als „aangesloten vereeniging"
deel gingen uitmaken van de G.M.L., in de tijdvakken 1918-1940
en 1879—1917 en, voor zoover deze afdeelingen toen reeds waren
gevormd, ook in de daaraan voorafgaande tijdvakken 1861-1878 en
18^2-1859, dankrijgen wij het navolgend overzicht (zieblz. 168).
Wij zien hieruit over de geheele lijn een toeneming der belangstelling, blijkend uit het belangstellingsgetal, voor alle categorieën
van afdeelingen (aangesloten vereenigingen).
De 21 afdeelingen der G.M.L.N., die als aangesloten vereeniging
in de G.M.L. zijn overgegaan, komen van een gemiddeld belangstellingsgetal van 5-2,1 in het tijdvak 1879-1917 op een van 68,r in het
tijdvak 1918—1940; de 9 afdeelingen van het G.N.O., die via het
G . N . G . - d e G.M.L.N. in de G.M.L. zijn overgegaan, komen van een
gemiddeld belangstellingsgetal van 48,2 in het tijdvak 1861-1878 op
een van 60,9 in het tijdvak 1879—1917 en een van 75,3 in het tijdvak
1918-1940. En de oudste £ afdeelingen, die ook reeds in het tijdvak
1852—1859 aan de beantwoording van vraagpunten hebben kunnen
deelnemen, komen van een gemiddeld belangstellingsgetal van 31,4
in dat tijdvak achtereenvolgens op een van 61,—, 69,6 en 79,6.
De 7afdeelingen van de M.L.G., dieviahet G . N . G . - d e G.M.L.N.
als aangesloten vereeniging in de G.M.L. zijn overgegaan, komen van
een gemiddeld belangstellingsgetal van 39,1 in het tijdvak 1879-1917
op een van 61,6 in het tijdvak 1918-1940.
167

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN HET BELANGSTELLINGSGETAL
der aangesloten vereenigingen van de G.M.L., die voorheen afdeelingen vormden
van de G.M.L.N., het G.N.G., het G . N . O .

Afdeeling

No

Opgericht

G.N.O.
18521859

Leens
Beerta
Appingedam . . .
Noorderafdeeling
Loppersum . . .

1841 G . N . O .

16

1842G.N.O.
1849G.N.O.
i8 S3G.N.O.
i8ccG.N.O.

42
I3l)
Si
23

Nieuwolda-Nw.-Scheemda
Groningen
Scheemda
Duurswold

i860G.N.O.
1863G.N.O.
i87jG.N.O.
1876G.N.O.

-

10

Blijham

II

Hoogezand—Sappemeer.
Bellingwolde . . . .
Meeden
Winsum
Bedum
Ten Boer

i8j3M.L.G.
i8 ï3 M.L.G.
18C4M.L.G.
18C4M.L.G.
1870M.L.G.
1874M.L.G.
1874M.L.G.

Middelstum-Kantens
't Zandt
Baflo
Eenrum
Uithuizermeeden . .

1882G.N.G.
1889G.N.G.
1891G.N.G.
1891G.N.G.
1897G.N.G.

12

13
IÎ
16
17
18
'9
2o
21

Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld

1— r
1— 9
10-16
17-21

G.N.O.
18611878

G.N.G.
GMLN
18791917

G.M.L.
19181940

72
81

98

64
69
ï6

69
70
S6

ÇI

S°

0

32
60

So 2 )
28 2 )

s»

s°
18
('S
37
36

-

12

S6
71
60

91
72
8j
J2
74
76
67
63
91
!3
74
Î9
48
S9
87
(>S

SS

32
42
69

41

S6

83

31,4

48,2

52,1

68,5

3' . 4

6148,2

79,6
7ï,3

-

-

69,6
60,9
39» 1
J4,8

61,6
66,-

*) Het was niet meer na te gaan of Appingedam vraagpunt 1 852-1 heeft beantwoord, in welk geval haar beantwoordingsgetal van 23 tot 26 zou stijgen en het gemiddelde der groep van 31,4 tot 3 2 , - .
2
) Deze afdeelingen hebben in dit tijdvak minder dan de helft der vraagpunten
kunnen beantwoorden.

En de £nieuw gevormde afdeelingen vanhet G.N.G.-de G.M.L.N.,
die als aangesloten vereeniging naar de G.M.L. overgingen, komen
van een gemiddeld belangstellingsgetal van ^4,8 in het tijdvak 18791917 op een van 6 6 , - in het tijdvak 1918—1940.
Zonder eenige uitzondering vertoonen dus al deze categorieën van
afdeelingen (aangesloten vereenigingen) in de achtereenvolgende tijd168

vakken een telkens stijgende belangstelling voor de beantwoording
van vraagpunten.
En zoo blijkt uit het voorgaande dus, dat de daling van het gemiddeld belangstellingsgetal van de aangesloten vereenigingen der G.M.L.
in het tijdvak 1918—1940, in vergelijking met dat van de afdeelingen
van het G.N.G. —de G.M.L.N. in het tijdvak 1879-1917, wordtveroorzaakt door devroegere dorpslandbouwvereenigingen, dietoen naast
de vroegere afdeelingen der G.M.L.N. van de G.M.L. deel zijn gaan
uitmaken.
Het zooveel lager gemiddeld belangstellingsgetal dezer vroegere
dorpslandbouwvereenigingen dan dat der vroegere afdeelingen veroorzaakt toch in het tijdvak 1918-1940 een daling van het algemeen
gemiddelde, ondanks de stijging van het gemiddelde der vroegere afdeelingen.
Het gevolg hiervan is nu, dat in de rapporten, die inhet tijdvak der
G.M.L. over de vraagpunten werden uitgebracht, het vooral de stem
van de vroegere afdeelingen der G.M.L.N. is, die zich doet gelden.
En zoo bevestigt op dit punt de practijk des levens, wat bij de totstandkoming der G.M.L. werd verwacht: dat in haar de traditie der
G.M.L.N. zou voortleven en dat de aloude „afdeelingen" der G.M.
L.N. van haar de kern zouden uitmaken (^).
Speurende naar de oorzaken van het verschijnsel, dat in het tijdvak
der G.M.L. de daarvan deel uitmakende vroegere dorpslandbouwvereenigingen een zooveel lager gemiddeld belangstellingsgetal vertoonen dan de daarin opgenomen vroegere afdeelingen der G.M.L.N.,
moet in de eerste plaats bedacht worden, dat de vroegere dorpslandbouwvereenigingen gemiddeld een kleiner ledental bezitten dan de
vroegereafdeelingen, zooalsachterstaand overzicht (blz. 170) doet zien.
Hierin zou dus een reden gelegen kunnen zijn voor het lager gemiddeld belangstellingsgetal van de vroegere dorpslandbouwvereenigingen, daar wel mag worden aangenomen, dat het aan grootere vereenigingen over het algemeen gemakkelijker valt commissiën voor
het beantwoorden van vraagpunten te vormen dan aan kleinere,
tengevolge waarvan het belangstellingsgetal der eerste gunstig zal
worden beïnvloed.
Inderdaad zien wij verband tusschen ledental en belangstellingsgetal, in dien zin, dat vereenigingen met een grooter ledental
over het algemeen ook een hooger belangstellingsgetal vertoonen dan
zulke met een kleiner ledental.
Om de beteekenis hiervan echter juist te beoordeelen en te zien,
of het lager gemiddeld belangstellingsgetal der vroegere dorpslandbouwvereenigingen geheelaan haar kleiner ledental moet worden geweten, vergelijken wij nu het belangstellingsgetal der vroegere af169

BELANGSTELLINGSGETAL EN LEDENTAL
Belangstellingsgetal
o
I-IO
11-20
21-30
31-40
41-jo
ji-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Ledental
Totaal
1 UUldl

1

< ïi
(6)8

(04
(05 ( 0
5
6
(0 3
3(0

CI-IOO

-

1
1
1

1

3(0
5(3)
3(0
4(3)

-

'<0
MO

2(1)

IOI—IJO

'(0
'<0
*(0
'(0

IJl—200

(0'
I

J (0
1 (0

> 200

'(0

(7)9

(04
(0^(0
6
7

(07(0
*(+)
6(3)
6(4)
3(3)
5(4)

(10)67(21)
Totaal
21 ( n )
(9) 37 (3)
4(4)
(04 ( 0
J(0
•Het cursief gedrukte middelste cijfer in de kolommen geeft hettotaal aantal aangesloten vereenigingen aan;
daarvóór is ( ) aangegeven het aantal aangesloten vereenigingen, dat minder dan de
helft der vraagpunten heeft kunnen beantwoorden;
daarachter is ( ) aangegeven het aantal aangesloten vereenigingen, dat voorheen een
afdeeling der G.M.L.N. vormde.
De gegevens omtrent het ledental zijn ontleend aan het Gedenkboek G.M.L.
'837-1937-

d e e l i n g e n en d e r v r o e g e r e d o r p s l a n d b o u w v e r e e n i g i n g e n , d i e t o t e e n zelfde g r o o t t e k l a s s e b e h o o r e n , e n w e l d i e m e t e e n l e d e n t a l van
£ i — i o o , i n w e l k e g r o e p b e i d e c a t e g o r i e ë n o n g e v e e r gelijk v e r t e g e n w o o r d i g d zijn. Wij krijgen dan h e t volgende o v e r z i c h t .
BELANGSTELLINGSGETAL VAN DE AANGESLOTEN VEREENIGINGEN DER
G.M.L., BEHOORENDE TOT EENZELFDE GROOTTEKLASSE
(gemiddeld ledental 1918-1940: j i - 1 0 0 )
Voorheen afdeelingen der G.M.L.N.
Voorheen dorpslandbouwvereenigingen
Blijham
91
Grijpskerk
91
Ten Boer
87
Garsthuizen
74
Groningen
76
Nittersum (Stedum)
67
Bellingwolde
74
Ezinge
61
Nieuwolda-Nieuw-Scheemda . . . 74
Zuidhorn
J2
Middelstum-Kantens
6j
Oldehove-Saaxum
j2
Bedum
J9
Pieterburen
48
BaBo
j6
Wagenborgen
3c
Loppersum
J2
Zuid- en Noordwolde
22
Winsum
48
Beerta (Landbouwver.)
17
Eenrum
41
Gemiddeld . . • • 65>7
Gemiddeld
51,9
H i e r u i t zien w i j , dat in deze g r o o t t e k l a s s e h e t g e m i d d e l d belangstellingsgetal d e r v r o e g e r e afdeelingen duidelijk h o o g e r is dan dat d e r
vroegere dorpslandbouwvereenigingen.
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De gevolgtrekking moet dus zijn, dat het gemiddeld kleiner ledental der vroegere dorpslandbouwvereenigingen dandat der vroegere afdeelingen, hoewel niet zonder invloed, toch niet de eenige oorzaak
vormt voor het lager gemiddeld belangstellingsgetal dezer categorie,
doch dat er ook in absoluten zin een geringere belangstelling voor het
beantwoorden van vraagpunten bij de vroegere dorpslandbouwvereenigingen wordt waargenomen dan bij de vroegere afdeelingen.
En wij vragen ons nu af, waaraan dat moet worden toegeschreven?
Het antwoord zal dan moeten luiden, dat het verschil in belangstelling voor de beantwoording van vraagpunten, waargenomen tusschen de vroegere afdeelingen en de vroegere dorpslandbouwvereenigingen, die in het tijdvak 1918—1940 als aangesloten vereeniging
van de G.M.L. deel uitmaakten, voor zoover niet het gevolgvan verschil in ledental, moet worden toegeschreven aan een verschil in
gezindheid, in leven en streven, dat haar kenmerkt.
De dorpslandbouwvereenigingen werden meestal opgericht met de
beperkte doelstelling, voornamelijk de stoffelijke belangen harer
leden, door middel van den gemeenschappelijken aankoop van bedrijfsbenoodigdheden, in het bijzonder kunstmeststoffen, te behartigen. Zij bekommerden zich weinig of niet om algemeene landbouwbelangen en voor zoover wel, dan toch slechts om die in eigen
kleinen kring (6).
Op dat beperkte doel was dus haar leven en streven gericht, toen
zij in de G.M.L. werden opgenomen, en in dàt verband mede betrokken werden bij de behartiging óók van algemeene landbouwbelangen en daarbij in aanraking kwamen met het in dezen kring vanouds gebruikelijke stelsel der behandeling van vraagpunten.
De afdeelingen daarentegen werden destijds gevormd, c.q. opgericht, vooral ter behartiging van algemeene landbouwbelangen, wel
in eigen kring, doch verder in gewestelijk verband; zij gingen daarnaast, toen de omstandigheden er aanleiding toe gaven, zich óók
bezighouden met den gemeenschappelijken aankoop van bedrijfsbenoodigdheden voor hare leden. „Leens" ging hier in 1882 vóór, de
andere afdeelingen volgden successievelijk (7).
Bij de afdeelingen heeft de verzorging der stoffelijke belangen harer
leden door middel van den gemeenschappelijken aankoop van bedrijfsbenoodigdheden echter geenszins afbreuk gedaan aanhare belangstelling voor de behartiging van algemeene landbouwbelangen.
Integendeel, zooals wij zagen, was hare belangstelling voor de beantwoording van vraagpunten in het tijdvak, toen zij als aangesloten
vereeniging in de G.M.L. waren opgenomen, en gedurende hetwelk
de verzorging van den gemeenschappelijken aankoop reeds lang tot
aller geregelde verrichtingen was gaan behooren, zelfs grooter dan
tevoren (8).
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De vroegere dorpslandbouwvereenigingen echter hebben haar beperkte belangstelling, tot uiting komende in haar beperkte oorspronkelijke doelstelling, blijkbaar niet geheel kunnen overwinnen, toen
zij — opgenomen in het verband der G.M.L. — dââr voor het eerst betrokken werden bij het stelsel der behandeling van vraagpunten,
waarmede de vroegere afdeelingen, tevens in dat verband opgenomen,
al vanouds vertrouwd waren.
Ter verklaring van dit verschijnsel zou misschien kunnen worden
aangevoerd, dat het verschil in doelstelling tusschen de afdeelingen
en de dorpslandbouwvereenigingen, naar men mag aannemen, ook
verschil in samenstelling van beider ledental veroorzaakt zal hebben,
in dien zin, dat voor het lidmaatschap der afdeelingen meer de belangstelling en voor dat der dorpslandbouwvereenigingen meer het
belang het motief zal hebben gevormd, tengevolge waarvan in laatstgenoemde organisaties deuitsluitend belangstellenden uiteraard zullen
ontbreken.
Hoe dit zij, wij bespeuren hier, zoowel bij de categorie der vroegere „afdeelingen" als bij die der vroegere „dorpslandbouwvereenigingen", den invloed van het verleden, die in haar leven en streven
doorwerkt, in dien zin, dat een verschil in oorspronkelijke doelstelling zich nog in een verschil in belangstelling doet gevoelen, nadat
beider doelstelling in het algemeen verband der G.M.L., althans
in beginsel, gelijk gericht is geworden.
En wij zien hier in de practijk bevestigd, wat Mr J. Bierens de
Haan opmerkt omtrent de beteekenis van het verleden voor het leven
van „de groep" in het algemeen.
„De groep, zooals zij is, — aldus deze schrijver — is steeds mede
resultaat van de krachten en verhoudingen, die haar vroeger hebben
gevormd: in het handelen, in den vorm, in den geest van de groep
leeft dit verleden door, enin de verhoudingen tusschen degroep en de
leden ondergaan deze laatsten weer den invloed vandit verleden" (9).

2. WIE SPREKEN ZICH IN DE RAPPORTEN ENDE
CONCLUSIËN UIT?
Toen het Bestuur van het G.N.O. in 18^2 begon met een vraagpunt
aan de „vereenigingen van leden" (de latere „afdeelingen") ter beantwoording te zenden, deed het zulks met de bedoeling, aldus „het
gevoelen der leden" daaromtrent te vernemen.
„Schriftelijk en met redenen omkleed", zooals het in 18^6 werd
uitgedrukt (10).
Dat beginsel :het leeren kennen van „het gevoelen der leden", zooals deze in „afdeelingen" zijn gegroepeerd, is den grondslag blij172

ven vormen voor het in behandeling geven van alle verdere vraagpunten.
Daar is later dan nog bijgekomen, dat omtrent nagenoeg alle in behandeling gegeven vraagpunten bovendien een uitspraak werd gedaan
in den vorm van „conclusiën", vastgesteld eerst door de Algemeene
Vergadering (189^-1921) en vervolgens door het Hoofdbestuur
(1922—1941), welke conclusiën geacht kunnen worden „het gevoelen"
weer te geven van „de leden" als geheel, zooals dat op grond der ingekomen rapporten daarin werd uitgesproken door het daartoe aangewezen representatieve orgaan (11).
Zoowel in de rapporten als in de conclusiën vinden wij dus „het
gevoelen der leden" uitgedrukt:
in de rapporten dat van de leden, in afdeelingen (aangesloten vereenigingen) gegroepeerd;
in de conclusiën dat van het geheel der leden, zooals zij tezamen
in de gewestelijke organisatie zijn vereenigd.
Het is dus een belangrijke vraag, wie die leden zijn, wier gevoelens
in de rapporten, over de vraagpunten uitgebracht, en in de daaruit
getrokken conclusiën worden vertolkt; tot welken „kring" zij behooren, welke „groep" zij vormen.
Schenken wij daaraan nu onze aandacht.
Van het G.N.O. zijn ons geen concrete gegevens omtrent het beroep of de sociale positie zijner leden overgeleverd, doch slechts enkele algemeene aanduidingen, als die van den secretaris, Mr A. J.
van Royen, in zijn jaarverslag van 1849, luidende: „de meeste onzer
leden behooren tot depractische beoefenaren vanden landbouw" (12).
Echter kennen wij uit een ledenlijst van de Afdeeling Beerta van
1
&S5 w e l het beroep of de sociale positie van hââr leden, waarvan de
verdeeling toen was als volgt (13).
Landbouwers
Werkzaam in ambtelijke betrekkingen of vrije beroepen (intellectueelen)
Werkzaam in handel en bedrijf (anders dan in den landbouw)

j9
23
20

Het ledental van het G.N.O. bedroeg toen 296 (14), zoodat de
Afdeeling Beerta (zich uitstrekkende over de gemeente van dien naam
en enkele aangrenzende gemeenten) met haar 102 leden dus ruim
1/3 van alle leden van het Genootschap telde.
Als wij nu mogen veronderstellen, dat de verhoudingen, welke de
Afdeeling Beerta op dit stuk te zien geeft, vrijwel representatief
geacht kunnen worden voor het Genootschap alsgeheel, hetgeen aan173

nemelijk schijnt, dan zou de verhouding landbouwers : niet-landbouwers bij het G.N.O. in 185^ dus ongeveer geweest zijn als ^8 : 42.
Voor het G.N.G. zijn gegevens bekend van een in 1897 door den
secretaris, J. Sijpkens, ingesteld onderzoek (1^).
Daaruit blijkt, dat van de i j o 2 leden, die het Genootschap toen
telde, er 964, of 64 % , den landbouw als hoofdberoep uitoefenden;
160, of 11 % , behoorden tot de groep, gevormd door hen, die naast
een ander bedrijf mede den landbouw uitoefenden, benevens dezulken, wier bedrijf zoodanig bij den landbouw was betrokken, dat het
als het ware één geheel daarmede uitmaakte, alsmede de rustende
landbouwers; terwijl 378, of 2£ % , behoorden tot de groep, waarin
notabelen, neringdoenden en anderen waren samengevat.
De verhouding landbouwers (en daarmede gelijkgestelden) : nietlandbouwers was bij het G.N.G. in 1897 dus als jg : 2g.
Met betrekking tot de G.M.L. heb ikzelf indertijd een onderzoek
ingesteld, naar den toestand in 1933, (16) waaruit blijkt, dat de 3^26
personen, die toen in de G.M.L. vereenigd waren, als volgt konden
worden ingedeeld.
1.
2.
3.
4.
s.

landbouwers
oud-landbouwers en toekomstige landbouwers .
notabelen
neringdoenden
anderen

2812 = 7 9 , 8 %
2 8 9 = 8,2%
101 = 2,9%
273 = 7,7%
^1 = 1,4%

De verhouding landbouwers (en daarmede gelijkgestelden) : nietlandbouwers was bij de G.M.L. in 1933 dus als 88 : 12.
Hoewel de gegevens onderling niet geheel vergelijkbaar zijn, kunnen wij daaruit toch wel een relatieve teruggang in den loop der jaren
van het aantal niet-landbouwers en een relatieve vooruitgang van het
aantal landbouwers (en daarmede gelijkgestelden) constateeren.
Het is nu de vraag, in hoeverre in de onderscheiden tijdvakken elk
der beide categorieën: landbouwers en niet-landbouwers, actief heeft
deelgenomen aan de beantwoording der vraagpunten.
Het „gevoelen der leden" werd steeds geformuleerd door de telkens
daartoe aangewezen commissiën van rapport ; de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) als zoodanig speelden hierbij een meer passieve rol, zich beperkende tot de bespreking van het uitgebrachte
rapport en de goedkeuring van de strekking daarvan, al of niet na
wijziging, waardoor dan het rapport geacht kon worden inderdaad het
gevoelen van de leden der afdeeling (aangesloten vereeniging) weer
te geven.
Als wij nu de samenstelling der commissiën van rapport (uit een
oogpunt van beroep of sociale positie harer leden) zouden kennen,
dan hadden wij eenig denkbeeld van de verhoudingen op dit stuk.
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Dezesamenstelling kon echter niet meer worden nagegaan ; niet alleen omdat, vooral in den eersten tijd, de rapporten vaak niet anders
dan met: „De Commissie" waren onderteekend, doch bovendien omdat het practisch ondoenlijk zou zijn, het beroep of de sociale positie van alle leden der bijna drieduizend commissiën van rapport,
die van i8^2 tot 1941 werkzaam zijn geweest, nu nog op te sporen.
Daarom werd volstaan met een onderzoek naar de samenstelling
(uit een oogpunt van het beroep of de sociale positie harer leden) van
alle résumécommissiën, wat wèl mogelijk bleek en een indruk geeft
van de verhoudingen in de tijdvakken 1879-1917 en 1918—1941.
Weliswaar geeft een overzicht van de samenstelling der résumécommissiën in strikten zin geen beeld van de samenstelling der commissiën van rapport, doch er is geen reden om te veronderstellen,
dat zulk een overzicht daarvan geen weerspiegeling zou geven,
daar toch de leden der résumécommissiën vrijwel steeds uit de leden
der commissiën van rapport werden gekozen, dus uit hen, die actief
aan de beantwoording der vraagpunten hebben deelgenomen.
Hierbij dient verder te worden bedacht, dat de conclusiën worden
ontworpen door de résumécommissiën en vervolgens, al of niet gewijzigd, worden vastgesteld door het daartoe aangewezen representatieve orgaan, om dan als „conclusiën der Algemeene Vergadering",
c.q. „conclusiën van het Hoofdbestuur", het gevoelen van „de leden"
als geheel weer te geven.
Om deze redenen mag dan ook de samenstelling der résumécommissiënindenaangegevenzinwelalsgrondslagwordengenomenvoor de
beantwoording der hierboven gestelde vraag: wie spreken zich in de
rapporten en de conclusiën uit?
Uit de dienaangaande verkregen gegevens kan nu het volgende overzicht worden samengesteld.
G.N.G.-G.M.L.N. 1879-1917
Aantal résumécommissiën
117
Aantal lidmaatschappen
35-3
Daarvan vervuld door landbouwers x)
289 = 81,8%
Daarvan vervuld door niet-landbouwers
64 = 1 8 , 2 %
G.M.L. 1918-1941
Aantal résumécommissiën
47
Aantal lidmaatschappen
162
Daarvan vervuld door landbouwers 1 )
147 = 90,7%
l
Daarvan vervuld door niet-landbouwers
5 = 9,3%
*) inbegrepen gewezen en toekomstige landbouwers

De niet-landbouwers, die gedurende beide tijdvakken tezamen genomen in 79 gevallen het lidmaatschap eener résumécommissie hebben vervuld, kunnen nog als volgt worden onderscheiden:
HS

Landbouwkundigen en daarmede gelijkgestelden . . 33
Overige intellectueelen (notabelen)
28
Werkzamen in handel, nijverheid of ambacht . . .
18
Vergelijken wij nu de verhoudingscijfers betreffende de samenstelling der résumécommissiën met die, welke op blz. 174 werden vermeld omtrent de samenstelling van het G.N.G. en de G.M.L. als geheel, dan krijgen wij het volgende overzicht.
Landbouwers
G.N.G.-G.M.L.N.
G.N.G. (1897)
Résumécommissiën
G.M.L.

Niet-landbouwers

1879-1917
7Î

. . . .

!i,8

18,2

1918-1941

G.M.L. (1933) • •
Résumécommissiën

12

9°,7

9.3

Wij zien hieruit dus, dat aan de samenstelling der resume's — en,
naar wij mogen aannemen, ook aan de samenstelling der rapporten gedurende beide tijdvakken, 1879—1917 en 1918—1941, door de
landbouwers in iets sterkere en door de niet-landbouwers in iets
mindere mate werd deelgenomen, dan met hun relatief aantal in
overeenstemming zou zijn.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in het tijdvak van het G.N.O.
(18(^2—1878), waaromtrent nadere gegevens in dit opzicht ontbreken,
de invloed der niet-landbouwers en met name die der notabelen
(„landbouwkundigen" waren er toen nog niet) op de samenstelling
der rapporten grooter is geweest dan in latere jaren.
Dat deze invloed toen zou hebben overheerscht, is echter niet
aannemelijk.
Wij mogen dus concludeeren, dat het in hoofdzaak en in toenemende mate de stem der landbouwers is geweest, die in de rapporten en
de conclusion is tot uiting gekomen, doch dat daarnaast, waar er
aanleiding toe was, bij de behandeling der vraagpunten dankbaar
gebruik is gemaakt van de kennis en ervaring óók van de nietlandbouwers, die krachtens hun lidmaatschap van „afdeeling" of
„aangesloten vereeniging" belang in den landbouw bleken te stellen.
Wij kunnen de landbouwers, wier stem in de rapporten en de
conclusiën in het bijzonder weerklinkt, nog iets nader karakteriseeren
door het volgende overzicht omtrent het grondgebruik der gezamenlijke in de G.M.L. vereenigde „leden", naar den toestand in 1930 (17).
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niet-grondgebruikers
grondgebruikers met 1— £ ha
grondgebruikers met 5—10 ha
grondgebruikers met 10— 20 ha
grondgebruikers met 2 0 - 50 ha
grondgebruikers met j o - i o o h a
grondgebruikers met meer dan 100 h a . . . .

833 = 21,3%
344 = 8,8%
227 = £,8%
405- = 10,4%
!47£ = 37>8%
^8^ = i£>°%
3S = °>9%

Wij zien hieruit, dat van de grondgebruikers het vooral de grootere
zijn, met name die met een grondgebruik van 20 ha en meer, welke
van de G.M.L. deel uitmaken.
Dit springt nog duidelijker in het oog, als wij een vergelijking
maken tusschen het totaal aantal grondgebruikers der onderscheidene grootteklassen in het werkgebied der G.M.L. (als hoedanig
voor dit doel dan wordt aangemerkt het aaneengesloten geheel der
Landbouwgebieden I-VIII (18), waarmede het in hoofdzaak samenvalt en waarbinnen 9 3 % van het totaal aantal leden (van de aangesloten vereenigingen) der G.M.L. is gevestigd) e n d e daarbinnen gevestigde, bij de G.M.L. aangesloten grondgebruikers, behoorende
tot dezelfde grootteklasse (19).
Wij krijgen dan het volgende overzicht.

1- j h a
j — 10 ha
10- 20 ha
2 0 - j o ha
j o - i o o ha
100 ha en meer

Aangesloten bij de G.M.L.

Totaal aantal
grondgebruikers
in het werkgebied

Aantal

2822

183

926

2031

'SS
3Î9
14JI

S»7
34

S»S
34

IOJ8

In % van het totaal
6,4
16,7

33.9
71.4
99,9
100,—

Hieruit blijkt dus, dat in het aldus begrensde werkgebied der
G.M.L. het percentage der grondgebruikers van de verschillende
grootteklassen, dat in 1930 bij haar was aangesloten, toenam met de
grootte van het grondgebruik en eveneens, dat de in dat werkgebied
gevestigde grondgebruikers (landbouwers) met een grondgebruik van
20 ha en daarboven toen voor het groote meerendeel in haar waren
vereenigd, zoodat de G.M.L. in het bijzonder voor deze categorieën
van landbouwers representatief kan worden geacht.
Met het oog op de mogelijkheid tot vergelijking van de gegevens
omtrent het grondgebruik der bij de G.M.L. aangesloten landbouwers
met algemeene gegevens omtrent het grondgebruik, ontleend aan de
Landbouwstatistiek, werd hierboven als werkgebied (territoriaal)
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der G.M.L. aangemerkt het aaneengesloten geheel der Landbouwgebieden I-VIII in de provincie Groningen.
In werkelijkheid wordt echter het werkgebied, zoowel van de
G.M.L. als van de organisaties, die haar voorafgingen en waaruit zij is
voortgekomen, bepaald door de vestigingsplaatsen der aangesloten
vereenigingen, c.q. afdeelingen, die toch de kernen vormen, waaromheen in grooter of kleiner kring derzelver leden zijn gegroepeerd.
Zoo kunnen de hiernevens weergegeven kaartjes van de vestigingsplaatsen der afdeelingen, c.q. aangesloten vereenigingen (20), derhalve eenigen indruk geven van de geographische verspreiding der
„leden", wier gevoelens in de rapporten en de conclusiën tot uitdrukking komen.
Vergelijken wij nu deze kaartjes onderling en met de daaronder
geplaatste van de grondsoorten en de landbouwgebieden, dan zien wij,
dat de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) met in den loop der
jaren toenemende dichtheid in hoofdzaak gevestigd waren in het gebied der klei- en zavelgronden en der economisch-geographisch daarmede samenhangende randen der aangrenzende zand- en veenkolonialegronden, ongeveer uitmakende het geheel der landbouwgebieden
I-VIII.
Uit dàt gebied voornamelijk, het eigenlijke „werkgebied" der
G.M.L. en de organisaties, die haar voorafgingen, wordt dus „het
gevoelen der leden" in de rapporten en de conclusiën weergegeven.
Ter nadere kenschetsing van de „groep", die zich in de rapporten
over de vraagpunten en de daaruit getrokken conclusiën uitspreekt,
dient nog te worden gewezen op het „algemeen Nederlandsch karakter", dat de organisatiereeks G.N.O.-G.N.G.-G.M.L.N.-G.M.L. van
het begin af steeds heeft gekenmerkt, hetwelk inhoudt, dat toetreding als lid voor ieder, ongeacht zijn godsdienstige gezindheid of
politieke overtuiging, openstond.
Reeds bij de totstandkoming van het G.N.O. in 1837 gaf de voorzitter, Dr E. Wichers, daaraan uiting met de volgende woorden:
„Het recht van lidmaatschap is aan geen bijzonderen rang of stand
verbonden, men vraagt niet naar de geloofsbelijdenis van hen, die
zich aanmelden,..." (21).
Op dezen algemeenen grondslag is het leven en streven der organisatie verder gebaseerd gebleven, zonder dat daarvan echter telkens
met zooveel woorden werd getuigd.
Dat was ook niet noodig; eenmaal aanvaard, werd het beginsel van
algemeenheid tot vanzelfsprekende traditie en bleef het als zoodanig gehandhaafd.
Anders werd dit, toen in de 2oste eeuwzichhet confessionalisme ook
in het landbouwvereenigingsleven ging vertoonen en er naast de op
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algemeenen grondslag rustende organisaties andere verrezen, met
een bijzonder karakter, gebaseerd op een bepaalde godsdienstige
overtuiging harer leden (22).
Toen werd het noodig gevonden, het algemeen Nederlandsch karakter van de G.M.L. uitdrukkelijk te bevestigen, hetgeen haar voorzitter, J. Bs. Westerdijk, in 1920 deed met de volgende woorden:
„Het streven van de G.M.L. is, de landbouwers, groot en klein,
bijeen te brengen in een zoo groot en daardoor zoo krachtig mogelijke organisatie. Op politieke en kerkelijke richting wordt niet
gelet. Alle aanstoot op dit stuk wordt expresselijk vermeden.
De deuren staan wijd open. Ieder die onze organisatie wil helpen
versterken is hartelijk welkom. Uit alle richtingen kiezen wij onze
voormannen. Met allen werken wij even hartelijk samen" (23).
En in 1934 formuleerde het Dagelijksch Bestuur der G.M.L. aard
en streven dier organisatie nog eens als volgt:
„De G.M.L. is een neutrale organisatie in dien zin, dat zij neutraal,
d.w.z. onpartijdig, staat ten opzichte van de verschillende openbaringsvormen van godsdienst en politiek onder haar leden; het
feitelijke karakter onzer organisatie is echter te kenschetsen met de
woorden: „algemeen Nederlandsch" (24).
Dit algemeen Nederlandsch karakter maakte het nu mogelijk, dat
ook vraagstukken en verschijnselen op het gebied van het maatschappelijk leven en van wetgeving en bestuur in organisatorisch
verband als „vraagpunt" konden worden behandeld, en wel onafhankelijk van bepaalde godsdienstige overtuigingen en van maatschappelijke en staatkundige beginselen, gebonden aan bepaalde politieke
groepeeringen, doch alléén beschouwd uit het gezichtspunt van hun
beteekenis voor den landbouw als tak van volkswelvaart.
Deze beteekenis vormde steeds den toetssteen voor het antwoord,
dat in de rapporten op de betreffende vraagpunten werd gegeven
en voor de conclusiën, die uit de rapporten werden getrokken.
En op dien grondslag bleek daarbij dan overeenstemming mogelijk.
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IV. DE A N T W O O R D E N

In de circulaire ten geleide van de vraagpunten, in 18^7 aan de
afdeelingen gezonden, spreekt het Bestuur van het G.N.O. als zijn
meening uit, „dat het goede uitkomsten zal opleveren, om jaarlijks eenige zaken op deze wijze te behandelen", en het voegt hieraan de verwachting toe, „dat daardoor de Handelingen van het Genootschap in waarde zullen rijzen en door het publiek met belangstelling zullen ontvangen worden, terwijl ze voor de leden zelve tot
een Handboek zullen kunnen verstrekken, om op den duur over vele
onderwerpen geraadpleegd te kunnen worden" (1).
Deze verwachting is uitgekomen.
Want de reeks Handelingen der jaren 18^^-1941 vormt inderdaad
een veeldeelig „Handboek", waarin achtereenvolgens een groote verscheidenheid van onderwerpen door middel van vraagpunten is behandeld.
Wij kregen daarvan reeds een indruk uit het hiervóór gegeven
systematisch overzicht der onderwerpen (2), alsook uit het eveneens
systematisch overzicht omtrent den oorsprong der vraagpunten (3),
doch duidelijker nog kan het blijken uit de hierachter volgende lijst
van vraagpunten (Bijlage I) en het systematisch overzicht der vraagpunten (Bijlage II).
Echter is dit „Handboek", dat de reeks van Handelingen vormt,
in de practijk moeilijk te raadplegen.
In de eerste plaats reeds, doordat er in openbare bibliotheken hier
te lande slechts enkele complete series der Handelingen aanwezig
zijn, zooals het desbetreffend overzicht, opgenomen onder de „Aanwijzingen" voor het gebruik der Bijlagen hierachter, doet zien.
Daarnaast wordt de raadpleging, ook indien de Handelingen ter beschikking staan, in het algemeen bemoeilijkt door het ontbreken
van registers op den inhoud der 87 deelen, welke daarvoor in aanmerking komen.
De samenstelling van zoodanig register is in de jaren zeventig der
vorige eeuw wel door het Bestuur van het G.N.O. overwogen en
ook tot een begin van uitvoering gebracht, doch niet voltooid
geworden; het is althans nimmer gedrukt (4).
En ook later is het niet tot stand gekomen.
Het is nu één der doeleinden dezer studie, het belangrijke „Handboek", dat de „Handelingen" van genoemd tijdvak, door de daarin
opgenomen rapporten, resume's enconclusiën vormen, gemakkelijker
raadpleegbaar en de daarin opgehoopte schat van feitelijke gegevens,
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ervaringskennis en practisch inzicht uit de kringen der Groninger
landbouwers beter toegankelijk te maken.
Daartoe is getracht zoowel aan het bezwaar van het moeilijk bereikbaar zijn der Handelingen als aan dat van het tot dusver ontbreken
van registers daarop, tegemoet te komen.
Zooalswijreedszagen,brengenderapporten, dieoverde vraagpunten
werden uitgebracht, „het gevoelen der leden" tot uitdrukking,
zooals zij in afdeelingen (aangesloten vereenigingen) zijn gegroepeerd.
Daarnaast wordt echter sedert 189^ inden regel ook hetgevoelen tot
uitdrukkinggebrachtvan„deleden"alsgeheel,doormiddelvan „conclusiën", vastgesteld door het daartoe aangewezen representatieve orgaan.
De vaststelling van conclusiën vormt sedert 189^ in het stelsel
der behandeling van vraagpunten dus een belangrijk element.
Immers, indien de conclusiën van een vraagpunt door het daartoe
aangewezen orgaan : de Algemeene Vergadering of het Hoofdbestuur,
zijn vastgesteld, vormen zij van dàt oogenblik af de uitgesproken
meening terzake van de organisatie als geheel, representeerende de
in haar georganiseerde „groep", en dienovereenkomstig in voorkomende gevallen richtsnoer voor haar handelingen en beleid op het
desbetreffende gebied.
Teneinde nu „het gevoelen der leden" omtrent de onderscheidene
vraagpunten gemakkelijker dan tot dusver te doen leeren kennen,
zijn in de eerste plaats van de rapporten der vraagpunten, waaromtrent géén conclusiën zijn vastgesteld, beknopte samenvattingen
gemaakt, met het doel aldus op objectieve wijze het antwoord tot
uitdrukking te brengen, dat geacht kan worden door de gezamenlijke
of de meerderheid der rapporten daarop te zijn gegeven.
Vervolgens zijn deze samenvattingen met de conclusiënder vraagpunten, waaromtrent deze wèl werden vastgesteld, doorloopend gerangschikt volgens het systematisch overzicht der vraagpunten
(Bijlage II), tot één geheel vereenigd onder Bijlage III.
Geeft de lijst van vraagpunten (Bijlage I) chronologisch aan, welke
vraagstukken, enhet systematisch overzicht der vraagpunten (Bijlage II),
welke onderwerpen in den loop der jaren de bijzondere aandacht hadden, de daarop volgende „Samenvattingen en Conclusiën" (Bijlage III)
geven de antwoordenweer, die bij de behandeling der vraagpunten
op de daarin gestelde vragen werden gegeven.
De beteekenis der „samenvattingen" verschilt echter principieel
van die der „conclusiën": immers de eerste geven slechts weer het
antwoord, dat uit de gezamenlijke rapporten over eenig vraagpunt
kan worden afgeleid, terwijl de conclusiën het feitelijke antwoord inhouden, dat met hare vaststelling door het daartoe aangewezen representatieve orgaan, inderdaad als dat van „de leden" als geheel
werd gegeven.
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Daarom zijn in het overzicht de samenvattingen van een kenteeken
voorzien, opdat zij van de conclusiën duidelijk te onderscheiden zijn.
Evenmin als het uitgeven van regesten ten doel heeft de raadpleging der oorkonden, waarvan zij verkort den inhoud weergeven,
overbodig te maken, — zoomin is het de bedoeling van het opnemen
van de samenvattingen en conclusiën hierna, dat daardoor kennisneming van de rapporten achterwege zou kunnen blijven.
Integendeel, de bedoeling hiervan is juist deze kennisneming te
vergemakkelijken en daardoor te bevorderen.
In de gevallen, waarin hier samenvattingen zijn gegeven, is uit den
aard der zaakbij verdere bestudeering van de onderwerpen, die in de
betrokken vraagpunten zijn behandeld, kennisneming der rapporten
noodzakelijk ; in de gevallen, waarin hier de conclusiën zijn weergegeven, kan zij —ook al hebben de conclusiën in het stelsel der
behandeling van vraagpunten een zelfstandige beteekenis — niettemin
wenschelijk zijn.
De conclusiën vormen immers alleen de slotsom, waartoe de behandeling van het vraagpunt uiteindelijk heeft geleid, doch zij bevatten meestal niet de gronden, waarop deze berust en uiteraard nimmer de verschillende zienswijzen, die bij de beantwoording van het
vraagpunt tot uiting kwamen ; deze kan men alleen vinden in de rapporten en, in verkorten vorm, vaak ook wel in de resume's.
Wil men volledig ingelicht zijn over alles, wat ten aanzien van
eenig vraagpunt is verhandeld, alsook over wat aanleiding tot het
stellen ervan heeft gegeven, dan zal men van alle daarvoor in aanmerking komende bronnen kennis moeten nemen.
Als zoodanig moeten worden beschouwd:
i. het verslag van de „inleiding" en bespreking van het vraagpunt ter
algemeene vergadering (1861—1917) en de daarbij gegeven schriftelijke toelichting (189C-1941);
2. alle over het vraagpunt uitgebrachte rapporten (185-^—1941);
3. het verslag van de behandeling van het résumé en de vaststelling
der conclusiën door de AlgemeeneVergadering (1895—19IJ)> c-1door het Hoofdbestuur (1918-1941);
4. het résumé en de conclusiën (1880-1941).
Teneinde nu de kennisneming van deze bronnen te vergemakkelijken, zijn in het overzicht der samenvattingen en conclusiën (Bijlage
III) tevens de vindplaatsen daarvan aangegeven.
Aldus mag worden verwacht, dat de schat van gegevens, die de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten gedurende
het tijdvak 18C2-1941 heeft opgeleverd, voor verdere raadpleging en
bestudeerine is ontsloten.
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V. DE BETEEKENIS
i. BETEEKENIS VAN DE TOEPASSING VAN HET STELSEL
IN HET ALGEMEEN
A. V O O R DE L E D E N I N D I V I D U E E L

Overeenkomstig de bepalingen van het in i860 gewijzigde reglement van het G.N.O. werd sedertdien telkenjare aan de leden gelegenheid gegeven „vraagpunten" ter behandeling voor te stellen, ja,
zij werden tot de inzending ervan steeds met nadruk opgewekt (1).
Het groot aantal vraagpunten, afkomstig uit den kring der leden
(van de aangesloten vereenigingen), dat gekozen werd (2), bewijst
wel, dat deze aandrang niet tevergeefs werd uitgeoefend.
Dit houdt echter tevens in, dat aldus telkenjare verschillende leden (van aangesloten vereenigingen) werden aangespoord, zich er
rekenschap van te geven, welke problemen op het gebied van of in
verband met den landbouw in den ruimsten zin op dat oogenblik de
bijzondere aandacht verdienden.
Niet minder heeft het in behandeling geven van vraagpunten een
prikkel gevormd, met name voor de leden (van de aangesloten vereenigingen), aangewezen in de commissiën van rapport, om over de
in de vraagpunten belichaamde vraagstukken na te denken en daarvan studie te maken, teneinde „een met redenen omkleed" antwoord
te kunnen geven op de gestelde vraag of vragen, zulks te meer, daar
deze antwoorden, neergelegd in „rapporten", steeds volledig in de
„Handelingen" werden afgedrukt.
Zoo werd door de toepassing van het stelsel der behandeling van
vraagpunten niet slechts de belangstelling der leden (van de aangesloten vereenigingen) voor de actueele vraagstukken opgewekt, maar
ook hun studiezin geprikkeld, en daaraan mag een groote beteekenis
voor hun vorming en ontwikkeling worden toegekend.
Op deze beteekenis heeft Dr P. van Hoek, toen Directeur-Generaal
van den Landbouw, eens gewezen in een toespraak tot de algemeene
vergadering der G.M.L.N. van 1913, daarbij opmerkende, dat de behandeling van vraagpunten veel had bijgedragen tot verspreiding van
kennis onder de landbouwers, aangezien zij daarin aanleiding vonden
tot het verzamelen en verwerken van alles, wat op het behandelde
onderwerp betrekking had, en hierbij hun zelfwerkzaamheid op den
voorgrond stond (3).
B. V O O R H E T V E R E E N I G I N G S L E V E N

Aan de beantwoording der vraagpunten wordt telkenjare door een
aantal leden (der aangesloten vereenigingen) actief deelgenomen als
lid der hiertoe aangewezen commissiën van rapport.
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De ervaring leert nu, dat hierbij aan de jongeren, naast de oudere en meer ervaren krachten, dikwijls een ruim aandeel wordt gegeven en dat juist zij vaak als rapporteur worden aangewezen.
Dit opent de mogelijkheid, dat aldus bekwame krachten onder de
jongeren, die in de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) aanwezig zijn, naar voren komen en wel, doordat in den regel uit de
rapporteurs der afdeelingen (aangesloten vereenigingen), die het beste
werk hebben geleverd, de leden der résumécommissiën worden
gekozen.
Dit lidmaatschap vormt dan nogmaals — en nu in grooter verband —
een toetssteen voor hun bekwaamheid, in het bijzonder voor hen,
die tot rapporteur der résumécommissie worden aangewezen.
Op deze wijze is dus in de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten een mogelijkheid gelegen tot selectie van
waardevolle krachten voor het gewestelijk landbouwvereenigingsleven.
Op de beteekenis daarvan wees eens de Heer D. R. Mansholt (die
zelf gedurende een lange reeks van jaren zeer actief aan de werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van vraagpunten heeft
deelgenomen), opmerkende, dat bij de gevolgde werkwijze „steeds
de meest ontwikkelde en meest intelligente elementen op den voorgrond komen, die een open oog hebben voor de belangen en eischen
van landbouw en nijverheid in al hun onderdeelen" (4).
Aangezien voor een goede werking van het vereenigingsleven een
juiste keuze der functionarissen van groot belang is en telkens opnieuw jongere krachten de oudere zullen moeten vervangen, is het
van groote beteekenis, over een doeltreffend middel te beschikken
tot het doen van een verantwoorde keuze.
Welnu, zulk een middel vormt, blijkens de ervaring, op de aangegeven wijze, de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten.
Van verschillende personen, die later een belangrijke rol in het
gewestelijk landbouwvereenigingsleven hebben vervuld, kan toch
worden vastgesteld, dat zij hun loopbaan daarin zijn begonnen met het
lidmaatschap eener résumécommissie en het daarbij leveren van een
uitmuntend résumérapport.
In dit verband zij opgemerkt, dat van de 30 personen, die in het
tijdvak 1918-1941 voor het eerst tot lid van het Dagelijksch Bestuur der G.M.L. werden verkozen, er 20 tevoren - en soms kort
tevoren — lid eener résumécommissie waren geweest.
Dit bewijst natuurlijk niet, dat zij op dien grond werden verkozen, maar wel mag worden aangenomen, dat in verschillende gevallen daarin toch mede een aanleiding tot hun candidaatstelling zal
hebben gelegen.
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„Het gevoelen der leden", zooals dat in de rapporten der afdeelingen (aangesloten vereenigingen) tot uiting komt, werd en wordt
steeds geformuleerd door de telkens voor de beantwoording van de
vraagpunten aangewezen commissiën, terwijl de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) alszoodanig hierbij een meer passieve rol spelen,
zich beperkende tot de bespreking van het uitgebrachte rapport en het
verleenen van goedkeuring, al of niet na wijziging, aan de strekking
ervan, door welke goedkeuring het rapport geacht kan worden inderdaad het gevoelen der leden van de afdeeling (aangesloten vereeniging)
als groep weer te geven.
Deze werkwijze brengt mede, dat in de commissiën van rapport
steeds overleg moet worden gepleegd, teneinde tot een „met redenen
omkleed" antwoord te komen, waarvan verwacht magworden, dat het
inderdaad „het gevoelen der leden" zal weergeven.
Niet minder komt de noodzaak van overleg tot uiting bij het samenstellen der resume's en met name bij het trekken van conclusiën,
waarbij toch gestreefd moet worden naar het vinden van den grootsten gemeenen deeler van gemeenschappelijke overtuiging, om een
zoo algemeen en zoo eensgezind mogelijke aanvaarding ervan te bereiken.
Bij dit streven naar overeenstemming moet dus steeds met anderer
gevoelens en motieven rekening worden gehouden, hetwelk bevorderlijk mag worden geacht voor het aankweeken van verdraagzaamheid
en het krijgen van begrip en eerbied voor andermans standpunt.
Zoo houdt dus de toepassing van het stelsel der behandeling van
vraagpunten een samenbindende kracht in, die de eensgezindheid
der groep zalvergrooten en het gevoel van saamhoorigheid versterken.
Dit wordt mede bevorderd door de gelijkgerichte werkzaamheid
der afzonderlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen), die telkens
bij de gelijktijdige beantwoording van eenzelfde vraagpunt tot uiting
komt, en welke tenslotte resulteert inhet aanvaarden van conclusiën,
die als gevolg van deze gemeenschappelijke werkzaamheid, het gevoelen van de groep als geheel tot uitdrukking brengen en, in daartoe
aanleiding gevende gevallen, richtsnoer vormen voor haar handelen.
Deze versterking van de saamhoorigheid en de eenheid der groep
moet als een factor van beteekenis worden beschouwd voor een goede werking van het vereenigingsleven.
Er bestaat, zooals wij eerder reeds opmerkten (j), eenig verband
tusschen het ontstaan van het stelsel der behandeling van vraagpunten bij het G.N.O. (in de jaren 18j2—18^4) en de totstandkoming
sedert 1841 van „vereenigingen van leden", in 18^3 reglementair als
„afdeelingen" geconsolideerd, en wel in dien zin, dat de aldus gewijzigde inrichting van het Genootschap de toepassing van dit stelsel
zoowel heeft bevorderd als mogelijk gemaakt.
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In de toezending door het bestuur der centrale organisatie aan de
„vereenigingen van leden" van het eerste vraagpunt ter beantwoording
lag reeds de erkenning opgesloten van de zelfstandige beteekenis van
deze organen in het geheel der organisatie ; de verdere toezending
van vraagpunten en de ontwikkeling ervan tot een stelsel geschiedde
geheel in samenhang met de consolidatie der „vereenigingen van
leden" tot „afdeelingen" en het daaraan geven van een belangrijk aandeel in de genootschappelijke werkzaamheden, die tevoren alleen
centraal werden verricht.
Door dezegewijzigde inrichting toch gingvoortaan het genootschappelijk vereenigingsleven zich voltrekken in twee sferen van werkzaamheid: als vanouds gecentraliseerd in die van het Genootschap
alsgeheel, doch nu daarnaast ookgedecentraliseerd indieder afzonderlijke afdeelingen, met wisselwerking evenwel tusschen beide sferen.
Deze wisselwerking nu komt op treffende wijze tot uiting bij de
toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten, hetwelk
immers hierop berust, dat door de centrale (gewestelijke) organisatie
aan de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) vragen ter beantwoording worden gegeven, waarna uit de aldus gedecentraliseerd gegeven
antwoorden wederom centraal conclusiën worden getrokken, die
alsdan de meening terzake van de organisatie als geheel weergeven.
Door de toezending van vraagpunten ter behandeling aan de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) wordt in de eerste plaats „aan de
gewenschte bedrijvigheid voedsel gegeven", zooals de secretaris van
het G.N.O., Mr A. J. van Royen, in 18^9 het uitdrukte.
De beteekenis daarvan werd ook later erkend, zooals blijkt uit de
door het Hoofdbestuur van het G.N.G. in 1887 aanvaarde conclusie
van vraagpunt 188^-3, inhoudende den wensch, dat „het Hoofdbestuur
(ter bevordering van het ledental van het Genootschap) zooveel mogelijk zorge voor de activiteit der afdeelingen", met name door „belangrijke vraagpunten aan de orde te stellen".
En juist een halve eeuw later werd op de beteekenis hiervan nog
eens duidelijk gewezen door denMinister van Landbouw en Visscherij,
Mr Dr L. N. Deckers, in zijn toespraak, gehouden bij de herdenking
van het honderdjarig bestaan der G.M.L. op 11Mei 1937, door onder
de middelen, waardoor het mogelijk was gebleken, dat deze organisatie in den loop der jaren zooveel had kunnen bereiken, in het bijzonder „de gelukkige werkwijze" te noemen, die er toe leidde, „dat
van het bestuur uit geregeld vraagpunten gericht worden tot de plaatselijke afdeelingen en zoodoende de belangstelling van de plaatselijke
leiders voor verschillende problemen wordt opgewekt, de studiezin
wordt aangewakkerd en een geestelijke verbinding wordt verkregen
tusschen centrale en locale leiding" (6).
Daarmede werd tevens gewezen op de voor het bestuur der orga187

nisatie als geheel bestaande mogelijkheid, door de toezending van
vraagpunten ter beantwoording de werkzaamheid der afdeelingen
(aangesloten vereenigingen) in bepaalde opzichten gelijk te richten
en daaraan eenige leiding te geven, zonder evenwel haar autonomie
ook maar eenigermate aan te tasten.
Omgekeerd biedt het stelsel ook voor de afdeelingen (aangesloten
vereenigingen) de mogelijkheid, eenigen invloed uit te oefenen
op de werkzaamheid van de organisatie als geheel en wel, doordat
zij in eigen kring opgekomen vragen (indien deze door het centrale
bestuursorgaan van genoegzaam algemeen belang worden geacht) op
de gebruikelijke wijze door middel van een vraagpunt beantwoord
kunnen krijgen door de organisatie als geheel.
Deze wisselwerking nu is voor het vereenigingsleven, waarin zij
zich voltrekt, gedurende een lange reeks van jaren zeer vruchtbaar
gebleken en mag daarvoor van groote beteekenis worden geacht.
C. ALS MIDDEL TOT ENQUETE

In het stelsel der behandeling van vraagpunten bezat (en bezit nog
steeds) het betrokken organisatorische geheel een middel tot
enquête, waarvan het kenmerkende is, dat het niet incidenteel, doch
traditioneel wordt toegepast.
Zoodoende wordt in het betrokken vereenigingsleven van weerskanten op de geregelde toepassing van deze werkwijze gerekend :
door de afdeelingen (aangesloten vereenigingen), teneinde er „voedsel"
in te vinden voor haar zoozeer gewenschte „bedrijvigheid" ; door het
bestuur der organisatie als geheel, teneinde op een vanouds beproefde
en door traditie allen betrokkenen vertrouwde wijze, antwoord te
krijgen op actueele en van belang geachte vragen.
De traditioneele en grondige wijze, waarop de behandeling der
vraagpunten plaats vindt, verhoogt uiteraard de deugdelijkheid der
hierbij verkregen antwoorden en zoo kan aan het middel tot enquête,
dat daarin gelegen is, bijzondere waarde worden toegekend.
Bij de toepassing ervan wordt nu een schat van feitelijke gegevens,
ervaringskennis en practisch inzicht uit de kringen vanden Groninger
landbouw verkregen, die door publicatie in de Handelingen aan het
algemeen belang kan worden dienstbaar gemaakt.
De wijze, waarop van de uitkomsten der enquête ten algemeenen
nutte profijt kan worden getrokken, vertoont echter voor elk der drie
afdeelingen van vraagpunten, zooals wij die systematisch hebben
onderscheiden, een verschillend aspect.
Door de behandeling van vraagpunten betreffende de uitoefening
van het landbouwbedrijf worden in het algemeen ervaringen en inzichten dienaangaande verzameld, opgedaan in de practijk op ver-

schillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden.
Alleen reeds door de publicatie der rapporten in de Handelingen
wordt nu uitwisseling van ervaringen en inzichten uit de practijk in
ruimen kring mogelijk, terwijl de samenvatting dezer rapporten in de
resume's en in het bijzonder de daaruitgetrokken conclusiën waardevolle aanwijzingen bevatten voor het rationeel handelen van den
individueelen landbouwer in zijn bedrijf.
Telkens veranderen de omstandigheden, waaronder het landbouwbedrijf moet worden uitgeoefend : door het voortschrijden der techniek, de ontwikkeling der landbouwwetenschap, alsmede door wisseling in de conjunctuur, c.q. wijziging in de economische politiek der
regeering, en voortdurend moet de bedrijfsinrichting en het bedrijfsbeheer aan deze zich wijzigende omstandigheden worden aangepast.
Het is nu van onschatbare beteekenis, dat in het stelsel der behandeling van vraagpunten een beproefd middel tot uitwisseling van ervaringen en inzichten gegeven is, waaruit de individueele landbouwer,
met name in het betreffende organisatorische werkgebied, deugdelijke
aanwijzingen kan putten om te beslissen, welke van de hem geboden
technische mogelijkheden voor zijn omstandigheden economisch doelmatig is te achten.
Op deze beteekenis doelde wellicht de secretaris van het G.N.O.,
Mr A. J. van Royen, toen hij in 1857 schreef, dat door het opnemen
van de rapporten over de vraagpunten in de Handelingen, deze voor
de leden een handboek zouden kunnen vormen, dat op den duur over
vele onderwerpen geraadpleegd zou kunnen worden (7).
Een bevredigende uitoefening van het landbouwbedrijf is heden ten
dage echter niet goed meer denkbaar zonder de hulp en den steun
van de landbouwwetenschap in haar voortdurende ontwikkeling.
Doch de landbouwwetenschap van haar kant heeft voor haar ontwikkeling evenzeer noodig nauwe aanraking met de practijk, ter
toetsing van de resultaten harer onderzoekingen onder uiteenloopende
omstandigheden en voor het verzamelen van gegevens als grondslag
voor of uitgangspunt tot verder onderzoek.
Een mogelijkheid daartoe wordt de landbouwwetenschap nu geboden door de geregelde behandeling van vraagpunten betreffende de
uitoefening van het landbouwbedrijf, welke haar bouwstoffen kan opleveren voor haar verdere ontwikkeling.
De bedoeling, van deze mogelijkheid gebruik te maken, werd eens
duidelijk aangegeven door (Prof.) Dr B. Sjollema, in de toelichting
tot het door hem ingediende vraagpunt 1898-1, omtrent de ervaringen, opgedaan met verschillende voedermiddelen.
Daarin toch werd het volgende gezegd:
„Indien bevorderd zal worden, dat dit onderdeel van het landbouwbedrijf (ni. de veevoeding) zoo rationeel mogelijk worde uitgeoefend,
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is het noodig, dat men langs den weg der empirie zooveel mogelijk
gegevens verzamele, daarvan de juistheid toetse door zuiver genomen
proeven en dan met behulp van meer wetenschappelijke proefnemingen de kennis der voedermiddelen verhooge en de voedingsleer ontwikkele.
Derhalve moeten in de eerste plaats de mannen der practijk zich
zooveel mogelijk rekenschap trachten te geven van de waarde en de
werking der verschillende voedermiddelen en daartoe kan de behandeling van een vraagpunt (het onderhavige) van veel nut zijn" (8).
En ook (Ir) J. Heidema wees eens op het belang voor de landbouwwetenschap vandebehandeling vanhet door hem ingediende vraagpunt
1916-2, over de ervaringen, opgedaan bij deaanwending van verschillende soorten kalk op de verschillende grondsoorten, en wel aldus:
„Men krijgt dan gegevens, die voor de landbouwers van veel nut
kunnen zijn, maar die ook voor de landbouwwetenschap zeer veel
waarde kunnen hebben" (9).
Maar ook zonder deze opzettelijke bedoeling, die uit genoemde
voorbeelden spreekt, kunnen alle vraagpunten, die op de uitoefening
van het landbouwbedrijf betrekking hebben, bouwstoffen voor de
landbouwwetenschap opleveren.
Men kan immers de landbouwwetenschap omschrijven, als zich bezig houdende met „het stelselmatig en critisch ordenen van de ervaringen der landbouwpractijk van alle tijden en alle landen, waarbij
zij die ervaringen zoekt te verklaren aan de hand van hetgeen eenerzijds door de natuurwetenschappen en anderzijds door de sociale
wetenschappen omtrent de wetten der natuur en die der samenleving
wordt blootgelegd" (10).
Welnu, voor dit haar doel kan de behandeling der vraagpunten betreffende de uitoefening van het landbouwbedrijf aan de landbouwwetenschap op stelselmatige wijze verzamelde ervaringen, opgedaan
in het betrokken werkgebied, verschaffen en aldus bouwstoffen voor
haar ontwikkeling opleveren.
De behandeling der vraagpunten, betrekking hebbende op vraagstukken en verschijnselen op het gebied van het maatschappelijk leven,
maakt in de uitgebrachte rapporten, de resume's en conclusiën de
ervaringen en inzichten kenbaar, die bij deze behandeling in de betrokken kringen omtrent de in beschouwing genomen vraagstukken
en verschijnselen tot uiting zijn gekomen.
Door kennisneming van de uitkomsten der op deze wijze ingestelde
enquête kan nu, hetzij in het eigen vereenigingsleven, hetzij in ander groepsverband, profijt worden getrokken bij het treffen van maatregelen ofhet nemen van beslissingen op het in aanmerking komende
gebied van maatschappelijk leven.
De behandeling der vraagpunten met betrekking tot vraagstukken
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en verschijnselen ten aanzien van wetgeving en bestuur, maakt in de
uitgebrachte rapporten, de resume's en conclusiën de oordeelvellingen en wenschen kenbaar, die bij deze behandeling in de betrokken kringen omtrent de in beschouwing genomen vraagstukken en verschijnselen tot uiting zijn gekomen.
Door kennisneming van de uitkomsten der op deze wijze ingestelde
enquête kan nu te bevoegder plaatse ten behoeve van wetgeving en
bestuur profijt worden getrokken.
Doch daarnaast kan ook de behandeling der vraagpunten van deze
beide categorieën in verschillende gevallen bouwstoffen voor de wetenschap opleveren, waarbij in de eerste plaats aan de landhuishoudkunde valt te denken, doch ook aan agrarisch recht, alsmede aan
sociografie en sociologie.
D. V A N W E G E H E T D O E N O N T S T A A N E E N E R B R O N
T O T DE G E S C H I E D E N I S V A N D E N L A N D B O U W

Bij de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten
geven de vraagpunten zelve een indruk van de vraagstukken, die
achtereenvolgens de bijzondere aandacht hadden; bevatten de rapporten de beschouwingen, die daarover in de afzonderlijke afdeelingen (aangesloten vereenigingen) werden gegeven en houden de
conclusiën tenslotte het categorisch antwoord in, dat door het voor
de organisatie als geheel representatieve orgaan, na grondige voorbereiding, op de gestelde vragen werd gegeven.
Zoo kan dus de lange rij van Handelingen sedert 1&ss,waarin alles
wat op de behandeling der vraagpunten betrekking heeft, volledig
is afgedrukt, ons niet slechts een overzicht geven van de vraagstukken, die in den loop der jaren achtereenvolgens de bijzondere
aandacht hadden, en van de verschijnselen, waarin zij hun oorsprong
vonden, doch tevens van de denkbeelden, die daaromtrent in de
betrokken kringen tot uiting zijn gekomen.
Als wij ons nu uit het overzicht van den oorsprong der vraagpunten herinneren, hoezeer het landbouwgebeuren in zijn verschillende aspecten : technisch, economisch en sociaal, in de vraagpunten,
die in behandeling werden genomen, weerspiegeling heeft gevonden,
dan zal het ons duidelijk zijn, dat de behandeling van vraagpunten sedert 18^2 in de bewaard gebleven „Handelingen" van lieverlede een
bron heeft doen ontstaan tot de geschiedenis van den landbouw,
met name in Groningen sedert het midden der negentiende eeuw.
Ja, in sommige opzichten gaat deze bron nog iets verder in het
verleden terug, doordat bij de beantwoording van enkele vraagpunten historische gegevens zijn vermeld en bij de behandeling van
een der eerste vraagpunten (18^6-2) werd vastgelegd, wat er toen
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nog bij de afdeelingen bekend was „nopens de veranderingen, die gedurende de laatst verloopen honderd jaren zoowel in het huiselijk
leven als in het bedrijf van den landman zijn voorgevallen en opmerking verdienen".
De beteekenis, die de neerslag der behandeling van vraagpunten
in de jaarlijks in druk verschenen Handelingen voor de geschiedbeoefening kan hebben, heeft alreeds de aandacht getrokken van enkele
schrijvers.
Zoo van (Prof.) Dr E. W . Hofstee, die hieromtrent het volgende
oordeel uitsprak:
„Wie een volledig beeld van de ontwikkeling van de landbouwtechniek en de landbouwwetenschap in Groningen wil hebben, kan die
vinden in de Handelingen van het G.N.O., opgericht in 1837, en
die van de vereenigingen, die naderhand uit dit Genootschap zijn
voortgekomen".
En op een andere plaats:
„Voor hem, die de ontwikkelingsgeschiedenis van de landbouw in
Groningen wil bestudeeren, vormen de in de „Handelingen" van het
Genootschap (opgericht in 1837 te Onderdendam) verzamelde antwoorden een onmisbaar materiaal. Verschillende keeren echter, zijn
ook sociale kwesties aan de orde geweest. Verschillende vraagpunten
hierover zijn door de afdeelingen zeer uitvoerig en consciëntieus beantwoord. Beter dan eenige andere bron lichten zij ons in over de
sociale geschiedenis van het Groninger platteland in de negentiende
eeuw" (11).
En Dr J. van Hinte merkte, in een bespreking van het Gedenkboek
l8
37 - " I 937 der G.M.L., op „dat de (daarin gepubliceerde) lijst van
vraagpunten een goed beeld geeft van de problemen, die onze Groningers in het genoemd tijdsverloop hebben bezig gehouden", daaraan
verder toevoegende:
„Vormen de vragen zelf reeds een stukje cultuurgeschiedenis, de
antwoorden zullen ongetwijfeld niet minder waardevol blijken te
zijn voor de onderzoekers van de sociale geschiedenis van het gewest
Groningen in de 19de eeuw" (12).
En tenslotte mag op het proefschrift van (Prof.) Dr G. Minderhoud,
„Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen",
gewezen worden als een voorbeeld van een historisch-landhuishoudkundige studie, waarin van de bron tot de landbouwgeschiedenis, die
de behandeling der vraagpunten heeft doen ontstaan, op ruime schaal
is gebruik gemaakt.
Hoewel deze bron voor de geschiedbeoefening dus niet geheel
onbekend en onbenut is gebleven, geniet zij toch niet die bekendheid, welke zij verdient.
En hoewel zij in zooverre zonder meer toegankelijk is, dat zij ge192

heel is gedrukt, is zij in den bestaanden vorm toch moeilijk te raadplegen.
In de eerste plaats, doordat er in openbare bibliotheken hier te
lande — voorzoover bekend — slechts drie complete series van Handelingen worden aangetroffen, waarnaast dan nog enkele min of meer
incomplete series voorkomen (13).
Maar afgezien van dit bezwaar, dat niet onoverkomelijk is, zijn
de Handelingen als bron voor de geschiedbeoefening in het algemeen
niet gemakkelijk te raadplegen, daar registers ontbreken en zij uiteraard niet als zoodanig zijn opgezet, doch de beteekenis van bron tot
de geschiedenis eerst naderhand, in den loop der jaren, hebben verkregen, enkel doordat de tijd voortschreed en de in de Handelingen
bijeengebrachte gegevens bewaard bleven.
Het is nu een der doeleinden van deze studie,de schatvan feitelijke
gegevens, ervaringskennis en practisch inzicht uit de kringen van den
Groninger landbouw, die bij de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten werd verzameld en in de lange rij van Handelingen ligt opgehoopt, voor bestudeering en met name ook voor de
geschiedbeoefening meer toegankelijk te maken.
2. AANWIJSBARE GEVOLGEN VAN DE BEHANDELING
DER AFZONDERLIJKE VRAAGPUNTEN
Naast den invloed, die er van de behandeling der vraagpunten in
het algemeen is uitgegaan, als gevolg van kennisneming der rapporten, resume's en conclusiën, waarop hiervóór werd gewezen, kunnen
met betrekking tot verschillende vraagpunten aanwijsbare gevolgen
worden waargenomen, in dien zin, dat hun behandeling in een bepaald opzicht tot verdere activiteit vanwege de organisatie of anderszins aanleiding heeft gegeven.
Hoewel dit ook vóór 1880, toen de behandeling der vraagpunten
in den regel met de publicatie der rapporten was afgeloopen,
een enkele maal is voorgekomen, werd dit toch meer in het bijzonder
sedertdien het geval, toen daarenboven resume's der rapporten werden samengesteld en daaruit conclusiën getrokken.
Deze conclusiën hielden, na vaststelling door het daartoe aangewezen orgaan, meer dan eens de uitspraak in of gaven tot een besluit
aanleiding, dat terzake verdere activiteit vanwege de organisatie zou
worden ontwikkeld, hetzij tot uitvoering van bij de behandeling van
het vraagpunt geopperde denkbeelden, hetzij tot opzettelijke kenbaarmaking van daarbij uitgesproken wenschen, eventueel na voortgezet onderzoek.
Een enkele maal was zulks reeds in een eerder stadium van behandeling of op andere wijze het geval.
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Deze aanwijsbare gevolgen zullen wij thans nader in beschouwing
nemen, onderscheiden als volgt en binnen deze onderscheiding naar
de vraagpunten chronologisch gerangschikt.
a. uitvoering van geopperde denkbeelden;
b. kenbaarmaking van uitgesproken wenschen:
(i) ten aanzien van de regeering;
(2) ten aanzien van andere instellingen.

A. U I T V O E R I N G V A N G E O P P E R D E D E N K B E E L D E N
1 8 7 8 - 1 : HET AANLEGGEN VAN PROEFVELDEN

In overeenstemming met den uit de rapporten over vraagpunt
1878-1 gebleken wensch, dat vanwege het G.N.G. pogingen zouden
worden aangewend om indeze provincie de oprichting te verkrijgen
van een proefstation voor den landbouw (zooals er in 1877 een te
Wageningen was tot stand gekomen), stelden Gecommitteerden zich
daartoe voor het inwinnen van advies in verbinding met den Inspecteur van het Landbouwonderwijs, den Directeur van de Rijkslandbouwschool te Wageningen en den Directeur van het (daaraan verbonden) Rijkslandbouwproefstation. Deze heeren ontraadden echter,
pogingen te doen tot het verkrijgen van een proefstation, als bedoeld, op grond dat de dringende behoefte daaraan nog niet gebleken
was en er dus weinig kans op steun van de zijde der regeering zou
bestaan.
Zij adviseerden evenwel tot het aanleggen van proefvelden op de
verschillende grondsoorten der provincie en de Directeur van het
Rijkslandbouwproefstation te Wageningen, Prof. Dr Adolf Mayer,
bood hiertoe zijn medewerking aan.
Het Hoofdbestuur kon zich met dit advies niet aanstonds vereenigen en besloot eerst nog een beroep te doen op de afdeelingen en de
leden, teneinde de middelen te verschaffen, wel niet voor de oprichting van een volledig proefstation, doch voor de aanstelling van
een landbouwkundige, die voorzien zou zijn van eenige wetenschappelijke hulpmiddelen, om zelfstandig scheikundige onderzoekingen
te kunnen uitvoeren, en voorts als schakel tusschen het proefstation
te Wageningen en den Groninger landbouw zou kunnen optreden
en onder wiens leiding dan in verschillende deelen der provincie
proefvelden zouden kunnen worden aangelegd.
Voor de uitvoering van dit plan werd een bedrag van f 2^00,— per
jaar noodig geacht; er werd echter voor niet meer dan f 6 0 0 , — toezegging verkregen, zoodat het plan niet kon worden verwezenlijkt.
Nu besloot het Hoofdbestuur, in zijn vergadering van 18 Augustus
1881, op kosten van het Genootschap tot het aanleggen van proef194

velden over te gaan en benoemde het daartoe een commissie, die in
overleg met Prof. Dr Adolf Mayer en den Heer G. Reinders (14),
cultuur- en bemestingsproeven zou nemen.
Aldus werd nu bij elk der (eerst zes, later zeven) leden dezer
commissie, verspreid over de provincie, een proefveld aangelegd.
Deze, in 1882begonnen, werkwijze werd voortgezet tot 1890, toen
de proefvelden, voortaan door Rijk en Provincie gesubsidieerd, op
grooter schaal werden aangelegd bij daartoe aangewezen „proefnemers" en gesteld onder een Commissie van Toezicht.
Dit duurde tot 1893, toen het G.N.G. van de zorg voor de „gesubsidieerde proefvelden" werd ontheven en deze werden gesteld onder
leiding van een door den Minister van Binnenlandsche Zaken (waaronder „Landbouw" toen ressorteerde) aangewezen deskundige, eerst
gedurende korten tijd de Directeur van het inmiddels te Groningen
gevestigde Rijkslandbouwproefstation, weldra de toen opgetreden
Rijkslandbouwleeraar voor Groningen, bijgestaan door een Commissie van Toezicht, aangewezen door Gedeputeerde Staten (is)Derechtstreekschebemoeiingen vanhet G.N.G. met het proefveldwezen waren hiermede ten einde, doch door zijn genoemde werkzaamheid in de jaren 1882—1893 heeft het toch den grondslag gelegd,
waarop de latere „Rijksproefvelden" in deze provincie tot verdere
ontwikkeling konden komen, terwijl andere provinciën er een voorbeeld ter navolging in hebben gevonden.
Maar niet het minst zijn deze eerste proefvelden van grooten invloed geweest op de verdere ontwikkeling van den landbouw in dit
gewest (16).
1 8 8 1 - 3 : VERSPREIDING VAN WEERBERICHTEN

In het rapport, door de commissie der Noorderafdeeling uitgebracht over vraagpunt 1881-3, werd het voorstel gedaan, haarin staat
te stellen een proef te nemen om de weerkundige waarnemingen van
het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt meer
dienstbaar te maken aan den landbouw, waaromtrent zij reeds overleg had gepleegd met den Directeur van dit Instituut, die daarmede
zijn instemming had betuigd en voor de uitvoering zijn medewerking
toegezegd.
Dit voorstel kon de goedkeuring der Noorderafdeeling verwerven,
inhoudende tevens het toestaan van de hiervoor noodig geachte middelen.
Zoo werd in den zomer van 1882 bedoelde proef genomen en wel
om door middel van vlaggeseinen van de torens te Warffum en Usquert weerberichten ter kennis van belanghebbenden in de omgeving
te brengen, samengesteld uit telegrafisch van het Instituut te De Bilt
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ontvangen gegevens, aangevuld met die vanwaarnemingenter plaatse.
Hoewel deze proef — de eerste van dien aard hier te lande — bevredigende resultaten opleverde, werd zij vanwege de daaraan verbonden kosten en moeilijkheden het volgend jaar niet voortgezet (17).
Ook niet vanwege het Genootschap (waarop toen de Noorderafdeeling hiertoe een beroep had gedaan), hoewel zij geheel in overeenstemming was met ook in andere rapporten tot uiting gekomen
wenschen, de verspreiding van weerberichten te bevorderen.
Wel besloot toen het Hoofdbestuur, in overeenstemming met
eveneens in de rapporten tot uiting gekomen wenschen, een prijsvraag uit te schrijven tot het verkrijgen van „een in de Nederlandsche
taal geschrevene duidelijke, beknopte en populaire voorstelling van
den tegenwoordigen stand der meteorologische wetenschap, benevens een uitgewerkt plan, waarnaar de telegraphische weerberichten
der hoofdstations op de goedkoopste en spoedigste wijze in onze
provincie kunnen dienstbaar gemaakt worden aan landbouw en nijverheid" (18).
Het eenige op deze prijsvraag ingekomen antwoord werd evenwel
niet bekronenswaardig geacht (19).
Enkele jaren later, in 1889, werd vanwege de Noorderafdeeling te
Warffum nogmaals een proef als in 1882 genomen, doch ook nu niet
verder voortgezet (20).
Misschien staat dit hiermede in verband, dat de in het begin der
jaren tachtig hooggespannen verwachtingen omtrent de mogelijkheden tot weervoorspelling, die de meteorologie toen scheen te
bieden, later niet in vervulling bleken te gaan en aldus op teleurstelling uitliepen (21).
1 8 8 8 - 3 : CENTRALE TENTOONSTELLING VAN ZAAIGRANEN EN ZADEN

In één der conclusiën van vraagpunt 1888-3, vastgesteld door het
Hb. van het G.N.G. bij besluit van 9 Juni 1890, werd uitgesproken,
dat de algemeen wenschelijk geachte verbetering onzer cultuurgewassen aan het particulier initiatief overgelaten diende te worden,
doch kon worden gesteund, o.m. door het instellen van een jaarlijksche centrale zaaigranententoonstelling te Groningen, waarop
slechts monsters zouden worden toegelaten (gedorschen en ongedorschen), afkomstig van landbouwers, kweekers van zaaigranen, die
zich tijdig hiervoor hadden opgegeven en welker gewassen op het land
vóór den oogst door een commissie waren onderzocht.
Ter uitvoering dezer gedachte werd nu door het Hoofdbestuur,
in zijn vergadering van 13 October 1892,besloten zoodanige tentoonstelling in het leven te roepen en hiervoor een reglement vastgesteld.
Het doel dezer tentoonstelling, die in het voorjaar en den herfst
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van ieder jaar zou worden gehouden, was daarin omschreven als het
aanmoedigen van de teelt van uitmuntende granen en zaden en het in
verbinding brengen van de kweekers daarvan met de koopers van deze
producten.
De inzending van alle landbouwzaden, granen en peulvruchten zou
aan een ieder vrij staan, doch voor bekroning zouden alleen artikelen
in aanmerking kunnen komen, die door inzenders uit deze provincie
zelf waren geteeld.
In elke afdeeling zou een door het bestuur aan te wijzen commissie
worden gevormd, belast met de controle van het gewas, waarvan aangifte tot inzending zou zijn geschied.
Deze commissiën zouden zich op den door haar meest geschikt geachten tijd naar het aangewezen gewas begeven en dit in oogenschouw
nemen, daarbij vooral ook lettende op de kenmerkende eigenschappen daarvan, zooals legerachtigheid, stand, lengte vanhet stroo, brand,
roest of andere plantenziekten, en op de zuiverheid, zoowel van
andere graansoorten en variëteiten als van onkruiden. Hierbij zouden
zij een schoof (halmen met wortel) uit het gewas trekken op een
plaats, waar dit het gemiddelde het meest nabij kwam, welke schoof
vervolgens door de commissie en den inzender zou worden gewaarmerkt. Vervolgens zouden de commissiën een verslag van haar bevindingen moeten opmaken en aan den secretaris van het Genootschap
inzenden. Schoof en monster zouden te zijner tijd gezamenlijk worden
tentoongesteld (22).
Volgens deze algemeene beginselen had nu, met financieelen steun
van de afdeelingen en van het Fonds ten behoeve van den Landbouw
in de Provincie Groningen, in het najaar van 1893 de eerste centrale
tentoonstelling van zaaigranen en zaden vanwege het G.N.G. in de
stad Groningen plaats. In volgende jaren werd zoowel des voorjaars
als des najaars zulk een tentoonstelling gehouden, doch geleidelijk
bleek zij minder belangstelling te trekken, zoowel van inzenders als
van bezoekers. Dit had tengevolge, dat in 1898 door het Hoofdbestuur de opheffing ervan overwogen werd, waartoe evenwel niet
aanstonds het besluit werd genomen, doch wel tot het instellen
van een onderzoek naar de mogelijkheid van reorganisatie.
Hiertoe werd bij besluit van het Hoofdbestuur van 3Juni 1899 een
commissie ingesteld, die vervolgens een uitvoerig rapport uitbracht
(23)Overeenkomstig haar advies, dat de centrale zaaigranententoonstelling wel zou moeten blijven bestaan, doch vereenvoudigd in dier
voege, dat het uitloven van medailles zou worden afgeschaft en de
duur telkens tot één dag zou worden beperkt, besloot het Hoofdbestuur, in zijn vergadering van 31 Mei 1900, tot de voorgestelde
vereenvoudiging.
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Tegelijk besloot het, eveneens op advies dezer commissie, een
nieuwe commissie te benoemen voor het ontwerpen van een volledig
plan voor het houden van wedstrijden op proefvelden voor het kweeken van verbeterde cultuurgewassen en het opmaken van een begrooting van de daaraan verbonden kosten (24).
Scheen het dus, dat de centrale zaaigranententoonstelling zou worden voortgezet, weldra bleek, dat het tot dusver daarvoor genoten
wordend subsidie van het Fonds voor den Landbouw niet verder zou
worden verleend.
Onder deze omstandigheden besloot nu het Hoofdbestuur, in zijn
vergadering van £ Juni 1901, tot hare opheffing (2j).
Had deze tentoonstelling zoo al geen blijvend succes, als een bijzondere verdienste mag men haar toch wel aanrekenen, dat zijreeds de
gedachte van „keuring te velde", later algemeen als grondslag van de
zaaizaadvoorziening aanvaard, in practijk heeft gebracht, zij het dan
ook in een nog onvolkomen vorm.
1 8 8 9 - I : VOORBEREIDINGEN TOT DE OPRICHTING EENER COÖPERATIEVE BEETWORTELSUIKERFABRIEK

Reeds bij de bespreking van vraagpunt 1889-1 ter A.V. van het
G.N.G. van 2c Juni 1889, werd het besluit genomen een commissie
in te stellen tot onderzoek van de mogelijkheid der oprichting in deze
provincie van een coöperatieve beetwortelsuikerfabriek, doch in
feite werd deze commissie eerst in het leven geroepen (bij besluit
van het Hoofdbestuur van 23 April 1891), nadat bij de behandeling
van het vraagpunt in de afdeelingen algemeen de wensch tot uiting was
gekomen, dat vanwege het G.N.G. bedoeld onderzoek zou worden
ingesteld.
Aanvankelijk ondervond de werkzaamheid dezer commissie eenige
stagnatie vanwege den bij haar opgekomen twijfel, of de suikerbietenteelt hier wel voldoende uitbreiding zou verkrijgen, doch
vervolgens leidde zij ertoe, dat in den zomer en het najaar van 1894
een tweetal vergaderingen met belangstellenden werd gehouden,
waar tot voortzetting der pogingen om tot de oprichting van een
fabriek te komen, besloten werd.
Daartoe werden nu in den volgenden winter vanwege de commissie
op verschillende plaatsen in de provincie lezingen georganiseerd, om
zoowel voor de suikerbietenteelt als voor de oprichting van een coöperatieve beetwortelsuikerfabriek propaganda te maken.
Vervolgens werd in het voorjaar van 189^ een vergadering van
belangstellenden bijeengeroepen, om de middelen te beramen, die
zouden kunnen leiden tot de oprichting van een fabriek.
In deze vergadering bleek evenwel de belangstelling hiervoor min198

der groot te zijn dan de commissie had meenen te mogen verwachten :
tal van bezwaren tegen toetreding werden geopperd. Wel verklaarden velen zich bereid suikerbieten te verbouwen, al meenden zij
ook hun medewerking aan de oprichting van een coöperatieve beetwortelsuikerfabriek te moeten onthouden.
De commissie gaf evenwel den moed nog niet op en zette haar pogingen voort, met het gevolg dat in een latere vergadering in beginsel
tot de oprichting van de gedachte fabriek besloten werd, onder vaststelling van statuten voor een daartoe op te richten coöperatieve vereeniging (26) en het benoemen van een voorloopig bestuur.
Dedoorhet Hoofdbestuurvanhet G.N.G.ingestelde commissieachtte
nuhaartaakvolbracht enovereenkomstig haar verzoek werdzij vervolgens, bij besluit vandit college van 13Augustus 1895-,ontbonden (27).
De beraamde coöperatieve fabriek kwam, door onvoldoende toetreding van leden, evenwel niet tot stand, waarna het volgend jaar,
op initiatief van den landbouwindustrieel J. E. Scholten, die lid van
de commissie van het G.N.G. was geweest, een fabriek op commercieelen grondslag, de N.V. Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten, werd opgericht (28).
Deze oprichting mag dus als een indirect gevolg vande behandeling
van bovengenoemd vraagpunt worden beschouwd.
1 8 8 9 - 2 : VOORBEREIDING VAN DE OPRICHTING VAN EEN COÖPERATIEVEN BOND VAN COÖPERATIEVE AANKOOPVEREENIGINGEN

Overeenkomstig den wensch, uitgesproken in het meerendeel der
rapporten, uitgebracht over vraagpunt 1889-2, dat ter verzorging
van den coöperatieven aankoop van bedrijfsbenoodigdheden, met
name kunstmest, zaaizaden en veevoedermiddelen, overal in deze provincie zouden ontstaan: volgens de Coöperatiewet 1 876 geconstitueerde, voldoende credietwaardigheid bezittende dorpsvereenigingen,
welke zich vervolgens zouden moeten aaneensluiten tot een op gelijke wijze geconstitueerden provincialen bond, — werd door het Hb.
van het G.N.G., bij besluit van 17September 1891, een commissie ingesteld, teneinde de oprichtingvanzoodanigenbondvoor te bereiden,
met de vrijheid evenwel, daartoe de medewerking in te roepen
van alle landbouw- en coöperatieve vereenigingen in de drie noordelijke provinciën (29).
Deze commissie, van het beginsel uitgaande, dat elke coöperatie,
die voortdurend gunstig zal blijven werken, gebaseerd zou moeten
zijn op wettelijken grondslag, te vinden in de Coöperatiewet, begon
haar werkzaamheden met het in dezen geest ontwerpen van statuten
voor plaatselijke vereenigingen en voor een bond, gevormd door de
aaneensluiting dier vereenigingen.
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Om haar met de hoofddenkbeelden der commissie bekend te
maken, werden deze ontwerpen aan de afdeelingen van het G.N.G.
en alle haar verder bekende landbouw- en coöperatieve aankoopvereenigingen in de drie noordelijke provinciën gezonden, onder uitnoodiging, indien deze instemming bij haar mochten vinden, afgevaardigden uit haar midden te willen aanwijzen naar een door de
commissie te beleggen vergadering ter bespreking en, zoo mogelijk,
ter voortzetting van deze zaak (30).
Nadat verschillende betuigingen van instemming waren ontvangen,
werd op £ Mei 1892 bedoelde vergadering van afgevaardigden en belangstellenden gehouden.
In deze talrijk bezochte vergadering werden de ontwerp-statuten
van den bond behandeld en na enkele wijzigingen vastgesteld.
Algemeen bleek hier de instemming met de denkbeelden der commissie, dat verbetering in de werking der aankoopvereenigingen zou
zijn te verwachten, indien deze op wettelijken grondslag zouden worden geconstitueerd, en dat de voordeden der coöperatie grooter
zouden worden, indien deze verschillende plaatselijke vereenigingen
zich algemeen gingen vereenigen als deelgenooten van een coöperatieven bond.
Bij acclamatie werd dan ook de wenschelijkheid van de oprichting
van een dergelijken bond uitgesproken en aan de commissie opgedragen, zich tot de afdeelingen en vereenigingen, die tot dusver van
haar belangstelling en instemming hadden doen blijken, te wenden
en deze, onder aanbeveling van de ontworpen statuten als model,
uit te noodigen nu tot de oprichting van wettelijk geconstitueerde
vereenigingen over tegaan en die dante doen toetreden als deelgenoten
van den op te richten bond.
De commissie voldeed in Februari 1892 aan deze opdracht, doch
zij werd in haar verwachting, dat na den bijval, dien de zaak tot dusver
had mogen ondervinden, een groot aantal afdeelingen en vereenigingen aan haar uitnoodiging zou gevolg geven, deerlijk teleurgesteld.
Slechts een viertal afdeelingen van het G.N.G. gaf toezegging tot
bepaalde medewerking, terwijl de verdere afdeelingen en vereenigingen bezwaren hadden of niets van zich lieten hooren.
Er scheen op dit gebied dus onverwacht een kentering in de meeningen te zijn ontstaan en tegen de vroegere uitspraken in van de
meerderheid der afdeelingen, van de résumécommissie, van het
Hoofdbestuur en van de vergadering van g Mei van het vorige jaar,
moest men nu wel tot de overtuiging komen, dat de wenschelijkheid
van de oprichting van een coöperatieven bond niet algemeen werd
gedeeld.
De commissie achtte zich onder deze omstandigheden verplicht,
de afdeelingen, die haar medewerking hadden toegezegd en enkele
200

andere vereenigingen, die haar m e d e w e r k i n g n i e t geheel h a d d e n ontzegd, t o t een vergadering bijeen t e r o e p e n , t e n e i n d e haar m e d e d e e ling te d o e n van den stand van zaken en aan haar de beslissing over te
laten, of bij deze geringe deelneming w e l t o t de o p r i c h t i n g van den
b o n d zou w o r d e n overgegaan.
Deze vergadering w e r d g e h o u d e n o p 14 Maart 1893 e n na a m p e l e
bespreking van de situatie k w a m zij t o t h e t besluit, „wegens d e gebleken geringe deelneming, niet over t e gaan t o t de o p r i c h t i n g van
e e n e n coöperatieven b o n d " .
V e r d e r sprak de vergadering als haar m e e n i n g uit, dat deze geringe
deelneming m o e s t w o r d e n toegeschreven aan d e volgende r e d e n e n :
a. D e t e g e n w o o r d i g bestaande kleine vereenigingen w e r k e n goed,
zoodat m e n daarover t e v r e d e n is e n g e e n behoefte gevoelt aan een
g r o o t e r e vereeniging.
b. De kentering in de m e e n i n g o m t r e n t de wenschelijkheid van de
o p r i c h t i n g van een coöperatieven b o n d is m e d e toe t e schrijven aan
de omstandigheid, dat m e n w e l voorzag d e w e r k i n g van den b o n d en
de daaruit voortvloeiende v o o r d e e l e n , maar niet l e t t e op de formaliteiten, die bij de o p r i c h t i n g en h e t w e r k e n van wettelijk geconstitue e r d e vereenigingen dienen in acht t e w o r d e n g e n o m e n . Men
w e n s c h t bij coöperatief aankoopen de administratie zoo mogelijk
gratis te zien w a a r g e n o m e n , o m d a a r d o o r de kosten van aankoop niet
t e verhoogen, waarvan m e n d e onmogelijkheid bij een g r o o t e v e r e e niging voorziet en vreest, dat deze m e e r d e r e kosten van administratie
allicht de inkoopsprijzen in die m a t e zullen v e r h o o g e n , dat daardoor
de voordeelen van g r o o t e r e i n k o o p e n zullen k o m e n te vervallen.
c. D e later in de o n t w o r p e n statuten o p g e n o m e n bepaling, dat niem a n d als lid eener coöperatieve vereeniging (deelgenoote van den
b o n d ) kan w o r d e n toegelaten, die n i e t tevens lid is van een bestaande
landbouwvereeniging, is v o o r enkele vereenigingen e e n o v e r w e g e n d
bezwaar o m als deelgenoote van den b o n d toe te t r e d e n .
d. Enkele vereenigingen zien zich d o o r t o e t r e d i n g als deelgenooten
t o t een coöperatieven b o n d b e l e m m e r d in haar vrijheid van handelen.
D e commissie besloot eindelijk, van dit alles m e d e d e e l i n g t e doen
aan het Hoofdbestuur van h e t G . N . G . en dit te verzoeken haar, d o o r
ontbinding, van haar o p d r a c h t t e willen ontheffen (31).
Bij besluit van 9 Mei 1893 voldeed h e t Hoofdbestuur aan dit verzoek (32).
1 8 9 I - I : PROEFNEMING INZAKE DE BEWARING VAN STALMEST
Als 'gevolg van d e behandeling van vraagpunt 1891-1 w e r d - in
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n in enkele r a p p o r t e n uitgesproken w e n s c h ,
dat terzake proefnemingen zouden w o r d e n v e r r i c h t — d o o r den rap201

porteur der résumécommissie, G. Eling Tichelaar te Loppersum, onder leiding van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en met
Rijkssubsidie, in 1894 een proef genomen inzake de bewaring van
stalmest met toepassing van conserveeringsmiddelen, als hoedanig
superfosfaat en kainiet gebezigd werden.
De proefnemingen werden, met toepassing ook van andere conserveeringsmiddelen en verschillende wijzen van bewaring, gedurende
enkele jaren voortgezet.
Een overzicht van de daarbij verkregen resultaten gaf (Prof.) Dr B.
Sjollema, toen Directeur van genoemd proefstation, op het in 1900
te Parijs gehouden Vie Congres International d'Agriculture, waarin
een aanwijzing voor de belangrijkheid dezer proefnemingen mag
worden gezien.
Zij hebben voorts aanleiding gegeven tot verdere en diepergaande
onderzoekingen omtrent de bewaring en de werking vanstalmest, die
in volgende jaren door het Rijkslandbouwproefstation te Groningen
werden verricht (33).
1 8 9 2 - 2 : VERANDERING VAN WERKWIJZE BIJ DE BEHANDELING VAN
VRAAGPUNTEN

De conclusiën der résumécommissie van vraagpunt 1892-2, behandeld door het Hb. van het G.N.G. in zijn vergadering van 1 Mei
1894, hielden een voorstel in tot verandering van werkwijze bij de behandeling van vraagpunten.
Met dit voorstel, zooals het daar lag, kon het Hoofdbestuur zich
echter niet vereenigen, doch wel besloot het de geopperde denkbeelden in nadere overweging te nemen.
Het gevolg daarvan is geweest, dat terzake een tweetal besluiten
door dit college werd genomen en wel:
a. van 19 November 1894, dat de eindbeslissing over de aan de
resume's verbonden voorstellen (dus over de gestelde conclusiën)
niet langer, als tot dusver, zou worden genomen door het Hoofdbestuur, maar door de Algemeene Vergadering;
b. van 27 December 1894, dat in het vervolg de vraagpunten, ter
behandeling ingezonden, vergezeld dienden te gaan van een schriftelijke toelichting, die in het kort de bedoeling en de strekking van het
vraagpunt, alsmede de aanleiding tot het stellen ervan zou moeten
aangeven (34).
De beteekenis van eerstgenoemd besluit is, veelmeer dan dat zij de
belangstelling voor de algemeene vergaderingen moge hebben vergroot, vooral geweest, dat voortaan het stellen en vaststellen van
conclusiën, als eindresultaat van de behandeling der vraagpunten, regel
is geworden.
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Zoodoende is van 189c af omtrent nagenoeg elk vraagpunt, na
grondige voorbereiding, een uitspraak gedaan, weergevende de meening terzake van het beslissende orgaan, representeerende de organisatie als geheel.
De beteekenis van laatstgenoemd besluit kan vooral worden gezien
in de perfectionneering, die de beantwoording der vraagpunten hierdoor heeft ondergaan, terwijl het historisch van groot belang is te
achten, dat wij door het voorschrift van de schriftelijke toelichting
ten aanzien der latere vraagpunten over het geheel beter zijn ingelicht omtrent de motieven, die tot het stellen ervan aanleiding hebben
gegeven.
Tenslotte leeren bovengenoemde „aanwijsbare gevolgen" van de
behandeling van het betrokken vraagpunt nog, dat de toepassing van
het stelsel der behandeling van vraagpunten ook demogelijkheid blijkt
te bieden tot eigen ontwikkeling en vervolmaking bij te dragen.
1 8 9 6 - 3 : DE GRONINGER LANDBOUWCOURANT

De behandeling van vraagpunt 1896-3 leidde tot de conclusie,
vastgesteld door de A.V. van het G.N.G. van 28 Juni 1898, dat het
niet wenschelijk werd geacht voor rekening vanhet Genootschap een
nieuw landbouworgaan op te richten, doch wel om te onderzoeken
welke van de beide gewestelijke bladen: de Provinciale Groninger
Courant of de Nieuwe Groninger Courant (waarin tot dusver de verslagen en mededeelingen vanwege het Genootschap in den regel werden opgenomen), de voorkeur zou verdienen als orgaan van den
Groninger landbouw in het algemeen en van het Genootschap in het
bijzonder te worden aangemerkt, en overeenkomstig de uitkomsten
van dat onderzoek de noodige stappen te doen, die tot de uitgave van
bedoeld orgaan zouden kunnen leiden.
Alsgevolghiervanwerd nu door het Genootschap een overeenkomst
getroffen met deNieuwe Groninger Courant, dat de tot dusver in haar
wekelijksch bijvoegsel opgenomen „Landbouw-Kroniek", met ingang
van 1899, onder den naam van „De Groninger Landbouwcourant",
wekelijks als bijvoegsel tot ditblad, dochookafzonderlijk, in grooteren
omvang zouverschijnen als „Officieel orgaan van het Genootschap van
Nijverheid in de Provincie Groningen".
Dit hield in, dat de verslagen en mededeelingen vanwege het Genootschap nu alléén in dit orgaan zouden worden opgenomen en niet
meer, als voorheen, óók in de Provinciale Groninger Courant.
Het „officieel orgaan" werd echter, naar al spoedig bleek, lang
niet algemeen door de leden gelezen, met het gevolg, dat zij nu minder dan tevoren bekend werden met de aangelegenheden van het
Genootschap, toen zij daarvan óók konden kennisnemen uit de Pro203

vinciale Groninger Courant, die veel gelezen werd.
Deze niet slechts voor het Genootschap maar ook voor den uitgever
onbevredigende gang van zaken gaf nu aanleiding tot het besluit,
aan het einde van 1900 het „officieel orgaan" op te heffen, waarna,
evenalsvroeger, deverslagen en mededeelingen van de G.M.L.N. ook
weer werden opgenomen in de Provinciale Groninger Courant (35")De vroegere Landbouw-Kroniek van de Nieuwe Groninger Courant herleefde echter niet, doch de Provinciale Groninger Courant
gaf in het vervolg een Landbouwblad als wekelijksch bijvoegsel.
I 8 9 8 - 1 : VEEVOEDERPROEVEN TE UITHUIZERMEEDEN

Bij de behandeling van vraagpunt 1886-4 w e i "d algemeen de wenschelijkheid uitgesproken, dat vergelijkende proeven zouden worden
genomen met het voederen van vee.
Niettemin besloot echter het Hb. van het G.N.G., in zijn vergadering van 2 Juli 1888, daartoe voorshands geen pogingen te doen,
doch hiermede te wachten tot in deze provincie een proefstation
voor den landbouw zou zijn opgericht.
Hoewel dit reeds het volgend jaar het geval was, werden bedoelde
proeven ook toen nog niet aanstonds genomen, doch eerst nadat bij
de behandeling van vraagpunt 1898-1 opnieuw de wenschelijkheid
daarvan was uitgesproken.
Op grond van deze uitspraak der A.V. van de G.M.L.N. van 19 Juni
1900,werdnudoorhet Hoofdbestuur, bij besluit van 7Augustus d.a.v.,
een commissie ingesteld om een volledig plan te ontwerpen met begrooting van kosten voor het nemen vansystematische voederproeven.
Het door deze commissie uitgebrachte rapport (36) kwam ter tafel
in de vergadering van het Hoofdbestuur van 27 Augustus 1901, doch
het bleek nog geruimen tijd te moeten duren vóór het noodige overleg, met name ook over de financiering, en de overige voorbereidingen
zoover gevorderd waren, dat tot de uitvoering der proeven kon
worden besloten.
Toen evenwel hiervoor het gevraagde Rijkssubsidie was toegezegd
en tevens financieele steun van de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid in het Westerkwartier en enkele afdeelingen was verkregen, terwijl door een aantal leden de proefdieren ter beschikking
werden gesteld, kon in den winter van i903/'o4 met de proefneming
een begin worden gemaakt, onder algemeene leiding eener hiertoe
bij besluit van het Hoofdbestuur van 20 Augustus 1903 ingestelde
commissie. Zij vond plaats, met medewerking vanhet Rijkslandbouwproefstation te Groningen enonder geregelde controle van een hiertoe
door den Minister van Waterstaat (waaronder „Landbouw" toen
ressorteerde) aangewezen adspirant-rijkslandbouwleeraar, op een hier204

toe welwillend ter beschikking gestelde boerderij te Uithuizermeeden.
Vergeleken werd de uitwerking van uitsluitend krachtvoeder, gedeeltelijk krachtvoeder en gedeeltelijk geënsileerd groenvoeder, en
bijna uitsluitend geënsileerd groenvoeder, terwijl als proefdieren
diende een i^-tal melkkoeien, verdeeld in drie groepen.
Op de inrichting der proef zal mede van invloed zijn geweest de
uitspraak der A.V. van de G.M.L.N. van 1$ Juni 1901, naar aanleiding van de behandeling van vraagpunt 1899-2, luidende:
„De in de rapporten vermelde gunstige resultaten, zonder nu juist
betrekking te hebben op nauwkeurige proefnemingen, wettigen het
vermoeden, dat de voederwaarde van persvoeder in het algemeen
gunstiger staat tegenover goedgewonnen hooi, dan uit de berekeningen, op de scheikundige analysegebaseerd, blijkt en dat er wellicht factoren in het spel zijn, die totnogtoe aandewaarnemingen zijn ontgaan.
Het verdient ten zeerste aanbeveling, dat in dezen nauwkeurige vergelijkende proeven worden genomen door enondertoezichtvanwetenschappelijke mannen, met medewerking van practische veehouders".
Welnu, aan dezen wensch kon reeds spoedig worden voldaan, door
er bij de inrichting van de proef te Uithuizermeeden op te letten.
De in den winter van 1903/'04 voor het eerst genomen proef werd
in beide volgende winters herhaald en leidde tot de conclusie, dat
het toedienen aan melkvee van een matige hoeveelheid ingekuilde
roode klaver naast krachtvoer, hooi en stroo, de voorkeur verdiende
boven het bijna uitsluitend voederen van krachtvoer of van ingekuilde
roode klaver.
In het najaar van 1906 werd een nieuwe reeks proeven begonnen,
nu in het bijzonder ter beantwoording van de vraag, of met andere
groenvoedermiddelen dezelfde resultaten zouden worden verkregen
als met ingekuilde roode klaver. Hierbij werd vooral gedacht aan
ingekuild bietenloof, dat bij de uitbreiding van den verbouw van
suikerbieten steeds meer ter beschikking kwam en nog niet algemeen
voor voederdoeleinden werd bestemd, en ook aan jaapjesbieten,
waarvan toen de verbouw hier en elders toenam.
Deze proef, die in 1907 niet kon worden voortgezet wegens het
toen heerschen van mond- en klauwzeer, werd in den winter van
1908/'09 vervolgd en daarna afgesloten, niet omdat allevragen waren
opgelost, maar omdat er te veel bezwaren van practischen aard aan
waren verbonden.
Ook nu weer had het voederen van half krachtvoer, half groenvoeder de gunstigste resultaten opgeleverd, terwijl verder was
gebleken, dat ingekuild suikerbietenloof, naast krachtvoer, met
voordeel aan melkvee kon worden verstrekt, en voorts dat
voederbieten een deel van het krachtvoer met voordeel konden vervangen (37).
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Prof. J. Hudig, in het „Sjollema-nummer" van het Chemisch Weekblad ook over deze „belangrijke veevoederproeven" sprekende,
zegt daarvan, dat zij „een zeer goed inzicht gaven in de voedingseconomie" en „voor de practijk begrip openden van de rationaliteit
der voedering" (38).
Waarmede een gunstig oordeel over de beteekenis dezer proeven
is uitgesproken.
Zij vormen, evenals de aanleiding tot haar ontstaan, dan ook een
fraai voorbeeld van vruchtbare samenwerking tusschen wetenschap en
practijk.
Het vraagpunt, ingediend door een beoefenaar der wetenschap,
werd beantwoord door de practijk en de daaruit getrokken conclusion, opzichzelf reeds van beteekenis, leidden in haar gevolg: deze
proefnemingen, wederom tot samenwerking van wetenschap en practijk.
Naar men mag aannemen, tot beider voordeel.
1 8 9 8 - 2 : WEDSTRIJD IN HET KWEEKEN VAN NEDERLANDSCHE TARWERASSEN

„Het is wenschelijk, dat ook hier te lande, meer dan tot nu toe, er
naar wordt gestreefd de bestaande soorten (van cultuurgewassen) te
veredelen of nieuwe te scheppen", aldus luidde een der conclusiën
van vraagpunt 1898-2, vastgesteld door de A.V. der G.M.L.N. van
19 Juni 1900, waaraan was toegevoegd:
„Dit zou kunnen worden aangemoedigd door het organiseeren van
wedstrijden in het kweeken van voor den landbouw meest voordeelige
gewassen".
Genoemd denkbeeld was kort tevoren ook reeds geopperd door
de commissie inzake reorganisatie van de Centrale Zaaigranententoonstelling, naar aanleiding waarvan toen het Hoofdbestuur, bij besluit van 30 Mei 1900, een nieuwe commissie had ingesteld, tot
het ontwerpen van een volledig plan voor het houden van wedstrijden
op proefvelden en het opmaken van een begrooting van de daaraan
verbonden kosten (39).
Deze commissie kon haar werkzaamheden nu dus voortzetten,
mede op grond van genoemde, door de algemeene vergadering vastgestelde, conclusie.
Overeenkomstig haar rapport, uitgebracht in de vergadering van
het Hoofdbestuur van 26 Maart 1901, besloot dit college in zijn
vergadering van s Mei d.a.v., tot de Commissie van Toezicht op
de door het Rijk en de Provincie gesubsidieerde Landbouwproefvelden in deze provincie, onder aanbieding tot wederopzegging van
een jaarlijksch subsidie, het verzoek te richten, een of meer seriën
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van proeven te willen doen nemen, in den geest als hier bedoeld en,
indien zij dit wenschelijk mocht achten, voorstellen te doen tot het
uitreiken vanwege de G.M.L.N. van bekroningen aan binnenlandsche
kweekers, die een nieuwe en uitmuntende variëteit in het leven
hadden geroepen.
De Commissie van Toezicht ging op dit verzoek in en benoemde
voor de algemeene leiding der aan te leggen proefvelden, die toch van
een bijzonder karakter waren, een speciale commissie van toezicht,
terwijl overigens de leiding ervan, als bij de gewone proefvelden,
zou berusten bij den Rijkslandbouwleeraar, daarmede belast.
Zoo werden met ingang van 1903 twee proefvelden aangelegd, een
te Uithuizermeeden en een te Middelstum, teneinde daarop door
Nederlandsche kweekers voortgebrachte en door hen hiertoe aangegeven tarwevariëteiten te vergelijken met een erkend beste buitenlandsche variëteit, als hoedanig de Engelsche roode Square Head
werd gekozen.
Een viertal kweekers nam aan dezen wedstrijd deel, die gedurende
zes achtereenvolgende jaren werd voortgezet en toen afgesloten.
Het resultaat was, dat aan J. H. Mansholt te Westpolder en L.
Broekema te Wageningen elk een eerste prijs, een gouden medaille,
werd toegekend, respectievelijk voor de door hen gewonnen Lange
Witte Dikkoptarwe en Wilhelminatarwe, terwijl aan Dr Otto Pitsch
te Wageningen een tweede prijs, een verguld zilveren medaille, werd
toegekend voor de door hem gewonnen Willem I tarwe.
„De toekomst zal verder moeten leeren — aldus de commissie van
toezicht in haar eindverslag van dezen wedstrijd —, of de drie variëteiten in de groote cultuur stand zullen houden. Maar ook al mocht
dit niet het geval zijn, zelfs dan nog is een bekroning voldoende
gerechtvaardigd, omdat door het kweeken der drie genoemde variëteiten in de afgeloopen jaren aan den landbouw in het algemeen reeds
belangrijke diensten zijn bewezen en de tijd gekomen is, daarvoor
een bewijs van waardeering te geven" (40).
Zooals wij thans weten, heeft met name de Wilhelminatarwe jarenlang in de groote cultuur stand kunnen houden niet alleen, doch is zij
zelfs geruimen tijd ons meest verbouwde wintertarweras geweest.
Na 193 1,toen 68% vandemetwintertarwe inonslandbezette oppervlakte door Wilhelminatarwe was ingenomen, nam haar beteekenis
echter geleidelijk afen thans iszijgeheel uitdecultuurverdwenen (41).
1 8 9 9 - 3 : HET DRAINAGEPROEFVELD TE UITHUIZERMEEDEN

Bij de bespreking van vraagpunt 1899-3 ter A.V. van het G.N.G.
van 27 Juni 1899 werd de wensch geuit, dat een onderzoek zou worden ingesteld naar de samenstelling van het door draineerbuizen af207

gevoerde water en dat het Rijkslandbouwproefstation te Groningen
zich daarmede zou willen belasten.
Deze gedachte vond hier instemming en de Directeur van het proefstation, Dr B. Sjollema, als adviseerend lid ter vergadering aanwezig,
verklaarde zich bereid aan den uitgesproken wensch tegemoet te komen, daarbij de verwachting uitsprekende, dat de behandeling van het
vraagpunt hiertoe ook wel aanleiding zou geven.
Deze behandeling werd echter niet afgewacht, doch bij de toezending van het vraagpunt aan de afdeelingen was daarbij reeds de mededeeling gevoegd, luidende:
„De Directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen is
met een gebruiker van gedraineerden grond in overleg getreden omtrent het instellen van een onderzoek naar de samenstelling van het
door draineerbuizen geloosde water en is bereid met anderen in overleg te treden nog enkele onderzoekingen meer te doen, mits daarbij
een door hem aan te geven stelselmatige wijze gevolgd wordt, waardoor het onderzoek regelmatig en een zekeren tijd onafgebroken kan
geschieden".
Een en ander had nu verder tot gevolg, dat in 1900 te Uithuizermeeden, onder leiding en met medewerking van genoemd proefstation, een proefveld werd aangelegd, dat stelselmatig werd gedraineerd
en zoodanig ingericht, dat het „drainwater" in reservoirs kon worden
verzameld, met de bedoeling, dat men door analyse van dit water
de verliezen aan salpeterstikstof en de voornaamste andere stoffen,
voor de plantenvoeding van beteekenis, welke door uitspoeling plaats
vinden, zou leeren kennen.
De proeven, die tot 1911 werden voortgezet, leidden tot de gevolgtrekking, dat de stikstofverliezen door uitspoeling hier niet groot
waren, de verliezen aan kali gering en die aan phosphorzuur nihil,
terwijl de verliezen aan kalk groot bleken (42).
„Deze proef - aldus in 1938 Prof. J. Hudig, die bij de uitvoering
ervan destijds nauw betrokken is geweest — heeft zeer belangrijke
gegevens gebracht en zij was uitgang voor nieuwe proeven op de proefboerderijen in de Veenkoloniën. Nu verschaft die proef ons zeer belangrijke gegevens voor de werking van den biologischen of anionenbuffer in den grond" (43).
1 9 0 1 - 2 : PRIJSVRAAG TOT VERBETERING VAN DE INRICHTING DER
BEDRIJFSGEBOUWEN

Naar aanleiding van de behandeling van vraagpunt 1901-2 besloot
de A.V. der G.M.L.N. van 30 Juni 1903, waarin het résumé ter tafel
kwam, het Hoofdbestuur uit te noodigen, in overleg met de résumécommissie, een prijsvraag uit te schrijven over de verbeteringen,
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welke zouden kunnen worden aangebracht in de inrichting van de
gebouwen voor het landbouwbedrijf in deze provincie.
Aan deze uitnoodiging gevolg gevende, werd nu door het Hoofdbestuur, in zijn vergadering van 22 December 1904, tot het uitschrijven van bedoelde prijsvraag besloten, onder uitloving van een
eersten prijs van f. i ç o , — met verguld zilveren medaille en een
tweeden van f. ^o,— met een zilveren medaille.
Slechts twee antwoorden werden op deze prijsvraag ingezonden,
die echter geen van beide den uitgeloofden eersten prijs werden
waardig gekeurd.
Eén ontwerp bevatte echter zooveel goeds, dat de commissie van
beoordeeling aan het Hoofdbestuur voorstelde, daaraan een eervolle
vermelding en aan den inzender een gratificatie van f. 1^0,— toe te
kennen, op voorwaarde, dat de teekeningen het eigendom der Maatschappij zouden worden, met welk voorstel het Hoofdbestuur zich
kon vereenigen.
De inzender bleek te zijn Joh. Hoogeboom, architect te Zierikzee,
wiens ontwerp, vier teekeningen omvattende, nu vanwege de
G.M.L.N. werd gereproduceerd en in dien vorm aan de afdeelingen
toegezonden (44).
1 9 0 ^ - 1 : AANSTELLING VAN EEN DORSCHCONSULENT

In een der conclusiën van vraagpunt 190^-1, vastgesteld door de
A.V. der G.M.L.N. van 25 Juni 1907, werd tot het Hoofdbestuur
de uitnoodiging gericht, in nadere overweging te willen nemen of het
wenschelijk moest worden geacht, de aanstelling van een technischen
consulent met voldoende practische en theoretische kennis van stoomdorschmachines met toebehooren, te bevorderen en zoo ja, op welke
wijze dan in zijn bezoldiging zou moeten worden voorzien.
Deze overweging leidde er toen evenwel niet toe, dat tot de aanstelling van een consulent voor het stoomdorschen werd overgegaan,
doch eenige jaren later werd deze gedachte, onder verwijzing naar de
behandeling van genoemd vraagpunt, opnieuw ter sprake gebracht en
wel door de Afdeeling Beerta, in de vergadering van het Hoofdbestuur van 29 October 191£.
Naar aanleiding daarvan werd nu tot een nader onderzoek omtrent
de mogelijkheden in dezen besloten, waarvan het gevolg was, dat een
veertigtal van de ruim 200 toen in deze provincie werkende stoomdorschmachines bereid bleek, zich gedurende tenminste drie jaren,
tegen een jaarlijksche contributie van f. 2ç,—, onder controle te
stellen van een door de G.M.L.N. te benoemen dorschconsulent.
Nadat door het Hoofdbestuur, in zijn vergadering van 26Mei 1916,
goedkeuring was verleend aan een reeds door Gecommitteerden ge14
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nomen besluit tot benoeming van een consulent voor het stoomdorschen, kon deze functionaris op i Augustus d.a.v. zijn werkzaamheden
beginnen (45).
Na eenige jaren rezen er ten aanzien van de voortzetting dezer
werkzaamheden echter reeds moeilijkheden, doordat enkele deelnemers zich terugtrokken.
Dit gafhet Dagelijksch Bestuur der G.M.L. aanleiding tot een rondvraag bij de deelnemers, waarvan het resultaat was, dat voor „doodbloeden" van het consulentschap moest worden gevreesd, zoodat er de
voorkeur aan werd gegeven het op te heffen, waartoe door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 17 September 1923 werd besloten.
De motieven voor deze opheffing werden in de notulen als volgt
weergegeven.
„In theorie was de instelling goed. In de practijk rezen bezwaren.
Iemand uit Delft kon men niet aanstellen, omdat hij, hoewel theoretisch deskundig, practisch niet voldoende onderlegd zou zijn. Een
ander had niet voldoende overwicht op de machinisten. En dat zou
hij moeten hebben, zal de instelling goed werken. Dat nu heeft de
ambtenaar niet kunnen krijgen. Bij de goede machinisten was dat
niet noodig, maar de slechte zagen in hem een dwarskijker. Wrijvingen zijn er het gevolg van geweest, waarin een aantal dorschvereenigingen aanleiding hebben gevonden zich van deelneming aan het
dorschconsulentschap terug te trekken" (46).
1 9 0 6 - 3 : RAPPORT INZAKE VERBETERING VAN DE HUISVESTING VAN
VREEMDE KOPPELARBEIDERS

De behandeling van vraagpunt 1906-3 leidde o.m. tot de conclusie,
vastgesteld door de A.V. der G.M.L.N. van 30 Juni 1908, dat
de huisvesting van vreemde koppelarbeiders dringend verbetering
eischte, waarbij de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat door
het Hoofdbestuur een grondig onderzoek zou worden ingesteld naar
de meest doelmatige wijze, waarop die verbetering zou zijn aan te
brengen.
Dienovereenkomstig werd nu door het Hoofdbestuur, bij besluit
van 7 September d.a.v., daartoe een commissie ingesteld, die het volgend voorjaar een rapport uitbracht, waarin als resultaat van haar
onderzoek middelen tot verbetering waren aangegeven.
In overeenstemming met het voorstel der commissie besloot het
Hoofdbestuur, dit rapport te doen drukken en te verspreiden, teneinde daardoor de aandacht van allen, die rechtstreeks of zijdelings bij den koppelarbeid waren betrokken, te vestigen op de wijze,
waarop in de huisvesting van vreemde koppelarbeiders verbetering
zou zijn aan te brengen.
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Door de verspreiding op ruime schaal van dit rapport vertrouwde
het Hoofdbestuur te zullen bereiken, dat degewenschte verbeteringen
nu algemeen ter hand zouden worden genomen (47).
I9 0 8 - I : COMMISSIE VOOR STALVERBETERING

De behandeling van vraagpunt 1908-1 leidde tot de conclusie,
vastgesteld door de A.V. der G.M.L.N. van 28 Juni 1910, dat het
Hoofdbestuur, ter bevordering der verbetering van bestaande rundveestallen, een „stalcommissie" zou instellen, bestaande uit een veearts, een zuiveldeskundige, een veefokker, een landbouwdeskundige
en een bouwkundige en het Instituut voor Landbouwwerktuigen en
-gebouwen zou uitnoodigen zich in deze commissie te doen vertegenwoordigen.
Dienovereenkomstig werd bij besluit van het Hoofdbestuur van
£ Augustus d.a.v. deze commissie ingesteld.
Zij kreeg een ruime opdracht :niet alleen om zich bezig te houden
met het ontwerpen van nieuwe en van verbeteringen aan bestaande
stallen, maar ook met het ontwerpen van en het dienen van advies
omtrent plannen voor het stichten van nieuwe boerderijen, voorzoover dit het bedrijfsgedeelte aangaat.
Hoewel de commissie met goede voornemens haar werk begon en
later van haar bestaan en taak in een circulaire aan de afdeelingen
nog eens kennis gaf (48), werd van haar diensten zoo goed als geen
gebruik gemaakt en kon zij derhalve weinig activiteit ontwikkelen.
Zoo kon het gebeuren, dat zij zonder veel te hebben uitgericht, bij
de reorganisatie van het landbouwvereenigingsleven in 1917 met
stille trom verdween, zonder ooit formeel te zijn opgeheven (49).
1 9 0 8 - 3 : INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN

De behandeling van vraagpunt 1908-3 leidde tot de conclusie, vastgesteld door de A.V. der G.M.L.N. van 28 Juni 1909, dat het vóór
alles wenschelijk was een commissie in het leven te roepen, tot het
instellen van een grondig onderzoek naar de mogelijkheid van de oprichting hier te lande van een zaaizaadveredelingsinstituut.
Op de beteekenis van zoodanig instituut was in den afgeloopen winter juist in het bijzonder de aandacht gevestigd door een reeks voordrachten, vanwege de Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs
te Groningen gehouden door Prof. Dr N. Hjalmar Nilsson, over het
onder zijn directie staande Instituut der Zweedsche Zaaizaadvereeniging te Svalöf.
Naar aanleiding van deze voordrachten had de Raad van Bestuur der
Vereeniging voor Hooger Landbouw Onderwijs reeds een commissie
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aangewezen, teneinde een onderzoek in te stellen omtrent de vraag,.of het aanbeveling verdiende hier te lande een inrichting1 als die te
Svalöf op te richten en zoo ja, op welke wijze, op wiens initiatief en
op wiens kosten dit zou kunnen geschieden (^o).
Vandaar, dat de algemeene vergadering der G.M.L.N. tevens-besloot, dat ter uitvoering van de door haar aangenomen bovenvermelde
conclusie overleg zou worden gepleegd met de vanwege de Vereeniging voor Hooger Landbouw Onderwijs aangewezen commissie.
Zoo werd op I J Juli 1909 een gecombineerde vergadering gehouden van Gecommitteerden uit het Hoofdbestuur der G.M.L.N. en
genoemde commissie en daar het besluit genomen gezamenlijk een
commissie te benoemen, met opdracht het Instituut te Svalöf te bezoeken, teneinde een onderzoek in te stellen naar alles, wat voor de
beoordeeling van dat Instituut van gewicht kon wordengeacht en naar
aanleiding daarvan voorstellen te doen, welke zouden kunnen strekken tot de oprichting van een zaadveredelingsinstituut hier te lande.
In het door deze commissie uitgebrachte rapport, dat in druk verscheen (^i), werd de wenschelijkheid uitgesproken van de stichting
hier te lande van een „Instituut voor veredeling van zaaizaden", op te
richten door een in het leven te roepen „Vereeniging voor veredeling
van zaaizaden in Nederland", overeenkomstig eenmede in het rapport
aangegeven „Schema van een organisatie voor de veredeling van zaaizaden in Nederland".
Nog voordat de commissie haar rapport had ingezonden, werd door
het Hb. der G.M.L.N. van den Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel een missive ontvangen (naar aanleiding van een voor het instellen der commissie aangevraagd subsidie), waaruit bleek, dat met
betrekking tot de oprichting van een instituut voor zaaizaadveredeling
ook bij de Directie van den Landbouw plannen in overweging waren.
Het wilde den Minister nu voorkomen, dat er onder deze omstandigheden aanleiding was er naar te streven, dat samenwerking werd
verkregen tusschen bovengenoemde commissie en de Directie van
den Landbouw.
Het Hoofdbestuur berichtte hierop den Minister, dat deze samenwerking op hoogen prijs zou worden gesteld (52).
Zoo vond op 18 November 191o te Zwolle een vergadering plaats
van een hiertoe door den Directeur-Generaal van den Landbouw aangewezen commissie met de Groninger commissie, om gezamenlijk
advies uit te brengen over de beste wijze, waarop hier te lande de zaaizaadveredeling en het voortkweeken en verspreiden van veredelde
zaaizaden, op den grondslag van samenwerking tusschen den practischen landbouw en de regeering, te organiseeren zou zijn.
Deze vergadering kwam tot de conclusie, dat de oprichting van een
instituut voor veredeling van landbouwgewassen in hooge mate ge212

wenscht moest worden geacht en dat het zou moeten worden verbonden aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te
Wageningen, welk instituut zich echter niet zou hebben bezig te
houden met de voor den handel noodige vermeerdering van zaaizaad
.en met den handel daarin.
Dienovereenkomstig werd den Directeur-Generaal geadviseerd,
met het gevolg, dat op i October 1912 werd geopend het „Instituut
voor veredeling van Landbouwgewassen", gevestigd te Wageningen
(«)In het midden latende of voor deze totstandkoming het „Haagsche"
dan wel het „Groningsche" initiatief van den grootsten invloed is
geweest, mag toch wel worden aangenomen, dat de bemoeiingen,
voortgekomen uit de behandeling vanvraagpunt 1908-3, hiertoe zeker
zullen hebben bijgedragen.
I

9o8-3:

„ERKENNING" VAN ZAAIZADEN EN POOTGOED

De behandeling van vraagpunt 1908-3 leidde, zooals wij hiervóór
reeds zagen, in de eerste plaats tot de conclusie, vastgesteld door de
A. V. der G.M.L.N. van 28 Juni 1909, dat een onderzoek zou moeten worden ingesteld naar de mogelijkheid van de oprichting van een
zaaizaadveredelingsinstituut, in den geest van de inrichting te Svalöf.
Daarnaast werd echter de wenschelijkheid uitgesproken van een
erkenningsinstituut, doch het onderzoek naar de mogelijkheid daarvan zou gevoegelijk kunnen worden aangehouden tot het onderzoek
naar de mogelijkheid van een zaaizaadveredelingsinstituut (waartoe
aanstonds besloten werd) zou zijn afgeloopen.
Niettemin werd reeds spoedig nadien door het Hoofdbestuur
overwogen, of niet aanstonds stappen zouden moeten worden gedaan
om tot het in het leven roepen van een erkenningsinstituut te komen.
Dit geschiedde naar aanleiding van een ingekomen adres van een
der leden, dat in handen gesteld was van de résumécommissie om
advies. Dit advies, ingekomen ter vergadering van het Hoofdbestuur
van 4 November 1909, hield nu in, dat zeer wel reeds dadelijk tot
het oprichten van een erkenningsinstituut zou kunnen worden overgegaan, als daaraan behoefte gevoeld werd. Dat de résumécommissie
indertijd had geadviseerd daarmede eerst te wachten, was in hoofdzaak geschied om redenen van opportuniteit.
Wilde het Hoofdbestuur hiertoe thans besluiten, dan zou bij de inrichting ervan het voorbeeld van de „Saatenanerkannung" der „Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft" voor oogen moeten staan, doch
aan de controle meer zorg moeten worden besteed.
Het Hoofdbestuur vereenigde zich met dit nader advies en stelde
een commissie in ter verdere voorbereiding van deze zaak.
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Op voorstel dezer commissie besloot nu het Hoofdbestuur, in zijn
vergadering van 29 April 1910, tot vaststelling (in hoofdzaak volgens
haar ontwerp) van een „Reglement voor de erkenning van Zaaizaad
en Pootgoed door de Groninger Maatschappij van Landbouw en
Nijverheid", waarmede de dienst dezer „erkenning" in het leven was
geroepen en, na de benoeming van een „Inspecteur" hiervoor, aanstonds in werking werd gesteld.
Volgens genoemd reglement kon zaaizaad en pootgoed, afkomstig
van een „te velde" goedgekeurd (voorloopig erkend) gewas, voor
welke goedkeuring aan bepaalde eischen van gelijkmatigheid, soortechtheid, soortzuiverheid, zuiverheid van onkruid en van besmettelijke plantenziekten en eventueel vrijwaring voor kruisbestuiving,
moest zijn voldaan, terwijl ook de bedrijfsinrichtingen, noodig voor
het goed zuiver houden en de behandeling van het zaaizaad en pootgoed, aan bepaalde eischen dienden te beantwoorden —, na goedkeuring „op monster", definitief worden „erkend", waarna het mocht
worden aangeboden met het certificaat van „erkenning" der G.M.L.
N., dat gesloten werd in eiken zak, die vervolgens werden geplombeerd.
Zoo werden dus waarborgen gegeven voor de verkrijging van deugdelijk, soortecht en soortzuiver zaaizaad en pootgoed, met welke bedoeling het desbetreffende vraagpunt werd gesteld.
Deze dienst der erkenning van de G.M.L.N., in 1918 bij de reorganisatie van het landbouwvereenigingsleven in deze provincie overgenomen en voortgezet door de G.M.L., werd met ingang van 1September 1932 als zoodanig opgeheven, met overdracht der werkzaamheden aan de inmiddels voor dit doel opgerichte zelfstandige vereeniging „Keuringsdienst Groningen", deel uitmakende van den „Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst" (N.A.K.), welks oprichting
verband hield met een algeheele reorganisatie van het keuringswezen
hier te lande (£4).
1 9 0 9 - I : RAPPORT „COÖPERATIEVE AANKOOP VAN LANDBOUWWERKTUIGEN"

De behandeling van vraagpunt 1909-1 leidde o.m. tot de conclusie,
dat het wenschelijk moest worden geacht, in deze provincie te komen tot de oprichting van een permanente tentoonstelling van landbouw- en zuivelbereidingswerktuigen met daaraan verbonden bureau
van onderzoek en verkoop, alsmede tot het besluit van de A.V. der
G.M.L.N. van 27 Juni 1911, Gecommitteerden uit te noodigen in
overleg te treden met het Dagelijksch Bestuur van den Groninger
Landbouwbond, tot het gezamenlijk instellen van een commissie ter
verdere uitwerking van deze denkbeelden.
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Als gevolg van het dienovereenkomstig gepleegd overleg werd nu
op de aangegeven wijze bedoelde commissie ingesteld, welke in het
najaar van 1913 haar rapport uitbracht, dat vervolgens in druk verscheen (55).
Daarin kwam zij — op grond van een uitvoerig onderzoek naar de
inrichting en wijze van werken van de Central-Ankaufstelle te Halle
a.S. en van andere inrichtingen van dien aard, zoowel in Duitschland
als in Frankrijk, alsmede van besprekingen met gezaghebbende personen op dit gebied in Nederland — tot de conclusie, dat het stichten
van een bemiddelingsbureau voor den aankoop van landbouwwerktuigen wenschelijk was, mits dit bureau een onderdeel kon worden
van een bestaanden Coöperatieven Bond voor den aankoop van kunstmest en andere benoodigdheden.
Aangezien zulk een organisatie hier evenwel nog ontbrak, adviseerde de commissie den Groninger Landbouwbond, het initiatief te
nemen tot het stichten van een Provincialen Bond voor Coöperatieven
Aankoop.
Het Hoofdbestuur van den G. L. vond echter vooralsnog geen
termen hiertoe pogingen aan te wenden en het besloot daarom, in
zijn vergadering van 6 December 191 3, de zaak, in het rapport behandeld, „voorloopig in beraad te houden".
Waarbij het verder gebleven is.
„Al heeft dan dit werk niet het resultaat opgeleverd, dat aanvankelijk door velen daarvan zal zijn verwacht, - aldus de tijdelijke secretaris van den G.L., H. D. Ebbens, in zijn jaarverslag — toch kan
het allerminst nutteloos worden geacht. Aan vele verkeerde voorstellingen, omtrent den coöperatieven aankoop van landbouwwerktuigen en machines bestaande, is door het onderzoek der commissie
een einde gemaakt en wanneer te eeniger tijd opnieuw de coöperatieve aankoop van landbouwwerktuigen mocht worden overwogen,
dan zal het door haar verzamelde materiaal van groote waarde blijken
te zijn, zoowel voor het bepalen van de richting, waarin zal moeten
worden gewerkt, als van de fouten, die dienen te worden vermeden"

U6).
1 9 0 9 - 2 : PROEVEN INZAKE VEREDELING VAN INLANDSCHE ROODE
KLAVER

In de toelichting tot vraagpunt 1909-2 was een drietal vragen ter
beantwoording aangegeven, waarvan er een luidde als volgt:
„Zijn er roode klaversoorten bekend, die als wintervast kunnen
worden beschouwd en even productief zijn als de Brabantsche roode
klaver en zoo niet, acht men het dan mogelijk door teeltkeus deze
meer wintervast te maken, zonder hare productiviteit te verminde215

ren, en welke weg dient te worden ingeslagen om het meest en zekerst tot dat doel te geraken?"
Het laatste gedeelte dezer vraag gaf nu het Hb. der G.M.L.N. aanleiding om, zonder de beantwoording ervan af te wachten, aanstonds
stappen te ondernemen om tot proefnemingen te dezer zake te komen.
Deze pogingen hadden tot gevolg, dat hiervoor demedewerking van
de Directie van den Landbouw werd verkregen en zoo konden tot genoemd doel in 191o drie proefvelden worden aangelegd, respectievelijk te Nieuw-Beerta, Oldehove en Usquert, volgens een plan, opgemaakt door den Rijkslandbouwleeraar in algemeenen dienst te Wageningen, H.K.H.A. Mayer Gmelin, en den Rijkslandbouwleeraar voor
Groningen, U. J. Mansholt, die door den Directeur-Generaal van
den Landbouw met het toezicht op deze proefnemingen waren belast.
Bij de oprichting van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen, in 191 2, ging de leiding ervan op deze inrichting over.
De oorspronkelijke proefnemers trokken zich in 1913 en 1914
achtereenvolgens terug vanwege bij de proeven ondervonden moeilijkheden, waarna deze, in gewijzigden vorm, met een tweetal nieuwe
proefnemers, te Reiderwolderpolder en te Usquert, werden voortgezet.
Het beheer ervan ging toen geheel op het Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen over en de G.M.L.N. had er verder geen bemoeienis meer mee (57).
Hoewel de proeven toen nog niet geleid hadden (en ook later niet
geleid hebben) tot het verkrijgen van het begeerde meer wintervaste
en even productieve ras van inlandsche roode klaver (j8), zullen
zij toch hebben bijgedragen tot vermeerdering van kennis ten aanzien van de veredeling van dit gewas.
1912 - 3 :

R A P P O R T INZAKE AANEENSLUITING VAN O N D E R L I N G E VERZEKERINGEN OP LANDBOUWGEBIED

Ingevolge een der conclusiën, vastgesteld door de A.V. der G.M.
L.N., van 23 Juni 1914, naar aanleiding van de behandeling van vraagpunt 191 2-3, werd door het Hoofdbestuur, bij besluit van 2November
d.a.v., een commissie ingesteld met het doel : „een onderling systeem
van brand- en veeverzekering in de provincie Groningen in studie te
nemen en voor te bereiden".
Deze commissie bracht in het begin van 1916 een rapport uit,
waarin zij in het bijzonder aanbeval de oprichting van een „Wederkeerige maatschappij van herverzekering van wederkeerige brandwaarborgmaatschappijen in de Provincie Groningen", onder bijvoeging van een concept-acte van oprichting hiervoor.
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Daarnaast achtte de commissie ook een betere regeling van de
onderlinge veeverzekering noodig, ter bevordering waarvan, naar zij
meende, een schoone taak zou zijn weggelegd voor de G.M.L.N.
Het Hb.der G.M.L.N.besloot, in zijn vergadering van 26Mei 1916,
het rapport te doen drukken en zoo doelmatig mogelijk te verspreiden, aan welk besluit in het laatst van het jaar gevolg werd gegeven
(S9).
De in dit rapport uitgesproken gedachte der onderlinge herverzekering kwam reeds spoedig tot verwezenlijking door de oprichting,
den 27 December 1918, van een Onderlinge Brandherverzekeringsmaatschappij, gevestigd inde woonplaats vandendirecteur, Gorredijk,
die aanstonds veel opgang maakte, ook inde provincie Groningen (60).
De totstandkoming van deze O.B.H, (zooals zij bij verkorting wordt
genoemd) moet echter in hoofdzaak als een gevolg worden gezien van
toen bij Minister Treub bestaande plannen, de brandverzekering tot
staatsbedrijf te maken, waartegen de onderlinge brandverzekeringsmaatschappijen in verzet kwamen, met tenslotte het genoemde gevolg (61).
1913-2:

DE V E R E E N I G I N G T O T EXPLOITATIE VAN P R O E F B O E R D E R I J E N
I N DE K L E I - E N ZAVELSTREKEN VAN DE P R O V I N C I E G R O N I N G E N

Ter voldoening aan een der conclusiën van vraagpunt 191 3-2, vastgesteld door de A.V. der G.M.L.N. van 29 Juni 191^, inhoudende
dat de G.M.L.N. de mogelijkheid zou overwegen, tot de stichting
van een of meer proefboerderijen te geraken, werd door het Hoofdbestuur, bij besluit van 26 Mei 1916, een commissie ingesteld met de
taak, een exploitatieplan voor een of meer proefboerderijen te ontwerpen en middelen te beramen om tot de vorming van een stichtingsfonds voor proefboerderijen te komen.
Gecommitteerden hadden hiertoe reeds verschillende voorbereidingen getroffen en enkele toezeggingen voor geldelijke bijdragen verkregen.
Op den grondslag van het door deze commissie ontworpen plan
werd nu in het begin van 1917 door Gecommitteerden een circulaire
gericht tot de afdeelingen der G.M.L.N., met verzoek aandeelen te
willen nemen in het te vormen stichtingsfonds en daarvoor bij hare
leden krachtige pogingen te willen doen. Het was de bedoeling te
komen tot de oprichting van twee proefboerderijen: één in de kleien één in de zavelstreken der provincie.
Vervolgens werd door Gecommitteerden overleg gepleegd met den
Directeur-Generaal van den Landbouw, P. van Hoek, omtrent de
meest doelmatige wijze van beheer der te stichten proefboerderijen.
Deze achtte het niet gewenscht, dat de G.M.L.N. dit beheer zelf op
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zich zou nemen, doch gaf in overweging daarvoor een aparte vereeniging op te richten, welker leden dan door haar zouden kunnen worden aangewezen.
Overeenkomstig dit denkbeeld, waarmede Gecommitteerden zich
konden vereenigen, werden nu door hen statuten ontworpen voor
een „Vereeniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Klei- en
Zavelstreken van de Provincie Groningen", welke de goedkeuring verwierven van het Hoofdbestuur, in zijn vergadering van 18 Juni 1918.
Nadat Gecommitteerden, overeenkomstig deze ontwerp-statuten,
een 1£-tal personen hadden aangezocht als lid der vereeniging te willen optreden, werd op 18 Maart d.a.v. de constitueerende vergadering gehouden, waarin de ontwerp-statuten, na het aanbrengen daarin van enkele wijzigingen, werden goedgekeurd en daarna de vereeniging voor opgericht werd verklaard en vervolgens een bestuur verkozen.
Nadat bij K.B. van 6 Juli 1918, no 23, door de goedkeuring harer
statuten, de vereeniging als rechtspersoon was erkend, kon zij haar
werkzaamheden aanvangen, ter verwezenlijking van haar doel: „het
exploiteeren van één of meer proefboerderijen, welke zullen dienen
voor het doen van landbouwkundige onderzoekingen in het algemeen
en in de klei- en zavelstreken van de provincie Groningen in het
bijzonder".
Het eerste werk voor het Bestuur was nu de inning der toegezegde
bijdragen (à fonds perdu) en aandeelen in het stichtingsfonds (rentelooze, onopzegbare voorschotten van f. £o,—), met het resultaat,
dat aan bijdragen f. 17.000,— binnenkwam, afgestaan door een 34-tal
aankoopvereenigingen en 4 individueele landbouwers, en 830 aandeelen werden geplaatst, waarvan 109 bij 13 afdeelingen der G.M.
L.N. en 6landbouwvereenigingen en 721 bij £07 leden der G.M.L.N.
en 79 leden van andere landbouwvereenigingen, opleverend een bedrag van f. 41.^00,—.
Het moest evenwel nog tot 1927 duren, vóór een proefboerderij
(in de kleistreken) in exploitatie kon worden genomen en wel door
aankoop van een boerderij, groot 21 ha, gelegen te Nieuw-Beerta.
Aangezien op deze boerderij de wieg had gestaan van een der verdienstelijke voormannen uit ons gewestelijk landbouwvereenigingsleven van het laatst der vorige en het begin dezer eeuw, wijlen den
Heer J. Sijpkens, werd haar, toen zij voor proefboerderij werd bestemd, te zijner nagedachtenis, de naam gegeven van „Jacob Sijpkens'
Heerd" (62).
Een tweede proefboerderij (in de zavelstreken) kon eerst geruimen
tijd later in exploitatie worden genomen en wel in 1949, door het
hiertoe pachten van een boerderij, groot 39 ha, gelegen te Hornhuizen.
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Aan deze boerderij w e r d , t o e n zij t o t proef boerderij w e r d b e s t e m d ,
m e t t o e s t e m m i n g van d e n eigenaar en o p advies van de „Groninger
Heerdencommissie", gegrond op historische overwegingen, de naam
gegeven van „Tammingaheerd".
Aangezien e c h t e r de exploitatie van de proefboerderij „Jacob
Sijpkens' H e e r d " , ondanks h e t daarvoor jaarlijks genieten van een
Rijkssubsidie, een aanzienlijk deel van h e t kapitaal d e r vereeniging
had verslonden, m o e s t t e n b e h o e v e van d e exploitatie d e r p r o e f b o e r derij „Tammingaheerd" o p n i e u w een b e r o e p o p d e financieele m e d e w e r k i n g van d e leden ( d e r aangesloten vereenigingen) van d e G . M . L .
w o r d e n gedaan.
H e t resultaat daarvan was, dat d o o r 271 dezer leden gezamenlijk
voor een bedrag vanf. 3 1 . c o o , — en d o o r 3 aangesloten vereenigingen
samen voor een bedrag van f. 2 . 1 0 0 , — , totaal dus voor f. 3 3 . 6 0 0 , — ,
w e r d d e e l g e n o m e n in een van de zijde d e r geldgevers onopzegbare
obligatieleening tegen een r e n t e van 3 % p e r jaar ( 6 3 ) .
Zoo was ten langen leste dus voldaan aan d e oorspronkelijke b e doeling, dat zoowel in de klei- als in d e zavelstreken d e r provincie
Groningen een proefboerderij zou w o r d e n gevestigd.

192I-I : STATISTISCHE VERWERKING EN PUBLICATIE VAN BEDRIJFSUITKOMSTEN
Ingevolge voorschrift van één d e r conclusiën van vraagpunt 1921 - 1 ,
vastgesteld d o o r h e t H b . d e r G . M . L . , bij besluit van 9 J u n i 1922,
w e r d d o o r h e t Dagelijksch Bestuur, bij besluit van 20 N o v e m b e r
d.a.v., een commissie ingesteld „voor h e t verzamelen en v e r w e r k e n
van gegevens aangaande de bedrijfsresultaten in den landbouw en de
publicatie daarvan".
O n d e r auspiciën van deze commissie had n u , in h e t G r o n i n g e r
Landbouwblad van 1 N o v e m b e r 1924, een eerste publicatie van b e drijfsuitkomsten plaats, b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t boekjaar 1923/' 24
en b e w e r k t naar gegevens van de Afdeeling L a n d b o u w b o e k h o u d i n g
d e r G . M . L . , volgens een schema, in hoofdzaak gelijk aan dat, hetw e l k reeds d o o r de Coöperatieve Centrale L a n d b o u w b o e k h o u d i n g te
L e e u w a r d e n was toegepast.
H e t volgend jaar w e r d voor de v e r w e r k i n g d e r gegevens een d o o r
d e commissie aangegeven eigen m e t h o d e toegepast, volgens w e l k e d e
publicatie v e r d e r geregeld heeft plaats gevonden m e t toevoeging telkenjare van een vergelijkend overzicht van voorgaande j a r e n .
T o e n de w e r k z a a m h e d e n , aan deze publicatie v e r b o n d e n , goed op
gang w a r e n , w e r d d e commissie, wegens h e t v e r d e r overbodig geacht
w o r d e n van haar b e m o e i i n g e n , bij besluit van h e t H b . d e r G . M . L . van
18 Februari 1931 opgeheven, waarna de v e r w e r k i n g en publicatie der
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gegevens zelfstandig door de Afdeeling Landbouwboekhouding der
G.M.L. werd verzorgd (64).
De laatste publicatie van bedrijfsuitkomsten vond plaats over het
boekjaar i939/'4o, waarna zij niet kon worden voortgezet in verband
met de toen heerschende buitengewone tijdsomstandigheden en de
opheffing van het Groninger Landbouwblad aan het einde van 1941
(65).
Hoewel met ingang van 30 Maart 1946 het Groninger Landbouwblad opnieuw verschijnt en de Afdeeling Landbouwboekhouding der
G.M.L. haar werkzaamheden overigens op den ouden voet voortzet,
is de publicatie van bedrijfsuitkomsten vanwege de G.M.L. echter
(nog) niet weer hervat.
I9 3 0 - I : COMMISSIE VOOR DE PACHT

Ingevolge een conclusie met betrekking tot vraagpunt 1930-1, vastgesteld door het Hb. der G.M.L., bij besluit van 10 Juni 1931, werd
door het Dagelijksch Bestuur, bij besluit van 4 November d.a.v., een
„Commissie voor de Pacht" ingesteld, ter nadere uitwerking van de,
in een andere conclusie uitgesproken gedachte, dat aan de „mobiele
pacht" meer aandacht zou moeten worden geschonken, onder toekenning van de bevoegdheid evenwel, desgewenscht ook andere aangelegenheden op het gebied van de pacht in beschouwing te nemen.
Nadat de commissie haar standpunt ten aanzien van verschillende
pachtaangelegenheden had vastgesteld, besloot zij zich, blijkens een
mededeeling in het Groninger Landbouwblad van 6 Februari 1932,
in het algemeen kosteloos, beschikbaar te stellen voor:
a. het optreden alsarbiter bij geschillen inzake pachtovereenkomsten ;
b. het geven van adviezen in zaken van pacht;
c. het ontwerpen van pachtovereenkomsten, zoowel ingeval de pachtsom in geld wordt uitgedrukt, als ingeval een gedeelte van de opbrengst als pachtprijs wordt genomen (zg. productenbasis).
Van het onder c. genoemde aanbod der commissie werd het eerst
gebruik gemaakt door de gemeente Groningen bij het opnieuw verpachten, in het najaar van 1932, van een drietal harer boerderijen bij
den Dollard, waarvoor nu een door de commissie aanbevolen stelsel
van pachtprijsbepaling, gebaseerd op de prijzen der voornaamste landbouwproducten, in toepassing werd gebracht.
Overigens werden de diensten der commissie in den loop der jaren
weinig ingeroepen en werd haar werkzaamheid tenslotte ook min of
meer overbodig door de inwerkingtreding van de Pachtwet in 1938.
Niettemin bleef de commissie in stand, tot zij, in 1942, met de
G.M.L., tengevolge van maatregelen der bezettende macht, ten onder ging.
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'En na de rierrijzing der G.M.L. in 194^ werd zij, uiteraard, niet
opnieuw weer ingesteld.
1 9 3 4 - 2 : PROEFNEMINGEN OMTRENT DE BESTE WIJZE VAN BEWARING
VAN STEKBIETEN

Ingevolge den wensch, uitgesproken in een der conclusiën van
vraagpunt 1934-2, vastgesteld door het Hb. der G.M.L. bij besluit
van 1 2Juni 193^, dat een nader onderzoek zou worden ingesteld naar
den invloed van de wijze van bewaring der stekbieten op den groei van
het zich daaruit ontwikkelende gewas en bijgevolg op de zaadopbrengst, werd bij besluit van het Dagelijksch Bestuur van 9 September
d.a.v. hiertoe een commissie in het leven geroepen.
Onder auspiciën van deze commissie werden nu, met medewerking
van den Rijkslandbouwconsulent voor Noordelijk Groningen, in de
jaren 193^-1938 verschillende proeven terzake genomen, waarvan de
ko$ten werden gedragen door de G.M.L. en een tweetal kweekers
van suikerbietenzaad, elk voor een derde gedeelte.
P e conclusie, waartoe het onderzoek, toen het in 1938 als afgesloten werd beschouwd, had geleid, was dat de temperatuur, waaronder de stekbieten worden bewaard, van grooten invloed is op den
groei ^en de zaadproductie van het zich daaruit ontwikkelende gewas
en dat,gestreefd moet worden naar een gelijkmatig lage temperatuur
bij de bewaring.
De verkrijging van de gewenschte lage en gelijkmatige temperatuur
zou kunnen worden bevorderd door:
1. De kuil in het open veld aan te leggen en niet in de luwte.
2. De hqpgte van de opgestapelde stekbieten gering te nemen.
3. De stekbieten met ruim aanklevende aarde en in vochtigen, versehen toestand in den kuil te brengen.
4. De stekbieten met loof en al in te kuilen.
5. Geen stroobedekking toe te passen.
6. De stekbieten direct met een flinke laag grond, b.v. tenminste
,60 cm, te bedekken (66).

, B. K E ^ B A A R M A K I N G VAN U I T G E S P R O K E N W E N S C H E N
( l ) TEN AANZIEN VAN DE REGEERING
J87.8.-4,: WETTELIJKE AFKOOPBAARSTELLING VAN „EIGENDOMMEN"

De behandeling van vraagpunt 1878-4 leidde tot een besluit van
het H b . van hét G.N.G. van 23 October 1879, ingevolge hetwelk
een adres w<?rd gericht tot de Staten der Provincie Groningen,
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inhoudende het verzoek, te willen aandringen op wettelijke afkoopbaarstelling van den eigendom van alle onder beklemming gebruikte
landerijen, het aan dit college overlatende, de beste wijze van regeling
hiervoor aan te geven (67).
Het zenden van dit adres aan de Staten hield verband met het toen
bij dit college aanhangig zijn van de vraag, welke maatregelen zouden
kunnenwordenberaamdomtegemoet tekomenaandebezwaren,die de
bestaande regeling van het beklemrecht aan den landbouw opleverde.
De beraadslagingen hierover eindigden met het besluit der Staten
van 2December 1879, een adres te richten tot de hooge regeering
met verzoek, „dat een wet worde voorgesteld, waarbij de afkoopbaarheid der eigendommen van onder beklemming gebruikten grond worde geregeld en wel in dier voege, dat de rechter met het oog op alle
zich in elk speciaal geval voordoende omstandigheden de som zal
vaststellen waarvoor de meijer, die zich met verzoek tot afkoop tot
den rechter zalhebben gewend, den eigendom der bij hem in beklemming bezeten gronden van den eigenaar zal kunnen afkoopen" (68).
Op dit adres, onder dagteekening van 6 Februari 1880 verzonden,
kwam onder dagteekening van 1 2Mei 1882 antwoord in van de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Justitie, inhoudende
„dat tegen de bij het adres voorgestelde, diepingrijpende verandering
in den tegenwoordigen rechtstoestand bij de regeering overwegend
bezwaar bestaat" (69).
I 8 7 9 - I : WIJZIGING DER REGISTRATIERECHTEN

Als gevolg van de behandeling der vraagpunten 1876-4, 1877-3 e n
1879-1, die onderling samenhangen en waarvan het tweede en derde
uit de behandeling van het telkens voorafgaande zijn voortgekomen,
werd ingevolge besluit van het Hb. van het G.N.G. van 28 September
1882, in overeenstemming met de conclusiën van het résumé der
rapporten over deze drie vraagpunten, ondergelijke dagteekening, een
adres gericht aan den Koning, inhoudende het verzoek, dat het Z.M.
zou mogen behagen te bevorderen :
ie. dat de evenredige rechten van registratie, voornamelijk die op
den overgang van vaste goederen, zouden worden afgeschaft en vervangen door een vast recht, tot zoodanig bedrag te heffen, dat uit
de opbrengst de kosten, uit de instelling der registratie voortvloeiende, werden gedekt;
2e. dat het mindere bedrag aan inkomsten, uit dien maatregel voor
de schatkist voortvloeiende, des gevorderd gevonden zou worden,
door het heffen van een belasting op het vermogen en het inkomen,
of van zoodanige andere belasting, waarbij met de draagkracht der
ingezetenen rekening werd gehouden (70).
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1 8 8 6 - 2 : INVOERING EENER PROGRESSIEVE GRONDBELASTING
(TER BEVORDERING VAN EIGENERFD GRONDGEBRUIK)

In overeenstemming met de meerderheid der rapporten, uitgebracht over vraagpunt 1886-2, die de invoering van een progressie bij
de grondbelasting wenschelijk achtte, teneinde concentratie van
grondbezit, met als gevolg uitbreiding van het pachtwezen, tegen te
gaan en aldus het behoud van den eigenerfden boerenstand te bevorderen, werd ingevolge besluit van het Hb. van het G.N.G. van
7 Februari 1889 een adres gericht tot het Nederlandsch LandbouwComité, luidende:
„Het Hoofdbestuur van het Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen;
overwegende, dat het groot-grondbezit in handen van kapitalisten
het bestaan van een onafhankelijken eigenerfden boerenstand bedreigt, en nadeelig voor een gezonden maatschappelijken en economischen toestand is;
stelt aan het Nederlandsch Landbouw-Comité voor, dit punt wel in
overweging te willen nemen en naar middelen om te zien, in staat
deze nadeelen te voorkomen en tevens een en ander aanhangig te
maken bij andere landbouwgenootschappen en maatschappijen van
landbouw, onder mededeeling, dat bij dit Hoofdbestuur als zoodanige
middelen zijn besproken en aanbevolen:
de invoering eener wet, waarbij het grondbezit boven een vast te
stellen maximum van huurwaarde wordt verboden, of de invoering
eener progressieve grondbelasting, overeenkomstig het beginsel,
neergelegd in het bijgevoegde résumé der rapporten over vraagpunt
1886-2" (71).

Dit adres, dat in de kringen van het N.L.C, geen gunstig onthaal
vond, werd evenwel, d.d. 11 November 1889, om bericht en raad
gezonden aan de bij het Comité aangesloten gewestelijke landbouworganisaties en bijgevolg ook aan adressant.
Het Hb. van het G.N.G. benoemde nu, bij besluit van 12 December d.a.v., een commissie voor het uitbrengen van prae-advies hieromtrent.
Het door deze commissie uitgebrachte rapport werd behandeld
in de vergadering van het Hoofdbestuur van 9 Juni 1890, waarbij dit
zich met den inhoud ervan vereenigde en besloot het te zenden aan
het N.L.C., onder mededeeling, dat het de meening van het Hoofdbestuur weergaf.
De conclusie hiervan was, dat het rechtstreeksch belang van den
landbouw in Groningen ten zeerste vorderde, het grootgrondbezit
en het daaruit voortvloeiende pachtstelsel tegen te gaan, en dat
zulks op de meest gevoegelijke wijze zou kunnen geschieden, door
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de invoering eener progressieve grondbelasting op de ongebouwde
eigendommen, naar den maatstaf als in het rapport aangegeven (72).
De hier nogmaals uitgesproken denkbeelden tot invoering eener
progressieve grondbelasting konden bij het meerendeel der bij het
N.L.C, aangesloten organisaties ook nu geen instemming verwerven
en het N.L.C, ondernam terzake dan ook geen stappen bij de regeering (73)Niettemin werden de in de kringen van het G.N.G. tot uiting gekomen wenschen aan de regeering kenbaar gemaakt en wel door de
Landbouwcommissie, ingesteld bij K.B. van 18 September 1886,
no 28, die in een harer aan de regeering uitgebrachte Adviezen er
beschouwingen aan wijdde, zij het dan ook in afwijzenden zin (74).
Het is begrijpelijk, dat bij dezen stand van zaken, de regeering geen
aanleiding vond tot het treffen van de door het G.N.G. gewenschte
maatregelen.
I 8 9 2 - I : WETTELIJK GEREGELDE PENSIONNEERING DER ARBEIDERS

In overeenstemming met den algemeen in de rapporten over
vraagpunt 1892-1 tot uitdrukking gekomen wensch, dat zou worden
aangedrongen op een wettelijk geregelde pensionneering der arbeiders, besloot het Hb. van het G.N.G., in zijn vergadering van £
September 1894, een daartoe strekkend adres tot de regeering te
richten, hetwelk onder dagteekening van 10 November d.a.v. verzonden werd en met verwijzing naar de rapporten en het résumé, die
bijgevoegd werden, het verzoek inhield, wel te willen bevorderen,
„dat worde voldaan aan den daarin uitgedrukten wensch tot het met
eenigen spoed in het leven roepen eener rijkswet, waarbij aan de
arbeiders op zekeren leeftijd een pensioen worde verzekerd" (7^).
Met het zenden van dit adres werd voor het eerst vanwege het
G.N.G. een beroep gedaan op de regeeringtot het treffen van wenschelijk geachte sociale voorzieningen, terwijl tevoren alleen gedacht
werd aan vrijwillige medewerking hiertoe van instellingen, uit het
maatschappelijk leven opgekomen (76).
Aan het verzoek van het G.N.G. werd inderdaad gevolg gegeven,
zij het dan niet, zooals gevraagd, „met eenigen spoed"; immers eerst
op 1 Mei 1949 is het „Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw" in
werking getreden. Maar ook, indien men wil aannemen, waarvoor
goede reden is, dat materieel reeds aan het verzoek werd voldaan
door de inwerkingtreding in 1919 van de Invaliditeitswet, krachtens
welke aan arbeiders (in den zin der wet) bij het bereiken van den
65-jarigen leeftijd, alsmede bij eerder ingetreden invaliditeit, een
„rente" wordt uitgekeerd, — dan nog moet worden vastgesteld, dat
het geruimen tijd heeft geduurd, vóór de terzake in de kringen van
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het G.N.G. reeds in 1894 geopperde denkbeelden verwezenlijking
hebben gevonden.
1 8 9 3 - 2 : INVOERING VAN DEN DUBBELEN STANDAARD

In overeenstemming met de conclusie van vraagpunt 1893-2, vastgesteld door de A.V. van het G.N.G. van 2g Juni 189^, werd door
het Hoofdbestuur, onder dagteekening van 22 Augustus d.a.v., onder
bijvoeging van de rapporten en het résumé, een adres gericht tot
H. M. de Koningin-Weduwe, Regentes, inhoudende het eerbiedig
verzoek, wel de welwillende aandacht van Harer Majesteits Regeering
op den inhoud daarvan te willen vestigen en verder alle dienstige
middelen te willen aanwenden om de invoering van den dubbelen
standaard over een uitgebreid gebied te helpen bevorderen (77).
Aan het laatste deel van het verzoek werd geen gevolg gegeven:
de dubbele standaard werd niet (weer) ingevoerd.
l8

9£"3:

INSTELLING VAN EEN DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN
NIJVERHEID

In overeenstemming met de conclusie van vraagpunt 189£-3, vastgesteld door de A.V. van het G.N.G. van 29 Juni 1897, werd door
het Hoofdbestuur, onder dagteekening van 2 Augustus d.a.v., onder
bijvoeging van de rapporten, het résumé en een verslag van de gevoerde besprekingen, een adres gericht tot H. M. de KoninginWeduwe, Regentes, inhoudende het eerbiedig verzoek, „wel een
Ministerieel Departement van Landbouw en Nijverheid te willen
instellen" (78).
Al ging deze wensch van het G.N.G. niet aanstonds geheel in vervulling, toch werd reeds spoedig een flinke stap in de gewenschte
richting gedaan door de instelling, bij beschikking van den Minister
van Binnenlandsche Zaken van 29 Januari 1898, met ingang van
1 Februari d.a.v., van een „Afdeeling Landbouw" bij dat Departement, onder leiding van een Directeur-Generaal, aan welke afdeeling
nu meer in het bijzonder de staatszorg voor den landbouw in zijn
vollen omvang werd opgedragen.
Deze „Afdeeling" werd bij Koninklijk Besluit van 7 Maart 1906, no
12, verheven tot „Directie van den Landbouw" en daardoor in een
meer zelfstandige positie gebracht (79).
Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat eerder reeds de
Landbouwcommissie in een harer Adviezen, uitgebracht in 1890, had
gewezen „op het bedenkelijke van den toestand, dat thans de landbouwzaken aan verschillende ministeries tehuis behooren en door
ambtenaren worden behartigd, die met vele andere werkzaamheden
zijn belast" (80).
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Al is het dus stellig niet de invloed van het adres van het G.N.G.
alléén geweest, die in 1898 de regeering tot concentratie van de
staatszorg voor den landbouw heeft gedreven, deze kan daartoe
toch wel hebben bijgedragen.
1 8 9 9 - I : OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN

Ingevolge de conclusie van vraagpunt 1899-1, vastgesteld door de
A.V. der G.M.L.N. van iç Juni 1901, werd door het Hoofdbestuur,
bij besluit van 27 Augustus d.a.v., een commissie ingesteld, om te
onderzoeken of het mogelijk zou zijn een soortgelijke inrichting als
die te Halle a. d. Saale voor het beproeven van land- en tuinbouwwerktuigen te Groningen of voor de noordelijke provinciën in het
leven te roepen.
Deze commissie bracht in de vergadering van het Hoofdbestuur
van 9 Januari 1902 een uitvoerig rapport uit, waaruit bleek, dat zij
ten aanzien van de gestelde vraag niet eenstemmig was: de meerderheid had een plan van uitvoering ontworpen van vrij grooten omvang,
de minderheid een van meer bescheiden aard. Overweging van het
rapport bracht het Hoofdbestuur tot de conclusie, dat het voor de
Maatschappij bezwaarlijk zou gaan een dergelijke inrichting in het
leven te roepen, maar dat de oprichting van een proefstation voor
landbouwwerktuigen van regeeringswege, wenschelijk moest worden
geacht.
Met deze zienswijze vereenigde zich de algemeene vergadering van
24 Juni 1902 en besloot een daartoe strekkend verzoek tot de regeering te richten.
Dienovereenkomstig werd nu, onder dagteekening van 23 Augustus d.a.v., een adres gericht tot H . M . de Koningin, waarin op grond
van verschillende overwegingen, met name:
dat, aangezien een voordeelige uitoefening van het landbouwbedrijf voor een goed deel afhankelijk is van het gebruik van doelmatige werktuigen, de behoefte zich doet gevoelen aan een nauwere
betrekking tusschen den fabrikant van werktuigen ten dienste van
den landbouw (dit woord in zijn ruimste beteekenis genomen) en den
landbouwer ;
dat de wijze waarop die betrekking het doelmatigst zou zijn tot
stand te brengen, sedert 1899 een onderwerp van behandeling heeft
uitgemaakt in de afdeelingen der Maatschappij, met het resultaat,
dat de algemeene vergadering d.d. 24 Juni j.1. de wenschelijkheid
heeft uitgesproken van de oprichting van een proefstation voor landbouwwerktuigen, zooals die reeds in het buitenland, met name in
Duitschland, bestaan;
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dat een dergelijk proefstation niet enkel zou zijn in het belang van
den landbouw, maar dat dit ook zeer bevorderlijk zou zijn aan de
ontwikkeling der ambachtsnijverheid ;
dat evenwel de kosten van inrichting van een dergelijk proefstation
de middelen der Maatschappij verre te boven zullen gaan;
dat het hier ook niet enkel een provinciaal, maar tevens een algemeen belang geldt, en de oprichting van een proefstation voor landbouwwerktuigen evenzeer in het belang van de nijverheid als in dat
van den landbouw moet worden geacht;
H. M. eerbiedig werd verzocht, „wel te willen bevorderen, dat een
proefstation voor landbouwwerktuigen worde opgericht" (81).
Terzelfder tijd werd, onafhankelijk van deze pogingen, ook door de
Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw en het Utrechtsche Landbouwgenootschap aandrang indezelfde richting uitgeoefend.
Het gevolg van een en ander (en misschien van andere invloeden)
is geweest, dat op i Mei 1905-geopend werd het „Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen", gevestigd te Wageningen (82).
Hoewel dus niet kan worden gezegd, dat het alleen de bemoeiingen
der G.M.L.N. zijn geweest, die de totstandkoming van dit instituut
hebben veroorzaakt, mag toch wel worden aangenomen, dat zij daartoe krachtig zullen hebben bijgedragen.
I 9 0 3 - I : INSTELLING VAN EEN „RIJKSINLICHTINGENBUREAU
TEN
BEHOEVE VAN DEN AFZET VAN LANDBOUWPRODUCTEN

De behandeling van vraagpunt 1903-1 leidde tot de aanvaarding,
door de A.V. der G.M.L.N. van 27 Juni 190^, van de eenige conclusie, die gesteld was, luidende:
„De G.M.L.N. wende zich per adres tot de Regeering om hare
aandacht te vestigen op de wenschelijkheid van het instellen van een
'Rijksinlichtingenbureau', verbonden aan de Afdeeling 'Landbouw'
van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid".
Dienovereenkomstig richtte het Hb. der G.M.L.N., onder dagteekening van 23 December 190^, tot den Minister, Hoofd van het
genoemde Departement, het verzoek te willen bevorderen, dat het in
de aangenomen conclusie gewenschte „Rijksinlichtingenbureau" in het
leven zou worden geroepen, ter motiveering van welk verzoek en ter
verduidelijking van de bedoelingen ervan een exemplaar van elk der
Handelingen werd bijgevoegd, waarin respectievelijk de rapporten
en het résumé over het betreffende vraagpunt waren opgenomen (83).
Men kan misschien aannemen, dat in feite aan de hier uitgesproken
wenschen is tegemoet gekomen, zij het dan ook in een anderen vorm,
door de instelling in 1907 bij de Afdeeling Handel van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid van een informatiedienst,
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den lateren „Economischen Voorlichtingsdienst", en in 1921 bij de
Directie van den Landbouw van een Afdeeling „Buitenlandsche Landbouwvoorlichting", deze laatste reeds in 191o voorafgegaan door de
benoeming van een Rijkslandbouwconsulent in het buitenland, met
name te Londen (84).
I 9 0 7 - 3 : WETTELIJKE REGELING VAN HET BEKLEMRECHT

In de conclusiën, met betrekking tot vraagpunt 1907-3 vastgesteld
door de buitengewone (hieraan geheel gewijde) algemeene vergadering der G.M.L.N. van 1Februari 191o, werd de gedachte uitgesproken, dat de regeling van het beklemrecht - hetwelk, naar het mede
uitgesproken oordeel, in het belang van den landbouw en den landbouwer in stand diende te blijven — niet meer beantwoordde aan de
behoeften van den tegenwoordigen tijd en derhalve de noodige verbeteringen behoefde, die vervat zouden moeten zijn in wetsvoorschriften.
Ter bevordering daarvan werd nu door genoemde vergadering,
naast de conclusiën, die de wenschelijk geachte verbeteringen in het
algemeen tot uitdrukking brachten, mede aangenomen een, door de
résumécommissie opgestelde, proeve van „Ontwerp eener wettelijke
regeling van het recht van beklemming" en besloten een en ander ter
kennis van de regeering te brengen.
Dienovereenkomstig werd, onder dagteekening van 1o November
191o, het résumé der rapporten, over het vraagpunt uitgebracht,
met de conclusiën en het bijbehoorende „Ontwerp eener wettelijke regeling", aangenomen door genoemde vergadering, aan H.M.
de Koningin aangeboden, met het eerbiedig verzoek, „eene aanvulling
van het Burgerlijk Wetboek in overweging te willen nemen, overeenkomstig de conclusiën en het ontwerp eener wettelijke regeling, zooals die in de daarover gevoerde beraadslagingen zijn aangenomen" (8^).
Aan de aldus tot uiting gekomen wenschen der G.M.L.N. werd
bijzondere aandacht geschonken door de (toentertijd juist werkzame)
Staatscommissie voor den Landbouw (ingesteld bij K.B. van 20 Juni
1906, no 72) in hare beschouwingen over het Beklemrecht, opgenomen in de „Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der Landbouwers in Nederland", onder dagteekening van 22 Januari 1913 aan H.M. de Koningin aangeboden.
Zij kwam daarbij tot de volgende conclusie:
„Het beklemrecht is een eigenaardig Groningsch instituut, een product der geschiedenis, dat niet op anderen bodem is over te planten.
Het heeft daar in zooverre gunstig gewerkt, dat het bevorderd heeft
de vorming van een krachtigen eigenerfden boerenstand. Voorts is
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het beklemrecht een niet te versmaden vorm voor den landbouwer
gebleken om op goedkoope wijze te voorzien in een deel van zijne
behoefte aan grondcrediet. Naast deze voordeden zijn er echter ernstige nadeelen aan verbonden, welke alleen te ondervangen zijn, door
het recht te brengen op de hoogte van den tijd.
Daartoe zal het echter veel van zijn eigenaardigheden inboeten en
meer het karakter eener grondrente aannemen. Contractueel is reeds
veel verbeterd, doch de wet mag met eene doelmatige aanvullende
regeling niet achterwege blijven".
En zij eindigde hare beschouwingen met de opmerking, „het voor
Groningen aangewezen (te achten) op een verbeterd beklemrecht aan
te sturen" (86).
Ondanks den steun van zoo gezaghebbende zijde aan de kort tevoren door de G.M.L.N. terzake uitgesproken wenschen, werd daaraan door de regeering geen gevolg gegeven en bleef derhalve een wettelijke regeling van het beklemrecht ook nu achterwege en aldus het
recht van beklemming, als vanouds, door de „aan hetzelve eigene bepalingen en bedungene voorwaarden en, bij gebreke van deze, door
de plaatselijke gewoonten geregeerd".
1 9 2 0 - I : OPRICHTING VAN ZELFSTANDIGE WERKLOOSHEIDSKASSEN

In overeenstemming met den wensch, uitgedrukt in een der conclusion van vraagpunt 1920-1, vastgesteld door het Hb. der G.M.L. bij
besluit van 30 Mei 1921, werd door dit college, onder dagteekening
van 20 Juli d.a.v., tot den Minister van Arbeid, onder bijvoeging van
het résumé en de conclusiën, het verzoek gericht, in de bestaande
regeling der werkloosheidsverzekering wel verandering te willen
brengen, „door van Overheidswege de oprichting van zelfstandige
werkloosheidskassen, welke geheel los zijn van de vakvereenigingen,
mogelijk te maken en te bevorderen" (87).
Naar aanleiding van dit adres werd van den Minister, onder dagteekening van 2$ Augustus d.a.v., eenuitvoerig antwoord ontvangen,
waarin werd opgemerkt, dat het „Werkloosheidsbesluit 1917" de
met overheidssteun werkende werkloosheidsverzekering niet uitdrukkelijk vastkoppelde aan de vakvereenigingen, doch dat dit reeds
thans de mogelijkheid bood, om vereenigingen van werklieden en bedienden, geheel buiten de vakbeweging staande, in het genot te stellen van subsidie en dat van deze mogelijkheid door verschillende vereenigingen, die geenszins als vakvereenigingen waren aan te merken,
ook werd gebruik gemaakt (88).
Hierop antwoordde nu weer het Hoofdbestuur, na het advies van
de betrokken résumécommissie te hebben ingewonnen, onder dagteekening van 23 December d.a.v., dat hem het bestaan dezer moge229

lijkheid wel bekend was, doch dat de practijk, althans in de provincie Groningen, leerde, dat de werkloosheidskassen waren gekoppeld
aan de vakvereenigingen.
Voorts was in de practijk wel gebleken, dat door de verbinding
dezer kassen aan de vakvereenigingen de werfkracht daarvan enorm
was toegenomen en hoewel de administratie ervan geheel afgescheiden
was van die der vakvereenigingskassen, waren de vakvereenigingen,
vooral in het landbouwbedrijf, daardoor toch ten zeerste versterkt.
Dit maakte het systeem in de oogen der werkgevers impopulair,
terwijl het ook aan het Hoofdbestuur niet geheel correct voorkwam,
dat de vakvereenigingen op deze wijze door de overheid, al ware het
dan ook indirect, werden gesteund.
Redenen waarom nogmaals werd aangedrongen op een wijziging
van het stelsel der gesubsidieerde werkloosheidsverzekering in dier
voege, dat de werkloosheidskassen geheel losvande vakvereenigingen
zouden komen te staan (89).
Doch ook nu bleef het verzoek zonder het gewenschte gevolg.
I 9 3 £ - I : BEVORDERING VAN EIGENERFD GRONDGEBRUIK

Ingevolge een der conclusiën van vraagpunt 193^-1, vastgesteld
door het Hb. der G.M.L. bij besluit van 22 Juni 1936, werd door
het Dagelijksch Bestuur, bij besluit van 7 September d.a.v., een
studiecommissie in het leven geroepen, ter nadere overweging van
de vraag, of er wettelijke maatregelen gevonden zouden kunnen worden, die aankoop van landerijen voor geldbelegging eenigszins bemoeilijken en langzaam, zij het in nog zoo'n gematigd tempo, voeren
naar meer eigenerfd grondgebruik, zonder evenwel een overmatig
aanbod tot gevolg te hebben.
Deze studiecommissie bracht een uitvoerig rapport uit, dat behandeld werd in de vergadering van het Hb. der G.M.L. van 10 October
1938, alwaar de conclusie, waartoe zij was gekomen, werd aanvaard.
Deze conclusie hield in, dat als maatregelen, die aankoop van landerijen voor geldbelegging zouden kunnen tegengaan, behoorden te
worden aanbevolen:
ie. het openen van de mogelijkheid tot heffing van een gemeentelijke belasting op eigendommen van uitwonende eigenaren;
2e. het onderwerpen van overdracht van landelijke eigendommen aan
de goedkeuring van voor verschillende gedeelten van het Rijk
van overheidswege in te stellen deskundige organen;
3e. het opnemen in akten van overdracht of uitgifte van gronden door
overheidslichamen van bedingen, waardoor wordt tegengegaan,
dat de gronden in de toekomst voorwerp van geldbelegging worden.
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Voorts besloot het Hoofdbestuur, het rapport te zenden aan het
K.N.L.C., met debedoeling aldus te trachten de aangenomen conclusie te maken tot het standpunt vandengeheelengeorganiseerden landbouw enhierdoor tebevorderen, datdegewenschte maatregelen door
den wetgever zouden worden getroffen (90).
Het rapport kwam nu in bespreking ter vergadering van de Eerste
Afdeeling vanhet K.N.L.C. van April 1939, naar aanleiding waarvan
besloten werd tot het instellen vaneen Commissie van Beraad, welke
het K.N.L.C. zou adviseeren omtrent de vraag, of de tijd geschikt
was dergelijke maatregelen te propageeren en zooja, welke die maatregelen zouden moeten zijn.
De commissie was vóór het intreden van den oorlogstoestand in
Mei 1940 nog niet bijeen geweest en aangezien haar bijeenroeping
toen bezwaarlijk werd geacht, besloot de gecombineerde vergadering
van Bestuur en Eerste Afdeeling vanhet K.N.L.C. vanJuli 1940, haar
op te heffen.
Daar echter de belangstelling voor deze aangelegenheid niet verdwenen was, werd nu aan Prof. Dr G. Minderhoud te Wageningen
verzocht, zijn meening te willen kenbaar maken over de wijze, waarop aan de handhaving van een zoo talrijk mogelijken eigenerfden
boerenstand zou kunnen worden medegewerkt.
Aan dit verzoek voldoende, stelde Prof. Minderhoud een nota
op, die in de vergadering der Eerste Afdeeling van October 1940 in
bespreking kwam en daar, behoudens een kleine wijziging, instemming vond.
Met het oogop den onzekeren toestand werd het in deze nota niet
verstandig geacht, thans een definitieve oplossing vanhet grondvraagstuk nate streven, doch slechts het wegnemen van excessen.
Als zoodanig moesten beschouwd worden maatregelen tegen het
opvoeren van pacht- en koopprijzen van land, waartoe naast de bestaande Pachtkamers (terbeoordeeling derpachtprijzen) er instanties,
z.g. Grondkamers, zouden moeten worden gevormd, ter voorkoming
van het te zeer oploopen der koopprijzen (91).
Spoedig nadat deze aangelegenheid in dit stadium was gekomen,
werd in het „Verordeningenblad" afgekondigd het Besluit van 27November 1940, nr 219/1940, houdende regelen met betrekking tot
het vervreemden van landbouwgronden, die van verdere strekking
waren dan de wenschen, in het rapport vanwege de G.M.L. en de
nota vanwege het K.N.L.C. tot uiting gekomen, doch waarop „het
standpunt van den georganiseerden landbouw", daarin weergegeven,
uiteraard niet van invloed is geweest.
Dit Besluit bleef van kracht tot de bevrijding vanonsland in 194^,
toen hetaanstonds werd ingetrokken, waarmede devroeger bestaande
vrijheid van overdracht van landbouwgronden werd hersteld, be231

houdens het onderworpen blijven aan de (algemeen geldende) maatregelen van „prijsbeheersching".
Bij Koninklijke Boodschap van 6 Juli 1948 werd nu echter een ontwerp van wet, houdende een regeling aangaande enkele rechtshandelingen met landbouwgronden, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig gemaakt.
Op de totstandkoming van dit wetsontwerp is, zooals in de Memorie van Toelichting wordt gezegd, het rapport der Groninger Maatschappij van Landbouw, goedgekeurd door het Hoofdbestuur d.d.
10 October 1938, wel van invloed geweest, namelijk in dier voege,
dat daarin reeds werd aangedrongen op een beperking van de vrijheid
van vervreemding van landbouwgronden en op het tegengaan van buitensporige grondprijzen met behulp van een orgaan met overwegend
landbouwkundigen inslag.
Opgemerkt zij echter, dat de strekking van dit ontwerp, dat nog
in overweging is, verder gaat dan indertijd de wenschen der G.M.L.
( 2 ) TEN AANZIEN VAN ANDERE INSTELLINGEN
1 8 8 2 - 2 : BEVORDERING VAN EIGEN GRONDBEZIT DER LANDARBEIDERS

Reeds in de rapporten over vraagpunt 1872-2 werd de wenschelijkheid uitgesproken, eigen grondbezit der landarbeiders te bevorderen
ter verbetering van hun economischen toestand, zonder dat toen daartoe evenwel verdere stappen vanwege het G.N.O. werden gedaan.
In de rapporten over vraagpunt 1882-2 werd, onder de middelen tot
verbetering van den minder gunstigen economischen toestand der
landarbeiders, wederom en wel in de eerste plaats, de bevordering van
het eigen grondbezit aanbevolen.
Nu werd naar aanleiding van deze uitspraak ook daadwerkelijk getracht tot verwezenlijking ervan bij te dragen en wel door, ingevolge besluit van het Hoofdbestuur van 26 Maart 1885-,in den herfst
van dat jaar een circulaire te richten tot de Afdeelingen van het Genootschap, de Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Besturen der Spaarbanken in deze provincie, inhoudende
het verzoek, zooveel in hun vermogen was te willen medewerken ter
bereiking van „het schoone doel", in de rapporten over bedoeld vraagpunt gesteld.
Hoewel het Hoofdbestuur niet in bijzonderheden wilde aangeven de
wijze, waarop dit het best zou kunnen geschieden, meende het toch
op enkele punten de aandacht te mogen vestigen en het deed dit als
volgt.
„In de eerste plaats dan wenschen wij kapitalisten en werkgevers
(in dezen meestal landbouwers) er op te wijzen, dat er in den regel
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geen solider geldbelegging is, dan bij den vlijtigen en oppassenden
boerenarbeider, indien hij zelfstandig eigenaar is van \ of \ ha land
met een huisje. De ervaring heeft geleerd, dat de prikkel om zijn bezit vrij en eigen te krijgen zoo groot is, dat hij niet alleen telkenjare
zijne renten op tijd betaalt, maar ook, zelfs met de kleinste daghuur,
in den regel iets van het kapitaal aflost. Voor den werkgever vloeit
er bovendien nog dit voordeel uit voort, dat hij den degelijken arbeider aan zijn bedrijf bindt, wat ten slotte op beider voordeel engenoegen moet uitloopen.
Bestuurders van Spaarbanken kunnen onzes inziens, zonder schade
en zonder hunne bevoegdheid te buiten te gaan, meer in bedoelden
geest werkzaam zijn, dan tot dusver geschiedde. Voor het beleggen van kapitalen worden in den regel solide staatspapieren gekozen,
die tegenwoordig op zijn hoogst slechts 4 % rente geven. Nu komt
het ons voor, dat bij verkoop van grondstukken in de nabijheid der
dorpen dergelijke kapitalen even solide en vooral niet minder rentegevend aan flinke arbeiders kunnen uitgeleend worden. Het is ons
wel bekend, dat de Besturen der Spaarbanken gebonden zijn door
hunne reglementen, maar hierin ware door reglementsverandering
wel te voorzien.
Wanneer de Directies der Spaarbanken konden besluiten, om, gebruik makend van onzen wenk, de door de arbeiders bijeengebrachte kapitalen op deze wijze te gebruiken, zouden zij onzes inziens dubbel nuttig werken".
Doch ook afgezien van dit alles, achtte het Hoofdbestuur het
den plicht, zoowel van corporatiën als particulieren, „de bestaande
wanverhouding op sociaal gebied te verzachten en langzamerhand op
te lossen" en het vertrouwde daarom, dat de geadresseerden zijn pogingen in dezen met hunne gewaardeerde, werkdadige hulp zouden
willen steunen (92).
Het valt moeilijk uit te maken, in hoeverre deze poging - een der
eerste hier te lande —,om het „particulier initiatief" te prikkelen tot
het nemen van maatregelen ter daadwerkelijke bevordering van het
eigen grondbezit der landarbeiders, inderdaad succes heeft gehad.
De Staatscommissie voor den Landbouw, ingesteld bij K.B. van 20
Juni 1906, no 72, waaraan o.m. een onderzoek was opgedragen omtrent den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland,
mede in verband met het klein grondbezit, kwam daarbij evenwel
(in het algemeen) tot de conclusie, dat ter bevordering van grondgebruik door landarbeiders - ook door haar een belangrijk middel
tot verbetering van hun economischen toestand geacht — „het initiatief van particulieren, vereenigingen, gemeenten en andere lichamen te kort schoot" en dat derhalve de Staat hier hulp behoorde
te bieden door een wettelijke regeling (93).
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Overeenkomstig haar voorstellen kwam de wet van 20 April 1918,
S. 2£9, tot stand, de „Landarbeiderswet", beoogende de verkrijging
door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land
in pacht.
Men kan zeggen, dat hiermede desiderata in vervulling gingen, die
reeds bij de behandeling van vraagpunt 1872-2 door het G.N.O. en
sterker nogbij de behandeling vanvraagpunt 1882-2 door het G.N.G.,
waren uitgesproken, zij het dan ook op een wijze — met Staatshulp—,
waaraan destijds nog niet werd gedacht.
1 9 0 1 - I : VERBETERING VAN DE MARKTGELEGENHEID VOOR TUINBOUWPRODUCTEN IN DE STAD GRONINGEN

Ter uitvoering van de conclusie van vraagpunt 1901-1, vastgesteld
door de A.V. der G.M.L.N. van 30 Juni 1903, werd door het Hoofdbestuur, onder dagteekening van 28 December 1903, tot Burgemeester en Wethouders van Groningen een adres gericht, inhoudende
het verzoek wel verbetering te willen aanbrengen in de marktgelegenheid voor tuinbouwproducten in de stad.
Ter motiveering van dit verzoek werd aangevoerd:
„dat de wijze waarop te Groningen de tuinbouwproducten ter
markt worden gesteld, zóó dat ze met het stof en vuil der straatsteenen in onmiddellijke aanraking zijn, niet anders dan tot nadeel
zoowel van de koopers als van de verkoopers kan zijn;
dat daarin reeds gemakkelijk en op weinig kostbare wijze verbetering zou zijn te brengen door gelegenheid te geven de producten op
planken en schragen te leggen, op de wijze als dit bijv. ook met geslachte varkens geschiedt;
dat een ander en meer doeltreffend middel tot verbetering zou
zijn, indien gelegenheid werd gegeven de producten te koop aan te
bieden op planken en schragen en onder een losse overkapping, daar
het met name voor de groenten, niet voldoende kan worden geacht,
dat zij niet met stof en vuil in onmiddellijke aanraking komen, maar
dat deze producten ook niet aan het felle zonlicht mogen worden
blootgesteld ;
dat naar de meening van het Hoofdbestuur een geschikte gelegenheid voor een dergelijke overdekte verkoopplaats zou kunnen worden
gevonden aan de noordzijde van de Beurs of bijlangs de A-kerk;
dat een verbetering inhet ter markt stellen van tuinbouwproducten
gepaard zou moeten gaan met een voldoend toezicht, opdat geene
producten in bedorven toestand ter markt worden gebracht".
Voorts werd in het adres adhaesie betuigd aan een door het Bestuur
van de kort tevoren opgerichte Veilingsvereeniging „Eendracht" tot
het college gericht verzoek, aan dit bestuur tot wederopzegging
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toe voor een paar avonden per week, zoo mogelijk kosteloos, een gedeelte van het Waaggebouw af te staan voor het houden van veilingen
van tuinbouwproducten, die sedert het voorjaar plaats vonden, voorloopig in de Kegelbaan van het „Huis de Beurs" (94).
Dit verzoek werd ingewilligd, als gevolg waarvan de veilingen sedert den zomer van 1904 in het Waaggebouw werden gehouden (95).
Aangenomen mag dus wel worden, dat de bemoeiingen der
G.M.L.N., voortgekomen uit de behandeling van vraagpunt 1901-1,
tot de verbetering van de marktgelegenheid voor tuinbouwproducten
in de stad Groningen zullen hebben bijgedragen.
I 9 0 3 - 3 : REORGANISATIE VAN HET „CENTRAAL BUREAU 1 '

Ingevolge een der conclusiën van vraagpunt 1903-3, vastgesteld
door de A.V. der G.M.L.N. van 27 Juni 1905, werd door het Hoofdbestuur, bij besluit van 31 Augustus d.a.v., een commissie ingesteld
met opdracht het te willen dienen van advies omtrent de vraag, of
het „Centraal Bureau" op krachtiger basis zou kunnen worden geconstitueerd en zoo ja, welke stappen daartoe zouden moeten worden
gedaan.
Het resultaat van de overwegingen dezer commissie werd neergelegd in een rapport, dat behandeld werd in de vergadering van het
Hoofdbestuur van 14 October 1907, waarbij dit college zich vereenigde met de conclusiën van dat rapport, uitsprekende de wenschelijkheid :
ie. dat delandbouw-aankoopvereenigingen rechtspersoonlijkheid bezitten;
2e. dat in elke provincie deze aankoopvereenigingen zich vereenigen in districtsbonden ;
3e. dat de besturen dezer bonden vormen een centraal provinciaal
kantoor onder door hen te kiezen leiding;
4e. dat deze centrale kantoren lid worden van het „Centraal Bureau"
(96).
In deze conclusiën komen dus zoowel de wensch, dat de plaatselijke aankoopvereenigingen rechtspersoonlijkheid bezitten, als de gedachte der provinciale concentratie dezer vereenigingen, beide in
1891 reeds geopperd (97), opnieuw tot uitdrukking, wat de provinciale concentratie betreft, nu niet bedoeld als zelfstandige organisatie,
doch als (provinciale) schakel tusschen het inmiddels tot stand gekomen (nationale) „Centraal Bureau" en de (locale) aankoopvereenigingen.
Genoemde conclusiën werden, onder bijvoeging van het rapport,
d.d. 8November d.a.v. ter kennis gebracht vanhet „Centraal Bureau",
met verzoek „den inhoud daarvan wel te willen overwegen en maat23S

regelen te willen nemen overeenkomstig de wenschen daarin uitgesproken" (98).
Mede naar aanleiding van dit verzoek werd nu een reorganisatie
van het „Centraal Bureau" in overweging genomen, met het gevolg,
dat in zijn algemeene vergadering van i e Juli 1909 geheel nieuwe
statuten werden vastgesteld, bij het ontwerpen waarvan met de wenschen der G.M.L.N. was rekening gehouden en eenigermate daaraan
tegemoet gekomen.
Deze statuten kregen evenwel geen rechtskracht, daar de hiervoor
vereischte Koninklijke goedkeuring (het C.B. zou worden geconstitueerd als vereeniging volgens de Wet van 22 April 185-^, S. 32)
op formeele gronden werd geweigerd (99).
De inrichting van het „Centraal Bureau" bleef dus vooreerst zooals
die was, doch in 191 2 werd opnieuw reorganisatie in overweging genomen, waarover aanstonds nader.
1 9 1 4 - 3 : REORGANISATIE VAN HET „CENTRAAL BUREAU

In de conclusiën van vraagpunt 1914-3, vastgesteld door de A.V.
der G.M.L.N. van 27 Juni 1916, werd de wenschelijkheid uitgesproken van een reorganisatie van het „Centraal Bureau", in dier voege,
dat de (plaatselijke) vereenigingen, die zich onder meer bezighielden
met den gezamenlijken aankoop van bedrijfsbenoodigdheden (en daartoe rechtspersoonlijkheid zouden moeten bezitten), zich in elke provincie zouden aaneensluiten tot een provincialen bond en dat deze
provinciale bonden dan tezamen zouden vormen het „Centraal Bureau".
Daarnevens werd het besluit genomen, dat het Hoofdbestuur zou
trachten een reorganisatie van het „Centraal Bureau" te bewerkstelligenenindienzulksopbezwarenvandezeinstellingmochtstuiten, voor
de provincie Groningen een provincialen bond van aankoopvereenigingen in het leven te roepen.
In den aldus met nadruk uitgesproken wensch tot provinciale concentratie der plaatselijke aankoopvereenigingen en tot derzelver constitutie op wettelijken grondslag, herkennen wij in hoofdtrekken de
gedachten, die reeds in 1891 en opnieuw in 1907 (als gevolg van de
behandeling van vraagpunten, respectievelijk 1889-2 en 1903-3) tot
uiting waren gekomen.
Voor het kenbaar maken van de aldus uitgesproken wenschen der
G.M.L.N. met betrekking tot de reorganisatie van het Centraal Bureau zou zich weldra een geschikte gelegenheid voordoen, wanneer
(zooals in het voornemen lag) binnenkort te Groningen (evenals in
andere provinciën) een vergadering zou worden gehouden ter bespreking van de juist verschenen concept-statuten voor het „Centraal
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Bureau", opgesteld door een commissie, hiertoe reeds in 1912 door
het N.L.C, en het C.B. gezamenlijk in het leven geroepen.
Aan de résumécommissie werd nu verzocht, het standpunt der
G.M.L.N. met betrekking tot de meest gewenschte inrichting van
het „Centraal Bureau", zooals dat in de aangenomen conclusiën tot
uiting was gekomen, in bedoelde vergadering te willen uiteenzetten
en verdedigen (100).
En dienovereenkomstig werden nu in deze, op 3 Augustus 1916 te
Groningen gehouden, vergadering „ter bespreking van de conceptstatuten voor de reorganisatie van het Centraal Bureau", op genoemde
wijze de denkbeelden terzake van de G.M.L.N. naar voren gebracht.
Zij konden hier in het algemeen instemming verwerven, zooals
blijkt uit het met groote meerderheid van stemmen aannemen eener
motie, waarin werd aangedrongen op een zoodanigen opzet der statuten van het „Centraal Bureau", dat zouden worden verkregen:
a. plaatselijke vereenigingen met rechtspersoonlijkheid, hetzij als
zedelijk lichaam naar de wet van 1855 (tot regeling en beperking
der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering),
hetzij als coöperatieve vereeniging naar de wet van 1876 (Coöperatiewet);
b. een samenvoeging dier plaatselijke vereenigingen in provinciale
bonden, te constitueeren volgens de wet van 1876;
c. een samenvoeging dier provinciale bonden in een nationalen bond,
eveneens te constitueeren volgens de wet van 1876.
Ter verbreiding van de denkbeelden, in deze motie uitgedrukt,
werd aan de door de vergadering aangewezen afgevaardigden naar de
eerlang te houden constitueerende vergadering van het gereorganiseerde „Centraal Bureau" verzocht, deze in een nota te willen uiteenzetten, die dan vooraf zou worden toegezonden aan „alle vereenigingen tot coöperatieven aankoop van meststoffen en veevoeder in
Nederland" (101).
Ter voldoening aan dit verzoek werd nu, onder dagteekening van
8 Augustus d.a.v., bedoelde nota (met geldelijken steun van den
Groninger Landbouwbond) op de aangegeven wijze verspreid, waarmede tevens een ruime verspreiding werd gegeven aan de denkbeelden der G.M.L.N., oorspronkelijk tot uiting gekomen in de conclusiën van vraagpunt 1914-3, doch nu in dier voege aangevuld, dat ook
omtrent den meest gewenschten rechtsvorm (dien de conclusiën in
het midden hadden gelaten) een positieve uitspraakwerdgedaan (102).
De aanhangige reorganisatie van het Centraal Bureau kwam op de
daartoe d.d. 12 Mei 1917 gehouden vergadering niet aanstonds tot
stand, doch eerst op een volgende, gehouden 29 December van hetzelfde jaar, door de oprichting van de (volgens de wet van I 8 ^ J geconstitueerde) vereeniging „Het Centraal Bureau uit het Nederlandsch
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Landbouw-Comité", door welke de zaken van het „Centraal Bureau"
in zijn oorspronkelijke gedaante, opgericht in 1901, werden overgenomen (103).
Met deze reorganisatie was tegemoet gekomen aan den, zoowel in
1907 als opnieuw in 1916, door de G.M.L.N. uitgesproken wensch,
dat het „Centraal Bureau" zou moeten zijn georganiseerd als „een
vereeniging van vereenigingen", terwijl ook de mogelijkheid geopend
werd tot vorming van, eveneens bepleite, provinciale afdeelingen, zij
het dan met een meer beperkte taak, als de G.M.L.N. zich deze had
gedacht.
Overigens kan worden vastgesteld, zooals de schrijver van het gedenkboek „Het Centraal Bureau 1899-1949", Dr J. H. van Stuijvenberg, doet, dat deze reorganisatie tenslotte het resultaat vormde van
langdurige pogingen daartoe, die in eersten aanleg waren begonnen
mede naar aanleiding van in 1907 door de G.M.L.N. terzake kenbaar
gemaakte wenschen (voortgevloeid uit de behandeling van vraagpunt
1903-3) en dat op de uiteindelijke totstandkoming ervan de G.M.L.N.
„grooten invloed" heeft uitgeoefend (mede door de in 1916 ondernomen stappen als gevolg van de behandeling van vraagpunt 1914-3)
(104).

3. SAMENVATTING
Als wij aan het slot dezer studie willen trachten tot een samenvattend oordeel te komen omtrent de beteekenis van de jarenlange
toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten, sedert
18^2 eerst bij het G.N.O., vervolgens bij het G.N.G. - d e G.M.L.N.
en tenslotte bij de G.M.L., dan kunnen wij op grond van het voorgaande vaststellen, dat deze toepassing gedurende al dien tijd de meest
karakteristieke werkzaamheid en een integreerend deel van het leven
en streven van genoemde organisatiereeks heeft uitgemaakt.
Verder hebben wij gezien, dat bij deze toepassing aan een groote
verscheidenheid van vraagstukken en verschijnselen op het gebied van
den landbouw in den ruimsten zin of daarmede in verband staande,
aandacht is geschonken, waarbij de ontwikkeling dier vraagstukken
en verschijnselen vaak op den voet werd gevolgd.
Tengevolge daarvan is nu een schat van feitelijke gegevens, ervaringskennis en practisch inzicht uit de kringen van den Groninger
landbouw verzameld en door publicatie ten algemeenen nutte beschikbaar gesteld.
De individueele landbouwers hebben daaruit aanwijzingen kunnen
putten voor een zoo rationeel mogelijke uitoefening van hun bedrijf.
De landbouwers als groep hebben er richtlijnen in kunnen vinden
238

voor het treffen van maatregelen in eigen kring of daarbuiten, alsmede
voor het bevorderen van gewenschte maatregelen van wetgeving en
bestuur.
De behandeling van verschillende vraagpunten heeft aanwijsbare gevolgen teweeggebracht, als het in het leven roepen van wenschelijk
geachte instellingen of het treffen van gewenschte maatregelen.
De landbouwwetenschap in het bijzonder, doch wellicht ook enkele
sociale wetenschappen, hebben er bouwstoffen aan kunnen ontleenen
voor haar verdere ontwikkeling.
En van lieverlede is, door het bewaard blijven der verzamelde gegevens, een bron ontstaan tot de geschiedenis van den landbouw, met
name in Groningen sedert het begin der negentiende eeuw.
De jarenlange geregelde toepassing van het stelsel heeft voorts bijgedragen tot de vorming en ontwikkeling van vele leden (der aangesloten vereenigingen) en tot den bloei van het vereenigingsleven in
het betrokken organisatorische geheel, alsook in deszelfs afdeelingen
(aangesloten vereenigingen).
Alles tezamen genomen kunnen wij concludeeren, dat de toepassing
van het stelsel der behandeling van vraagpunten gedurende een lange
reeks van jaren zeer vruchtdragend en van groote en veelzijdige beteekenis is geweest.
Het kan ons daarom een reden tot verheugenis zijn, dat de behandeling van vraagpunten, die gedurende de jaren van overheersching
moest worden onderbroken, na de bevrijding van ons land in 1945;
aanstonds werd hervat en voortgezet met niet minder belangstelling
dan tevoren het geval was.
Wij mogen daaraan de verwachting ontleenen, dat bij bestendiging
van de toepassing van het stelsel der behandeling van vraagpunten
ook in komende tijden, evenals in het verleden, een veelszins zegenrijke werking moge uitgaan van dit voor het algemeene landbouwvereenigingsleven in Groningen zoo karakteristieke en voor geheel
ons land unieke instituut.
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in de Provincie Groningen, gehouden 30Mei 1871, opgenomen in het verslag
der vergadering in: Provinciale Groninger Courant van i , ) , j en j Juni
1871 ; het verslag ook als overdruk.
(57) Hdln. G . N . O . 1852, bl. 250.
(58) Groningsch Paardenstamboek, Afl. I, 1897, titelblad.
(î9) Verslag over den Landbouw over 1905, Versl. en Med. v.d. Dir. v.d. Landb.
1906 no. 4, bl. XXIX; idem over 1909, Versl. en Med. alsv. 1910 no 4, bl.
XXXII.
(60) Mededeelingen en Berigten der Maatschappij van Landbouw in de Provincie
Groningen, 1855 no 1 : Verslag Tentoonstelling Hoogezand 1854.
P. Heidema Sr. en E. Dijkema, Beschrijving van den Landbouw in het District
Hunsego, i n : Tijdschrift ter bevordering der Nijverheid, Derde Reeks, Deel
XII, 1871, bl. 330.
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( 6 i ) L. Broekema, Rundveeteelt, in: De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak
1813-1913, bl. 363-364.
(62) Hdln. G . N . O . 1849, bl. 9-10 en 9 5 - 1 0 4 ; idem 1850, bl. 49 en 143-144;
Heidema en Dijkema, a.w., bl. 339.
(63) Vgl. U. G. Schijthuis Jz., De verhouding van den landbouw tot den bodem en
de bevolking, 1853, bl. 150.
(64) Hdln. G.N.G. 1884/85, bl. 13 en 125-135.
(65) History of the Royal Agricultural Society of England 1839-1939, p. 84.
(66) Hdln. G . N . O . 1862/63, bl. 8 8 ; idem 1864/65, bl. 49.
(67) Zie bl. 4 0 - 4 1 , vpn. 1859-4, 1862-2 en 1878-2.
(68) Hdln. G.M.L.N. 1901/02, bl. 219-232.
(69) Hdln. G.M.L.N. 1914/15, bl. 139-155.
(70) J. Bs. Westerdijk, Enkele grepen uit de geschiedenis van den landbouw der
laatste eeuw, in het bijzonder van onze provincie, in: Groningsche Volksalmanak 1923, bl. 98.
(71) Bedoeld waren: de Vrijzinnig Democratische Bond en de Sociaal Democratische Arbeiders Partij ; Vgl. De Landbouwparagraaf in het Werkprogram
van den V.D.B., 1904, en het Agrarisch Program van de S.D.A.P., 1904.
(72) Zie ook bl. 35-36, vp. 1875-2.
(73) Zie ook bl. 36, vpn. 1891-1 en 1892-4.
(74) Vgl. Staat van den Landbouw enz. in de Provincie Groningen in den jare
1818, opgemaakt door de Commissie van Landbouw, 1821, bl. 12;
Mededeelingen omtrent de Statistiek van den Landbouw in de Provincie Groningen, door H.C. van Hall, Tijdschrift ter bevordering der Nijverheid, Dl.
XXIII, i 8 6 o , b l . 193 e.v.
(75) Zie bl. 47.
(76) Verslag over den Landbouw in Nederland over 1910, Versl. en Med. Dir. v.
d. Landb., 1911 no 4, bl. XXIV-XXV.
(77) J. J. Huisman, De zuivelbereiding, in: Groningen, Gedenkboek 1813—1913,
bl. 118.
(78) De toen geldende Jachtwet (1857) verstond onder duiventil: „elk toestel,
waarop zgn. tilduiven of veldvliegers worden gehouden".
Zij moesten worden geregistreerd en mochten niet worden opgericht zonder
Koninklijke toestemming en bewilliging van de eigenaren der gronden binnen
een kring, getrokken met een straal van 1500 m om de plaats waar de til
zou worden opgericht.
(79) Verslag door C. J. Geertsema, in: Prov. Gron. Ct. v. 17 Jan. 1863.
(80) P. Heidema Sr en E. Dijkema, Beschrijving van den landbouw in het district
Hunsego, in: Tijdschrift ter bevordering der Nijverheid, Derde Reeks, Dl. XII,
1871, bl. 498.
(81) Versl. en Med. v. d. Afd. Landb. v. h. Dep. v. W . , H. en N . , 1904 no 2, bl.
94-9Î(82) Zie ook bl. 122-124.
( 8 3) Vgl. A. Vondeling, De bedrijfsvergelijking in de landbouw, Diss. Wageningen, 1948, bl. 36; zie ook hiervóór, bl. 77.
(84) Hdln. G.M.L.N. 1906/07, bl. 171.
Navraag in 1949 bij den Landbouw-attaché der Nederlandsche Ambassade te
Parijs naar de inrichting dezer wedstrijden leverde geen resultaat op.
(85) T. J. de Boer, Overzicht van den Groningschen Landbouw 1800-1900, i n :
Bijdr. t. d. kennis v. d. Prov. Groningen, Dl. I, 3e en 4e stuk, 1901, bl. 363.
(86) Zomeroliezaad met geringe eischen, vroeger wel als noodgewas, met name in
het Oldambt, verbouwd. Vgl. J. Z. ten Rodengate Marissen, Bijzondere
Plantenteelt IV, 1907, bl. 2 9 - 3 1 .
(87) Zie ook bl. 35-36, vp. 1875-2.
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^88) Rapport inzake het vraagstuk der verhooging van de wintermelkproductie in
Nederland, Overdruk uit het Officieel Orgaan van den F.N.Z. v. 28 Oct. en
18 Nov. 193 1.
(89) History of the Royal Agricultural Society of England 1839-1939, p. 87-88.
(90) A.w., bl. 93.
(91) Hdln. G . N . O . 1867/68, bl. 72 en 96.
(92) J. Heidema, Landbouwbedrijfsleer, 1926, bl. 81.
(93) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 441-442.
(94) Demonstraties met een Cleveland tractor, in: GLb. 18 Oct. 1919.
(95) Vgl. Dr phil. Georg Stieger, Der Mensch in der Landwirtschaft, Grundlagen
der Landarbeitslehre, 1922.
(96) Notulen Hb. G.N.G., 2 Sept. 1880, 16 Dec. 1880 en 30 Mei 1881.
(97) Zie ook bl. 68, vp. 1907-2.
(98) Gedenkboek G.M.L. 1837—1937, bl. 367-370.
(99) Zie bl. 72, vp. 1867-3.
(100) Zie bl. 33-34, vpn. 1873-1 en 1908-2.
(101) De Waterschapslasten in de Provincie Groningen, door Ir D. R. Mansholt,
Directie van den Landbouw, 1937.
(102) Vgl. Waarom en hoe moet de Landbouw zich verweren? Rede voor den
Groninger Landbouwbond gehouden op 9Mei 1916, door K. Cz. de Boer, in:
Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1916, Bijlage V.
(103) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 129-141, I J 3 - I J 9 en 16Ç-170.
(104) A.w., bl. 82-83.
( I O J ) A.w., bl. 407-410.
(106) Vgl. J. Bs. Westerdijk, Coöperatie op het gebied van den Landbouw c a . ,
1891, bl. 129-130.
(107) Vgl. Mr. E. M. Meyers, Landbouwcoöperatie in Nederland, 1907, bl. 14.
(108) Vgl. Het Centraal Bureau, Een coöperatief krachtveld in de Nederlandse
Landbouw, 1899-1949, bl. 133-143.
(109) A.w., bl. 1$4.
(110) Vgl. J. J. Huisman, De Zuivelbereiding, in: Groningen, Gedenkboek 18131913, bl. 118.
(111) Prof. Dr G. Minderhoud, Landbouw-Coöperatie in Nederland, 1940, bl. 156.
(112) Vgl. Rede, uitgesproken door den voorzitter der Coöp. Gron. Zaadtelersvereeniging, ter opening der Algem. Verg. op 14 Nov. 1922, in: GLb.
18 Nov. 1922.
(113) Vgl. J. Bs. Westerdijk, Stakingen onder de veldarbeiders in het Oldambt, in:
Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, Staatscommissie voor den Landbouw 1906, Dl. C ,
1909, bl. 1 e.v.
(114) Zie bl. 40, vp. 1898-2.
( I I J ) Vgl. J. Bs. Westerdijk, Coöperatie op het gebied van den Landbouw c a . ,
1891, bl. 63.
(116) Zie: Geschichte der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, 1936, S. 191—
203.
(117) Zie bl. j 2 , vp. 1871-3.
(118) Hdln. G . N . O . 1873/74, bl. i ) ' - ' ! 4 .
(119) Zelfs werd (buiten dit vraagpunt om) overwogen, de oprichting van een stamboek, werkende over drie aaneengelegen gemeenten; zie Hdln. G.N.G.
1879/80, bl. 111-113.
(120) Verslag over den Landbouw in Nederland over 1907, Versl. en Med. v. d.
Dir. v. d. Landb. 1908 no 4, bl. XX; zie ook: Rundveehouderij en -fokkerij in
Nederland, Versl. en Med. v. d. Dir. v. d. Landb. 1924 no 3, bl. 93.
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( i 2 i ) Vgl. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1906, Versl. enMed. v. d.
Dir. v. d. Landb. 1907 no 4, bl. XXI.
(122) Rundveehouderij en -fokkerij in Nederland, Versl. en Med. v. d. Dir. v. d.
Landb. 1924 no 3, bl. i 6 r .
(123) Zie bl. 120, vp. 1861-1 en bl. 439, id.
(124) De geschriften, waarop gedoeld werd, zijn als zoodanig niet aangegeven; een
overzicht van wat in dien tijd verschenen is en waarop dus gedoeld kan zijn, in:
Proeve eener opgave van bouwstoffen voor eene Geschiedenis en Statistiek
van den Nederlandschen Landbouw, door Mr B. W . A. E. Baron Sloet tot
Oldhuis en W . J. D. van Iterson, 1874.
(12j ) Voor dezen terra zie:Prof.Dr P.J. Bouman, Sociale Spanningen, Aanvaardingsrede Groningen, 1946.
(126) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937,01. 367-368.
(127) Zie hiervoor : Der Schweizerische Bauernverband 1897-1922, Mitteilungen
des Schweizerischen Bauernsekretariates, Nr 69, S. 88-98.
(128) Hierdoor droeg dit vraagpunt dus een afwijkend karakter, doch het werd overigens als een gewoon vraagpunt behandeld.
(129) Hdln. G . N . O . 1862/63, bl. 4.
(130) Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der Provincie Groningen
(Landbouw-Statistiek), uitgegeven door de Commissie voor de statistieke beschrijving der Provincie Groningen, 1870, Vijfde Deel, Voorberigt.
(131) Hdln. G . N . O . 1838, bl. 7 - 1 0 ; id. 1841, bl. r - 6 .
(132) Zie bl. 194-19 r.
(133) Vgl. H. D. Ebbens, Een en ander uit de geschiedenis der G.M.L.N. 1837—
1912, b l . 1 1 0 - 1 1 2 .

(134) Hdln. G . N . O . 1841, bl. 12.
(13j ) Vgl.Geschichte der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, 1936,8.4^7-47 j .
(136) Hdln. G . N . O . 1862, bl. 8-10.
(137) Vgl. G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der Landbouwindustrie in
Groningen, Diss. Wageningen, 192j, bl. 21-23.
(138) A.w., bl. 29 e.v.
(139) A.w., bl. 170 e.v.
(140) Zie bl. 62, vp. 1884-1.
(141) Zie bl. 76, vp. 1906-2.
(142) Hdln. G.M.L. 1918/19, bl. 49 e.v.
(143) Hdln. G . N . O . 1872/73, bl. 6.
(144) V. R. IJ. Croesen, Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandsche
Zuivelbereiding in het laatst van de 19e en het begin van de 2oe eeuw, Diss.
Wageningen, 1932, bl. 88-89.
( i 4 î ) A.w., bl. i o j - 1 0 7 .
(146) Vgl. J. Rinkes Borger, Een praatje over de Groninger veehouderij en zuivelbereiding, in : Almanak voor den Landbouw 1879, bl. 2 8 - 4 0 ; Jb. Boeke,
Boter- en Kaasfabrieken, aldaar, bl. 18-24.
(147) O.a. in de in de vorige noot aangehaalde artikelen.
(148) Hdln. G.N.G. 1883/84, bl. 7 - 8 .
(149) Zie bl. 69, vp. 1868-1.
( i r o ) Hdln. G . N . O . 1867/68, bl. r - 6 .
Opmerking verdient, dat een vlasbeurs hier reeds in 1836 in het leven was geroepen, doch later weer teniet gegaan. Vgl. Groninger Courant v. 4 en 8 Mrt
1836.
( I J I ) Minderhoud verstaat onder landbouwindustrie: de verwerking van aardappelen tot aardappelmeel, van stroo tot stroocarton, van bieten tot suiker, van
melk tot zuivel en tot op zekere hoogte ook de bewerking van vlas; Ontwikkeling en Beteekenis, Inleiding.
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( i j 2 ) Hdln. G . N . O . 1863/64, bl. 2 c j .
(153) Hdln. G . N . O . i 8 c i , bl. iS.
( i j 4 ) Hdln. G . N . O . 1854, bl. 24-25.
(1r r ) W e t van 18 Augustus i860, S. 4c, tot aanleg van spoorwegen voor rekening
van den Staat.
(1c6) W . J. Roelfsema Hz., Groningen ende spoorweg 1866-1916, in: Groningscbe
Volksalmanak 1916, bl. 1e.v.
(1S7) ]• de Jong, De Waterstaat der Provincie Groningen, i n : Groningen, Gedenkboek 1813-1913, bl.77.
( I J 8 ) Hdln. G.N.G. 1881/82, bl. 18.
( i j 9 ) Provinciaal Blad van Groningen, nrs 7 en 8 van 1882.
(160) Ziebl.73.
(161) F. E. H. Ebels, Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942, bl.86.
(162) Ziebl. 87,vp. 1920-2. t
(163) GLb., 7 Jan., 4 , 11, 18 en 2j Feb., 4 en 11 Mrt 1922.
(164) Hdln. G . N . O . I 8 J O , bl. 167-181.
(165) Z i e b l . 4 - 6 .
(166) Verslag vanhet IVe Congres, bl. 24en 278-279; zieo o k :Dr P. J. Bouman,
Geschiedenis vandenZeeuwschen Landbouw i n d e i 9 e e n 2 o e eeuw envan de
Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943, bl. 404-407.
(167) Verslag vanhet Ve Congres, bl. 100-124.
(168) Verslag vanhet Vie Congres, bl. 130-170.
(169) Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 6e deel, 3e stuk, I 8 J I ,
bl. i j 6 - 2 o o .
(170) Hdln. G . N . O . I 8 J O , bl. Ï J - C 6 .

(171)
(172)
(173)
(174)
(i7ï)
(176)

Hdln. G . N . O . I 8 J I , bl. 31-32.
Hdln. G . N . O . I 8 J I , bl. 4 1 - 4 2 .
Verslag vanhet Vie Congres, bl.4 4 .
Hdln. G . N . O . 1 8 p , bl. 9 9 - I 2 J Z i e b l . 4.
Deveronderstelling vanF. E. H. Ebels, dataande indiening vandit vraagpunt
„de Afdeeling Beerta wel niet vreemd zalzijn geweest", isderhalve ongegrond.
Vgl. Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942, bl. j i .
(177) Hdln. G . N . O . i 8 c 3 , bl.28.
(178) Oomkens' Regeerings-Almanak vanen voor de Provincie Groningen voor het
jaar I 8 J 2 , bl. 208.

(179) Hdln. G . N . O . I 8 J Ï , bl. 21-22.
(180) Hdln. G . N . O . i 8 j 3 , bl. 28.
(181) Ziebl. 60-61 ;o o k :Dr E. W . Hofstee, De historische ontwikkeling van de
verhouding tusschen boer en landarbeider, Rede ter A.V. der G.M.L. op 18
Dec. 194s, in: Hdln. G.M.L. 194C/46, bl. 60-62.
(182) Vgl. Prof. Dr L. G. J. Verberne, De Nederlandse Arbeidersbeweging in de
Negentiende Eeuw, i g c o , bl. 102 e.v.
(183) Notulen Hb. G.N.G. 2 r M e i 1882; Hdln. G.N.G. 1881/82, bl. 161-163.
(184) Ziebl. 144 e.v.
( I 8 J ) Zie Verslag over den Landbouw over i 9 o 3 , V e r s l . en Med. v. d. Dir. v. d.
Landb. 1904 no 2, bl. 9 4 - 9 5 .
(186) Bij de opening van de A.V. der G.M.L.N. van 1903 verwelkomde de
voorzitter, de Heer R. P. Dojes, de aanwezigen o.m. met de woorden:
„In U, Mijne Heeren, begroeten wij nog steeds de vertegenwoordigers van
dien eigenerfden stand" (over welks beteekenis hij tevoren had gesproken).
Hdln. G.M.L.N. 1902/03, bl. 213.
(187) Vgl.Hdln. G.N.G. 1889/90, bl.I J .
(188) Ziebl. 223-224.
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(189) T.a.p., bl. 3.
(190) Aangeheven door de „beweging", later Nationale Bond, „Landbouw en Maatschappij"; zie voor het ontstaan daarvan: Gedenkboek G.M.L. 1837-1937,
bl. 181—187.
(191) Vgl. Prof. Mr I. B. Cohen, Eigenaardige vormen van landgebruik in de
provincie Groningen, i n : Groningen, Gedenkboek 1813—1913, bl. 87.
(192) Vgl. Prof. Mr I. B. Cohen, Inleiding tot het Agrarisch Recht, 1927, bl.
197-208; uitvoeriger: Prof. MrA. S.de Blécourt, Beklemrecht en Stadsmeierrecht, 1920, passim.
(193) De Blécourt, a.w., bl. 176.
(194) Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Groningen
van 1877, bl. 87, 187, 2 ro en 311; het door de commissie uitgebrachte rapport in : Notulen zomerzitting 1878, bl. 231—zji.
(19c) Notulen alsvoren, zomerzitting 1880,bl. c 8 - 6 j .
(196) Notulen alsvoren, zomerzitting 1882, bl. 8.
(197) Hdln. G.M.L.N. 1906/07, bl. 158-162.
(198) Vgl. De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité
(1884-1924), bl. 87-89.
(199) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 73-74.
(200) A.w., bl. 7 4 - 7 J .
(201) Zie bl. 82, vp. 1917-3.
(202) Gedenkboek G.M.L. 1837—1937, bl. 171.
(203) Verzameling van Adviezen door de Landbouwcommissie, ingesteld bij K.B.
van 18 Sept. 1886, no 28, aan de Regeering uitgebracht, voor zoover deze in
de verschillende nummers van de Staatscourant zijn gepubliceerd, 1891, bl.
112.

(204) Jhr. J. C. Mollerus, Officieele Vertegenwoordiging van Landbouw, Nijverheid en Handel, Diss. Wageningen, 1932, bl. J 9 - 7 1 .
(20c) Verzameling van Adviezen, bl. 153.
(206) Gedenkboek, uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Rijkslandbouwproefstations, 1927, bl. 9.
(207) Zie bl. 36 en 2 j o , noot 14.
(208) Hdln. 1875/76, bl. 1C4-162.
(209) Vgl. Eenige bijdragen betreffende het Landbouwonderwijs, Mededeeling no 19
van den Landbouwvoorlichtingsdienst, 1941, bl. r - 1 4 en 71-95.
(210) A.w., bl. S-4-S(211) Bij de opheffing der van Rijkswege ingestelde Commissiën van Landbouw in
I 8 J I (Zie: Dr J. M. G. van der Poel, Heren en Boeren, Een studie over de
Commissiën vanLandbouw ( 1 8 o r - i 8J I ) , Agronomisch-Historische Bijdragen,
Tweede Deel, 1949, bl. 139-141) werd in Groningen deze Commissie vanwege het Provinciaal Bestuur gecontinueerd (Zie:Gedenkboek G.M.L. 18371937, bl. 38-40).
(212) Notulen van het verhandelde in de vergaderingen der Staten van Groningen
van het jaar 1853, bl. 114.
(213) Notulen alsvoren 1854, bl. 472-493.
(214) A. W . Heidema, Paardenfokkerij, i n : De Nederlandsche Landbouw in het
tijdvak 1813-1913, bl. 387-391.
(21c) Zie bl. j 2 , vp. 1857-3.
(216) L. Broekema, Rundveeteelt, in: De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak
1813-1913. bl. 370 en375.
(217) Zie bl. 104, vp. 1894-1.
(218) Prof. Mr I. B. Cohen, Agrarische Belangen, in: Nederlandsch Bestuursrecht,
1932, bl. 676-677.
(219) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 404—425.
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(220) A.w., bl. 425.
(221) L. E. J. F. Mollerus, Algemeene agrarische wetgeving, i n : De Nederlandsche
Landbouw in het tijdvak 1813—1913, bl. 85.
(222) Antwoorden der Afdeelingen vanhet Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen, op de vraag: „Kan er iets - en zooja, w a t - gedaan worden
om aanden gestadigen achteruitgang van den landbouw en aanverwante takken
van ons volksbestaan paal en perk te stellen?" (1896)
(223)GedenkboekG.M.L.1837-1937,^.408-409.
(224)A.w.,bl.422-425.
(22 c) Mr Dr J. H. R. Sinninghe Damsté, De inkomsten der openbare lichamen,
Belastingen, i n : Nederlandsch Bestuursrecht, 1932, bl. 170-172.
(226) Hdln. G . N . O . 1871/72, bl. 6 - 7 .
(227) Sinninghe Damsté, a.w., bl. 171.
(228) Hdln. G . N . O . 1876/77, bl. 197.
(229) Hdln. G.N.G. 1881/82, 123-131.
(230) Vgl. Register op de Resolutiën der Staten van Groningen 1850—1904,
i.v. Reglement op deheffing en invordering van tolgelden.
(231) Prof. Mr M. W . F. Treub, Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staathuishoudkunde, 1919, bl. 123-124.
(232) Vgl. Mr P. J. Oud, Honderd jaren, Hoofdzaken der Nederlandsche staatkundigegeschiedenis, 1946, bl. 125.
(233) Prof. Dr L. G. J. Verberne, De maatschappelijke en politieke veranderingen
gedurende de periode 1848-1948, i n : Grondwet en Maatschappij in Nederland 1848-1948, bl. 113—117.
(234) J. Bs. Westerdijk, Plattelandstoestanden in Groningen, i n : Sociaal Weekblad, 6e jrg. nr 53, 1892.
(235) Zie bl. 113-118.
(236) Zie Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 437-466.
(237) Oud, a.w., bl. 241.
(238) Gron. Landbouwblad 22 Juni 1940, Weekoverzicht.
(239) Verslag van de Handelingen van het K.N.L.C. over 1940, bl. 45.
(240) Zie bl. 232-233.
(241) Groninger Dag 1938, Tekst der Inleidingen, bl. 4 6 .
(242) Mr J. C. A. Everwijn, Handel en Nijverheid, i n : Nederlandsch Bestuursrecht, 1932, bl. 648.
(243) Hdln. 1882/83, bl. 180-188.
(244) Prof. Dr Z. W . Sneller, Anderhalve eeuw in vogelvlucht, i n : Geschiedenis
van den Nederlandschen Landbouw 1795—1940, bl. 87.
(245) Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Groningen
van het jaar 1880, bl. 300-311.
(246) Zie bl. 89.
(247) Zie Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 241, 556 en 572.
BIJ HOOFDSTUK III
(1) Zie bl. 163-164.
(2) Zie bl. 27-30.
(3) Zie Gedenkboek G.M.L. 1 8 3 7 - 1 9 3 7 , ^ . 224-225.
(4) Zie bl. 10.
(5) Zie Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 143.
(6) A.w., bl. 82-83.
(7) A.w., bl. 332-357.
(8) Z i e b l . 167-168.
(9) Mr J. Bierens de Haan, Gemeenschap en Maatschappij, 1939, bl. 65.
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( i o ) Zie bl. i o .
( n ) Zie bl. 12-13.
(12) Hdln. G . N . O . 1849, bl. 25.
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(14) Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 222.
(15) Hdln. G.N.G. 1896/97, bl. 132-133.
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(23) Hdln. G.M.L. 1919/20, bl. 25.
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BIJ HOOFDSTUK V

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

2SO

Zie bl. 8-10.
Zie bl. 155-158.
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Hdln. G.M.L.N. 1915/16, bl. 84-85.
Prof. Mr Dr H. W . C. Bordewijk, Leerboek der Landhuishoudkunde, Deel I,
1936, bl. 2.
E. W . Hofstee, Het Oldambt, Een sociografie, Deel I, Diss. Amsterdam, 1937,
bl. 200 en 206.
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( I J ) Vgl. Eerste Verslag van de proefvelden van het G.N.G., oogst van 1882, Algemeene opmerkingen, bl. 3 - 4 ; Zevende en Achtste Verslag, oogst van 1888
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(20) Hdln. G.N.G. 1889/90, bl. 27 en 165-171.
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(22) Het concept-reglement i n : Landb.-Kron. N.Gr.Ct, 9 Oct. 1892; de vaststelling in Notulen Hb. G.N.G. 13 Oct. 1892, in: Landb.-Kron. N.Gr.Ct,
23 en 30 Oct. 1892.
(23) Het rapport is opgenomen in: Gron. Landbouwcourant, 6 en 13 Jan. 1900.
(24) Notulen Hb. G.N.G. 31 Mei 1900, in: Gron. Landbouwcourant, 9 Juni 1900.
(25) Verslagen der tentoonstellingen telkens in Hdln. G . N . G . - G . M . L . N . 1892/931900/01.

(26) Deze statuten konden, ondanks een uitgebreid onderzoek, niet meer worden
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(27) Notulen Hb. G.N.G. 23 Apr. 1891, 9 Mei 1893, r Sept. 1894, 12 Mrt en
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(28) G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der Landbouwindustrie in Groningen, Diss. Wageningen, 1925, bl. 167 e.v.
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(31) De oprichting van eenen coöperatieven bond van aan- en verkoopvereenigingen voor landbouw-artikelen, in: Landb.-Kron. N. Gr. Ct, 26 Mrt 1893.
(32) Notulen Hb. G.N.G. 9 Mei 1893, i n : Landb.-Kron. N . G r . Ct., 2i Mei 1893.
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2 4 1 ; i 8 9 5 / ' 9 6 , bl. 2 I 9 ; i 8 9 6 / ' 9 7 , bl. 254; i 8 9 7 / ' 9 8 , bl. 381 en 389;
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(37) Beknopte verslagen der proefnemingen telkens indejaarverslagen der G.M.L.N.,
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(38) „Sjollema-nummer" van het Chemisch Weekblad, no 3c van 1938, bl. 452
en 4 J 3 .
(39) Z i e b l . 198.
(40) Jaarlijksche verslagen in: Verslag van de door het Rijk en de Provincie gesubsidieerde landbouwproefvelden in de provincie Groningen, 1903 t.e.m. 1908;
eindverslag der Commissie van Toezicht in: Hdln. G.M.L.N. 1908/09, bl.
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170-177 en 1907/08, bl. 192-194; eindverslag: Het drainageproefveld te
Uithuizermeeden in de jaren 1900-1910, door J. Hudig en H. Welt, i n :
Verslagen van Landbouwkundige onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations, N o X , 1911.
(43) „Sjollema-nummer" van het Chemisch Weekblad, no 3j van 1938, bl. 4 J o .
(44) Hdln. G.M.L.N. 1906/07, bl. 1 4 9 - i c o .
(4c) Hdln. G.M.L.N. 191c/16, bl. 68-69.
(46) Notulen Hb. G.M.L. 17 Sept. 1923, in: GLb. 22 Sept. 1923.
Verslagen over de werkzaamheid van den dorschconulent in: Hdln. G.M.
L.N. 1916/17, bl. 139-144 en 1917/18, bl. 189-192; korte mededeelingen
hierover in: Hdln. G.M.L. 1919/20, bl. 16; 1920/21, bl. i r ; 1921/22, bl. 16;
1922/23, bl. 12 en 1923/24, bl. 11.
(47) Verbetering van de huisvesting van vreemde koppelarbeiders, Rapport, uitgebracht aan het Hoofdbestuur der G.M.L.N., 1909.
(48) Circulaire d.d. 1November 1912, Archief G.M.L.
(49) Mededeeling van den Heer J. W . E. Rooda, destijds lid der commissie.
(co) Verslag van de verrichtingen der Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen van 1Sept. 1908-31 Aug. 1909, bl. c-7.
( e i ) Rapport over de veredeling van zaaizaad, in verband met een bezoek aan het
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(c2) A.w., Voorwoord.
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(j4) Uitvoeriger in: Gedenkboek G.M.L. 1837-1937, bl. 307-31C; aldaar ook
een overzicht der werkzaamheden 1918—1932. Over vorige jaren een beknopt
verslag telkens in het jaarverslag der G.M.L.N., Hdln. 1909/10-1916/17.
(cc) Coöperatieve aankoop van landbouwwerktuigen, Rapport omtrent de wenscheIijkheid van de oprichting van een permanente provinciale of nationale ten2T2

toonstelling van landbouw-enzuivelbereidingswerktuigen,metdaaraan verbonden bureau vanonderzoek en verkoop, uitgebracht aan de Hoofdbesturen van
den Groninger Landbouwbond en de Groninger Maatschappij van Landbouw
en Nijverheid, 1913.
(j6) Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1913, bl. 11—14.
(57) Beknopte mededeelingen over de proeven telkens in het jaarverslag der G. M.
L.N., Hdln. 1908/09-1914/1c; een verslag over de jaren 1910-1914: Eerste
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H. Mayer Gmelin, in: Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en
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(j8) Mededeeling van het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningen.
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(60) Hdln. G.M.L. 1922/23, bl. j 8 .
(61) Mededeeling van den Heer T. J. Tammens, voorzitter der O.B.H.
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exploitatie van proefboerderijen in de klei- en zavelstreken van de provincie
Groningen, Overzicht van de wordingsgeschiedenis der vereeniging en verslag over de jaren 1918 t/m 1929; Verslag over de jaren 1930 t/m 1934; id.
193St/m 1939; id. 1940 t/m 194c.
(63) Verslag van de toestand en werkzaamheden der G.M.L. over 1949, in: GLb.
26 Nov. 1949.
Mededeeling van den administrateur der G.M.L.
(64) Uitvoeriger in: Gedenkboek G.M.L. 1837—1937, bl. 371-373.
(6j) Gron. Landbouwblad, 31 Dec. 1941.
Publicaties van bedrijfsuitkomsten over de jaren 1923/24 t.e.m. 1939/40,
achtereenvolgens in het GLb. van: 1 Nov. 1924, 17 Oct. 192c, 2 Oct.
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20 Nov. 1937, 12Nov. 1938, 2r Nov. 1939 en 14 Dec. 1940.
(66) Voorloopig verslagin: GLb. 10April 1937;eindverslagin: GLb. i 3 j u n i i 9 4 o .
(67) Notulen in Landb.-Kron. N.Gr.Ct, 3 Nov. 1879.
Zie ook: Hdln. G.N.G. 1879/80, bl. 4.
(68) Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten van Groningen
van 1880, bl. j 8 - 6 r .
(69) Notulen alsvoren, zomerzitting 1882, bl. 8.
(70) Het adres in: Hdln. G.N.G. 1881/82, bl. 131-134.
(71) Notulen Hb. G.N.G. 7Febr. 1888, in: Landb.-Kron N.Gr.Ct. 17Febr. 1888;
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(72) Het rapport in: Hdln. G.N.G. 1889/90, bl. 173-176.
(73) Staatscommissie voor den Landbouw, ingesteld bij K.B. van 20 Juni 1906, no
72, Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der
Landbouwers in Nederland, 1912, bl. 169-170.
(74) Verzameling van Adviezen door de Landbouwcommissie, ingesteld bij K.B.
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(7j)BrievenboekG.N.G.. ,d.d. 10Nov.1894,n o92*>(76)Ziebl.113-119.
(77)BrievenboekG.N.G. ,d.d. 22Aug.189J,no1102.
(78)BrievenboekG.N.G. ,d.d. 2Aug.1897,no1C70.
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(79) Directie van den Landbouw, Een en ander betreffende de Regeeringsbemoeiingen' in zake den Landbouw, 1907, bl. 3-4.
(80) Verzameling van Adviezen, bl. 112.
(81) Brievenboek G.M.L.N., d.d. 23 Aug. 1902, no 81.
(82) Hdln. G.M.L.N. 1904/oj, bl. 167.
(83) Brievenboek G.M.L.N., d.d. 23 Dec. 190J, no 234.
(84) Taak, Organisatie en Werkwijze van den Economischen Voorlichtingsdienst,
1946; Dr J. J. L. van Rijn, Een kwart eeuw buitenlandsche landbouw-voorlichtingsdienst, in: Landbouwkundig Tijdschrift, Juli/Augustus 1927, bl.
261-270.
Brievenboek G.M.L.N., d.d. 19 Nov. 1910, no 323.
(86 T.a.p., bl. 179-183.
(87 Brief d.d. 20 Juli 1921, no 259, Archief G.M.L.
(88 Het antwoord in GLb., 3 Sept. 1921.
(89; Brief, d.d. 23 Dec. 1921, no 482, Archief G.M.L.
(90 Notulen Hb. G.M.L. 10 Oct. 1938, in: GLb., 22 Oct. en r Nov. 1938.
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(91 Verslag van de Handelingen van het K.N.L.C. over het jaar 1939, bl. 2 r ;
idem 1940, bl. 22-23.
(91. Brievenboek G.N.G., circulaire Sept. i 8 8 r , no I J .
(93 Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, 1909, bl. I 6 J - I 6 6 .
(94! Brievenboek G.M.L.N., d.d. 28 Dec. 1903, no 247.
(9Î Mededeeling van den Heer Tj. Egb. Weitering, secretaris der Veiligsvereeniging „Eendracht".
(96 Het rapport in: Landbouwblad, Bijv. tot de Prov. Gr. Ct, 7, 14, 21 en 28
Sept. 1907.
(97 Zie bl. 199-200.
(98 Brievenboek G.M.L.N., d.d. 8 Nov. 1908, no 2j6.
(99 Het Centraal Bureau, Een coöperatief krachtveld in de Nederlandse Landbouw, 1 899-1949, bl. 1 J 2 - I J 3 .
1 0 0 Hdln. G.M.L.N. 191^/16, bl. 7 r .
1 0 1 Beknopte Notulen van de gehouden Provinciale Vergaderingen inzake de
Reorganisatie van het Centraal Bureau (1916), bl. 3 - j .
De nota is als Bijlage II afgedrukt in: Het Centraal Bureau, Een coöperatief
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03) Het Centraal Bureau, Een coöperatief krachtveld in de Nederlandse Landbouw, 1899-1949, bl. 1J8-160.
104} A.w., bl. 128 en i r 2 .
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BIJLAGEN

AANWIJZINGEN

Elk vraagpunt is in deze studie gekenmerkt door twee teekens :
zijn „jaarnummer" en zijn „signatuur".
Het jaarnummer geeft aan het jaar, waarin en het nummer (soms
was het een overeenkomstige letter), waaronder in dat jaar het vraagpunt in behandeling werd gegeven.
De signatuur geeft aan de plaats in de systematische indeeling en
groepeering der vraagpunten van het onderwerp, waartoe het vraagpunt gebracht kan worden, en waaronder dit in het systematisch overzicht van Bijlage II voorkomt.
Met behulp van deze beide kenmerken kunnen nu, c.q. met gebruikmaking van het systematisch overzicht van Bijlage II, Bijlagen I en III
geraadpleegd worden.
Bijlage I bevat, inchronologische volgorde, denvolledigen tekst der
vraagpunten, met daaraan telkens voorafgaand hun jaarnummer en
signatuur. Het in enkele gevallen daarachter nog vermelde teeken
© geeft aan, dat van het betrokken vraagpunt geen rapporten zijn
ingekomen en er dus geen samenvatting of conclusiën van worden
aangetroffen in Bijlage III.
Bijlage II geeft een systematisch overzicht der vraagpunten, aangeduid met hun jaarnummer, naar de onderwerpen, waartoe zij gebracht kunnen worden.
Bijlage III geeft van elk beantwoord vraagpunt weer de conclusiën,
uit de rapporten getrokken, dan wel een beknopte samenvatting
(door den schrijver) van den inhoud der rapporten, c.q. van het résumé, ingeval dit wel issamengesteld, doch geen conclusiën getrokken
zijn.
Conclusiën en samenvattingen zijn doorloopend gerangschikt
volgens het systematisch overzicht der vraagpunten van Bijlage II,
terwijl aan het hoofd ervan telkens verschillende, op de behandeling van het vraagpunt betrekking hebbende, gegevens vermeld
zijn volgens een schema, hieronder met een voorbeeld verduidelijkt.
Aa I i ( i ) ; 1 8 9 9 - 3 ; 59WIJZEN VAN DRAINAGE EN UITKOMSTEN DAARVAN OP DE VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN.

H. '98/99, p . 138-140; H. '99/00, p. 99-141; H. '00/01, p . 164;
H . ' 0 0 / 0 1 , p . 184-189.
A.V. 2 £ - 6 - ' o i :
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Indit voorbeeld geeft nu aan:
Aa I i (i) : de signatuur ; 1899-3: n e t jaarnummer ; £9: het beantwoordingsgetal van het vraagpunt.
WIJZEN VANDRAINAGE enz.:denverkorten inhoudvan het vraagpunt.
H. '98/99, p . 138-140; enz.: achtereenvolgens de aanduiding van
de plaats in de gedrukte bronnen (i.e. en in het algemeen de Handelingen, sedert 1919 ook het Groninger Landbouwblad), waar gevonden wordt (worden) :
1. het verslag van de inleiding en bespreking ter algemeene vergadering van, c.q. de schriftelijke toelichting tot, het vraagpunt;
2. de rapporten, over het vraagpunt uitgebracht;
3. het verslag van debehandeling vanhet résumé ende vaststelling der
conclusiën door de algemeene vergadering of het Hoofdbestuur ;
4. het résumé en de conclusiën.
A.V. 2£-6-'oi : het orgaan, waardoor (i.e. de algemeene vergadering, het kan ook het Hoofdbestuur zijn) en den datum, waarop de
conclusiën zijn vastgesteld, c.q. het résumé is behandeld.
Hierop volgen dan de conclusiën, i.e. vastgesteld door de algemeene
vergadering, het kan ook door het Hoofdbestuur zijn.
Zijn door deze organen geen conclusiën vastgesteld, dan volgen
(volgt) hier, hetzij de conclusiën van de résumécommissie (indien
deze gesteld zijn) en dan gekenmerkt door het ervoor geplaatste
teeken (Re), hetzij eenbeknopte samenvattingvan het résumédoor den
schrijver en dan gekenmerkt door het ervoor geplaatste teeken (A).
In de gevallen, waarin geen résumé werd samengesteld, ontbreekt
uiteraard de aanduiding vanhet orgaan, waardoor en de datum, waarop
de conclusiën werden vastgesteld, c.q. behandeld, envolgt onmiddellijk op de aanduiding van de plaatsen in de gedrukte bronnen, waar
gegevens te vinden zijn, een beknopte samenvatting (door den schrijver) van den inhoud der rapporten, eveneens gekenmerkt door het
er voor geplaatste teeken (A).
Indien in de gedrukte bronnen geen verslag van de inleiding en bespreking van, c.q. de schriftelijke toelichting tot, het vraagpunt voorkomt, dan wel geen résumé issamengesteld en dus ookgeen behandeling daarvan en geen vaststelling van conclusiën heeft plaats gevonden,
is dit op de desbetreffende plaats aangegeven door een streepje.
Kent men van een vraagpunt het jaar van indiening, of althans ten
naastebij, dan kan men dit in Bijlage I opzoeken en daar vinden de
nauwkeurige formuleering, alsmede het jaarnummer en de signatuur.
Met behulp van deze teekens kan men nu, uitgaande van de signatuur, in Bijlage III opzoeken, wat daar betreffende het vraagpunt is
vermeld en vervolgens de gedrukte bronnen raadplegen, waar meer
omtrent de behandeling van het vraagpunt te vinden is.
2^8

Wil men daarentegen weten, of over eenig onderwerp een vraagpunt is behandeld, dan zoeke men in het systematisch overzicht van
Bijlage II dit onderwerp, of in aanmerking komende onderwerpen,
op en vindt daaronder dan de jaarnummers der hiertoe gebrachte
vraagpunten, met behulp waarvan in Bijlage I kan worden nagegaan
welk vraagpunt, c.q. welke vraagpunten, in aanmerking komen.
Van deze vraagpunten kan men dan weer, met behulp van signatuur
en jaarnummer, in Bijlage III de gewenschte gegevens vinden.
Zoo legt het systematisch overzicht der vraagpunten (Bijlage II)
het verband tusschen de lijst van vraagpunten (Bijlage I), waarin deze
chronologisch gerangschikt voorkomen, en Bijlage III, waarin de op
de vraagpunten gegeven antwoorden (in den vorm van samenvattingen
of conclusiën) doorloopend gerangschikt volgens het systematisch
overzicht der vraagpunten in Bijlage II voorkomen, alsmede aanwijzingen voor het vinden van alles, wat op de behandeling der vraagpunten betrekking heeft en in de gedrukte bronnen voorkomt.
Ingeval de behandeling van eenvraagpunt tot „aanwijsbare gevolgen"
heeft geleid, die in Hoofdstuk V onder 2 zijn besproken, dan is dat
aan het hoofd van de op dit vraagpunt betrekking hebbende samenvatting of conclusiën aangegeven achter de vermelding der vindplaatsen, en wel door één sterretje, als het de uitvoering van geopperde denkbeelden en door twee sterretjes, als het de kenbaarmaking van uitgesproken wenschen betreft.
Bijlage IV bevat, afzonderlijk voor het G.N.O. (1852-1877), het
G.N.G.-de G.M.L.N. (1878-1917) en de G.M.L. (1918-1940), een
tabellarisch overzicht van de belangstelling der afdeelingen (aangesloten vereenigingen) voor de beantwoording der vraagpunten.
Hierin is aangegeven:
voor elk vraagpunt, welke afdeelingen (aangesloten vereenigingen)
er een rapport over hebben uitgebracht, alsmede het daaruit berekende beantwoordingsgetal van het vraagpunt;
voor elke afdeeling (aangesloten vereeniging), welke vraagpunten
zij heeft beantwoord, alsmede het daaruit berekende belangstellingsgetal der afdeeling (aangesloten vereeniging).
De vraagpunten, aangeduid met hun jaarnummer en met vermelding van de afdeeling en groep van onderwerpen, waartoe zij (in het
systematisch overzicht) gebracht worden, zijn chronologisch gerangschikt (horizontaal) ; de afdeelingen (aangesloten vereenigingen) zijn
gerangschikt naar de gemeenten van vestiging in alphabetische volgorde (verticaal).
Het beantwoorden door een afdeeling (aangesloten vereeniging)
van een vraagpunt is aangegeven door het teeken + , het onbeantwoord laten door een punt, terwijl het niet in staat zijn van een
2£9

afdeeling (aangesloten vereeniging) totbeantwoording van eenvraagpunt, doordat zij nog niet ofniet meer bestond, c.q.was aangesloten,
is aangegeven door hetteeken—.
In tabel Bzijn de afdeelingen, die voorheen deel uitmaakten van
het G.N.O., aangeduid met Gen die, welke voorheen deel uitmaakten
van deM.L.G., m e t M ; intabel Czijn deaangesloten vereenigingen,
die voorheen eenafdeeling vormden der G.M.L.N., aangeduid met
GM.
In verband metde vermelding in Bijlage IIIvande plaatsen inde
Handelingen enhet Groninger Landbouwblad, waar gegevens opde
behandeling der vraagpunten betrekking hebbende, worden aangetroffen, wordt hieronder eenoverzicht gegeven van de Bibliotheken,
waarin - voorzoover bekend - deze aanwezig zijn enkunnen worden
geraadpleegd, met vermelding vande aanwezige jaargangen.

BIBLIOTHEKEN

a. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
b. Bibliotheek derUniversiteit vanAmsterdam.
c. Bibliotheek derLandbouwhoogeschool te Wageningen.
d. Bibliotheek derNederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.
e. Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam.
f. Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening te 's-Gravenhage.
g. Provinciale Bibliotheek vanGroningen te Groningen.
h. Archief der Groninger Maatschappij vanLandbouw te Groningen.
HANDELINGEN
I . GENOOTSCHAP TERBEVORDERING DER NIJVERHEID

(betrokken jaargangen: 18^0-1862; i862/'63 a. compleet; signatuur %p b 8,8a.
b. 1850, I 8 J 6 , 18^8, I 8 6 2 / ' 6 3 - I 8 6 7 / ' 6 8 ,

\8j-]j'j8)
i869l'jo-i8jyl'j8;

signatuur: Z 900.
c. I 8 £ O - I 8 J 8 , i860, 1862, I 8 6 2 / ' 6 3 - I 8 7 7 / ' 7 8 ; signatuur:
NN 2S5Sd. compleet ; signatuur : P 1£16.
e. niet aanwezig.
J. niet aanwezig.
g. 18^0-18^3, I 8 £ £ - I 8 6 O , 1862, I 8 6 2 / ' 6 3 - I 8 7 7 / ' 7 8 ; signatuur:
P320.
h. compleet; (alleen terplaatse te raadplegen).
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2 . GENOOTSCHAP VAN NIJVERHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN
(verschenen jaargangen: I 8 7 8 / ' 7 9 - I 8 9 8 / ' 9 9 )

a.
b.
c.
d.
e.
ƒ
g.
h.

compleet; signatuur: ipb 8, 8a.
compleet; signatuur: VV 490.
compleet; signatuur: NN 25sScompleet; signatuur: P 1516.
niet aanwezig.
compleet; signatuur: T 362.
compleet; signatuur: P 244.
compleet; (alsboven).

3 . GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID

(verschenen jaargangen : 1899/1900—1917/'18)
a. compleet; signatuur: ipb 8, 8a.
b. compleet; signatuur: VV 490.
c. compleet; signatuur: NN 2555.
d. compleet; signatuur: P i j i 6 .
e. I 9 o 4 / ' o £ - i 9 o 6 / ' o 7 ; signatuur: 8 F 316.
J. compleet; signatuur: T 362.
g. compleet; signatuur: P 244.
h. compleet; (alsboven).
4 . GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW

(betrokken jaargangen : 1918/'19—1940/'41)
a. compleet; signatuur: ipb 8, 8a.
b. i 9 i 8 / ' i 9 - i 9 3 2 / ' 3 3 , i 9 3 4 / ' 3 £ - i 9 4 o / ' 4 i ; signatuur: VV 490.
c. compleet; signatuur: NN 2££C.
d. compleet; signatuur: P 1J I 6 .
e. 1918/'19; signatuur: 8 F 316.
ƒ. compleet; signatuur: T 362.
g. compleet; signatuur: P 24^.
h. compleet; (alsboven).
GRONINGER LANDBOUWBLAD

(betrokken jaargangen : 1-23; 1Sept. 1919—31 Aug. 1920, enz. 1 Sept. 1941-31 Dec. 1941 (afgebroken))
a. 14-23.
b. niet aanwezig.
c. compleet.
d. niet aanwezig.
e. niet aanwezig.
f. compleet.
g. niet aanwezig.
h. compleet; (alleen ter plaatse te raadplegen).
261

BIJLAGE I

LIJST DER V R A A G P U N T E N
(in chronologische volgorde)

A. GENOOTSCHAP TER BEVORDERING DER NIJVERHEID

l 8 * 2 - I ; B IX
Wat is er in de gemeenten, waarover de „vereenigingen van leden"
zich uitstrekken, reeds gedaan en daargesteld tot verbetering van den
toestand der dienstbaren?
Wat zoude daartoe door de bemoeiingen van het Genootschap nog
kunnen en behooren te worden gedaan?
18*3-1 ; C III 5 (i)
Is het wenschelijk, dat de paardenfokkerij door het uitloven van
premiën vanwege het Provinciaal Bestuur worde aangemoedigd en
ondersteund?
Zoo ja, is het dan noodig, de thans uitgeloofd wordende premiën
te verhoogen, zoodanig dat men kan verwachten, dat daardoor constante rassen worden verkregen?
Is, met het oogophet hoogebedrag der premiën, benoodigd tot het
verkrijgen van constante rassen, een belasting op paarden wenschelijk?
18*4-1; B VII 1 ©
Op welke wijze kan de totstandkoming van den geprojecteerden
stoombootdienst van Delfzijl op Londen worden bevorderd?
Welke middelen kunnen tot instandhouding van dezen dienst worden aangewend?
Wat kan ten behoeve van de Londensche markt met voordeel worden aangefokt en gekweekt?
18*4-2; Aa I 1
Welke uitkomsten hebben de reeds met het draineeren genomen
proeven opgeleverd?
Wat leert de ondervinding ten aanzien van de vrees, dat de steenen of andere draineerbuizen verstoppen en het water niet voortdurend genoegzaam doorlaten en afvoeren en zoo het is gebleken,
dat zulks plaats vindt, welke zijn dan de geschiktste middelen om dit
gebrek te voorkomen en te verhelpen?
Belooft het draineeren ook voor onzen gewestelijken landbouw die
voordeden, welke de Engelsche daarvan geniet?
Mag hier, door de aanwezigheid in het land van goten en slinken,
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het draineeren wel zoo nuttig geacht worden als in Engeland, waar
die niet gevonden worden, of zou men deze, bij drainage, ook hier
kunnen ontberen?
Moet voor het draineeren volstrekt van zoogenaamde draineerbuizengebruik gemaakt worden ofkan daartoe ook turf gebezigd worden?
Welke van beide methoden is, met het oog op den duur en het onderhoud, te verkiezen?
Hoe groot zijn de kosten vandraineeren met buizen enhoegroot van
die met turf, op dezelfde wijze en in gelijke hoegrootheid toegepast?
Welken invloed oefent de accijns op turf uit op de kosten?
18^4-3; B IV 4 ( 1 ) 0
Is het wenschelijk, dat vanwege het Genootschap in de omgeving
van Onderdendam proeven worden genomen met de aanwending van
ier op grasland, teneinde te onderzoeken in welken staat, op welke
wijze en in welken tijd van dat middel het voordeeligst kan worden
gebruik gemaakt?
I8H-I;BIVJ(I)

Sinds de keuring van springstieren door en vanwege ons Genootschap plaats heeft, zijn alleen tweejarige stieren ter mededinging toegelaten. Die regel werd voorgeschreven door de wetenschap, doch
bestreden door de practijk. De landbouwer bedient zich bij voorkeur,
zoo het schijnt, van eenjarige of enter stieren. De uitsluiting van deze
bij de keuringveroorzaakte, dathet aantal, dat daarwordt aangeboden,
uiterst gering is in verhouding tot het aantal, dat in ons gewest wordt
aangekweekt, terwijl de keuring zelve daardoor niet dat algemeen nut
doet, hetwelk men verlangt en beoogt.
Vele zijn dan ook de daarover ingekomen klachten en menigvuldig
de aanvragen, om, hetzij door een afzonderlijk uit te loven premie,
hetzij in concurrentie met de tweejarige stieren, ook de enter stieren
toe te laten. De sinds twee jaren genomen proef heeft bewezen, dat
het getal stieren, ter keuring aangeboden, is toegenomen.
Het Bestuur echter, aarzelende daartoe definitievelijk te besluiten, vraagt nu het gevoelen der afdeelingen omtrent :
a. hetgeen de ondervinding, zoo in den omtrek der afdeeling als
elders, zoo binnen als buiten ons vaderland, geleerd heeft ten opzichte van de gevolgen van den meerderen of minderen ouderdom
van den springstier op de deugdelijkheid van het ras der runderen;
b. den regel, die men van oordeel is, dat voor het vervolg bij de
keuring van springstieren behoort gevolgd te worden.
l8££-2; A b l 4
In de laatste 20 jaren is de prijs der hop, onmisbaar tot het ver263
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vaardigen van goed en deugdzaam bier, zoodanig gestegen, dat die
per kg van 20 cents tot twee, drie gulden, ja drie gulden ço cents is
geklommen. Daardoor wordt een aanzienlijk kapitaal jaarlijks uit dit
gewest niet alleen in andere gedeelten van het vaderland overgebracht,
maar tot buiten deszelfs grenzen in den vreemde verplaatst.
Dit een en ander geeft aanleiding te vragen:
a. Welke zijn de oorzaken van de prijsverhooging der hop?
b. Is het aan te nemen, dat de tegenwoordige hooge prijs op eene
hoogte zal blijven, welke de teelt van dit gewas voldoende zal beloonen?
c. Is ons gewest overal geschikt tot die teelt, zoo neen, waar bij
uitnemendheid?
d. Bestaat de hopcultuur dââr, waar ze met gunstig gevolg zoude
kunnen worden beproefd, zoo neen, wat moet er gedaan worden, om
die teelt daar aan te moedigen?
e. Wat moet men opvolgen, om die teelt op een eenvoudige en onkostbare wijze te beoefenen, met uitzicht op voordeelige uitkomsten?
18^-3; BX
Daar de ondervinding geleerd heeft, dat het gebruik maken van
nieuwe en verbeterde werktuigen voor den akkerbouw, zelfs bij erkentenis van derzelver deugdelijkheid, minderen voortgang en navolging ondervindt, dan men met grond had mogen verwachten, zoo
vraagt men, of dat niet hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het algemeen ongerief, hetgeen door de overbrenging op reis beschadigd is,
of door het gebruik defect raakt, niet te kunnen herstellen, waardoor
niet zelden een op zichzelf gering defect het geheele werktuig onbruikbaar maakt. Dit kwaad wordt hoofdzakelijk geweten aan de onvoldoende kennis van onze kleine ambachtslieden.
De kuipers, smeden, stelmakers en dergelijken, hebben in den regel
geen andere kennis van de grondstof, die zij bearbeiden, of van de
wijze, waarop zij arbeiden, dan die door oefening en gewoonte is verkregen ; alles gaat buiten het hoofd om en wordt door ervaring alleen
bestuurd.
Dit gebrek te verhelpen zoude voor die klasse van nijverheid even
belangrijk zijn als voor den landman, en daarom wordt gevraagd:
a. Welke de toestand is der wetenschappelijke ontwikkeling, waarop in verhouding tot de behoefte, de kleine ambachtslieden binnen
iederen omtrek geacht moeten worden te staan;
h. Indien die ontwikkeling voldoende is, wat dan kan en behoort
te geschieden, teneinde te voorkomen, dat ze achteruit ga; indien ze
onvoldoende is, wat dan door de afdeelingen afzonderlijk of tezamen,
met of zonder ondersteuning, kan en moet gedaan worden, om duurzaam hierin verbetering te brengen.
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1 8 ^ - 4 ; Aa III 2
Bij tuinlieden is het een algemeen gevolgd wordend gebruik, de
groote of waalsche boonen te toppen, bij de ontwikkeling van den
tweeden bloei. Naarhungevoelen geschiedt dit om devruchtzetting te
bevorderen en de vrucht zelve tot grootere volkomenheid te brengen.
Gevraagd wordt nu:
a. Of die handelwijze als goed en op wetenschappelijke gronden
steunende, mag worden aangenomen?
b. Of het aan te raden zij, die gewoonte in practijk te brengen,
ook bij de teelt van voer- of paarden-, duiven- en waalsche boonen
op den akker, en zoo ja, wanneer en op welke wijze het dan geschieden moet?
1 8 ^ - 5 ; BIX
Het lot van den daglooner te verbeteren, behoort voorzeker meer
tot de taak van andere instellingen, dan tot die van ons Genootschap ;
echter kan het niet onverschillig zijn aan hen, wier werkkring aan
dien stand is verbonden, van wier loon hij bestaan moet en door wier
bijdragen, ingeval van nood en gebrek, hij moet worden ondersteund.
Het geven op zich zelve is schadelijk voor hem, die de gave ontvangt.
Het werk billijk te beloonen, in overeenstemming met den prijs der
levensbehoeften, is een eerste plicht, en zonder werken niet te geven
dan bij uitzondering, een tweede. In een gedeelte van den winter, in
het voor- en najaar, iser voor velen echter geenwerk, entoch moeten
zij en de hunnen in dien tijd leven, en daar nu diezelfde daglooners
veelal in den zomer, vooral in den oogsttijd, meer geld verdienen dan
zij en de hunnen dan benoodigd zijn, en zij niet sparen kunnen of willen, zoo wordt gevraagd, of er in het belang van werkverschaffing en
arbeid beide, geene middelen te beramen zijn, die algemeen beter
werken dan de spaarkassen, hulpbanken en soortgelijke instellingen?
Of niet de landbouwers inzonderheid zich met goed gevolg zouden
kunnen vereenigen, bepalen en uitvoeren, om in den zomer of oogsttijd, wanneer de arbeiders boven hunne behoeften verdienen, in redelijken zin een gedeelte van het dagloon in te houden tot aan den winter, en het aldus ingehoudene bij termijnen gedurende de 1o of 1 2
strengste weken weder uit te betalen, om alzoo armoede te voorkomen en spaarzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen.
Indien men van gevoelen is, dat iets dergelijks onuitvoerbaar of onraadzaam zij, wordt opgave der redenen gevraagd; indien men van
oordeel is, dat het uitvoerbaar en nuttig wezen zoude, opgave der
wijze en der middelen van uitvoering.
18^6-1 ; Aa I 1
Het droogleggen van het veld is zeker het eerste en het noodzake2GS
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lijkste werk, dat moet plaats hebben om van den akker vele en schoone
vruchten te kunnen verkrijgen.
Wellicht is er geen gewest in ons vaderland, mogelijk geen plek
lands in Europa, alwaar de indeeling van de landerijen het droogleggen van den akker door steenen buizen, draineeren, minder kostbaar maakt dan in dit gewest. Immers de hoofdindeeling van het veld
heeft hier plaats door slooten, die voldoende diepte en wijdte hebben
voor afvoer van het water, die de landen indeelen in hoogstens vijf
bunders en alzoo kunnen strekken voor waterafleiding, waarin men
elders door het leggen van groote steenen buizen moet voorzien.
Bij dezen gunstigen toestand wordt hier echter minder werk gemaakt van het draineeren dan b.v. in Engeland, België en sommige
streken van Frankrijk en Duitschland.
Gevraagd wordt nu, welke de oorzaken zijn, waarom hier het droogleggen van het veld, door steenen buizen, minder uitbreiding erlangt
dan wel elders.
Tevens wordt opgave gevraagd van het aantal bunders land, in
iedere afdeeling gedraineerd, met vermelding van de personen, door
welke het ondernomen is, de diepte, afstand en richting, langs of
dwars de akkers, waarop de buizen gelegd zijn, en eindelijk opgave
der daaraan bestede kosten, per bunder berekend, benevens een beredeneerd verslag van de verkregen uitkomsten en opgave van de
werktuigen, die tot de waterpassing gebruikt zijn.
18^6-2; B IV 3
Wat is bij de afdeelingen bekend nopens de veranderingen, die gedurende de laatst verloopen honderd jaren zoowel in het huiselijke
leven als in het bedrijf van den landman zijn voorgevallen en opmerking verdienen.
18^6-3; B VI 1
Welke fabrieken, die landbouwproducten tot grondstof behoeven,
zullen, met uitzicht op voordeel, nog in ons gewest kunnen worden
opgericht?
18^6-4; BIV 3
Bij het algemeen streven om de nijverheid te beoefenen en uit te
breiden, heeft men zich steeds beijverd om de werktuigen, die tot
de uitoefening van verschillende takken van nijverheid gebruikt worden, te verbeteren, of door meer doelmatige dan tot dusver in gebruik waren, te doen vervangen en als middelen daartoe de tentoonstellingen gebezigd.
Hoewel dit middel zijn groot nut heeft, leert toch de ondervinding, dat het niet zoodanig werkt als wenschelijk is; dat het wel
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geschikt is om op veranderingen en somtijds op verbeteringen de
algemeene aandacht te vestigen, doch ongeschikt is bevonden om die
grondige verzekering te geven, dat het veranderde of verbeterde bij
het gebruik wezenlijk doelmatig bevonden en daarom aan te bevelen
is, om algemeen te worden ingevoerd.
Het is op grond daarvan, dat de afdeelingen worden uitgenoodigd,
om omstandig mede te deelen, welke werktuigen, zoo tot de uitoefening van den landbouw als van andere takken van nijverheid, in haren
omtrek in gebruik, in de laatste jaren verbeteringen en veranderingen
hebben ondergaan, waarin deze bestaan en welke uitkomsten dezelve
in het gebruik hebben opgeleverd, — teneinde door een zoodanige
nauwkeurige beschrijving en verdere opgave van alles, wat de aangebrachte verbeteringen in een helder daglicht zal stellen, eene algemeene invoeringmet meerder uitzichtopwelslagen, doelmatiger te bevorderendantotdusverredoor tentoonstellingalleenheeft plaatsgehad.
i8£6-£; Aa VI i (i)
Bij de verbetering onzer landbouwwerktuigen, waarmede men hier
en ook elders werkzaam is, blijft nog veel ter volmaking over, zoodat
het niet dan doelmatig mag worden geacht, de aandacht daarop steeds
te bepalen.
Gevraagd wordt daarom :welke gebreken merkt men bij onze landbouwwerktuigen in het algemeen op? Welke verbeteringen verlangt
men in sommige en welke werktuigen verlangt men door andere vervangen te zien?
I8£7-I;BIV

3

Daar het draineeren reeds door verschillende personen en in onderscheidene gedeelten van dit gewest ondernomen is geworden en jaarlijks meer uitbreiding erlangt, zoo acht het Genootschap het van belang, dat men van tijd tot tijd bekend worde gemaakt met den voortgang en de uitkomsten hiervan, en verzoekt het dientengevolge de
afdeelingen jaarlijks wel te willen opgeven, wat en door wie er in
dezen, binnen haar kring, verricht is geworden.
i8$7-2;Cm$(i)0
Daar de dekhengsten nu reeds meer dan een halve eeuw in dit gewest aan eene keuring onderworpen zijn geweest, en men gedurende
dien tijd ook premiën aan houders der schoonste en beste hengsten
en merriën heeft uitgereikt, zoo verlangt het bestuur het gevoelen
der afdeelingen te kennen nopens de vraag: of geacht mag worden,
dat die maatregelen, hetzij ter instandhouding, hetzij ter veredeling
van ons paardenras, gunstig gewerkt hebben, en zoo ja, waaruit die
gunstige werking dan gebleken is?
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1857-3; Aa V 1
Aangezien de paardenfokkerij, of liever de veredeling van het paard
door voortteling, gelijk overal in ons vaderland zoo ook in deze provincie, nog steeds zeer veel te wenschen overlaat en de voorschriften
der wetenschap daarbij schier geheel over het hoofd worden gezien,
zoo verlangt het bestuur, dat men beknopt opgeve, welke regels men
te volgen hebbe, indien men werkelijk veredeling van ons paardenras
wil bewerken, en wat men vooral op het oog moet houden teneinde
een constant ras te erlangen.
1857-4; B IV 2 (2)
Wat zijn de redenen, dat de landhuishoudkundige geschriften, die
in de laatste jaren nog al in vrij aanzienlijk getal uitgekomen en verspreid zijn geworden, in den regel bij den practischen landbouwer
eene ongunstige ontvangst en beoordeeling zijn ten deel gevallen en
dat het daarin voorgeslagene geen meerdere beproeving en navolging vindt?
i*S7-S; A a l 3

Welke regels heeft men bij verschillende grondsoorten op te volgen ten aanzien van het ploegen van den akker?
Wanneer, tot welke diepte en hoe dikwijls moet het land geploegd
worden om er het meeste voordeel van te kunnen verwachten, en
welke wijzigingen wordt daarin door de gewassen, die men wil telen,
door den ondergrond en door de weersgesteldheid gevorderd?
1857-6 ; BIX
Werkverschaffing, verleening van onderstand en ander hulpbetoon
is in de laatste jaren schier mode geworden, althans is men daarin
veel meer werkzaam geweest dan vroeger, zoodat op dit oogenblik
verschillende maatschappijen, genootschappen of kleinere vereenigingen zich als om strijd daarmede onledig houden.
Het bestuur, de goede en menschlievende bedoelingen van zoodanige pogingen in het minst niet betwijfelende, maar op prijs stellende,
meent echter dat men in dezen licht te veel doet en daardoor, tegen
de bedoeling, kwaad kan stichten, aangezien het licht zal gebeuren,
dat zij, die het voorwerp dezer menschlievende pogingen zijn, daarbij zich niet zullen inspannen, hunne krachten niet zullen ontwikkelen, hunne zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde verliezen en
geheel lijdelijk en hoe langer zoo meer hulpbehoevend en hulpbegeerig zullen worden.
Het is daarom, dat het bestuur het oordeel der afdeelingen wenscht
te vernemen, hoe ver men, zonder in de gevolgen kwaad te stichten
en datgene in het leven te roepen wat men wenscht te voorkomen of
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18^7-6-18^8-2
tegen te gaan, in dezen zal kunnen gaan en waarop men, bij werkverschaffing, bij het verleenen van onderstand of ander hulpbetoon,
vooral te letten hebbe, indien men werkelijk wil bereiken, hetgeen
men zich daarbij voorstelt.
A b l £ (3)
In het westelijk deel van het Waterschap Hunsingo treft men een
vrij groote menigte duiventillen aan, terwijl die in het midden en
in het oostelijk gedeelte meer tot de zeldzaamheden behooren. Bij
het gelijksoortige van den grond, bij een nagenoeg gelijke wijze van
behandeling en bebouwing van den akker èn in het Westen èn in
het Oosten van dit Waterschap, moet het verschil in dezen wel onder
de aandacht vallen en het denkbeeld doen geboren worden, dat dit
niet aan toevallige omstandigheden moet worden toegeschreven, maar
dat daarvoor wellicht andere redenen zullen bestaan.
Het bestuur vraagt daarom:
i . Vanwaar het verschil, dat er in dezen bestaat?
2. Welke zijn de voordeden, die de duiventillen voor den landbouw opleveren en welke de nadeelen?
3. Zijn de laatste grooter dan de eerste en wordt het daardoor
raadzaam de duiven, bekend onder den naam van veldvliegers, die
men op zoodanige tillen houdt, uit te roeien, of verdienen zij, om
de voordeden, die zij boven de nadeelen aanbrengen, meer algemeen
aanrefokt te worden?
I8$8-I;

18^8-2; Aa I 2
Aangezien door den aanleg van nieuwe en het verbreeden en verdiepen der bestaande kanalen binnen het Waterschap Hunsingo, er
reeds een veel grootere hoeveelheid uitgespitte aarde op en langs de
wallen dier kanalen is verkregen dan door den landgebruiker in één
seizoen weggevoerd en doelmatig en met voordeel op het aangrenzende land aangewend kan worden, en het te voorzien is, dat bij uitvoering der nog geprojecteerde gravingen het aantal zoodanige aardwallen, zoo in dit waterschap als bij den verderen aanleg en verbetering der kanalen ook in andere gedeelten van dit gewest, zeer
zal toenemen, tengevolge van welk een en ander er een groote oppervlakte gronds ongebruikt en ongebouwd zal blijven liggen, zoo verlangt het bestuur duidelijk aangewezen te zien:
1. tot welk einde de aarde, uit gegraven kanalen afkomstig, naar
deszelfs verschillende geaardheid, bij wegvoering, met het meeste
voordeel kan worden aangewend;
2. op welke wijze die aardwallen, zonder verplaatsing, met de
minste kosten, tot het meeste voordeel gebruikt kunnen worden?
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1858-3-1859-S
1858-3; A a l 2
In welke streken van dit gewest kan men met voordeel van de slijkbemesting gebruik maken? Hoe moet men daarbij te werk gaan? Op
welke gronden, bij welke gewassen en in welke hoeveelheid levert
het slijk, als meststof, de meeste voordeden op? In welke verhouding staat het voordeel eener bemesting met slijk tot die met stalmest
en hoe lang kan men den duur van elk derzelve op verschillende gronden waarnemen?
1858-4; Ab I 3
Hoe moet de verhouding tusschen bouw- en groenland op een boerderij van gegeven grootte zijn, om de grootste opbrengst, de meeste
voordeden, ook op den duur, te erlangen en welke wijziging wordt
hierin gebracht door grondgesteldheid en andere locale omstandigheden?
1858-5; A b l 4
Welke soort van wortelgewassen is, ter vervanging van hooi als
veevoeder, in dit gewest het meest aan te raden en welke is de voordeeligste wijze om hetzelve te verbouwen?
1859-1 ; Aa II 7 ©
Op welk tijdstip van groei moeten gras en klaver gesneden worden,
om daarvan veel en voedzaam hooi te winnen, en welke is de beste
wijze om beide tot droog en duurzaam hooi te verzamelen, zonder
verlies vandeszelfs voedingswaarde?
1859-2; A a l 4 (3)©
Welke voordeden levert de klaverteelt, behalve haar opbrengst,
in de vruchtopvolging?
1859-3; Aa II 7
Tot welken graad van ontwikkeling moet de korrel gevorderd zijn
om olie-, graan- en peulgewassen te mogen snijden?
1859-4; Aa II 4
Welke zijn de redenen, dat in dit gewest koolzaad en boonen algemeen op rijen worden geteeld en daarentegen die wijze van cultuur
bij granen zeer weinig wordt toegepast?
1859-5; Aa IV 1 ©
Is het aan te bevelen, aan het rundvee uitsluitend mangelwortelen
met stroo te voederen, of is het beter en voordeeliger bij mangelwortelen eenig graan, boonen, lijn- of raapkoeken enz. te geven?
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I8£9-£-I862-3

Zoo ja, wat is dan het meest aan te bevelen en welke is de verhouding, waarin het moet worden toegediend?
i860 1 )
1861-1; B X©
Welke zijn de oorzaken van de mindere ontwikkeling, zoowel in
theoretischen als practischen zin van de handwerksnijverheid, vooral
ten plattelande, en welke middelen zouden het doelmatigst kunnen
worden aangewend om die nijverheid op te wekken en meer en meer
te ontwikkelen?
1861-2; Aa I 1 (1)
Wat zijn de resultaten in dit gewest van het droogleggen van den
grond door steenen buizen, welke is de beste uitvoering en wat belemmering staat eene algemeene toepassing in den weg?
1862-1; BIV 3
Waarin mag geacht worden het nut eener landbouwstatistiek te bestaan, om welke redenen wordt zulks over het algemeen nog te weinig ingezien en door welke middelen zal men meer belangstelling
voor deze zaak, vooral ook bij de landbouwers, kunnen opwekken?
1862-2; Aa II 4
De rijenteelt is in de provincie Groningen algemeen bij de hauwen peulvruchten; in de Veenkoloniën ook bij de granen, en op de
zand- en zavelgronden neemt deze sterk toe, niet echter op de Heigronden, dan bij uitzondering.
Zou het evenwel ook op deze gronden niet wenschelijk zijn, of bestaan er te groote bezwaren tegen het invoeren hiervan; zoo ja,
welke?
Zoo neen, op welke wijze en door welke middelen zou men een
geregelde rijenteelt der granen ook op de kleigronden uitvoerbaar
achten?
1862-3; A a l 4 (1)
Sommige landbouwers zijn van meening, dat van den mest, die langen tijd gestrooid op het veld blijft liggen, door verlies van ammonia
enz., een belangrijk deel zijner kracht nutteloos verloren gaat, terwijl
er ook zijn, die in plaats van dien dadelijk onder te ploegen, eerstgenoemde handelwijze voordeelig achten.
*) In dit jaar werden geen vraagpunten in behandeling gegeven.
(Zie hiervóór bl. 8).
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1862-3-1864-2
Heeft men beide handelwijzen vergelijkenderwijze beproefd en met
welke uitkomsten?
Wat leeren ons de wetenschappelijke onderzoekingen en practische
ervaringen deswege in den jongsten tijd?
1863-1 ; Ab I 3
In sommige streken van onze provincie zijn in de laatste jaren
vele oude graslanden omgeploegd en in bouwland herschapen. Inzonderheid is dit het geval in de noordelijke streken, waar men thans
weinig graslanden meer aantreft. Dit is natuurlijk geschied met het
oog op voordeel, maar, indien men let op het belang van onzen veestapel, in verband met het wisselvallige van den klaverbouw en van
meer andere voedergewassen, is er dan ook te veel omgeploegd of
zijn er in de plaats van het omgeploegde grasland te weinig kunstweiden aangelegd?
1863-2; Aa VI 1 (2)
Welke soort van zaaimachines voor granen worden in deze provincie gebruikt?
Welke zijn de doelmatigste zaaimachines?
Op welke gronden kunnen zaaimachines met goed gevolg worden
aangewend en welke zijn de verkregen uitkomsten?
1863-3; BIV i
Uit de rapporten over vraagpunt 1861-1, betrekkelijk de mindere
ontwikkeling der handwerksnijverheid, vooral ten plattelande, blijkt,
dat men in de afdeelingen algemeen van oordeel is, dat een meer
nauwgezet en trouwer gebruik maken van het lager onderwijs een
der middelen kon zijn, waardoor eene betere opvoeding verkregen
en de handwerksnijverheid op het platteland verbeterd zoude worden.
Het bestuur wenscht nu wel te weten, welke middelen in het algemeen of door het Genootschap in het bijzonder, zouden kunnen worden aangewend om het geregeld schoolgaan der kinderen op de lagere
school te bevorderen?
1864-1 ; Aa II 7 0
Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht bij het dorsenen
van koolzaad?
1864-2; B V 1
Welke zijn de meest doelmatige middelen om bij het afleveren van
granen, verkocht aan de markt te Groningen, de invoering van het
wegen op de groote schaal te Bevorderen?
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1864-3-1866-2
1864-3; B VII2
Welken invloed en waardoor zullen de spoorwegen dien kunnen
uitoefenen op den land- en tuinbouw in deze provincie?
1864-4; Aa II 3
Welke zijn de doelmatigste middelen, om, hetzij door grondverbetering, of door zaadveredeling, de opbrengst der landbouwproducten
te vermeerderen?
1864-5; B VI 4 ©
Zijn de steenbakkerijen in deze provincie op de hoogte van de verbeteringen, die elders in deze fabrieken zijn aangebracht?
Zoo niet, welke zijn die verbeteringen en kunnen die ook hier niet
in toepassing worden gebracht?
1864-6; Aa V 2
Welke zijn de resultaten met het kruisen van ons rundvee met het
Engelsche Durham-ras?
1865-1 ; Aa I 1 (1)
Heeft men ook kunnen opmerken, dat de gewassen op gedraineerd
land minder hebben te lijden van langdurige droogte dan op ongedraineerd land en zoo ja, hoe verklaart men dat?
1865-2 ; Aa I 3
Onder welke voorwaarden en voor welke grondsoorten moet het
diepploegen en nog dieper bewerken van den grond nuttig worden beschouwd?
1865-3; B X
Aangezien het vervaardigen van landbouwwerktuigen in Nederland
veel te wenschen overlaat, zoo wordt gevraagd : op welke wijze kan
daarin eenige verbetering teweeg worden gebracht?
1866-1; BIX
Daar een groot gedeelte van het jaar een deel van den arbeidenden
stand, ook in de landelijke gemeenten dezer provincie, te veel ledigen tijd heeft en dientengevolge mindere welvaart geniet, wordt
gevraagd, welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om
daarin verbetering tot stand te brengen, in het belang van den landbouw in het algemeen en van den arbeidenden stand in het bijzonder?
1866-2; Aa IV 1
Welke is de beste en voordeeligste wijze van voederen en stallen
van het rundvee gedurende den winter, zoowel uit het oogpunt van
vetmesten als aanfokken?
18
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1866-3-1868-3
1866-3; A a I V 2
Met het oog op de thans heerschende veeziekte (runderpest) wordt
gevraagd:
1. Hoe moeten de stallen ingericht zijn?
2. Welke is de beste wijze van voederen en verplegen?
3. Welke middelen kunnen de landbouwers ieder voor zichzelf
aanwenden om de besmetting te vermijden?
1867-1; Aa VI 1 (2)
Daar den laatsten tijd in deze provincie vele zaaiwerktuigen zijn
vervaardigd, met meerdere of mindere wijzigingen naar Engelsche
modellen, zoo wordt gevraagd: wat leert de ondervinding omtrent
de doelmatige werking van deze werktuigen in vergelijking met die
uit het buitenland ingevoerd?
1867-2; B VI (1)
In de onderscheiden gedeelten dezer provincie liggen vele gronden, bijzonder geschikt de grondstoffen te leveren voor verschillende
soorten van fabrieken (beetwortelsuikerfabrieken enz.) ; voor andere
zijn de grondstoffen hier in overvloed aanwezig (fabrieken voor machinale vlasbewerking, het vervaardigen van stroopapier, meel, enz.);
is het nu ook wenschelijk en uitvoerbaar, dat men zich in deze provincie meer toelegge op de fabriekmatige bewerking dezer grondstoffen?
1867-3; Ab II 3 (1)
In het buitenland wordt het gebruik van stoom als beweegkracht
voor landbouwwerktuigen meer en meer algemeen.
Welke zijn de oorzaken, dat zulks in deze provincie nog niet in
practijk wordt gebracht?
1868-1 ; Ab II 2 (1)
Daar het verbouwen van vlas en dederzaad in deze provincie sterk
toeneemt, wordt gevraagd: welke uitkomsten geven deze vruchten
in ons bouwstelsel tegenover het koolzaad?
1868-2; B VI 2
Met het oog op de geldelijke uitkomsten, door enkele kaasmakers
bekend gemaakt, wordt gevraagd of het niet voordeelig zoude zijn,
dat men zich ook in deze provincie meer toelegge op de kaasbereiding
voor den handel?
1868-3; B VII 2O
Is bij de regeling der spoorwegdiensten in deze provincie genoegzaam acht gegeven op de behoeften en belangen van den landbouw?
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1869-1—1871-I
1869-1 : Aa VI 1 (2)
Wat zijn de redenen, dat het gebruik van zaaiwerktuigen in de
provincie Groningen nog niet meer algemeen wordt en welke zijn
van de hier in gebruik zijnde zaai- en schoffelwerktuigen de doelmatigste?
1869-2; B VI 3
Bij de uitbreiding van den vlasbouw in ons gewest is het te bejammeren, dat van alle zijden wordt geklaagd over slecht water om te
roten.
Heeft de ondervinding ook reeds middelen aan de hand gedaan om
dat gebrek te verminderen, of welke wijze van roten is in de gegeven
omstandigheden de beste?
1869-3; A b II 1
De ondervinding leert, dat bij de toenemende graanproductie en
het verminderen van den koolzaadbouw in deze provincie, de schuren
bij ruime oogsten in het algemeen daarvoor niet groot genoeg zijn.
Gevraagd wordt nu op welke wijze hierin het best kan worden
voorzien, óf door het vergrooten der schuren, óf door het daarstellen
van inrichtingen als b.v. hooibergen, of door het invoeren van stoom
bij het dorschen om de snelheid van het afdorschen te bevorderen,
óf op welke andere wijze?
1870-1; Ab II 3 (3)
Wat is voor den landbouwer voordeeliger, het graan zwaar of minder zwaar geschoond naar de Groninger markt te doen brengen?
Wordt daarop in den regel voldoende acht gegeven in verband met
het tarief voor korten en geven?
1870-2; Aa III 1
Wat is de oorzaak, dat het natuurgewicht en dekwaliteit van dikke
haver, voornamelijk in het Oldambt, niet meer zoo goed is als in
vroegere jaren?
1870-3; Ab II 2 (4)
Wat is voordeeliger, het vee voor de mestwinning en zuivelbereiding benoodigd, zelf op te fokken of aan te koopen?
1871-1; Aa I 2
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent den invloed, op den
toestand der landerijen, van overstrooming met zout water?
Wat zijn de redenen van dien invloed en wat kan gedaan worden
om de gevolgen daarvan in den kortst mogelijken tijd te overwinnen?
27S

I871-2—I873-I
1871-2; B VI 2
Is het mogelijk en wenschelijk, dat in deze provincie kaasfabrieken
worden opgericht, zooals ze buitenlands op groote schaal en ook in
ons land reeds hier en daar bestaan?
1871-3; Aa V 1
Welke zijn de gebreken, waaraan de paardenfokkerij in deze provincie lijdt en door welke middelen is daarin verbetering aan te
brengen?
1872-1 ; Ab I 2
Van welken invloed is de verhoogde waarde van het stroo op den
landbouw in deze provincie?
Geeft het ook aanleiding tot roofbouw en welke maatregelen moet
dan iedere landbouwer voor zich daartegen nemen?
1872-2; BIX
Wat kan er gedaan worden, om het arbeidsvolk in deze provincie
de gelegenheid te verschaffen, den ledigen tijd, voornamelijk in den
winter, tot zijn voordeel te gebruiken?
Bestaan daarvoor grondstoffen in dit gewest of kunnen die met
weinig kosten worden aangekweekt of aangeschaft?
Is het wenschelijk, dat er maatregelen worden genomen, om de
arbeidende klasse behulpzaam te zijn tot het verkrijgen van eigen
woningen en eenig grondbezit?
1872-3; Aa III 6
De steeds toenemende waarde van het vee zal aanleiding geven tot
vermeerdering van den veestapel. De klacht over mislukking van
roode klaver komt meer en meer voor, zoodat ditgewas onvoldoende
zekerheid geeft voor zomerstalvoedering. Bouwland tot vaste weide
neer te leggen kost dikwijls eene te groote opoffering. Het is daarom
aan te nemen, dat bij vermeerdering van den veestapel de landbouwer zijn toevlucht zal nemen tot kunstweiden en daarmede den eigenlijken wisselbouw zal invoeren.
Gevraagd wordt daarom, welke kunstweiden zijn, voor de verschillende grondsoorten, in dit opzicht aan te bevelen, hoe ze aan te
leggen en bij welke vruchtopvolging, ten einde er èn als weide èn
voor den wisselbouw de meeste voordeden van te oogsten?
1873-1 ; Aa I 1 (2)
Voor een dertigtal jaren was het den landbouwer op sommige
plaatsen nog vrij onverschillig, of het bouwland eene bij uitstek droge
ligging had, dan wel of het iets minder droog lag, mits het maar geregeld boven water bleef.
276

1873-1-1874-3
Thans is dat zeer veranderd en weet iedere landbouwer, dat een
lage waterstand droog land geeft en droog land eene eerste behoefte
is voor den akkerbouw.
Ten opzichte van gras- en weideland schijnt die overtuiging minder
algemeen gevestigd.
Zou evenwel, om krachtig, voedzaam gras of hooi te verkrijgen,
ook niet een lage waterstand, dat is droog land, even noodzakelijk
zijn voor weideland en zoo ja, om welke redenen?
1873-2; C V 1
Is de invoering van eene belasting op het inkomen, hetzij rijks,
provinciaal of wel beide, met betrekking tot de belangen van den
landbouw in het algemeen, wenschelijk en zoo ja, mag de invoering
alleen dan plaats hebben, wanneer deze gepaard gaat met gelijktijdige
afschaffing of vermindering van thans van den landbouw of het grondbezit geheven wordende belastingen of ook zonder die afschaffing en
welke gronden zijn hier voor en tegen aan te voeren?
1873-3; BH
Het is te voorzien, dat ook bij onzen landbouw stoomkracht van
lieverlede meer zal worden toegepast.
Een doelmatige toepassing zal echter vrij zeker eenige voorbereiding eischen.
Het kan daarom wenschelijk worden geacht, dat bij den aanleg
van nieuwe polders daarop worde gelet en wordt gevraagd waarop
de desbetreffende besturen bij den aanleg in het algemeen en de betrokken ingelanden bij de indeeling der gronden in het bijzonder
acht hebben te geven met het oog op de toepassing van stoomkracht,
zoowel voor de bewerking van den grond als bij den oogst?
1874-1 ; Aa III 1
Welke resultaten geeft Probsteier haver in verhouding tot inlandsche dikke ; zomertarwe in verhouding tot winter- en buitenlandsche
graansoorten in het algemeen?
1874-2; B V 2
Is het wenschelijk voor de belangen van landbouw en handel, dat
de Vrijdagmarkt te Groningen, die reeds nu het grootste gedeelte
van het jaar zeer weinig beteekent en indien dit zoo voortgaat, wellicht binnenkort feitelijk zal ophouden te bestaan, worde vervangen
door een anderen dag en welken?
1874-3; A a l 2
De nieuwe Dollartpolders hebben eene kleilaag ter dikte van 1 tot
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i874-3-l876"2
3 en 4 meters, die geheel en al uit dezelfde bestanddeelen is samengesteld. Wanneer nu door aanhoudenden bouw de bouwvoor veel aan
voortbrengend vermogen heeft verloren, dan zoude men met grond
mogen verwachten, dat door het delven van de dieper liggende klei
- en wel zoodanig, dat een nieuwe bouwvoor wordt gevormd — de
bodem zijn oorspronkelijke vruchtbaarheid zoude herkrijgen. Toch
hebben zoodanige proefnemingen tot weinig bevredigende resultaten geleid.
Wat mag hiervan de oorzaak zijn?
1874-4; CII
Is het wenschelijk voor de belangen van den landbouw, dat pogingen aangewend worden bij de Hooge Regeering, om Kamers van
Landbouw te doen instellen?
1875-1 ; Aa II 4
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent de doelmatigste diepte,
waarop het zaaizaad onzer voornaamste cultuurgewassen moet worden
ondergebracht, met inachtneming zooveel mogelijk van soort van
grond, tijd van zaaien en de weersgesteldheid, en welke waren de
gevolgen van meer of minder diep onderbrengen met betrekking tot :
a. den tijdsduur van het opkomen van het zaad;
b. de eerste ontwikkeling der planten;
c. het gevaar van doodvriezen;
d. het uitstoelen, de geheele ontwikkeling der planten en de opbrengst?
1875-2; A a l 4 (1)
Welke is de beste wijze van verzamelen van den stalmest bij winteren zomerstalvoedering:
a. bij ruim gebruik van stroo als strooisel;
b. bij een minimum gebruik van stroo?
1875-3; A a M 6
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent de oorzaken van en de
middelen tegen den brand in het graan en het bederf in het koolzaad?
1876-1; BUI 6 (1)
Wat kan men doen tot verbetering van ons paardenras en in hoeverre kan het Genootschap daartoe medewerken?
1876-2; Aa III 3
Bij den toenemenden verbouw van kanariezaad in deze provincie
wordt gevraagd, welke plaats voegt dit gewas het best in de vruchtwisseling en wat is de beste wijze van dorschen?
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1876-3-1878-2
i876-3;CIIU(3)
Zijn de maatregelen, die tegenwoordig door de Regeering worden
genomen tot beteugeling van de longziekte, voldoende?
Zoo niet, wat dient dan te worden gedaan?
1876-4; C V 2
Is de tegenwoordige wet op de registratie in overeenstemming met
de belangen van de nijverheid en die van den landbouw in het bijzonder?
Zoo neen, wat vermag het Genootschap om haar te doen herzien
en verbeteren?
1877-1 ; C I 2
Heeft met het oog op de verschillende omstandigheden :
1. de steeds meer en meer blijkende onzekerheid van het beklemrecht en de daaruit voortvloeiende procedures ;
2. den toenemenden bloei van den landbouw en de daarmede gepaard gaande cultivatie der gronden, in verband met de belemmering,
die het beklemrecht aan splitsing van den grond in den weg legt;
3. den tegenwoordigen omvang van het credietwezen;
het beklemrecht zijn reden van bestaan niet verloren?
1877-2; C III 3
Wanneer het onderzoek van zaaizaden en kunstmest door het proefstation te Wageningen alleen wordt gedaan vanwege den handel,
geeft dat voldoende waarborgen voor den landbouwer?
1877-3; C V 2
Wat moet, met het oog op het rapport van de commissie van het
Hoofdbestuur over de registratie- en hypotheekrechten en de herziening van het kadaster 1 ), in deze zaak worden gedaan?
1878-1; C III 3
Is het wenschelijk, dat pogingen worden aangewend om in de provincie Groningen de oprichting te verkrijgen van een proefstation
voor den landbouw, en hoe moet dat worden ingericht om aan alle
eischen vanden landbouw te voldoen?
1878-2; Aa II 4
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent de beste wijze van
zaaien, hetzij met de machine of uit de hand, en omtrent de hoeveelheid zaaizaad per hectare?
*) Bedoeld is: de herziening van de belastbare opbrengst van de gebouwde en
ongebouwde eigendommen.
2
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1878-3-1879-4
1878-3; B m 6 (2)
Welke middelen kunnen worden aangewend om den werkkring
der vereeniging „Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek" te helpen
uitbreiden, door de deelneming van de veefokkers onder de Groninger
landbouwers aan die vereeniging te bevorderen?
1878-4; C I 2
Is het noodig, dat er een wet op het beklemrecht worde ingevoerd
en zoo ja, welke bepalingen zouden daarin moeten worden opgenomen om alle bestaande beklemmingen naar evenredigheid harer
meerdere of mindere waarde onder hare bescherming te plaatsen?

B. GENOOTSCHAP VAN NIJVERHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN
sedert 1900:
GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID

1879-1; C V 2
Is het wenschelijk, dat de overgangs- en hypotheekrechten worden
verminderd, ook dan wanneer het aequivalent voor deze vermindering moet worden gevonden in eene verhooging der grondbelasting? *)
1879-2; C V 4
Ishet wenschelijk, dat de tollen op de gemeentelijke en provinciale
kunstwegen worden opgeheven; zoo ja, welke belasting moet dan geheven worden om in het tekort, door die opheffing ontstaande, te
voorzien?
1879-3; C I V
Maakt de invoering der nieuwe tariefwetgeving in Duitschland het
heffen van beschermende rechten in Nederland wenschelijk?
1879-4; B VI 2
Welke zijn de oorzaken van de tegenwoordige lage prijzen van
boter en kaas?
Is verbetering daarin te verwachten?
Is het niet raadzaam, zich in deze provincie meer toe te leggen op
de vervaardiging van eerste kwaliteit van boter, wellicht ook van
kaas?
l
) Dit vraagpunt werd opgegeven om aan de afdeelingen die zich over de daarin
gestelde vraag (bij de behandeling van vraagpunten 1876-4 en 1877-3) nog niet
hadden uitgelaten, gelegenheid te geven dit alsnog te doen.
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I88O-I-I882-2

1880-1; BUI 6 (2)
Is de oprichting van een rundveestamboek in de provincie Groningen naast het Nederlandsen Rundvee-Stamboek wenschelijk?
1880-2; Aa I 4 (2)
Het gebruik van kunstmeststoffen is in de laatste jaren in vele streken dezer provincie toegenomen.
Met het oog hierop wordt gevraagd :welke kunstmeststoffen zijn er
op de verschillende gronden in deze provincie aangewend en welke
resultaten zijn daardoor verkregen?
1880-3; C VII 4
Zou het wenschelijk zijn, de kanten der wegen in deze provincie
met boomen te beplanten?
Zoo ja, welke boomen acht men daarvoor het meest aanbevelenswaardig op klei-, op zand- en op veengronden?
1880-4; Aa III 1
Welke resultaten zijn verkregen bij den verbouw van de in de
laatste jaren ingevoerde variëteiten van graansoorten en peulvruchten
op de verschillende grondsoorten in deze provincie?
1881-1; Ab III
Is het landbouwboekhouden wenschelijk en wat kan er gedaan
worden om het te bevorderen?
1881-2; Aa III 6
Welke is de beste en voordeeligste handelwijze om op de verschillende grondsoorten dezer provincie van bouwland blijvend grasland
te maken?
1881-3; BIV 2 (1)
Wat kan er door het Genootschap gedaan worden om de weerkundige waarnemingen van het Meteorologisch Instituut te Utrecht
meer dienstbaar te maken aan den landbouw?
1882-1; C III 4
Welke zijn de oorzaken van het verschijnsel, dat door de landbouwers uit de Noordelijke provinciën betrekkelijk weinig gebruik wordt
gemaakt van de Rijkslandbouwschool te Wageningen en wat kan er
gedaan worden om deze oorzaken weg te nemen?
1882-2; B I X
Blijkens de al meer en meer toenemende landverhuizing is de toestand der werkende klassen ten plattelande niet gunstig.
Het Hoofdbestuur vraagt, of er middelen zijn om hierin verande281

1882-2-1884-3
ring te brengen, vooral met het oog op de bestaande verhouding tusschen werkgever en werknemer onderling?
1882-3; BH
Welke stoomwerktuigen tot opvoering van water voldoen het best
in deze provincie, zoowel in groote als in kleine polders?
1883-1; C I 4
Is de afschaffing der bod- en verhooggelden bij publieke veilingen
wenschelijk en welke zijn de middelen om daartoe te geraken?
1883-2; B III 2
Is het wenschelijk, dat in de uitgave van de Handelingen verandering wordt gebracht?
Zou een periodieke uitgave in den vorm bijv. van een maandblad
ook wenschelijk zijn?
1883-3; BVII 3
Mag de aanleg van stoomtramwegen langs de bestaande kunstwegen
gerekend worden in het belang van landbouw en nijverheid te zijn?
1883-4; C VII 1
Is het wenschelijk, dat het octrooirecht weder wordt ingevoerd en
zoo ja, door welke middelen kan men daartoe geraken?
1884-1; Ab I 4
Is het uitvoerbaar en rentegevend, in deze provincie tuinbouw en
ooftteelt in het groot te drijven en welke planten komen dan in de
eerste plaats in aanmerking?
Kan het Genootschap ook medewerken om de producenten met
solide afnemers in connectie te brengen?
1884-2; B VI 2
Hebben fabrieken voor de bereiding van zuivelproducten in deze
provincie een toekomst?
Zoo ja, kan het Genootschap iets doen om het oprichten daarvan
te bevorderen?
1884-3; B VIII
Heeft het reden van bestaan, dat sommige assurantiemaatschappijen het gebruik van stoomdorschmachines in de bij haar verzekerde
perceelen verbieden?
Is het brandgevaar bij het gebruik van dergelijke machines van dien
aard, dat verbodsbepalingen noodig zijn; zoo neen, zou dan eene uitspraak van het Genootschap daarop niet een gunstigen invloed kunnen hebben?
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I88J-I-I886-4

188^-1 ; C I V
Men spreekt tegenwoordig over de invoering van beschermende
rechten.
Is deze invoering voor Nederland wenschelijk of niet?
1885-2; B VIII
Zijn onderlinge veeverzekeringsfondsen voor den landbouwer nuttig?
Zoo ja, wat kan men dan doen om het in het leven roepen er van te
bevorderen?
1885-3; BUI 2
Wat kan er gedaan worden om het ledental van het Genootschap
te doen toenemen?
1886-1; C V 3
Drukt ons tegenwoordig belastingstelsel de nationale welvaart en
de ontwikkeling van landbouw en nijverheid zoodanig, dat bij de Regeering moet worden aangedrongen op een betere regeling der belastingen?
Moet in dat geval worden aangedrongen op de invoering eener belasting op het inkomen in het algemeen en in dit laatste geval op afschaffing der grondbelasting?
1886-2; C l 1

Is, met het oog op het maatschappelijk belang, het invoeren eener
progressieve grondbelasting wenschelijk en zoo ja, op welke wijze kan
de invoering daarvan bevorderd worden?
1886-3; Ab ! 4
Kunnen ook, met het oog op de lage prijzen der meest geteelde
granen en zaden, andere tot nu toe weinig of niet bekende cultuurgewassen in de vruchtwisseling worden opgenomen, die meer kans op
voordeel geven?
Zoo ja, welke en hoe is de cultuur dezer gewassen?
1886-4; B I V 4 (2)
Sedert eenige jaren worden in deze provincie vergelijkende proeven genomen op het gebied van den akkerbouw.
Zou het, nu op meerdere plaatsen in deze provincie veebascules
zijn geplaatst, ook wenschelijk zijn, vergelijkende proeven te nemen
met het voederen van vee?
Op welke wijze zouden die proeven het best zijn uit te voeren en
welke middelen bestaan er daartoe aan te moedigen?
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I886-£-I888-4

i886-£; Aa I i (i)
Het schijnt, dat op de oudere Dollardpolders het draineeren met
steenen buizen niet voldoet.
Wat kan de reden zijn van dit minder gunstige resultaat en zijn de
uitkomsten op andere gronden nog steeds bevredigend?
1887-1 ; Aa V 3
Welke Engelsche schapenrassen zijn het meest geschikt en voordeelig op de verschillende gronden dezer provincie om het Groninger
ras er mede te kruisen?
1887-2; B X
Door welke middelen en op welke wijze kan de ambachtsnijverheid
in deze provincie bevorderd worden?
1887-3; Ab II 3 (2)
Ishet wenschelijk en op welke wijze uitvoerbaar aan de dienstbaren
van den landbouwer belang te geven bij het welslagen van het bedrijf?
1888-1 ; Aa III 3
Wat heeft de ervaring in deze provincie geleerd omtrent de beste
methode voor den verbouw van kanarie-, karwij- en maanzaad?
Kan men eenigermate vertrouwen, dat bij niet al te aanzienlijke uitbreiding van de teelt dezer zaden, er voldoende vraag naar deze producten zal blijven?
1888-2; A b l £ (3)
Bij de daling van de prijzen der verschillende landbouwproducten
is dit met den prijs der eieren niet in die mate het geval.
Zou het, vooral met het oog op het groot aantal eieren dat jaarlijks
in ons land, Engeland en Duitschland wordt ingevoerd, niet wenschelijk zijn, om de kweeking van hoenders, eenden en ganzen aan te moedigen en te bevorderen, dat zij, evenals in Frankrijk, Italië en Oostenrijk, op rationeele wijze werd ingericht?
Welke rassen zijn daarbij het meest aan te bevelen?
1888-3; B III s
Zou door bemiddeling van het Genootschap in deze provincie niet
meer algemeen dan tot dusver geschiedt, kunnen worden gestreefd
naar veredeling van zaaigranen en zaden?
1888-4; Aa VI 1 (1)
Is het gebleken, dat, vooral tengevolge van de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam, in de laatste jaren nieuwe land284

1888-4-1891-1
bouwwerktuigen zijn ingevoerd en welke voordeden hebben deze
boven de vroeger gebruikte?
1889-1 ; Ab I 4
Wat valt mede te deelen omtrent de teelt der suikerbieten :
a. met betrekking tot de financieele uitkomsten, ook ten opzichte
van de gesloten contracten ;
b. met betrekking tot het bouwstelsel in het algemeen?
1889-2; BUI 3 (1)
Is het wenschelijk, dat, meer dan tot nu toe, de zaaigranen, zaden,
veevoeder- en meststoffen coöperatief worden aangekocht?
Zoo ja, is het daartoe dan wenschelijk, dat de verschillende kleine
coöperatieve vereenigingen worden opgeheven en daarvoor in de
plaats trede ééne provinciale vereeniging?
Is het wenschelijk, dat deze vereeniging zich dan tevens belast met
den verkoop van hier geteelde producten naar elders?
Wat kan het Genootschap doen om dit te bevorderen?
1889-3; Aa 1 V 1
Wat hebben wetenschap en practijkgeleerd omtrent het voederen
van kaf?
1889-4; B IV s (1)
Ishet wenschelijk, dat de Centrale Stierenkeuring wordt afgeschaft ?
1890-1 ; Aa II g
Welke middelen kunnen worden aangewend tot het vernietigen van
akkerpaardestaart (lidrusch, onnijt) en het hoefblad (stinkblad, tabak)?
1890-2; B V 1
Het verkoopen van landbouwproducten en vee op een lateren termijn van levering geeft dikwijls aanleiding tot teleurstelling, miszetting en misbruiken.
Welke middelen staan den landbouwers ten dienste deze nadeelen
en misbruiken op te heffen?
1890-3; Aa II 6
Welke doelmatige middelen zijn aan te wenden ter bestrijding van
de zoogenaamde vreterij, des voorjaars aangericht door de ritnaald en
de emelt (hamel)?
1891-1 ; Aa I 4 (1)
Welke is de beste methode en wat zijn de beste hulpmiddelen voor
het bewaren van stalmest en ier?
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1891-2-1893-2
1891-2; C I i
Welke middelen kunnen worden aangewend voor het behoud van
een eipenerfden boerenstand?
1891-3; B V 1
Is de verkoop van aardappelen naar het meelgehalte wenschelijk en
zooja, op welke wijze kan het best de waarde naar de procenten meelgehalte worden bepaald?
1892-1; C VI 1
Is de oprichting van arbeiderspensioenfondsen ten plattelande wenschelijk?
Zoo ja, wat kan het Genootschap doen om de oprichting daarvan te
bevorderen?
1892-2; B III 2
Welke middelen kunnen worden aangewend om de belangstelling
der leden van het Genootschap in de algemeene vergaderingen op te
wekken, opdat deze meer waarde verkrijgen voor het geheele Genootschap?
1892-3; C I I I j ( 3 )
Isbij de wet op de veeartsenijkundige politie en de wettelijke bepalingen op verborgen gebreken bij het vee voldoende gelet op de belangen van den landbouw?
Is het gewenscht, dat nadere maatregelen worden genomen ten opzichte van den handel in vee?
1892-4; Aa I 4 (1)
Wanneer en voor welke vruchten wordt stalmest met het meeste
voordeel gebruikt?
1893-1; B I 2
Is het instellen van eene pachtcommissie ook in de provincie Groningen gewenscht en zoo ja, naar welke regelen dient zij te werken
om de pacht zooveel mogelijk in overeenstemming met de opbrengst
van den grond te bepalen?
1893-2; C VII 2
Ishet in het belang van den landbouw, dat zilver worde aangemunt?
Zoo ja, welke middelen dienen dan te worden aangewend om tegeraken tot vrije aanmunting?
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1893-3-189^-2
1893-3; C III 2
Is het wenschelijk, dat door ons Genootschap wordt aangedrongen
op de instelling eener rijks-hypotheekbank voor den landbouw?
1893-4; Aa II 4
Welke middelen zijn er aan te wijzen om bij aanhoudende droogte
een meer geregelde ontkieming van jong gezaaide zaden te bevorderen?
1894-1; B V 3
In sommige deelen der provincie is de veefokkerij in de laatste jaren niet vooruit gegaan en wordt tengevolge daarvan in die streken
minder vee verkocht voor uitvoer naar het buitenland.
Wat zijn daarvan de redenen en welke middelen kunnen worden
aangewend om dien uitvoerhandel weder te doen toenemen en daardoor de geldelijke uitkomsten van de veefokkerij te verbeteren?
1894-2 ; Aa II 2
Welke verschijnselen en resultaten zijn waargenomen bij het verwisselen van zaaigranen, zaaizaden en pootaardappelen?
1894-3; Ab I 2
Hoe komt de landbouwer op de minst kostbare wijze aande noodige
hoeveelheid stalmest?
189^-1; Ah I 2
Bij de uitoefening van het landbouwbedrijf merkt men tegenwoordig twee stroomingen op, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
De eene categorie van landbouwers heeft tot systeem : voeder zooveel mogelijk van hetgeen in de boerderij wordt voortgebracht op en
produceer dientengevolge zooveel mest als in uw vermogen is.
De andere categorie heeft tot systeem : voer al het geproduceerde
zooveel mogelijk af en vul het tekort aan mest aan met kunstmeststoffen en groenbemesting.
Welk systeem verdient nu, met het oog opdenieuwe stikstoftheorie
met betrekking tot de rentabiliteit van het landbouwbedrijf de voorkeur?
i89£-2; Aa IV 1
Door het verwerken der melk in zuivelfabrieken ontstaat soms in de
boerderij gebrek aan karnemelk als voeder voor de kalveren.
Op welke wijze worden onder deze omstandigheden de kalveren
het best opgefokt?
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1895-y, c m i
De belangen van den landbouw worden door de Hooge Regeering
niet voldoende behartigd.
Aan welke wijze van vertegenwoordiging van den landbouw in de
regeering van ons land is de voorkeur te geven?
1896-1 ; Aa II 4
Wat is de meest doelmatige rijenwijdte bij het zaaien van granen,
zaden en peulvruchten?
1896-2; C l 1
In de voorrede van zijn veelbesproken werk : „Landbouw en Kapitaalbelegging", zegt prof. Moltzer, „dat geen blijvend herstel van den
gedrukten toestand onzer plattelandsbevolking is te verwachten, dan
wanneer door wijziging onzer burgerlijke wet in de door hem aanbevolen richting ook eene principiëele hervorming wordt teweeggebracht in den privaatrechtelijken grondslag van ons landbouwbedrijf".
Er wordt nu gevraagd of het voor den Groninger landbouw in het
bijzonder en voor den landbouw in het algemeen wenschelijk is, dat
deze principiëele wijzigingen worden ingevoerd?
1896-3; BUI 2
Isde oprichting van een orgaan voor de Groninger landbouwers gewenscht?
1897-1 ; Aa II 7
Welke graad van rijpheid is de gewenschte bij den oogst van onze
landbouwgewassen?
Zijn er andere methoden vanbehandeling van den oogst op het veld,
bij het inhalen en bij de bewaring, elders bekend ofhier toegepast, die
navolging verdienen?
1897-2; Aa II 4
Wat valt er op te merken nopens het diep of ondiep zaaien van zaden en granen en het diep of ondiep poten van aardappelen?
Is de meest geschikte diepte bij benadering te bepalen?
1897-3; BUI 3 (2)
Wat leert de ervaring aangaande de coöperatieve zuivelbereiding
in onze provincie?
1898-1; Aa IV 1
Wat heeft de ervaring in onze provincie geleerd omtrent de uitkomsten, welke het voederen van verschillende krachtvoedermidde288

1898-1—1900-1

len hebben gegeven, zoowel bij melkvee, mestvee als jongvee?
Verdient het volgens die ervaringen aanbeveling — ook met het oog
op de tegenwoordige prijsverhoudingen —zooveel mogelijk producten
van de boerderij te voederen, of is het toedienen van handelsvoedermiddelen aan te raden?
Welke specifieke werkingen zijn er van verschillende voedermiddelen in de practijk waargenomen?
1898-2; Aa II 3
Kan de landbouwer zijn cultuurgewassen uit de eigen door hem geteelde gewassen veredelen?
Zoo ja, op welke wijze?
Of is hij ter bekoming van de hoogste opbrengsten steeds genoodzaakt zaaizaad en pootgoed van elders in te voeren?
I8

9 9

-I;BIV^(2)

Aannemende, dat behoefte aan passende en doelmatige werktuigen
bij de uitoefening van het landbouwbedrijf zich voor en na doet gevoelen; dat naast voorlichting moreele steun voor de ambachtsnijverheid
ten plattelande te dezen opzichte noodig en gewenscht is, rijst de
vraag:
Op welke wijze kan aan beide wenschen - respectievelijk eisenen worden tegemoet gekomen?
1899-2; Aa II 7
Wat heeft de ensilage geleerd, zoowel ten opzichte van bewerking
en de daaraan verbonden kosten, als in vergelijking der voederwaarde
van het product tegenover meer of minder goed gewonnen hooi?
1899-3; A a l 1 (1)
Op welke wijzen wordt er in onze provincie op de verschillende
grondsoorten gedraineerd?
Welke zijn de uitkomsten?
Welke wijzen van drainage worden op onze grondsoorten respectievelijk het meest voordeelig geacht?
1900-1 ; B I 1

Algemeen wordt aangenomen, dat de rentabiliteit van de dal-,
veen-, zand- en zavelgronden door de aanwending van de hulpmeststoffen en de toepassing van de groenbemesting zoodanig is gewijzigd,
dat de gebruikswaarde dier gronden tegenover Heigronden in een geheel andere verhouding staat dan vroeger.
Isdie verhouding thans in overeenstemming met de verkoopprijzen?
19
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1900-2—1902-3
1900-2; B III 6 (2)
Is het wenschelijk, dat in deze provincie fokvereenigingen in het
leven worden geroepen?
Zoo ja, wat kan de Maatschappij doen om de oprichting van dergelijke vereenigingen te bevorderen?
1900-3; Ab III
Is landbouwboekhouding wenschelijk?
Zoo ja, waarom?
Hoe kan zij voor onze landbouwbedrijven het doelmatigst worden
ingericht?
1901-1 ; B V 2
Is het instellen van een markt voor tuinbouwproducten, het oprichten van een veilingsgebouw of het in het leven roepen van een
vruchtenmarkt te Groningen wenschelijk en zoo ja, wat kan de Maatschappij doen om een en ander te bevorderen?
1901-2 ; Aa VI 2 (1)
Welke verbeteringen kunnen er worden aangebracht in de inrichting der gebouwen voor het landbouwbedrijf in onze provincie, in het
bijzonder met het oog op eene doelmatige uitoefening van het bedrijf?
1901-3; Aa II 6
Wat hebben wetenschap en ervaring geleerd omtrent het optreden
van vlasbrand en aaltjesziekte en welke middelen zijn er om deze ziekten te bestrijden?
1902-1 ; Ab II 2 (3)
Isde paardenfokkerij, zooals die tegenwoordig in deze provincie gedreven wordt, in het algemeen rendabel?
Zoo neen, wat is daarvan de reden?
Is zij ook zoodanig in te richten, dat ze met voordeel kan worden
gedreven?
Zoo ja, op welke wijze?
1902-2; Aa I 4 (3)
Wat heeft de ervaring geleerd omtrent den verbouw van vlinderbloemige en andere gewassen voor groenbemesting?
1902-3; B V 1
Is het participatiestelsel voor de levering van landbouwproducten
aan industrieele ondernemingen gewenscht?
Zoo ja, aan welke algemeene voorwaarden moet dit dan voldoen?
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1903-1-190^-2
1903-1; B V 3
Is het instellen van een bureau van advies, ter voorlichting van de
landbouwers bij den afzet van hunne producten, gewenscht?
Zooja,watkandeMaatschappij doenomdieinstellingte bevorderen?
1903-2; A b l s (2)
Is het aanhouden van rundvee in een landbouwstreek, waar graanbouw hoofdzaak is, rendabel?
Zoo neen, kunnen kunstmest en groenbemesting, stalmest en
vruchtwisseling met klaver of kunstweide vervangen?
Zoo ja, in hoeverre is afschaffing dan aan te bevelen?
1903-3; B U I 3 (O
Welke zijn de resultaten van den gemeenschappelijken aankoop van
landbouwbenoodigdheden?
Is het aan te bevelen, dat daarvoor coöperatieve landbouwvereenigingen worden opgericht, of kan die aankoop even goed en zonder
bezwaren door de afdeelingen van de G.M.L.N. geschieden?
Bestaan er middelen en zoo ja, welke, die meer dan tot dusver kunnen bevorderen, dat naast de belangen van de landbouwers, ook worden gediend die van de Maatschappij en hare afdeelingen?
1904-1; Ab II 1
Op welke wijze worden in deze provincie bij de uitoefening van het
landbouwbedrijf in het algemeen de beste resultaten verkregen, bij
hooge of bij lage exploitatiekosten? Of verdient de middenweg de
voorkeur?
1904-2; BIV 2 (1)
Wat kan er gedaan worden om de kennis van onze landbouwwerktuigen bij landbouwer, ambachtsman en arbeider te vermeerderen?
1904-3; A b l s (2)
Welke zijn de productiekosten van 1kg melk?
190^-1; Ab II 3 (1)
Op welke wijze kunnen de stoomdorschmachines met toebehooren
het doelmatigst worden geëxploiteerd met het oog o p : a. een goedkoope exploitatie, b. de belangen van het bedienend personeel, c. de
verzekering der machines tegen brandgevaar en d. de toepassing der
ongevallenwet op het landbouwbedrijf?
190J-2; Ab II 2 (4)
Wat kan er gedaan worden om de rundveehouderij in deze provincie meer winstgevend te maken?
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190^-3-1907-3
190^-3; Ab II i
Het verschijnsel doet zich voor, dat het getal landbouwbedrijven,
geëxploiteerd door den eigenaar (grondbezitter), vermindert en dat de
exploitatie wordt vervangen óf door die van een bedrijfsboer óf door
die van een pachter.
Heeft deze verandering in de wijze van exploitatie ook invloed op
de fmanciëele resultaten, verkregen in het landbouwbedrijf en op den
economischen toestand van de bevolking van het platteland in den
ruimsten omvang?
Aan welke wijze van exploitatie wordt de voorkeur gegeven en
welke verdient het minst aanbeveling?
Welke maatregelen, zoo wettelijke als andere, zouden, desgewenscht, kunnen bevorderen verbetering aan te brengen?
1906-1 ; Ab I 1
Bij welke grootte van boerderijen, op gemengde en zwaardere
gronden, kan het meest nuttige gebruik van den bodem worden verwacht?
1906-2; Ab II 3 (3)
Wat is het meest aan te bevelen : dat de landbouwer zijne granen,
zaden en peulvruchten zelf aan huis verkoopt, dat hij ze zelf aan de
Groninger of een andere beurs verkoopt, dat hij ze daar door een commissionair laat verkoopen, of verdient de coöperatieve verkoop de
voorkeur?
1906-3; BIX
Welke gevolgen heeft de zoogenaamde koppelarbeid bij den landbouw, zoowel voor de maatschappij alshet bedrijf, en welke middelen
kunnen worden aangewend om de nadeelige gevolgen van dien arbeid
zooveel mogelijk op te heffen?
1907-1; c m s (2)
Ishet wenschelijk een verplichte stierenkeuring in te voeren en zoo
ja, hoe behoort die te worden ingericht?
1907-2; Ab II 1
Ishet wenschelijk, dat er een exploitatiewedstrijd tusschen boerderijen in deze provincie wordt uitgeschreven en zoo ja, hoe moet die
worden ingericht?
1907-3; C I 2
Beantwoordt het beklemrecht in het algemeen nog aan de eischen
en behoeften van den tegenwoordigen tijd?
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1907-3-1910-2
Zijn daarin ook verbeteringen aan te brengen - en zoo ja, welke - ,
waardoor het meer dan tot nu toe bevorderlijk kan worden gemaakt
aan den bloei van den landbouw en de welvaart van den landbouwer,
of moet wettelijke afkoopbaarstelling van bestaande en verbod van
vestiging van nieuwe beklemmingen wenschelijk worden geacht?
1908-1; B III 6 (2)
Op welke wijze kan de Maatschappij werkzaam zijn teneinde te geraken tot verbetering van bestaande rundveestallen?
1908-2; Aa I 1 (2)
Welke is de meest gewenschte hoogteligging van bouw-, hooi- en
weiland op de verschillende grondsoorten ten opzichte van den waterstand in den zomer en in den winter?
1908-3; B III s
Op welke wijze kan de Maatschappij haar leden behulpzaam zijn bij
de aanschaffing van deugdelijk, soortecht en soortzuiver zaaizaad en
pootgoed en tevens de belangen bevorderen van ernstige kweekers en
verbouwers?
I9O9-I;BIV^(2)

Is het wenschelijk pogingen in het werk te stellen om te komen tot
een provinciale of nationale tentoonstelling van landbouw- en zuivelbereidingswerktuigen, waaraan verbonden een bureau van onderzoek
en verkoop?
Zoo ja, hoe en waar kan deze het doelmatigst tot stand worden gebracht en hoe moet een en ander georganiseerd zijn?
1909-2; Aa II 6
Wat heeft de ervaring geleerd omtrent het uitwinteren van roode
klaver en welke middelen kunnen worden aangewend om het zooveel
mogelijk te voorkomen?
1910-1 ; Aa VI 2 (2)
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent de drinkwaterleidingen
voor het vee?
1910-2 ; Aa V i
Welke ervaringen heeft men opgedaan met het houden van koudbloedpaarden?
Is het wenschelijk, dat deze paarden in de provincie Groningen in
grooter aantal worden gefokt?
Zoo ja, welke middelen kunnen worden aangewend om dat te bevorderen?
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1910-3-1913-2

1910-3; C III 6
Is het wenschelijk, dat door de Maatschappij pogingen worden aangewend om vogels en andere diersoorten, nuttig voor land-, tuin- en
boschbouw, betere bescherming te doen genieten dan tot dusver het
geval was?
Zoo ja, welke middelen kunnen daartoe worden aangewend?
1911-1; Aa III 4
Welke is de meest rationeele kweekwijze van aardappelen?
1911-2; BUI 6 (2)
Ishet wenschelijk, dat de tuberculose onder het rundvee in de provincie Groningen meer en beter wordt bestreden dan tot dusver het
geval is?
Zoo ja, welke middelen staan ons hiervoor ten dienste en hoe zijn
met die middelen, op zooveel mogelijk practische wijze toegepast,
de beste resultaten te verkrijgen?
1911-3; Aa III 3
Welke methoden zijn aan te bevelen bij de teelt van karwij?
1912-1 ; Ab I 4
Is uitbreiding der zaadteelt aan te bevelen?
Zoo ja, welke zaden verdienen met het oog op de geldelijke opbrengst, zekerheid en eenvoudigheid van verbouw de voorkeur?
191 2-2; Aa III 6
Welke ervaringen zijn in de laatstejaren opgedaan bij den aanleg en
de behandeling van graslanden?
1912-3; B VIII
In hoeverre verzekert men zich in de provincie Groningen tegen
brand en sterfte van vee onderling, in hoeverre bij premiemaatschappijen?
Welke zijn de redenen, waarom de laatste vorm van verzekering
wordt gekozen?
Is het wenschelijk maatregelen te nemen, die het onderling verzekeren kunnen bevorderen en zoo ja, welke?
i9i3-i;AaIV3
Door welke middelen kan goed melken bevorderd worden?
i9i3-2;BIV4(I)
Wat kan er gedaan worden om de vertrouwbaarheid onzer gesubsidieerde landbouwproefvelden te verhoogen?
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i9i3-3-I9i5'-3
1913-3; AblI 3 (1)
Hoe kan electrische kracht op economische wijze in het landbouwbedrijf worden toegepast?
1914-1 ; Aa II 5
Welke middelen zijn in de practijk doeltreffend gebleken tot bestrijding van zwartgras of wintergras?
1914-2; BUI 6 (2)
Worden bouw en vorm (exterieur) van ons rundvee in verband met
de in deze provincie bestaande controle- en fokvereenigingen ook te
veel verwaarloosd?
Zoo ja, hoe is hierin verbetering te brengen?
1914-3; B III 3 ( O
Beantwoordt het „Centraal-Bureau uit het Nederlandsch LandbouwComité voor het aanschaffen van landbouwbenoodigdheden" aan zijn
doel?
Zoo neen, wat kan er gedaan worden om een zoo voordeelig mogelijken coöperatieven aankoop te bereiken?
Zoo ja, wat kan er gedaan worden om de landbouwers (vereenigingen) er toe te bewegen algemeen de kunstmeststoffen aan te koopen
van het „Centraal-Bureau"?
1915-1; A a l 4 (2)
Is rijenbemesting voor onzen landbouw aan te bevelen?

191^-2; c v n 4
In de laatste veertig jaren zijn de wegbeplantingen in deze provincie
belangrijk uitgebreid.
Heeft de ervaring ook geleerd, dat de landbouw nadeelen daarvan
ondervindt?
Zoo ja, welke zijn die nadeelen en zijn deze van dien aard, dat voortzetting van de beplanting van wegen ongewenscht moet worden geacht?
Zoo neen, zou het ook aanbeveling verdienen om bij het provinciaal
bestuur, c.q. bij de gemeentebesturen, aan te dringen op geleidelijke
vervanging van loofboomen door vruchtboomen?
191$-3; B IV 2 (2)
Ishet wenschelijk, dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen, dat er zichin den landeverkeerde voorstellingen vestigen over
de bedrijfsresultaten van den landbouw?
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1916-1-1917-4
B VII4
Is het weinige gebruik, dat ten plattelande gemaakt wordt van de
telefoon, te wijten aan de duurte der aansluitingen?
Zoo ja, is het dan gewenscht om bij de autoriteiten aan te dringen
oplagere tarieven, ofislangsandere wegen de uitbreiding vanhet telefoonnet te bevorderen?
Zoo ja, langs welke wegen?
I9I6-I;

1916-2; Aa I 2
Welke zijn de ervaringen in deze provincie opgedaan bij de aanwending van verschillende soorten kalk op de verschillende grondsoorten,
zoowel op gras- als bouwland?
1916-3; A a l 4 (2)
Wat heeft de practische ervaring geleerd ten opzichte van de nadeelige verschijnselen, ontstaan door de eenzijdige aanwending van
kunstmeststoffen, bij gemis aan voldoenden stalmest?
1917-1; Aa I 4 (1)
Wat verdient de voorkeur :de stalmest met de ier te zamen op een
hoop te bewaren, ofafzonderlijke bewaring - de stalmest op een hoop,
de ier in een gesloten kelder?
Verdient het bij het volgen van de laatste methode aanbeveling het
vocht, dat uit den mesthoop sijpelt, in den kelder te laten vloeien?
1917-2; Ab II 1
Staat de landbouw in de provincie Groningen in zuivering van het
land van onkruid bij dien van sommige andere provincies ten achter?
Zoo ja, is dat economisch te verdedigen of kan daarin verbetering
worden gebracht?
1917-3; B III 1
Welke is in de toekomst de taak der landbouworganisaties, welke
middelen moeten zij aanwenden om die taak te vervullen en hoe kunnen zij zich die middelen *) verschaffen?
1917-4; C I 3
Wat kan de Maatschappij doen om Ruilverkaveling te bevorderen?

1

) Taalkundig is het onjuist hier van „diemiddelen" te spreken, daar op deze
plaats met middelen bedoeld zijn: „geldmiddelen" en eerder: „middelen ter bereiking van het doel".
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1918-1—192 1-2
C. GRONINGER MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW

1918-1 ; Aa III 3
Welke zijn de meest geschikte tijd en wijze van zaaien van koolzaad?
1918-2 ; Aa II 1
Welke ervaringen heeft men opgedaan aangaande de cultuur op
gescheurd grasland en in pas bedijkte polders?
1919-1 ; B V 2
Is het gewenscht, dat de graanhandel in deze provincie in andere
banen wordt geleid?
Zooja,wat kaner vanlandbouwerszijdeworden gedaan om de hooge
transportkosten naar en door de stad Groningen te verminderen?
1919-2; A a l 4 (2)
Heeft men op de klei- en zavelgronden algemeen de ervaring opgedaan, dat gedurende het kunstmestgebruik de hoeveelheden, in het
bijzonder van stikstofmest, successievelijk moeten worden vergroot
teneinde daarmede dezelfde resultaten te bereiken?
Zoo ja, waaraan zou dit verschijnsel zijn toe te schrijven?
1920-1 ; C VI 2
Welke gebreken kleven tegenwoordig aan de werkloosheidsbestrijding ten plattelande en aan het verleenen van steun aan de werkloozen aldaar door de overheid vanrijk engemeente, enopwelke wijze
zouden die gebreken kunnen worden weggenomen of verminderd?
1920-2 ; B III 4
Beantwoorden de thans bestaande werkgeversorganisaties op landbouwgebied aan het doel, waarvoor ze zijn opgericht?
Zoo niet, welke zijn dan de middelen, die kunnen leiden tot een
zoo goed mogelijke algemeene organisatie?
1921-1; BIV 2 (2)
Is het wenschelijk en mogelijk de gegevens der private boekhoudingen betreffende het landbouwbedrijf meer dan tot dusver dienstbaar te maken aan het algemeen belang?
Zoo ja, hoe kan dit geschieden en op welke wijze kan de Maatschappij daaraan bevorderlijk zijn?
1921-2 ; Aa III 6
Welke ervaringen heeft men opgedaan met den aanleg van blijvend
grasland?
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1922-1—192^-2

i 9 2 2 - i ; B VIII
Voldoen de onderlinge brandverzekeringsmaatschappijen tegenwoordig aan de daaraan te stellen eischen?
Zoo niet, hoe kunnen eventueele gebreken van die instellingen verbeterd worden?
1922-2 ; Aa III 3
Welke ervaringen zijn opgedaan met den verbouw van blauwmaanzaad?
1923-1; BUI 3 (3)
Ishet wenschelijk de coöperatie op het gebied van den landbouw te
handhaven, verder te ontwikkelen of in te krimpen?
Wat kan gedaan worden ter bevordering van de handhaving en verdere ontwikkeling, indien deze wenschelijk worden geacht?
1923-2; C VII 3
Geeft de wijze, waarop de Vleeschkeuringswet wordt uitgevoerd,
aanleiding tot gegronde klachten?
Zoo ja, welke zijn deze?
1924-1; Aa II 1
Wat is er op te merken over de vruchtwisseling, toegepast in de
landbouwgebieden, ressorteerende onder de Groninger Maatschappij
van Landbouw?
1924-2; BUI 3 (3)
Bestaat er voldoende samenwerking tusschen de in coöperatieve
vereenigingen georganiseerde landbouwers?
Zoo niet, hoe kan hierin verbetering worden gebracht?
192^-1; Ab II 3 (1)
Op welke wijze en in welke mate oefent de paardenarbeid invloed
uit op de onkosten van het landbouwbedrijf in het ressort onzer Maatschappij?
Is het wenschelijk en mogelijk door middel van een doelmatig
bouwplan, door verschuiving der herfstwerkzaamheden, door sterk
voeren of op andere wijze het aantal gebruikspaarden in te krimpen
en de onkosten te verminderen?
Onder welke omstandigheden is aanschaffing van een tractor gemotiveerd?
192£-2; C VI 4
Wat heeft de ervaring geleerd omtrent de werking der Landarbeiderswet?
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1926-1-193°-!
1926-1 ; Aa III 6
Op welke wijze kan de opbrengst van onze graslanden verhoogd
worden?
1926-2; Aa I 1 (1)
Welke ervaring heeft men opgedaan met verschillende wijzen van
draineeren?
1927-1 ; Aa III 4
Welke zijn de ervaringen, die in den loop der jaren zijn opgedaan
omtrent de teelt van suikerbieten, zoowel uit bedrijfs-technisch als
uit bedrijfs-economisch oogpunt?
In hoeverre zijn op dit gebied nog verbeteringen aan te brengen?
1927-2; Ab II 3 (2)
Kan de productie op de boerderij goedkooper gemaakt worden door
meer doelmatige aanwending van arbeidskracht?
1928-1; A b l g (2)
Welken omvang dient de melkveehouderij in het Groninger akkerbouwbedrijf in te nemen, hoe kan zij daaraan het meest doeltreffend
worden dienstbaar gemaakt en hoe kan zij het meest rationeel worden
uitgeoefend?
1928-2; Ab I 4
In hoeverre verdient het aanbeveling om de teelt van aardappelen
uit te breiden en op welke manier kan dit het beste plaats vinden?
Welke bezwaren doen zich bij de aardappelteelt en -handel voor en
hoe zouden zij overwonnen kunnen worden?
1929-1 ; Aa VI 1 (3)
Welke zijn de verschillende ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan
bij het gebruik van een zelfbinder?
1929-2 ; Ab II 3 (1)
Op welke wijze is een meer uitgebreid gebruik vanmachinerieën en
werktuigen op de Groninger landbouwbedrijven mogelijk en wenschelijk?
1930-1 ; B I 2
Ishet verhuren vanlanderijen voor een deel van de bodemproducten
practisch uitvoerbaar?
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I930-2-I934-2
i 9 3 ° - 2 ; A b i s (i)
In hoeverre is het mogelijk en rendabel om het verbouwde graan in
eigen bedrijf te gebruiken, door middel van veehouderij en varkensmesterij?
1931-1; C VI 3
Welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan bij de uitvoering van de
Ziektewet?
1931-2; Aa IV 3
Wat valt er op te merken ten aanzien van de melkwinning op de
Groninger bouw- en groenlandbedrijven?
1932-1; Ab II 3 (2)
Op welke wijze kan men het voordeeligst het graan laten dorschen :
in stukloon (per hectoliter) of in uurloon?
1932-2; Ab II 2 (4)
Is het bij de tegenwoordige prijzen van veevoederartikelen en
kunstmeststoffen eenerzijds en van zuivel- en veeteeltproducten anderzijds, aan te raden, om bij de veehouderij meer in de extensieve
richting te werken?
Zoo ja, op welke wijze dient dit te geschieden?
1933-1; Aa VI 2 (1)
Hoe moet men een practische en niet dure landbouwschuur bouwen?
1933-2; A a l 4 (2)
Welke ervaringen zijn opgedaan met het gebruik van kunstmeststoffen op grasland ten aanzien van de kwaliteit van de weide?
1934- 1 ; Aa II 1
Welke nieuwe gezichtspunten doen zich voor ten aanzien van de
vruchtwisseling en de bodembewerking, nu de verschillende crisismaatregelen er toe leiden, dat de op lange ervaring berustende werkwijzen veelal niet meer gevolgd kunnen worden?
1934-2; Aa II 7
Welke wijze van bewaring en verzorging van steklingen voor de
teelt van bietenzaad biedt de meeste kans voor de verkrijging van
plantgoed van gezonde kwaliteit?
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I93Î-I-I938-2
Is het wenschelijk, dat wettelijke maatregelen worden genomen,
waarbij het koopen van boerderijen door personen, die buiten den
landbouw staan, wordt tegengegaan?
1935-2; Ab II 2 (4)
Op welke wijze kan de regelmatige verdeeling van de melkproductie over het geheele jaar worden bevorderd en welke voordeden
en bezwaren zijn hier aan verbonden?
1936-1; A a l 3
Welke ervaringen heeft men opgedaan met verschillende grondbewerkingen?
1936-2; B III 6 (2)
Heeft het besmettelijk verwerpen bij het vee (Abortus Bang) in de
provincie Groningen niet langzamerhand een dergelijken omvang aangenomen, dat deze ruïneuze ziekte langs organisatorischen weg dient
te worden bestreden?
1937-1; BH
Welke eischen mogen in het gebied der Groninger Maatschappij
van Landbouw aan den waterafvoer worden gesteld?
Is deze in alle opzichten voldoende en zoo niet, welke zijn hiervan
de redenen en welke maatregelen kunnen worden getroffen om den
waterstand te verkrijgen, die aan de hoogste eischen voldoet?
1937-2; C VI 2
Heeft de wijze, waarop de werkloosheidsvoorziening wordt uitgeoefend, een ongunstigen invloed op het moreel van den landarbeidersstand?
En, indien deze vraag bevestigend mocht worden beantwoord, zijn
er dan middelen aan te geven om hierin verbetering te brengen?
i938-i;CVI$
Is het mogelijk en gewenscht, ons systeem van sociale wetgeving,
aangepast aan de eigen omstandigheden, ook uit te breiden over de
ondernemers in den land- en tuinbouw?
1938-2; Ab II 2 (2)
Hoe richt men de exploitatie van het grasland — zoowel in het zuivere weidebedrijf alsin het gemengde bedrijf - naar de thans bestaande
moderne inzichten het beste in?
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1939-I-I94 1 " 2
1939-1; A a l n S
Welke ervaringen heeft men in het ressort der Maatschappij opgedaan met den verbouw van stoppelklaver en andere stoppel- en nagewassen?
Ishet mogelijk, nuttig en rendabel, daarvan meer gebruik te maken
ten dienste der veevoeding en van de bemesting en op welke wijze?
1939-2; C III 4
Voldoet het landbouwonderwijs aan de eischen, die de tegenwoordige tijd stelt?
Zoo niet, welke wijzigingen dienen er te worden aangebracht?
1940-1 ; C VI 2
Bij de Overheid is een streven merkbaar de tewerkstelling van een
aantal vaste arbeiders in het landbouwbedrijf te bevorderen door daartoe strekkende maatregelen af te kondigen.
Welke normen moeten bij deze tewerkstelling worden gevolgd?
Wat kan de landbouwer doen om zooveel mogelijk productief
werk te doen verrichten?
Op welke wijze moet de landbouwer in staat gesteld worden om
dezen nieuwen socialen maatregel te kunnen financieren?
1940-2 ; Aa II 7
Welke ervaringen heeft de landbouwpractijk opgedaan met verschillende wijzen van ensilage van gras, voederbouwgewassen, bietenblad e.d.?
1941-1 ; Aa II 4 ©
Wat is de beste zaaitijd voor onze wintergranen?
Wat zijn de redenen, dat de laatste jaren veel later wordt gezaaid
dan een twintigtal jaren geleden en waardoor wordt zulks gemotiveerd?
Indien omtrent den besten zaaitijd weinig gegevens bekend zijn,
moet het dan niet wenschelijk worden geacht bij den Landbouwvoorlichtingsdienst aan te dringen op het nemen van uitvoerige meerjarige
proeven?
1941-2; Ab III©
In de laatste jaren wordt den landbouwer van overheidswege een
steeds omvangrijker administratie opgelegd.
Op welke wijze kan deze, hem steeds meer drukkende, last worden
verlicht?

302

BIJLAGE II

SYSTEMATISCH OVERZICHT DER VRAAGPUNTEN
(aangegeven door hun jaarnummer)

3°3

A. LANDBOUWBEDRIJF
a.

BEDKIJFSTECHNIEK

I. BODEM EN BEMESTING
i . Ontwatering
( i ) Drainage
(2) Waterstand
2. Grondverbetering
3. Grondbewerking
4. Bemesting
(1) Stalmest
(2) Kunstmest
(3) Groenbemesting
II. ALGEMEENE PLANTENTEELT
1. Vruchtwisseling
2. Verwisseling van zaaizaad en pootgoed
3. Plantenveredeling
4. Zaaien en poten
j . Onkruidbestrijding
6. Ziekten en beschadigingen
7. Oogsten en bewaren
III. BIJZONDERE PLANTENTEELT
1. Granen
2. Peulvruchten
3. Handelsgewassen
4. Hakvruchten
5. Stoppelgewassen
6. Grasland
IV. ALGEMEENE VEETEELT
1. Veevoeding
2. Ziektebestrijding
3. Melkwinning
V. BIJZONDERE VEETEELT
1. Paardenfokkerij
2. Rundveefokkerij
3. Schapenfokkerij
VI. WERKTUIGEN EN GEBOUWEN
1. Werktuigen
(1) Algemeen
(2) Zaaiwerktuigen
(3) Zelfbinders
2. Gebouwen
(1) Algemeen
(2) Drinkwaterleidingen
Cursief gedrukte jaarnummers hebben betrekking op onbeantwoord gebleven vraagpuntei

854-2;
873-1 ;
858-2;
857-^;

1856-1; 1861-2; 1865-1; 1886-5; ii
1908-2.
1858-3; 1871-1; 1874-3; 1916-2.
1865-2; 1936-1.

-3 ; 1926-2.

862-3; l 8 7 5 - 2 ; 1891-1; 1892-4; 1917-1.
8 8 0 - 2 ; 1 9 1 5 - 1 ; 1 9 1 6 - 3 ; 1 9 1 9 - 2 ; 1933-2859-2; 1 9 0 2 - 2 .
918-2 ;
894-2.
864-4;
859-4;
890-1 ;

1924-1 ; 1 9 3 4 - 1 .
1898-2.
1862-2; 1875-1; 1878-2; 1893-4; 1896-1; 1897-2;
1914-1.

1941-1.

8 7 ^ - 3 ; 1 8 9 0 - 3 ; ! 9 O I - 3 ; 1909-28S9-1; 1 8 5 9 - 3 ; 1864-I ; 1 8 9 7 - 1 ; 1 8 9 9 - 2 ; 1 8 3 4 - 2 ; 1940-2.
870-2 ; 1874-1 ; 1880-4.
855-4.
8 7 6 - 2 ; 1 8 8 8 - 1 ; 1 9 1 1 - 3 ; 1 9 1 8 - 1 ; 1922-2.
911-1 ; 1927-1939-1.
872-3; 1881-2; 1912-2; 1921-2; 1926-1.
859-5; 1 8 6 6 - 2 ; 1 8 8 9 - 3 ; 1 8 9 5 - 2 ; 1 8 9 8 - 1 .
866-3.
913-1 ; 1931-2.
8 5 7 - 3 ; 1871-3; 1910-2.
864-6.
887-1.

8 5 6 - 5 ; 1888-4.
8 6 3 - 2 ; 1867-1 ; 1 8 6 9 - 1 .
929-1.
901-2; I933-I910-1.
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3°ï

A. L A N D B O U W B E D R I J F
b.

BEDRIJFSECONOMIE

I. BEDRIJFSINRICHTING
i. Bedrijfsgrootte
2. De instandhouding der bodemvruchtbaarheid
3. De verhouding bouwland : grasland . . . .
4. De keuze der gewassen
£. Veeteelt in het gemengd bedrijf
(1) Ter omzetting van akkerbouwproducten
(2) Rundveehouderij
(3) Pluimveeteelt
II. BEDRIJFSBEHEER
1. Het bedrijf als geheel
2. Bedrijfsonderdeelen
(1) Akkerbouw
(2) Weidebouw
(3) Paardenfokkerij
(4) Rundveehouderij
3. Bedrijfshandelingen
(1) Mechanisatie
(2) Rationalisatie van den arbeid
(3) Afzet der producten
III. BEDRIJFSCONTRÔLE
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go6-i.
872-1; 1894-3; 1 8 9 J - I .
858-4; 1863-1.
8^5-2; I 8 J 8 - J ; 1884-1; 1886-3; 1889-1; 1912-1; 1928-2.
930-2.
903-2; 1904-3; 1928-1.
858-1; 1888-2.
869-3; 1904-1; 190J-3; 1907-2; I9I7-2868-1.
938-2.
902-1.

870-3; 1905-2; 1932-2; 1935-2.
867-3; 1905-1; 1913-3; 1925- 1 ; 1929-2.
887-3; 1927-2; 1932-1.
870-1 ; 1906-2.
881-1 ; 1900-3; lp41-2.

307

B. MAATSCHAPPELIJK LEVEN
I. GRONDEIGENDOM EN PACHT
i. Waarde en prijs van den grond
2. Pachtprijsbepaling
II. WATERSTAATSBELANGEN

. .

III. VEREENIGINGSLEVEN
i. In het algemeen
2. Inrichting en bestuur der eigen organisatie
3. Coöperatie
(i) Aankoop van bedrijfsbenoodigdheden
(2) Zuivelbereiding
(3) In het algemeen
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BIJLAGE III

S A M E N V A T T I N G E N EN C O N C L U S I E N
(doorloopend gerangschikt volgens het systematisch
overzicht der vraagpunten)

A a l i ( i ) ; 18^4-2; 33.
U I T K O M S T E N D E R EERSTE P R O E F N E M I N G E N MET H E T D R A I N E E R E N .

- ; H . 'ss, P- 8 6 - 1 0 2 ; - ;

-.

(A) De reeds met het draineeren genomen proeven, hoewel nog
slechts van korten duur, hebben bevredigende resultaten opgeleverd :
de drainage heeft steeds een gunstigen invloed uitgeoefend op de
droogte van den grond en soms ook zichtbaar op het gewas.
Verstopping der buizen wordt thans minder gevreesd dan eerst en
wellicht zal zij niet zóó spoedig optreden, dat het draineeren deswege
niet kan worden aanbevolen. Mocht zij echter optreden, dan zal opnemen en schoonmaken der buizen wel het eenige middel zijn om dit
gebrek te verhelpen.
Door onvoldoende bekendheid met den Engelschen landbouw kan
niet worden uitgemaakt of het draineeren voor onzen gewestelijken
landbouw die voordeden belooft, welke de Engelsche daarvan geniet.
Wel kan echter worden gezegd, dat door drainage het regenwater
beter kan worden afgevoerd; dat de grond daardoor geschikter en
droger bewerkt kan worden ; dat de landbouw dientengevolge minder
wisselvallig wordt en misgewassen minder zullen voorkomen en aldus
de opbrengst belangrijk zal toenemen, zoodat het draineeren voldoende voordeden belooft, om ook voor onzen gewestelijken landbouw te kunnen worden aanbevolen.
Bij aanwezigheid van goten en slinken in het land is het draineeren
bijna even nuttig te achten als bij het ontbreken daarvan, onder overigens gelijke omstandigheden, doch de reeksen zullen dan minder
dicht gelegd behoeven te worden.
De ondervinding heeft nog niet genoegzaam geleerd of hier bij
drainage de goten en slinken kunnen worden gemist. De goten zullen
bij opdooi, na langdurig en diep ingedrongen vorst, wanneer het
water niet kan wegzakken, wel altijd nuttig blijven teneinde dit gelegenheid tot afvloeien te geven, doch zij zullen alsdan kleiner kunnen
zijn dan thans. De slinken zullen, indien de stukken land niet al te
breed zijn, in den regel wel gemist kunnen worden.
Draineeren met steenen buizen verdient de voorkeurbovendat met
turf en het gebruik van buizen met ringen is te verkiezen boven dat
met dezulke daarzonder.
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De kosten van het draineeren per ha van ioo m in het vierkant, geheel met slooten omgeven, de drains gelegd op onderlingen afstand
van io m en op een diepte van 120 cm, kunnen geacht worden gemiddeld te bedragen, bij gebruik van:
steenen buizen met ringen, ongeveer f 87,—;
steenen buizen zonder ringen,
„
- 7 0 , —;
turf,
vermoedelijk
„
- 74,—.
Zonder accijns zou de prijs der turf ongeveer 20 % lager zijn en
zouden de totale kosten van draineeren met turf ongeveer f 7,— minder bedragen dan hierboven aangegeven.
Aa I 1 (1); 18^6-1 ; 4 3 .
OORZAKEN DER NOG GERINGE UITBREIDING VAN DE DRAINAGE.

- ; H. 's7, p- ^ - 1 4 8 ; - ; - .
(A) Als voornaamste reden, waarom hier de drainage der landerijen
minder uitbreiding heeft verkregen dan in sommige andere landen,
wordt genoemd de hier aangetroffen verdeeling der landerijen in
kleine perceelen, gescheiden door slooten en met greppels doorsneden, waardoor een behoorlijke afvoer van het water mogelijk is,
terwijl vervanging van dit stelsel door een stelsel van drainage hooge
kosten medebrengt.
Daarnaast wordt de lage ligging der landerijen ten opzichte van
volzee en den boezemwaterstand een belemmering geacht voor een
grootere uitbreiding der drainage.
Aa I 1 (1); 1861-2; 86.
RESULTATEN DER DRAINAGE EN BESTE WIJZE VAN UITVOERING.

- ; H. '62, p . 88-202; - ; - .
(A) De resultaten van drainage worden algemeen gunstig geacht : de
grond krijgt een veel drogere ligging terwijl goten en voren gemist
kunnen worden, waardoor de bewerking der landerijen beter en gemakkelijker kan geschieden en het gebruik van nieuwe werktuigen,
als zaaimachine en schoffeltuig, mogelijk wordt.
Debestewijzevanuitvoeringwordtgeacht,dedrainsinde lengterichtingder perceelen te leggen opbehoorlijke diepte enmet flink verval.
Belemmeringen voor een algemeene toepassing der drainage worden geen andere aanwezig geacht dan de te hooge slootwaterstand in
sommige streken.
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Aa I i ( i ) ; 1865-1; 75.
INVLOED DER DRAINAGE OP DE WATERVOORZIENING DER GEWASSEN.

H. '64/65, p. 180-181 ; H. '65/66, p. 47-81 ; - ; - .
(A) Algemeen is de overtuiging, dat de gewassen op gedraineerd land
minder hebben te lijden van langdurige droogte dan op ongedraineerd.
De oorzaak hiervan wordt vooral gezocht in de diepere beworteling
der gewassen op gedraineerd land.
Aa I 1 (1); 1886-5; 4 1 .
OORZAKEN DER MINDER GUNSTIGE RESULTATEN VAN DRAINAGE OP
OUDERE DOLLARDPOLDERS.

H. '85/86, p. 175-176; H. '86/87, p . 119-137; - ; - 1 ) (A) Als voornaamste oorzaak voor de minder gunstige resultaten van
drainage op de oudere Dollardpolders wordt genoemd : onvoldoende
zorg en nauwkeurigheid bij de uitvoering der werkzaamheden.
Wordt daaraan, zooals noodzakelijk is, voldoende zorgbesteed, dan
zijn ook op deze gronden goede resultaten van het draineeren te verwachten.
Op andere gronden worden de uitkomsten vanhet draineerenover
het algemeen nog steeds bevredigend geacht.
A a l 1 (1); 1899-3; 59.
WIJZEN VAN DRAINAGE EN UITKOMSTEN DAARVAN OP DE VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN.

H. '98/99, p- 138-140; H. '99/00, p . 99-14 1 ; H. '00/01, p . 164;
H . ' 0 0 / 0 1 , p . 184-189. *
A.V. 25-6-'oi:
Er wordt in onze provincie gedraineerd met aarden buizen en met
turf, bij uitzondering met takkenbossen.
De uitkomsten van het draineeren van bouwland worden over het
algemeen gunstig genoemd, minder gunstig evenwel op de z.g. knikgronden ; dedrainage vangroenland wordt door velen rendabel geacht.
De zavel- en kleigronden profiteeren het meest van drainage; zeer
doorlatende zand- en veengronden hebben daaraan weinig of geen
behoefte.
Waar de ondergrond uit vaste klei of vast veen bestaat, wordt
turfdrainage het meest voordeelig geacht; overigens wordt aan buizendrainage de voorkeur gegeven.
*) Erisweleenrésumé-commissie benoemd, dochbijhetter persegaander Hdln.
'87/88, waarin het résumé had moeten worden opgenomen, was dit nog niet ingekomen terwijl er later niet meer van werd vernomen.
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Aa I i
Aa I i ( i ) ; 1 9 2 6 - 2 ; 6 6 .
ERVARINGEN MET VERSCHILLENDE WIJZEN VAN DRAINEEREN.

H . ' 2 6 / 2 7 , p . 1 2 4 ; H . ' 2 6 / 2 7 , p . 1 2 4 - 2 1 0 ; GLb. 2 8 - £ - ' 2 7 ; H . ' 2 6 /
27, p . 221-230.

Hb. 1&-£-'27: strekking van het résumé goedgekeurd.
(A) Over het algemeen wordt aan een zoo diep mogelijke drainage
de voorkeur gegeven.
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, welke de uitvoering van een diepe drainage verhinderen, zooals een te hooge gemiddelde slootwaterstand, het voorkomen van loopzand op de overigens
meest gewenschte diepte, het voorkomen van knik.
Daar bij diepere drainage de afstand der reeksen naar evenredigheidgrooter kan worden, zullen de kosten afnemen, althans niet toenemen.
De ervaringen, opgedaan met de z.g. Zeeuwsche methode, worden
gunstig genoemd en zij wordt dan ook steeds meer toegepast.
Vrijwel algemeen wordt als ervaring vermeld, dat ondiep gelegde
buizen korteren tijd van het jaar loopen dan dieper liggende.
Na zware regenbuien zullen op gelijksoortige gronden bij gelijken
grondwaterstand de dieper gelegde buizen eerder loopen dan de ondieper liggende.
Bij even diepe ligging der drainreeksen zullen op gelijksoortige
gronden, doch met ongelijk slootpeil, na sterken regenval het eerst
de buizen loopen, waar de grondwaterstand het hoogst is, doch groot
wordt de invloed van den slootwaterstand niet geacht.
Ofschoon de ervaringen nog slechts van korten duur zijn en
proeven betrekkelijk weinig zijn genomen, werden in verschillende
gevallen gunstige of bevredigende resultaten waargenomen met
moldrainage, waarbij de gangen ondiep waren getrokken.
In de meeste gevallen wordt het mogelijk geacht, bij goed uitgevoerde drainage de greppels of meetgoten geheel te laten vervallen.
Vrijwel algemeen wordt het geen of althans weinig bezwaar geacht,
dat de uitmondingen der buizen in de slooten tijdelijk onder water
staan.
Om dichtslibben der reeksen zoo veel mogelijk te voorkomen moeten de buizen van goede kwaliteit zijn en goed aansluitend, volgens
een rechte lijn, met eenige helling worden gelegd, terwijl bedekking
met filtreerend materiaal, dat toch het water goed doorlaat, aanbeveling verdient.
Het werk moet worden uitgevoerd door geschoolde werklieden,
terwijl kennis van drainage den werkgever in staat moet stellen een
goed toezicht uit te oefenen en, zoo noodig, aanwijzingen te geven.
3* S

Aa I i - A a I 2
Aa I i ( 2 ) ; 1 8 7 3 - 1 ; 7 5 .
MEEST GEWENSCHTE WATERSTAND VOOR GRASLAND.

H. '72/73, p . 190-192; H. '73/74, p . 39-60; - ;

-.

(A) O o k voor grasland w o r d t een lage waterstand wenschelijk geacht, teneinde aldus een gunstige bodemgesteldheid t e verkrijgen
voor h e t k u n n e n opleveren van veel en voedzaam gras, d o c h h e t peil
w o r d t over h e t geheel niet zoo laag geëischt als voor b o u w l a n d .
Aa I 1 ( 2 ) ; 1 9 0 8 - 2 ; 59.
MEEST GEWENSCHTE HOOGTELIGGING DER LANDERIJEN.

H. ' 0 7 / 0 8 , p . 1 5 9 - 1 6 3 ; H . ' 0 8 / 0 9 , p- 2 1 - 5 6 ; H . ' 0 9 - 1 0 , p . 8 5 - 8 6 ;
H . ' 0 9 - 1 0 , p . 105-116.
A.V. 2 8 - 6 - ' 1 0 : r é s u m é voor kennisgeving aangenomen.
(Re) 1. In den w i n t e r m o e t voor alle g r o n d s o o r t e n en zoowel voor
gras- als bouwland de waterstand zoo laag mogelijk w o r d e n g e h o u d e n .
2. H e t is wenschelijk voor bouwland in den z o m e r den w a t e r stand niet hooger t e h e b b e n dan :
voor veengrond 1 , — t o t 1,50 à 1,80 m b e n e d e n h e t maaiveld;
voor kleigrond 1 , — ,tot 1,50 a 1,80 m
,,
,,
,,
voor r o o d o o r n 0,75 t o t 2 , — m
,,
,,
,,
voor zandgrond 0,75 t o t 1 , — m
,,
,,
,,
3. Bij hooi- en weiland mag voor alle g r o n d s o o r t e n een hoogere
waterstand w o r d e n toegelaten dan bij b o u w l a n d , terwijl bij hooiland
die stand nog h o o g e r mag zijn dan bij weiland.
4 . Tijdelijk h o o g e r e waterstanden als o n d e r 2 zijn g e n o e m d , kunnen niet geacht w o r d e n bepaald nadeel te veroorzaken, mits zij slechts
enkele dagen d u r e n en niet bij herhaling in hetzelfde jaar v o o r k o m e n .
Aa I 2; 1858-2 ; 17.
AANWENDING VAN UIT KANALEN OPGEWORPEN AARDWALLEN.

- ; H. '59, p. 79-83; - ; -•
(A) D e uit kanalen o p g e w o r p e n aardwallen zullen meestal het best
over de aanliggende g r o n d e n kunnen w o r d e n uitgespreid, mits d e
laag niet t e dik w o r d t en m e t d e b o u w v o o r kan w o r d e n d o o r g e ploegd. O p grasland m o e t de laag zóó d u n zijn, dat h e t gras er spoedig w e e r d o o r h e e n kan groeien.
Z o n d e r verplaatsing zullen d e aardwallen h e t best m e t h e t „schrijb o r d " k u n n e n w o r d e n geslecht; zij dienen dan een zoodanige ligging
te verkrijgen, dat h e t w a t e r behoorlijk kan afvloeien.
Zandige uitgegraven g r o n d m o e t d o o r zware bemesting b e b o u w baar w o r d e n g e m a a k t ; klei- en zavelgronden d o o r b r a k e n en herhaaldelijk ploegen.
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Daarna kunnen zij 's voorjaars worden ingezaaid met zomergerst,
waaronder roode klaver, die groen kan worden opgevoederd. Het
volgend jaar de klaver even voor den bloei afmaaien, daarna bemesten
en nadat de klaver door den mest is heen gegroeid, alles onderploegen en vervolgens met koolzaad bezaaien.
Voor grasland kan op gelijke wijze worden gehandeld, doch wordt
witte klaver met graszaad ingezaaid en het gewas later afgeweid.
Aal 2; i 8 S 8 - 3 ; 33SLIJKBEMESTING.

- ; H. '59, p . 84-89; - ; - .
(A) Slijkbemesting kan alleen met voordeel worden toegepast op
gronden, die ten aanzien van de winplaats van het slib met het oog
op het vervoer gunstig zijn gelegen.
Zij voldoet het best op lichte, losse gronden, met name op roodoorngronden, doch ook wel op zandgronden.
Eveneens zijn goede resultaten verkregen op de zandigste zavelgronden der Wadpolders, met slib, gegraven uit de voorliggende
kwelders.
Het best wordt het slib, na uitgezakt en ingedroogd te zijn, des
zomers over gebraakt land of over klaverland gebracht, waarin dan
koolzaad wordt gezaaid.
Bij aanwending in herfst of winter over geploegd land zaait men
's voorjaars het best boonen.
De aantewendenhoeveelheid looptuiteenvan co tot 12£m 3per ha.
De werking van slib is langdurig merkbaar en slibbemesting wordt
boven aanwending van stalmest verkozen.
Aa I 2; 1871-1; ss.
GEVOLGEN VAN OVERSTROOMING DER LANDERIJEN MET ZOUT WATER.

H. '70/71, p . 139-144; H. '71/72, p . 4S-76; - ; -•
(A) De ervaringen, voornamelijk opgedaan na de overstroomingen
in het Oldambt in de jaren 182^ en 1863, hebben geleerd, dat overstrooming der landerijen met zout water voor de vruchtbaarheid
daarvan allernoodlottigst is.
De overstroomde landerijen gaven in de eerste vijf jaren weinig
vrucht en de schadelijke invloed was nog over 1s à 20jaren merkbaar.
Oude stijve kleigronden leden het meest, daarop volgden roodoornen zavelgronden, het minst leden de jonge poldergronden.
Bouwland had meer van den schadelijken invloed te lijden dan grasen klaverland.
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Hoe meer en hoe dieper het land bewerkt was, hoe langer de nadeelige gevolgen zich lieten gelden ; de minst bewerkte gronden herstelden zich het eerst.
Aangeraden wordt overstroomde landerijen, zonder ze te ploegen,
zoo spoedig mogelijk met gras- en klaverzaad in te zaaien en dit slechts
licht onder te werken.
Draineeren, zoodra de omstandigheden het gedoogen, wordt aanbevolen.
Een verklaring van de oorzaken der nadeelige gevolgen van overstrooming der landerijen met zout water, wordt niet gegeven ; wetenschappelijk onderzoek, dat wenschelijk wordt geacht, zal hier licht
moeten verschaffen.
A a l 2 ; 1 8 7 4 - 3 ; SOGERINGE RESULTATEN VAN KLEIDELVEN OP NIEUWE* DOLLARDPOLDERS.

H. '73/74, P- 164-166; H. '74/7$, p. 124-146; - ; - .
(A) De waarneming wordt bevestigd, dat op de jongere Dollardpolders, ook al zijn zij meer dan 100 jaren oud, geringe resultaten worden verkregen met het bovenbrengen van klei uit diepere
lagen.
Verondersteld wordt, dat de bouwvoor dezer gronden nog te rijk
aanplantenvoedsel is,om vanhet bovenbrengen vanklei uit den ondergrond merkbare resultaten te kunnen verwachten en dat de oorzaak
van hun teruggang in vruchtbaarheid wellicht gezocht moet worden
in physische veranderingen van den grond. Wetenschappelijk onderzoek hieromtrent wordt echter wenschelijk geacht.
Oudere gronden daarentegen — en met name roodoorngronden —
kunnen door het vermengen van hun bouwvoor met klei uit diepere
lagen (door het z.g. „kleidelven") belangrijk worden verbeterd en
daarbij geeft de eerste bekleiing het meeste resultaat.
Aa I 2 ; 1916-2 ; 4 3 .
ERVARINGEN, OPGEDAAN BIJ DE AANWENDING VAN KALK.

H. '1^/16, p. 83-85; H. '16/17, P- 49-78; H. '17/18, p . 166-169;
H. '17/18, p. 177-18$.
A.V.

I3-8-'I8:

1. Op zware, slempige, moeilijk doorlatende en moeilijk te bewerken Heigronden is het gebruik van kalk op bouwland in den loop
der jaren zeer voordeelig gebleken en verdient deze ook in de toekomst aanbeveling.
2. Op zware roodoorngronden met knik of met giftige darg of
giftige klei in den ondergrond is dit eveneens het geval.
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3. Op zand- en veengronden (veenkoloniale gronden) zijn op
bouwland uiteenloopende resultaten verkregen.
Uit latere onderzoekingen van het R.L.P.S. te Groningen (waarmede in de rapporten nog geen rekening is gehouden) is gebleken,
dat een tekort aan kalk op die gronden de „Hooghalensche ziekte" te
voorschijn roept, terwijl door een teveel de „Veenkoloniale haverziekte" ontstaat.
Daarom zal men op „haverzieke" gronden alle kalktoediening
moeten vermijden en deze alleen op „Hooghalensch zieke" akkers
toepassen.
Het is raadzaam bij de ontginning minstens 4000 kg mergel of een
daarmede gelijkstaande hoeveelheid landbouwkalk toe te dienen.
4. Op graslanden heeft de aanwending van kalk tot heden — zoowel
op klei- als op zandgronden — over het algemeen onbevredigende
resultaten gegeven.
Op madelanden (graslanden op laagveengronden) waren de resultaten soms gunstig, soms onbevredigend.
Bij den aanleg van blijvende graslanden op hoogveengronden zijn
met de bekalking gunstige resultaten verkregen.
ç. De keuze der te gebruiken kalksoort wordt beheerscht door
den prijs, waarvoor 1kg zuivere kalk op het land te verkrijgen is, met
inachtneming van de waarde der plantenvoedende nevenbestanddeelen en van de geschiktheid van behandeling, van vervoer en van uitstrooiing.
6. Wil men op de zware Heigronden opbouwland vangoede resultaten verzekerd zijn, dan zal van schuimaarde minstens omstreeks
40.000 kg, van ongebluschte kluit- of steenkalk ongeveer 10.000 kg
per ha moeten worden gebruikt.
7. Een herhaling der bekalking geeft op oudere gronden minder
goede resultaten dan een eerste bekalking, maar toch nog een bevredigende.
8. Bij aanwending van kalk en vooral in de jaren daarna moet de
bodem steeds in voldoende mate van stikstof, phosphorzuur en eventueel van kali worden voorzien.
9. Hoeveel kalk op de roodoorngronden met het meeste succes
kan worden aangewend, is niet voldoende nauwkeurig bekend en
dient aan een nader onderzoek te worden onderworpen.
10. Het is gewenscht, alle kalksoorten bij haar aanwending zoo
goed mogelijk en vrij diep door den grond te verdeden.
11. Het is gewenscht, nader te onderzoeken, of op graslanden en
ook op bouwlanden een herhaalde bekalking in kleinere hoeveelheden
betere resultaten geeft dan eene in grootere hoeveelheden in eens.
12. Het is gewenscht, nader te onderzoeken, of door bekalking
van graslanden ook in deze provincie het kalkgehalte van het geoogste
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gras of hooi toeneemt en wel in zoodanige mate, dat deze dientengevolge een hoogere voederwaarde verkrijgen.
13. Het is gewenscht bij drainage op slempige kleigronden den bij
de vulling der draineergoten te gebruiken grond vooraf met kalk door
te werken of anders laagsgewijze met kalk te bestrooien, teneinde een
spoedig dichtslempen der buizen te voorkomen en een goede doorlatendheid van den grond boven de buizen te behouden.
A a l 3 ; 1857-5; 57.
REGELS VOOR HET PLOEGEN.

- ; H. '58, p. 97-124; - ; -•
(A) De stoppels moeten zoo spoedig mogelijk na het blootkomen geploegd worden.
Zij dienen ondiep te worden geploegd, om bij herhaald ploegen
telkens dieper te gaan.
Over de meest gewenschte diepte van ploegen loopen de meeningen uiteen: zoowel diep als ondiep ploegen wordt aanbevolen.
Het ploegen mag, vooral op kleigrond, niet of althans zoo weinig
mogelijk, geschieden als het land nat is; zandgrond kan ook bij nat
weer wel worden geploegd.
Op drogen doorlatenden grond kunnen de akkers breed zijn en behoeft slechts voor een vlakke en gelijkmatige ligging te worden gezorgd; op taaien en weinig doorlatenden grond behooren de akkers
smal te zijn en een weinig bol te liggen, opdat het water door de open
voor gemakkelijk kan afvloeien.
De voren moeten alle even breed en even diep zijn en aansluitend
worden gelegd.
Kleigronden dienen in den herfst te worden klaargeploegd ; op
zavel- en zandgronden kan, zoo noodig, ook 's voorjaars nog geploegd
worden.
In den herfst ploegt men gewoonlijk drie keer; bij braak veelvuldig.
Aa I 3; 1865-2; 62.
HET NUT VAN DIEPPLOEGEN.

H. '64/65, p. 181; H. '65/66, p. 82-118; - ; - .
(A) Op zavelgrond wordt diep ploegen bij het op wintervoor leggen
van het land aanbevolen, mits dit droog is, en ook bij braak.
Op de kleigronden van het Oldambt wordt diep ploegen minder
wenschelijk geacht.
Extra-diepe bewerking kan in bijzondere gevallen wenschelijk zijn,
bijv. bij het voorkomen van dichte lagen onder de bouwvoor.
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Aa I 3; 1936-1 ; 69.
ERVARINGEN, OPGEDAAN MET VERSCHILLENDE GRONDBEWERKINGEN.

H. '36/37, P- 132-133; H. '36/37, P- 133-224; GLb. 3-7-'375
H. '36/37, P- 264-270.
Hb. 2i-6-'37:
1. De diepte van ploegen, die in het gebied van de G.M.L. zeer
verschillend is, berust op jarenlange ervaring en is bij uitzondering
een kwestie van gewoonte.
2. Zij hangt nauw samen met grondsoort, cultuurtoestand en ondergrond en is mede afhankelijk van het te verbouwen en het geoogste gewas.
3. Dieper ploegen geeft op de meeste grondsoorten droger land en
minder last van wintergras. Dieper geploegd land vriest beter door;
de bewerking vergt evenwel veel meer trekkracht.
4. Kalk- en humusrijke, goed gedraineerde gronden kunnen ondieper geploegd worden dan perceelen, die in minder gunstigen toestand verkeeren.
5. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, wordt op kleien zavelgronden de voorkeur gegeven aan een keer extra ploegen.
6. Wat de diepte van het ploegen betreft, moet verstaan worden
onder :
zeer ondiep: een diepte van 8-12 cm;
ondiep:
„
„
„ 12-15 cm;
tamelijk diep : „
„
„ 15-20 cm;
diep:
„
„
„ 20-25 cm;
zeer diep:
„
„
„ meer dan 2 5 c m .
7. Alle klei- en roodoorngronden, die in het Dollardgebied gelegen zijn, kunnen goed over nachtvorst bewerkt worden.
Zavelgronden en de in het centrum der provincie gelegen Heigronden laten een bewerking over nachtvorst niet toe.
8. In het voorjaar is vroeg zaaien, gepaard aan een betrekkelijk
ondiepe bewerking, overal gewenscht.
9. Op de kleigronden doet het bezwaar van dichtrijden van den
grond, bij bewerking met den tractor in het voorjaar, zich in sterke
mate voor. Op de zavelgronden is dit bezwaar niet zoo groot.
Tractoren met geringen bodemdruk geven de minste bezwaren.
10. Op kleigronden wordt in natte zomers de grond door de zichtmachine dermate dichtgereden, dat men de machine dikwijls zal laten
staan. Op zavel- en roodoorngronden is dit bezwaar niet zoo groot.
Luchtbanden en schoovenscheiders zijn aan te bevelen.
11. Tractor-schijveneggen kunnen op alle gronden zeer goed gebruikt worden.
12. Met het gebruik van ondergrondsploegen heeft men weinig er21
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varing. Op lichte zavelgronden of gronden met zandigen ondergrond
heeft men goede resultaten bereikt. Op knikgronden schijnt men
zoowel gunstige als slechte ondervindingen opgedaan te hebben.
13. Nagewassen als mergkool, knollen e.d. zullen in den regel,
mede tengevolge van ongunstig weer tijdens de oogstwerkzaamheden,
geen structuurverbetering geven en worden om het gewas zelve verbouwd. Wortelonkruiden kunnen bij de teelt van nagewassen niet
goed worden bestreden.
14. Groenbemesting zal voor vele gronden zeker voor structuurverbetering van belang zijn ; ze is aan te bevelen, mits men een flink
ontwikkeld gewas kan verwachten en men schoon land heeft.
Nadere onderzoekingen ten aanzien van werkwijze en keuze van
het groenbemestingsgewas zijn zeer gewenscht.
A a l 4 (1); 1862-3; 7iMEEST GEWENSCHT TIJDSTIP VAN ONDERPLOEGEN VAN DEN STALMEST.

- ; H. '62/63, P- £6-139; - ; - .
(A) Aan dadelijk onderploegen van den gestrooiden stalmest wordt
in het algemeen devoorkeur gegeven ;bij lage temperatuur enbij vochtig weer kan hij echter zonder nadeel wel eenigen tijd blijven liggen.
Voor klaverland, waarop koolzaad zal worden gezaaid, wordt aanbevolen den daarop gestrooiden stalmest eerst te laten liggen, om de
klaver er doorheen te laten groeien en daarna het land te ploegen.
Aa I 4 (1); 187^-2; 44.
BESTE WIJZE VAN VERZAMELEN VAN DEN STALMEST.

- ; H. '75/76, p . 97-114; - ; -•
(A) Ruim gebruik van stroo als strooisel is op zichzelf aanbevelenswaardig om veel en goeden stalmest te verkrijgen en de ier daarin
vast te houden.
De heerschende duurte van het graanstroo maakt echter, dat zulks
alleen rendabel zal zijn bij gebruik van stroo met weinig of geen
handelswaarde, als dat van peulvruchten.
Bij ruim gebruik van stroo is het aanbevelenswaardig het vee in
hokken te laten loopen, teneinde aldus een goede vermenging van
stroo en uitwerpselen te verkrijgen.
De mest dient op de vaalt, die bij voorkeur van een waterdichte
bevloering moet zijn voorzien, geregeld te worden uitgespreid, aangetrapt en vochtig gehouden.
Bij zuinig gebruik van stroo verdient, met het oog op het reinhouden, plaatsing van het vee op een groepstal de voorkeur boven plaatsing in hokken.
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Aantrappen en bevochtigen van den mest op de vaalt is dan minder
noodig, een ierkelder daarentegen wenschelijk.
Overdekking van de mestvaalt geeft naast voordeden ook bezwaren
en het is de vraag, of het nut tegen de kosten opweegt.
Aa I 4 ( i ) ; 1891-1; 60.
BESTE M E T H O D E V A N B E W A R I N G V A N STALMEST E N 1ER.

H. '90/91, p. 144-146; H. ' 9 1 / 9 2 , p . 3J-103; - ; H . ' 9 2 / 9 3 , p . 172184. *
Hb. I O - I O - ' 9 3 :

1. Het is wenschelijk en rendabel, dat de bodem der mestvaalt
uit een waterdichte bevloering bestaat, met een afvoergoot voor de
ier naar de vergaarbak daarvan.
2. De vaalt zelve moet zooveel mogelijk in de schaduw liggen en
er mag geen water van buiten af kunnen toevloeien.
3. Een overkapping is niet rendabel te achten.
4. Een waterdichte vergaarbak voor de ier is wenschelijk en
rendabel.
£. De vaste mest moet onderling goed gemengd, vastgetreden en
vochtig gehouden worden.
6. De verliezen zijn in den zomer grooter dan in den winter.
7. Om deze verliezen te voorkomen verdient het gebruik van conserveeringsmiddelen : kalizout voor bedrijven op lichtere gronden,
superphosphaatgips of superphosphaat op middelzware gronden, en
aardbedekking op zware gronden, ten zeerste aanbeveling.
Deze conserveering moet zooveel mogelijk reeds in den stal een
aanvang nemen.
8. Voor bewaring van ier is het gebruik van zwavel- en zoutzuur
1 : 1000, of composteering met turfstrooisel, turfmolm, kaf etc. aan
te bevelen.
Aa I 4 (1); 1892-4; 42.
MEEST D O E L M A T I G G E B R U I K V A N STALMEST.

H. '91/92, p- 230-233; H. '92/93, p . 138-171; - ; H. '93/94, p .
137-142.
Hb. 28-2-'94: résumé goedgekeurd.
(A) Uit al de rapporten blijkt duidelijk, dat Liebig juist gezien heeft
door te zeggen : „De hooge gunst, waarin de stalmest als bemestingsstof bij de practische landbouwers staat, moet daarin gezocht worden,
dat hij van ieder afzonderlijk den grond onttrokken voedingsstof
onder alle omstandigheden een zekere hoeveelheid bevat en zoodoende steeds gunstig werkt".
323

Aa ï 4
Zeer eenstemmig zijn de rapporten, dat de stalmest bij aardappelen,
hakvruchten, granen, koolzaad - dus stikstofverbruikers — met het
meeste voordeel kan worden gebruikt.
Op Heigronden levert het onderploegen van stalmest minder gunstige resultaten op.
Daar, alsook op andere gronden, wordt overbemesting van wintertarwe in het voorjaar aanbevolen en op zavelgrond aanwending van
stalmest in den herfst voor wintergerst, te zaaien in boonen- of
erwtenstoppel.
Op veenkoloniale en soortgelijke gronden dient de stalmest in de
eerste plaats aan de fabrieksaardappelen te worden gegeven.
Ofschoon van wetenschappelijk standpunt gezien, bemesting van
witte klaver met stalmest irrationeel genoemd mag worden, schijnt
het toch, dat in de practijk deze handelwijze zeer wel te verdedigen
is. Aanwending van stalmest bij boonen schijnt minder gunstige resultaten op te leveren.
Het nemen van proeven hieromtrent wordt aanbevolen.
Hoewel aan de belangrijke onderzoekingen van Hellriegel e.a.
waarde wordt toegekend, levert toepassing in de practijk toch vaak
te veel bezwaren op, om het bedrijf er geheel naar in te richten.
Aa I 4 ( i ) ; 1917-1 ; S°MEEST DOELMATIGE WIJZE VAN BEWARING VAN STALMEST EN 1ER.

H. '16/17, p. 119-121; H. '17/18, p. 6-39; - ; H. '18/19, p . 129132-

Hb. 3 - 6 - ' i 9 :
1. Indien men uit een financieel of practisch oogpunt weinig
strooimateriaal wil gebruiken, verdient het afzonderlijk bewaren van
de ier in goed gesloten kelders met een mestplaat bedekt, de voorkeur
boven het gezamenlijk bewaren van de vaste en vloeibare uitwerpselen
op de mestvaalt.
2. Bij het gebruik van veel strooimateriaal is de bewaring in z.g.
potstallen zeer aanbevelenswaardig, ware het niet, dat hieraan uit
hygiënisch oogpunt overwegende bezwaren zijn verbonden, vooral
voor melkvee.
3. De waarde van de ier in ierkelders is zeer afhankelijk van de
voeding en de soort van dieren, van wat er al in den kelder kan vloeien
en van den bouw van den kelder.
4. De kelders moeten zoo groot zijn, dat al het vocht, hetwelk
er in den staltijd in kan vloeien, er in geborgen kan worden.
£. De kosten van den bouw waren vóór 1917 plm. 1cent per liter
inhoud. Zijn de kosten niet veel hooger, dan is de bouw van een
ierkelder wel rendabel.
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6. De beste tijd om te ieren is in de maand April.
7. Een beter geconstrueerde ierbak zou wenschelijk zijn om het
gebruik van ier veelzijdiger te maken en het verlies van stikstof bij
het sproeien te verminderen.
Ook is aanwending van phosphorzuur bij ier zeer gewenscht.
8. Men moet bij stil en donker weer sproeien.
9. Het bruine beekje moet uit een oogpunt van hygiëne en netheid
van het boerenerf verdwijnen.
Aa I 4 ( 2 ) ; 1 8 8 0 - 2 ; 4 1 .
RESULTATEN, VERKREGEN MET HET GEBRUIK VAN KUNSTMESTSTOFFEN.

H. '79/80, p . 12-14; H. ' 8 0 / 8 1 , p . 6 8 - 8 j ; - ;

-.

(A) In verschillende streken der provincie is tot dusver nog weinig
gebruik van kustmeststoffen gemaakt en is hier daaromtrent dus nog
weinig ervaring opgedaan.
Zoo wordt in het randgebied van den Dollard door de daar bestaande mogelijkheid van slibgebruik nog weinig behoefte aan kunstmeststoffen gevoeld.
In het gebied der Noorderafdeeling daarentegen hebben de daar
sedert 1870 aangelegde proefvelden voor een doelmatige aanwending
van kunstmeststoffen richtlijnen gegeven en het gebruik daarvan zeer
bevorderd.
Zoowel de waarnemingen in de practijk als deze proefnemingen
hebben geleerd, dat Chilisalpeter, behalve bij boonen en klaver, vrijwel steeds een gunstig resultaat heeft opgeleverd.
Het gebruik daarvan wordt echter alleen aanbevolen, als er voldoende zekerheid bestaat, dat het land kracht genoeg bezit om een
goed gewas voort te brengen, doch het daarin door ongunstige weersgesteldheid verhinderd wordt.
Superphosphaat heeft vooral op zavelgronden een gunstige werking
vertoond bij boonen en klaver.
Overigens schijnen de waarnemingen in de practijk nog al eens onzeker en ook wel tegenstrijdig.
Daarom wordt, ter verkrijging van de noodige voorlichting tot
een doelmatig gebruik van kunstmeststoffen, in verschillende rapporten gewezen op de wenschelijkheid van het aanleggen van proefvelden.
Aa I 4 ( 2 ) ; 191S-1 ; 17.
IS RIJENBEMESTING VOOR ONZEN LANDBOUW AAN TE BEVELEN?
H

- ' H / 1 ^ P- 1 1 2 - 1 1 3 ;
H . ' 1 6 / 1 7 , p . 133.

H

- 'isll6,

P- 6 - 1 3 ; H . ' 1 6 / 1 7 , P- " 6 ;
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A.V. 26-6-'i7:
i . Voor rijenbemesting komen in de eerste plaats in aanmerking:
a. arme en droge gronden;
b. gewassen met een betrekkelijk grooten rijenafstand, als bieten, boonen, enz.;
c. stikstofmeststoffen.
2. Er moet ten zeerste op worden aangedrongen, dat hier te lande
nauwkeurige proeven met rijenbemesting worden genomen.
A a l 4 (2); 1916-3; 39.
NADEELIGE GEVOLGEN VAN EENZIJDIGE AANWENDING VAN KUNSTMESTSTOFFEN.

H. ' i £ / i 6 , p. 8^-88; H. '16/17, p . 79-107; H. '17/18, p . 169-170;
H. '17/18, p . 18^-189.
A.V. i 3 - 8 - ' i 8 :
1. Er is — vooral op de klei- en zavelgronden — nog weinig met
zekerheid bekend over het optreden van verschillende plantenziekten
in verband met de bemesting.
2. De wetenschap is het niet eens en de practijk heeft nog weinig
geleerd ten opzichte van de nadeelige uitwerking van het uitsluitend
gebruik van kunstmest.
3. Een prachtig studieveld ligt hier nog braak voor de wetenschap in het algemeen en voor de op te richten proefboerderijen in
het bijzonder.
Aa I 4 (2); 1919-2; 4°IS GELEIDELIJKE VERGROOTING DER AAN TE WENDEN HOEVEELHEDEN
KUNSTMEST NOODIG?

- ; H. '19/20, p . 92-130; GLb. 3-7-'2o; H. '19/20, p . 136-139.
Hb. 22-6-'2o; A.V. 22-6-'2o:
1. In den practischen landbouw is niet gebleken, dat het kunstmestgebruik op de klei- en zavelgronden successievelijk moet worden
uitgebreid, teneinde daarvan hetzelfde resultaat te bereiken.
2. Het meerdere kunstmestgebruik vindt zijn oorzaak in verschillende omstandigheden, waarin het landbouwbedrijf op de klei- en
zavelgronden van vroeger zich onderscheidt van dat van thans.
3. Al is de physische en chemische werking van chilisalpeter in
den grond misschien niet geheel van belang ontbloot, het blijkt uit
de rapporten niet, dat hiermee door den practischen landbouwer in
de naaste toekomst rekening dient te worden gehouden.
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Aa I 4 (2); 1933-2; 40. i)
ERVARINGEN MET KUNSTMESTGEBRUIK OP GRASLAND.

H.'33/34,P-139enH.'34/35,p.174;H.'33/34,P-139-171e n
H.'34/3^,p-i74-!77;GLb.7-7-'34enGLb.29-6-'35;H.'33/34,
p.180-184enH.'34/35,p.196-197Hb. 2 5 - 6 - ' 3 4 :
1. Een juist gebruik van stalmest, gier, aarde, kunstmest - we noemen speciaal fosforzuur —, zal voor de hoeveelheid en de kwaliteit
van den oogst onzer graslanden van veel belang zijn.
2. Men kan zeggen, dat het stikstofgebruik op grasland vrijwel algemeen is geworden, zelfs in onze zuivere graslandbedrijven.
3. De aanwending van stikstofmest heeft tot vergrooting van de
productie aanleiding gegeven en de mogelijkheden van het graslandgebruik aanmerkelijk vergroot.
4. Men heeft moeten leeren met de nieuwe mogelijkheden te werken. Over de hoeveelheden en de techniek wordt nog geëxperimenteerd en thans komt nog niet alles volledig tot zijn recht.
5. Inderdaad zijn er tal van minder goede ervaringen opgedaan met
de kwaliteit, die verkregen werd. Deze slechte ervaringen zijn deels
te wijten aan verkeerd (soms overdreven of eenzijdig) gebruik, of aan
een minder goede aanpassing aan de noodzakelijk met dat gebruik
samengaande nieuwe werkwijze.
6. Hoe intensiever de bemesting is, hoe meer men ook moet letten
op de verpleging van het land en hoe beter de beweidingstechniek
moet overwogen zijn.
7. In vele gevallen heeft de stikstofbemesting het grasland verbeterd; sommige onkruiden verdwijnen, betere grassen komen sterker
naar voren, daarentegen worden de klavers vaak teruggedrongen.
8. Mits zonder overdrijving kan op de graslanden van onze klei- en
zavelgronden een goed resultaat worden verkregen met de verschillende gebruikelijke stikstofvormen.
(Hb. i 2 - 6 - ' 3 5 :
In verreweg de meeste gevallen is op de graslanden der zand- en
veengronden de bemesting met kalksalpeter, kalkammonsalpeter of
chili, naast slakkenmeel en kalizout, aan te bevelen, omdat daardoor
de kwaliteit verbeterd kan worden. Tegen het veelvuldig gebruik
van zwavelzure ammoniak moet gewaarschuwd worden. In sommige
gevallen is het scheuren, eenige jaren bouwen en opnieuw inzaaien
een goede methode ter verbetering.)
*) Dit vraagpunt werd in 1934 nogmaals in behandeling gegeven aan de aangesloten
vereenigingen, gevestigd op lichte gronden, (die er oorspronkelijk geen rapport over
hadden uitgebracht), als gevolg waarvan conclusie 8 werd aangevuld met de hier ( )
ingevoegde alinea.
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9. Het is niet te zeggen tot welke grens men mag gaan met de
stikstofhoeveelheden ; dit is een vraagstuk van techniek, gebruik van
andere meststoffen, prijs van producten, loonen en veevoeder.
Thans wordt 60 à 80 kg/ha zuivere stikstof op de graslanden van
onze klei- en zavelgronden mogelijk geacht.
10. Tot de naar voren tredende technische factoren rekenen wij:
beweiding op kleinere perceelen, het geven van de stikstofbemesting
in porties, goede behandeling van het land, inkuiling volgens nieuwere
methodes, vervroegde hooiing.
11. Het zal aanbeveling verdienen voort te gaan met practische
proeven over beweiding en behandeling van grasland. Nieuwe wijzen
van ensileeren moeten op practische bruikbaarheid worden onderzocht. Zoo mogelijk moeten deze proeven de wetenschap steunen bij
haar verder onderzoek naar de kwaliteit.
Aa I 4 (3); 1902-2; 91.
VERBOUW VAN VLINDERBLOEMIGE EN ANDERE
GROENBEMESTING.
H . '01/02, p . 193-194; H . ' 0 2 / 0 3 , p- 9 S - 1 7 1 ;
190; H. '03/04, p. 217-222.

H

GEWASSEN

VOOR

- '03/04» p- 189-

A.V. 28-6-'o4:
1. De ervaring heeft geleerd, dat de verbouw van vlinderbloemige
gewassen als tusschentijdsche groenbemesting aanbeveling verdient
op zachtere klei-, zavel-, zand-, roodoorn- en veengronden, en ook,
hoewel in mindere mate, op zware Heigronden, indien althans de
voor- of dekvrucht niet later dan in de eerste week van Augustus van
het land verwijderd kan worden.
2. De verbouw van vlinderbloemigen moet gepaard gaan met een
voldoende phosphorzuur-, kali- en kalkbemesting, op gronden welke
daaraan behoefte hebben.
3. De verbouw van andere dan vlinderbloemige gewassen verdient
eerst in de tweede plaats aanbeveling, omdat zij weliswaar, als
deze, dienst kunnen doen als humusvormende bewaarplaatsen van
aanwezige oplosbare stikstof, maar niet tevens het vermogen bezitten
om de vrije stikstof uit de lucht te assimileeren.
Aa II 1 ; 1918-2; 32.
ERVARINGEN INZAKE DE CULTUUR OP GESCHEURD GRASLAND.
- ; H . '18/19, p . 9 ^ - 1 2 8 ; - ; H . '18/19, p . 1^8-160.

Hb. 3"6-'i9; A.V. 3-6-'i9: résumé goedgekeurd.
(A) De ervaringen omtrent de cultuur op gescheurd grasland zijn
over het algemeen op geschikte gronden gunstig, wanneer door droogte of vreterij geen schade is teweeg gebracht.
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Op gronden, die zich minder goed voor bouwland leenen, waren
de resultaten zeer wisselvallig, veelal onbevredigend.
Algemeen is men van oordeel, dat op intijds gescheurd grasland,
op zware of zachte klei, koolzaad het aangewezen gewas is tegenover
halmgewassen, waarbij voor legeren groot gevaar bestaat.
Door sommigen wordt aanbevolen voor koolzaad drie maal te
ploegen; door anderen wordt de voorkeur gegeven aan tweevoren.
Algemeen wordt ondiep ploegen aanbevolen: 8 tot 12 cm.
Wordt er getweevoord, dan dient de eerste voor zoo dun mogelijk
te zijn.
Om legeren der halmgewassen tegen te gaan, wordt vroeg zaaien
aanbevolen met een hollen stand.
Op Heigrond is een tarweras met stevig stroo gewenscht ; op zandgrond is rogge te prefereeren.
Bij beide gewassen wordt tweevoren aanbevolen.
Voor zomergewassen wordt aangeraden om in den herfst te scheuren, althans vóór Nieuwjaar, en dan te tweevoren, behalve op zandgrond, waar ook zonder bezwaar in het voorjaar kan worden geploegd.
Voor aardappelen en bieten mag daar de diepte van ploegen iets dieper
zijn dan boven aangegeven.
Algemeen is men van gevoelen, dat op goede Heigronden een zomergewas, haver of tarwe, zeer risquant is met hetoogophetlegeeren
en wordt het verbouwen van aardappelen, voeder- of suikerbieten
meer aanbevolen.
Verder worden genoemd boonen, erwten en vroegrijpe haver ; de
beide laatste als geschikte voorvruchten voor koolzaad.
Indien in het voorjaar gescheurd wordt, is tweevoren aangewezen
met het oog op de verkrijging van een geschikt zaaibed.
Op zware klei- en roodoorngronden wordt het gebruik van een
schijvenegge aanbevolen om een geschikt zaaibed te verkrijgen en het
bovenbrengen van de zode te voorkomen.
Veel rollen in het voorjaar is van belang.
Ter voorkoming van schadelijke gevolgen van vreterij bij bieten
wordt aangeraden een ruime hoeveelheid zaaizaad te nemen en bij
aardappelen zware poters met reeds krachtig ontwikkelde kiem.
Bij haver en tarwe wordt behandeling van het zaaizaad met de
warmwatermethode van Jensen aanbevolen, vooral om een snelle
ontkieming en spoedige opkomst te bevorderen.
Hoe sneller ontwikkeling, hoe minder last van vreterij.
Gewenscht is het groenland vóór het scheuren te draineeren.
(Omtrent de cultuur in pas bedijkte polders konden nagenoeg geen
eigen ervaringen worden medegedeeld en bleef dit gedeelte van het
vraagpunt vrijwel onbeantwoord.)
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Aa II i ; 1924-1 ; 64.
DE VRUCHTWISSELING IN HET WERKGEBIED DER G.M.L.

H. '24/25-, p. 38-39; H. '24/25, p . 39-112; GLb. 2 O - 6 - ' Î J - ; H.
'24/25-, p . 161-168.
Hb. io-6-'2j-:
1. Sedert de kunstmeststoffen meer algemeen in gebruik zijn gekomen, konden de gebruikelijke vaste vruchtwisselstelsels op de kleien zavelgronden onzer provincie vervangen worden door meer vrije
vruchtopvolgingen.
Langzamerhand is echter wel gebleken, dat al te groote afwijkingen
van vruchtopvolgingen, die door de practijk als goed worden erkend,
zich kunnen wreken en dat het dwingen door middel van kunstmest
vaak niet de meest voordeelige bouwmethode is.
2. Bij de vaststelling van het bouwplan moet eenigszins rekening
worden gehouden met de vermoedelijke resultaten van bepaalde gewassen.
3. Teneinde een goede werkverdeeling te bevorderen en gelegenheid te scheppen voor een doelmatige grondbewerking, moet het van
groot belang worden geacht, dat ieder jaar een gedeelte van het bedrijf met vroegrijpende gewassen wordt beteeld.
4. Vlas, erwten en roode klaver zijn de voornaamste gewassen,
waarmede men ruime tijdsafstanden moet houden.
Deze afstanden zijn verschillend en hangen af van meerdere omstandigheden, bijv. ziekten en beschadigingen, structuur en bodemrijkdom.
5. Er bestaan vruchtopvolgingen, die volgens veler ervaring bepaald af te raden zijn; wij noemen : erwten na vlas en omgekeerd en
erwten na mosterd of radijs. De oorzaken zijn onbekend.
6. Om een goed overzicht te behouden is het zeer gewenscht, dat
ieder landbouwer een veldboek bijhoudt met aanteekeningen over
bemesting, ziekten en opbrengsten der gewassen. Op deze wijze
kunnen waardevolle gegevens worden vastgelegd.
7. Om verschillende vragen, die zich op het gebied der vruchtwisseling voordoen, nauwkeurig te kunnen onderzoeken, is een proefbedrijf onmisbaar. Medewerking van diverse instituten (Rijkslandbouwproefstations) is hierbij noodig.

Aa II 1; 1934-1; 51.
VRUCHTWISSELING EN BODEMBEWERKING ONDER INVLOED DER CRISISMAATREGELEN.

H. 'uliS, P- S9-6o; H . ' 3 4 / 3 5 , p . 60-128; GLb. 2 9 -6-'35; H . ' 3 4 /
35, P- 178-186.
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Hb. i 2 - 6 - ' 3 $ :
i . Het tegenwoordig opgelegde bouwplan is op de zware klei- en
nieuwe zavelgronden met minder bezwaar vol te houden dan op de
lichtere en oudere gronden. Op de zandgronden is voornamelijk door
een tekort aan hakvruchtenbouw deze vruchtwisseling niet te bestendigen.
Men dient zich voor nu en voor de komende jaren niet geheel te
laten leiden door de gesteunde artikelen, doch moet tevens zorgen,
dat het bedrijf in goeden cultuurtoestand blijft.
2. Het is zeer gewenscht, dat er een vergrooting komt van het
hakvruchtenareaal en in het bijzonder wordt hier gedacht aan uitbreidingvandefabrieksaardappel-, devoederaardappel- ende bietencultuur.
3. Een goede vruchtwisseling zal ten zeerste worden bevorderd,
indien de cultuur van haver, peulvruchten en zaderijen loonend
wordt gemaakt.
4. Voor bodemverbetering verdient aanbeveling de verbouw van
groenvoedergewassen,die mede als groenbemesting kunnen dienen.
Inzaai van stoppelklaver is daarom gewenscht.
ç. Een wetenschappelijk gefundeerde uitspraak over de landbouwkundige beteekenis van de voetziekte (oogvlekkenziekte, Cercosporella) zal veel bijdragen tot een juiste waardeering van dit euvel.
6. Met den geforceerden verbouw van wintergranen wake men
voor te groote uitbreiding van het wintergras (zwartgras, duist). De
beste bestrijding is meerdere jaren achtereen zomergewassen te verbouwen, in het bijzonder hakvruchten.
7. Aan de zomerbewerking van den stoppel dient zoo goed mogelijk de hand te worden gehouden, ze werkt onkruidvernietigend en
structuurverbeterend.
8. Diepere grondbewerking wordt in het algemeen niet noodzakelijk geacht. Voor de gronden met een dichte laag onder de bouwvoor
zou men af en toe eventueel de grondwoeler kunnen gebruiken.
9. Op de daarvoor geschikte bedrijven van omstreeks go ha en
grooter zal waarschijnlijk een tractor rendabel zijn. De ervaringen
met luchtbanden voor verschillende werktuigen zijn nog van te korten
duur, om er een oordeel over uit te spreken.
10. De verbouw van 1/3 tarwe zal over het algemeen kunnen worden bestendigd. Met dit oppervlak zal evenwel de uiterste grens in
vele gevallen benaderd zijn.
Aa II 2; 1894-2 ; 64.
R E S U L T A T E N V A N V E R W I S S E L I N G VAN Z A A I G R A N E N ,

ZAAIZADEN

POOTAARDAPPELEN.

H. '93/94, P- 161-167; H. '94/9S, P- 72-112; H. '9^/96, p . 186187; H. '9^/96, p . 21^-224.

EN

Aa II 2 - Aa II 3
A.V. 3o-6-'96:
Uit de rapporten kan worden geconcludeerd, dat het nut van de
verwisseling van zaaizaden algemeen erkend wordt.
Hoewel vele met elkaar overeenstemmende feiten en waargenomen
verschijnselen worden genoemd, valt ook het tegenovergestelde, veel
tegenstrijdigs, daarbij op te merken.
Bovendien is het medegedeelde over het geheel nog vaag en zijn
vele hierbij op den voorgrond dringende vragen onbeantwoord gebleven.
Het is daarom wenschelijk, het aanleggen van proefvelden te bevorderen, waarop waarnemingen kunnen worden gedaan omtrent de
verschijnselen en resultaten bij het verwisselen van zaaigranen, zaaizaden en pootaardappelen.
Aa II 3 ; 1864-4; S°VERHOOGING VAN DE OPBRENGST DER GEWASSEN DOOR GRONDVERBETERING OF ZAADVEREDELING.

H. '63/64, p. 261; H. '64/6^, p . 100-1^6; - ; - .
(A) Zoowel door grondverbetering als door zaadveredeling kan tot
verhooging van de opbrengst der gewassen worden bijgedragen; van
grondverbetering wordt vooreerst het meeste resultaat verwacht.
Als middelen tot grondverbetering worden aanbevolen : drooglegging van den grond door diepe ontwatering en drainage ; toepassing
van wisselbouw; verbouw van roode klaver en van paardeboonen ;
doelmatig gebruik van stalmest. Plaatselijk komt ook kleidelven in
aanmerking.
Wat de zaadveredeling betreft, wordt de methode-Hallet voor algemeene toepassing in de practijk niet vatbaar geacht.
Méér in aanmerking komende middelen tot verhooging van de opbrengst der gewassen zijn : zwaar schoonen van het zaaizaaddoor middel van wanmolens en verwisseling van zaaizaad.
Aa II 3 ; 1898-2; 70.
MOGELIJKHEID VAN VEREDELING DER CULTUURGEWASSEN DOOR DEN
LANDBOUWER ZELF.

H. '97/98, p . 146-149; H. '98/99, p . 71-124; H. '99/00, p. 155;
H. '99/00, p. 182-194. *
A.V. i9-6-'oo:
1. Het is mogelijk onze cultuurgewassen door veredeling tot grootere productiviteit te brengen.
2. Het is niet uitgemaakt of bij de van elders ingevoerde gewassen,
teruggang in opbrengst door veredeling kan worden tegengegaan.
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3. De eigenlijke veredeling, de aanwending van een methodische
teeltkeus eventueel met toepassing der kunstmatige kruising, eischt
te veel zorg, tijd en kennis om door den gewonen landbouwer te
kunnen worden beoefend en dient derhalve overgelaten te worden
aan speciale kweekers.
4. Wel kan de landbouwer - door toepassing van de empirische
teeltkeus — er voor zorgen, dat een ingevoerd gewas niet al te spoedig
degenereert.
Terwijl dit bij de halmgewassen bereikt wordt door te zorgen
voor uitstekend zaaizaad, afkomstig van een gewas waarbij de meest
gewenschte eigenschappen het best zijn bewaard, ishet bij aardappelen
noodig de poters te nemen van de beste stammen.
ç. Daar het eigenlijke veredelen niet kan worden uitgevoerd door
den gewonen landbouwer, is hij genoodzaakt nu en dan nieuw zaaizaad en pootgoed te betrekken, vooral voor de uitheemsche gewassen.
Niet uitgemaakt is, of hij dat van het buitenland moet invoeren,
dan of dat kan worden geleverd doer den kweeker alhier.
6. Het is wenschelijk, dat ook hier te lande, meer dan tot nu toe,
er naar wordt gestreefd de bestaande soorten te veredelen of om
nieuwe te scheppen.
Dit zou kunnen worden aangemoedigd door het organiseeren van
wedstrijden in het kweeken van voor den landbouw meest voordeelige
gewassen.
Voorts zijn zaaizaadverwisselingsproefvelden en zulke tot vergelijking van ingevoerde en inheemsche variëteiten van groot belang.
Aa II 4 ; 18^9-4; 17.
REDENEN, WAAROM KOOLZAAD EN BOONEN HIER ALGEMEEN OP RIJEN
WORDEN GEZAAID EN GRANEN NIET.

- ; H. '60, p . £3-£6; - ; - .
(A) Koolzaad en boonen verdragen een holleren stand dan granen.
Zoodoende kunnen bij deze gewassen, op rijen gezaaid, de rijen
zóó ver van elkaar genomen worden, dat daartusschen met paardewerktuigen kan worden gewerkt, beter dan bij granen mogelijk zou
zijn.
Voor koolzaad bestaan er sedert jaren doelmatige zaaiwerktuigen,
welke voor granen tot dusver vrijwel ontbraken.
Boonen kunnen gemakkelijk met de hand op rijen worden gezaaid,
hetzij achter den ploeg, hetzij in daartoe getrokken voortjes, terwijl
voor de toepassing vanhet zich uitbreidend gebruik, koolzaad tusschen
boonen te zaaien, het op rijen zaaien der boonen uiteraard noodzakelijk is.
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Dat rijenteelt bij granen hier nog zelden wordt toegepast, moet
vooral geweten worden aan het vrijwel ontbreken van daartoe geschikte zaaiwerktuigen.
De in de Veenkoloniën gebezigde zaaihoorn, met behulp van den
bongel of gotenjager, kan in de klei- en zavelstreken vanwege de gesteldheid van den grond geen toepassing vinden.
De indeeling van het land in smalle akkers van ten hoogste 3 m
met iets bolle ligging, vormt een belemmering voor het gebruik
der bestaande rijenzaaimachines, zooals er op „Groot Zeewijk" in
gebruik zijn.
Drainage, in de laatste jaren meer toegepast, zal den weg kunnen
banen voor meer gebruik van zulke machines.
Mocht de ervaring blijven leeren, dat men door drainage open
goten en voren kan missen en het land een meer effene ligging geven,
dan zou dit de toepassing van rijenteelt, door gebruikmaking van zaaimachines, ook bij granen, aanmerkelijk bevorderen.
Aa II 4 ; 1862-2 ; 71.
W E N S C H E L I J K H E I D V A N R I J E N T E E L T O O K BIJ G R A N E N O P K X E I G R O N D .

- ; H. '62/63, P- .P-142; - ; -•
(A) De wenschelijkheid van rijenteelt ook bij granen op kleigrond
wordt algemeen erkend.
Als voordeden worden genoemd: de mogelijkheid tot betere onkruidbestrijding door bewerking tusschen de rijen, zaaizaadbesparing
en verhooging van de opbrengst.
Bezwaren tegen de invoering der rijenteelt zijn voornamelijk:
de ligging van het land op smalle, bolle akkers en, op zwaren kleigrond, soms de gesteldheid van den bodem, die het gebruik van
rijenzaaimachines belemmeren.
Door drainage kan het voornaamste beletsel, de ligging op akkers,
worden weggenomen en toepassing daarvan verdient dan ook uit dit
oogpunt alle aanbeveling, teneinde de mogelijkheid voor toepassing
van rijenteelt ook voor granen op kleigrond te vergrooten.
Aa II 4 ; 1875-1;

SS.

MEEST D O E L M A T I G E D I E P T E V A N Z A A I E N .

H. '74/7S, P- 172-176; H. 'JSIJ6,

p . S7-96; - ; -•

(A) Algemeen wordt aan ondiep zaaien de voorkeur gegeven.
Het wordt echter bezwaarlijk geacht, door de zoozeer uiteenloopende omstandigheden in de practijk, de meest gewenschte diepte
voor elk bijzonder geval in cijfers uit te drukken en moet dit dus wel
aan het practisch inzicht van den landbouwer worden overgelaten.
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Aa II 4 ; 1878-2 ; ssBESTE WIJZE VAN ZAAIEN : MACHINAAL OF UIT DE HAND.

H. '77-78, p . 2£0-2£i; H. '78/79, p . 63-84; - ; - .
(A) Vrijwel algemeen wordt aan machinaal zaaien op rijen de voorkeur gegeven boven zaaien uit de hand, vooral vanwege de regelmatiger verspreiding en onderbrenging op de meest gewenschte diepte,
de besparing op zaaizaad en de bij rijenteelt gegeven mogelijkheid tot
schoffelen ter onkruidbestrijding.
Onder omstandigheden, met name op zwaren Heigrond in den
herfst en in het Oldambt bij het zaaien „over de vorst", levert het
gebruik der zaaimachine echter bezwaren op en moet aan zaaien uit
de hand de voorkeur worden gegeven.
Aa II 4 ; 1893-4; 43MIDDELEN TER BEVORDERING VAN DE ONTKIEMING BIJ DROOGTE.

H. '92/93> p. 221-224; H. '93/94, p . 103-120; H. '94/9^, p. 1^3;
H. '94/9^, P- i94-!98.
A.V. 2^-6-'9£: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) 1. De aanwending van het beste zaaizaad kan niet genoeg
worden aanbevolen.
2. Machinaal zaaien op wintervoor beveiligt het best tegen de nadeelige gevolgen van sterke droogte in het voorjaar.
3. Bij noodzakelijk ploegen wordt de kleibodem nooit te fijn gemaakt en moet, zoo mogelijk, de vochtige ondergrond dienstbaar
worden gemaakt tot het doen ontkiemen van het jong gezaaide, terwijl bovendien goed sluiten van den bodem door rollen een noodzakelijk vereischte is. Op zand- en veengronden moet de teelaarde
's herfst's geheel losgeploegd worden. Veel ploegen en eggen is op
deze gronden zeer nadeelig.
4. Gedurende den winter droogleggen der landerijen door egale
ligging, door slooten, greppels, buizen en vooral door lagen waterstand is noodzakelijk, benevens het in een vruchtbaren staat houden
van het land, waardoor de zaden vlugger zullen ontkiemen.
S- Kunstmatige bevochtiging van den grond verdient geen aanbeveling, wijl het een onuitvoerbaar werk is, doch ook, bij veronderstelde mogelijkheid, aan het gewas vrij zeker meer kwaad dan goed
zou doen, door het dichtslaan van den grond.
Aa II 4 ; 1896-1 ; 73.
MEEST DOELMATIGE RIJENWIJDTE.

H. ' 9 ^ / 9 6 , p . 196-197; H. '96/97, P- 30-^8; H. ' 9 7 / 9 8 , p . 13^-137;
H. '97/98, p . 1 ^ - 1 ^ 8 .
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A.V. 28-6-'98:
i. Aan een regelmatigen kwadraatstand der planten moet de voorkeur worden gegeven, indien het schoonhouden der gewassen rijenteelt niet noodzakelijk maakt.
2. Bij rijenteelt verdienen de volgende rijenwijdten over het algemeen de voorkeur:
a. Granen.
Bij gerst is de gebruikelijke rijenwijdte van 21 cm ongeveer
doelmatig; voor dikkoptarwe, haver en andere halmgewassen, die
weinig uitstoelen, is een rijenwijdte van minder dan 21 cm in sommige gevallen aan te bevelen; met het oog op het schoffelen zal
een minimum van 18 cm niet overschreden mogen worden.
b. Peulvruchten.
Voor boonen op de meeste gronden 42 cm; op zandgronden
nauwer en op de vruchtbaarste gronden wijder.
Bij erwten is een middenweg tusschen 21 en 42 cm aan te bevelen; de inrichting der machines vormt hiervoor echter een bezwaar.
c. Zaden.
In het algemeen en vooral op zavelgronden verdient breedwerpig zaaien van klaver- en lijnzaad de voorkeur ; op zwaardere
gronden is voor meerdere zekerheid van goeden aanslag machinaal
zaaienaante bevelen ;rijenwijdte dan 10—21 cm.
Voor koolzaad is een rijenwijdte van 40—50 cm noodig, indien
het noodzakelijk is tijdens den groei het land tusschen de rijen te
bewerken ; op braakland of ander zuiver land is echter een kleinere
rijenwijdte aan te bevelen.
Voor karwijzaad is een rijenwijdte van 40-5-0 cm gewenscht;
voor mosterd 21 cm.
3. Het verdient aanbeveling, dat de landbouwers omtrent de
meest gewenschte rijenwijdte nog nadere proeven nemen, welke zich
ook behooren uit te strekken tot de rijenwijdte en den onderlingen
afstand van suikerbieten.
Aa II 4 ; 1897-2; 47.
MEEST G E W E N S C H T E D I E P T E V A N Z A A I E N E N P O T E N .

H. '96/97, p- i ^ i - 1 ^ ; H. '97/89, p- 87-108; H. '98/99, p- 134;
H. '98/99, P- i£6-i$8.
A.V. 27-9-'9 9 :
1. Tengevolge van de vele bijkomende omstandigheden kan moeilijk met juistheid in centimeters worden aangegeven, hoe diep iedere
soort van graan of zaad moet worden ondergebracht.
2. Over het geheel kunnen de in sommige rapporten voorkomende
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centimeteraanduidingen echter wel worden aanvaard, behalve ten
aanzien van het poten van aardappelen, waarvoor de gewenschte
diepte op ten hoogste 12 cm moet worden gesteld.
3. Overigens verdient ondiep zaaien verreweg de voorkeur boven
diep zaaien; de voordeden van eerstgenoemde handelwijze zullen
zeker grooter zijn dan de nadeelen.
4. Ieder speciaal geval dient door den practischen landbouwer
beoordeeld en geschat te worden naar eigen, op goede gronden
steunende ervaring, steeds rekening houdende met de voor de ontkieming gunstige en ongunstige omstandigheden.
Aa II 5; 1890-1 ; 46.
MIDDELENTOTVERDELGINGVANAKKERPAARDESTAARTENHOEFBLAD.

H.'89/90, p. 186-187; H. '90/91,P- 35-iTi ; - ; H.'91/92, p. 191-195.
Hb. 2 i - ç - ' 9 2 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Bij sterke bezetting van het land met hoefblad is braken, soms
twee jaren achtereen, noodig. Het dient dan van het voorjaar tot het
najaar te geschieden, steeds bij droogte.
Het verdient aanbeveling reeds bij de tweede of derde keer ploegen de vereischte diepte te bereiken en vervolgens steeds op dezelfde
diepte te blijven ploegen, teneinde niet telkens nieuwe wortelgedeelten in de bouwvoor te brengen, doch aldus de planten door uitputting te doen afsterven.
Ter bestrijding van hoefblad wordt in het algemeen aangeraden, het
land in een staat van groote vruchtbaarheid te brengen, opdat de gewassen door hun weligen groei het hoefblad overvleugelen.
Voorts wordt rijenteelt en de verbouw van hakvruchten aanbevolen. Drooglegging is op zichzelf wel wenschelijk, doch vormt geen
speciaal bestrijdingsmiddel tegen hoefblad; dit gedijt ook op drogen
grond uitstekend.
Aan het afplukken der bloemen wordt weinig beteekenis toegekend; het zal de kosten niet loonen.
Over de bestrijding vanakkerpaardestaart wordt minder gesproken;
dit onkruid blijkt niet zoo veelvuldig voor te komen als het hoefblad.
Daar akkerpaardestaart slechts op natte gronden goed gedijt, kan
zij vooral bestreden worden door drooglegging van den grond.
Bemesting met chloorcalcium wordt als bestrijdingsmiddel genoemd, doch meer proeven daaromtrent zijn nog gewenscht.
Aa II 5; 1914- 1 ; 74MIDDELEN TOT BESTRIJDING VAN WINTERGRAS.

H. '13/14, p . 109-110; H. '14/15, p. 6-42; H. '15/16, p . 74;
H. '15/16, p . 93-96.
22
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A.V. 27-6-'i6:
Ter bestrijding van het aanwezige wintergras en ter voorkoming
van de verdere verbreiding van dit onkruid is het noodzakelijk het
land zoo goed mogelijk droog te leggen. In vele streken van het
Westen dezer provincie zal dat slechts voldoende mogelijk zijn, indien het peil van het water in de slooten gedurende den winter en
het vroege voorjaar aanmerkelijk lager gebracht en gehouden wordt,
dan thans het geval is.
Indien daardoor het evenwicht in het bedrijf niet te veel verbroken wordt, is inkrimping van den verbouw van wintergranen en uitbreiding van de teelt van hakvruchten wenschelijk. In ieder geval
zal men op de sterk met wintergras bezette perceelen geen wintergraan dienen te verbouwen en bij verbouw van hakvruchten de bestrijding tot laat in den zomer moeten voortzetten.
Aan de grondbewerking behoort zoowel in den herfst als in het
voorjaar de noodige aandacht te worden geschonken. Wintergraan
dient zoo mogelijk zonder vooreggen te worden gezaaid. Zal een
zomergewas worden verbouwd, dan dient zoo vroeg mogelijk en
ondiep te worden gestoppeld en moet de wintervoor zoo laat mogelijk geploegd worden. De bestrijding door hakken, wieden en schoffelen behoort gedurende den groei der gewassen zoo lang mogelijk
te worden voortgezet.
Het gebruik van kunstmest heeft de verbreiding over het algemeen
tegengewerkt. Het verdient aanbeveling kafmest niet op bouwland
aan te wenden. Groenbemesting door verbouw van wikken en stoppelklaver zal de losheid van den bodem bevorderen en daardoor de
wintergrasopslag kunnen tegengaan.
Aa II 6; 1875-3; 44.
OORZAKEN VAN EN MIDDELEN TEGEN BRAND IN HET GRAAN EN BEDERF IN HET KOOLZAAD.

- ; H. '7^/76, p . 115-141; - ; -•
(A) Onderscheiden worden: steenbrand en stuifbrand, die beide
worden veroorzaakt door zwammen.
Tegen steenbrand, die het schadelijkst is en vooral bij tarwe optreedt, helpt behandeling van het zaaizaad met een oplossing van
kopervitriool ; tegen stuifbrand, die minder voorkomt, zijn geen
middelen bekend. Verwisseling van zaaizaad wordt echter aangeraden.
Het bederf in het koolzaad wordt aan verschillende oorzaken toegeschreven, doch vooral aan het optreden van insecten.
Bestrijdingsmiddelen daartegen zijn niet bekend. Bevordering van
den groei van het gewas door aanwending van Chilisalpeter wordt
echter aangeraden.
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Aa II 6
Overigens verdient inkrimping van den verbouw, vooral op oudere
gronden, aanbeveling.
Aa II 6; 1890-3; j 4 .
MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN „VRETERIj".

H. '89/90, p . 191-194;
198-201.

H

- V / 9 1 , p . 7S-9S; - ; H. '91/92, p .

Hb. 2i-s-'92:
Als dienstige middelen tegen de vreterij zijn te beschouwen:
a. als voorbehoedsmiddelen:
1. het kweeken van krachtige, gezonde planten.
2. een gepaste vruchtwisseling.
3. overkleien van lichte gronden.
h. als middelen, die het kwaad meer of minder zullen stuiten:
1. een doelmatige behandeling van het aangetaste veld, al naar
de omstandigheden dit eischen, door rollen of schoffelen.
Tegen emelt in het bijzonder rollen in den dauw.
2. op door emelt geteisterd groenland: gruppen.
3. in tuinen: voor ritnaald het poten van saladeplanten etc. en
voor emelt het steken van gaten.
Aa II 6; 1901-3; 27.
BESTRIJDING VAN VLASBRAND EN AALTJESZIEKTE.

H. '00/01, p. 167-169; H. '01/02, p . 144-176; H. '02/03, P216; H. '02/03, p . 237-241.

2I

S'

A.V. 30-6-' 3 o:
1. Door rationeel toegepaste voorbehoedmiddelen kan de schade,
door aaltjesziekte veroorzaakt, tot geringe afmetingen teruggebracht
worden.
Bij vlasbrand kan daaraan evenwel niet die beteekenis worden toegekend.
2. Deaanbevolenbestrijdingsmiddelen zijnweinigofniet inde practijktoegepastenberustenhoofdzakelijkop theoretische beschouwingen.
3. Het is daarom wenschelijk, dat het Hoofdbestuur zich in verbinding stelt met Prof. Ritzema Bos, teneinde de aanbevolen bestrijdingsmiddelen (en andere, zoo die er zijn) nader te onderzoeken en aan de practijk te toetsen.
Aa II 6; 1909-2; gsMIDDELEN TER VOORKOMING VAN HET UITWINTEREN VAN ROODE
KLAVER.

H. '08/09, p . 133-134; H. '09/10, p . 4 £ - 7 6 ; H . ' i o / n , p . 142-143;
H. ' i o / i i , p . 163-171. *
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Aa II 6-Aa II 7
A.V. 27-6-'11 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) 1. Het uitwinteren der roode klaver is in vele gevallen het gevolg van atmosferische invloeden, in sommige gevallen echter kan
niet de invloed van weer en wind als oorzaak van het te gronde gaan
der roode klaver worden beschouwd, maar moet dit aan parasitaire
ziekten worden toegeschreven. *•)
Het uitwinteren der roode klaver is deels een gevolg van atmosferische invloeden, deels van parasitaire ziekten. 2)
2. De middelen, die tegen ongunstige atmosferische invloeden
kunnen worden aangewend, zijn in hoofdzaak hierin gelegen, dat men
zorge zooveel mogelijk krachtige, goed ontwikkelde klaverplanten
te hebben, opdat het weerstandsvermogen zoo groot mogelijk zij.
Om parasitaire ziekten zooveel mogelijk te voorkomen, wordt
aanbevolen, de klaver niet te spoedig op hetzelfde perceel weer te
verbouwen, liefst niet eerder dan na 8 à 9jaren. Verbouw van klaver
onder gerst, met erwten of boonen als voorvrucht, wordt voor het
ontstaan van parasitaire ziekten bevorderlijk geacht.
3. Met volle ingenomenheid wordt de bereidverklaring van de
Regeering begroet, om de veredeling der roode klaver te beoordeelen in die richting, dat het weerstandsvermogen tegen klimatologische en andere invloeden wordt vergroot, zonder dat de productiviteit hieronder zal lijden.
Aa II 7; 18^9-3; 17.
MEEST G E W E N S C H T E R I J P H E I D S G R A A D V A N O L I E - , G R A A N - E N P E U L GEWASSEN.

- ; H. '60, p . 4 9 - ^ 2 ; - ; - .
(A) Oliegewassen moeten bij voorkeur gesneden worden wanneer de
korrels algemeen een bruine kleur vertoonen. Later zichten geeft
meer verlies door uitval dan door toeneming van de opbrengst wordt
vergoed. Het snijden zal in korten tijd moeten geschieden en meestal
bij avond en morgen moeten plaatsvinden.
Wintergerst en tarwe kunnen betrekkelijk rijp, zomergerst en
haver moeten daarentegen iets vroeger worden gezicht, om verlies
door uitvallen van korrels te voorkomen; zwarte haver kan evenwel
behoorlijk rijp zijn.
Rogge kan meer of minder rijp gezicht worden, doch zoo rijp
mogelijk verdient in het algemeen de voorkeur.
Paardeboonen behooren te worden gezicht als de boonen zwarte
neuzen beginnen te krijgen of de meeste peulen zwart beginnen te
worden; Waalsche boonen mogen iets rijper zijn.
x

) Opvatting van de meerderheid der résumé-commissie.
) Opvatting van de minderheid der résumé-commissie.
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Aa II 7
Aa II 7; 1897-1 ; 78.
MEEST GEWENSCHTE RIJPHEIDSGRAAD DER LANDBOUWGEWASSEN EN
AANBEVELENSWAARDIGE OOGSTMETHODEN.

H. '96/97, P- 147-151; H. '97/98, p. 33-86; H. '98/99, p . 134;
H. '98/99, P- i s i - i £ 6 .
A.V. 27"9-'99: résumé goedgekeurd.
(A) In het algemeen is de meest gewenschte rijpheidsgraad onzer
landbouwgewassen die der geelrijpheid.
Echter moet hierbij met verschillende omstandigheden rekening
worden gehouden, als: de beschikbare werkkrachten, de weersgesteldheid, het meer of minder gemakkelijk uitvallen der korrels,
de bestemming zoowel van het stroo als van het zaad, het al of niet
dekvrucht zijn van het gewas, legerigheid, de soort van den grond,
welke noodig kunnen maken, dat eerder of later zal moeten worden
gezicht.
Erwten moeten worden gezicht als de peulen beginnen te schrompelen, de erwt volwassen is en zich in tweeën laat drukken. Door
vroeg zichten wordt wormstekigheid tegengegaan, ook wordt wel
gemeend, dat de kookbaarheid er door wordt bevorderd, doch dit
dient door proeven nog nader te worden uitgemaakt.
Als kenmerk van rijpheid van boonen wordt aangegeven het zwart
worden der peulen; ook wel dat der stengels. Velen willen vroeger
zichten, anderen wat later; het eerste terwille van de blankheid,
het laatste om eerder te kunnen inhalen.
Vlas kan worden getrokken als de knop geheel gevuld is, de blaadjes van den stengel zijn afgevallen en het vlas de gewenschte gele
kleur heeft aangenomen.
Koolzaad moet worden gezicht als de korrels beginnen te bruinen,
of de meeste korrels zwart zijn.
Gras en roode klaver voor hooiwinning moeten volgens sommigen
worden gemaaid, wanneer de eerste bloemen zich vertoonen, volgens
anderen, wanneer zij in vollen bloei staan. Terwille van de kwaliteit
moet eerder, terwille van de kwantiteit later worden gemaaid.
Aardappelen dienen te worden gerooid als het loof is afgestorven ;
bij late soorten kan daarop echter vaak niet worden gewacht vanwege
het dan reeds vergevorderd seizoen, terwijl bij het optreden van „de"
ziekte eerder moet worden gerooid, om de knollen dan zoo spoedig
mogelijk af te leveren.
Bij suikerbieten kan de meest gewenschte graad van rijpheid niet
altijd worden afgewacht vanwege de weersomstandigheden. Overigens moet niet eerder worden gerooid vóór de kleur van het loof
aangeeft, dat de groeiperiode voorbij is, aangezien het suikergehalte
in den laatsten tijd nog aanmerkelijk wordt verhoogd.
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Aa II 7
Er bestaan in deze provincie twee verschillende methoden van
oogsten: die van het Oldambt en die van het Hoogeland.
In het Oldambt worden betrekkelijk dikke schooven gezicht, die
onmiddellijk met één band worden gebonden en daarna gehokt. De
achtergebleven halmen worden met een houten hark bijeengeharkt.
Het aantal schooven aan één hok bedraagt 8 tot 10. Het binden
en hokken wordt door vrouwen verricht.
Op het Hoogeland worden kleinere schooven gemaakt, waarvan
er 12, 24 of 36 aan één hok worden geplaatst. De achtergebleven
halmen worden met de hand opgenomen en vervallen aan het werkvolk. Het binden geschiedt door vrouwen, het hokken door mannen.
Veelal blijven de schooven één of meer dagen ongebonden liggen.
Een kenmerkend verschil tusschen beide methoden is voorts, dat
in het Oldambt vlugger maar ruwer en op het Hoogeland langzamer
maar zorgvuldiger wordt gewerkt.
Beide methoden hebben zoowel hare licht- als schaduwzijden.
Bij onvoldoende werkkrachten zal vlug werken, ook al is het ten
koste van de netheid, verkieslijk zijn. Bij schoon koren zal het direct
binden en hokken van middelmatig dikke schooven de voorkeur verdienen, doch bij een met onkruid of ondervrucht verontreinigd gewas en bij bestendig weer, zal het aanbeveling verdienen de schooven één of meer dagen ongebonden te laten liggen.
Bij koren met lang en stevig stroo zette men dubbele hokken;
zoo ook bij haver met slap stroo, mits droog opgebonden, en wel om
verzakking te voorkomen.
Overigens verdienen enkele hokken aanbeveling, terwille van de
mogelijkheid om ze (met een hokkenverzetter) tekunnen verplaatsen
en ook om bij aanhoudend droog weer een dag eerder te kunnen inhalen.
Aan het hokken wordt in het Oldambt te weinig zorg besteed.
Een kenmerkend verschil in de verdere behandeling van den oogst
bestaat hierin, dat in het Oldambt bij het inhalen elke bestuurder
van een span paarden zijn eigen voer opsteekt, naar huis rijdt en afsteekt, terwijl op het Hoogeland ieder zijn eigen vast werk heeft ;
zoo zijn daar vaste opstekers, vlijers, menners en vast volk in de
schuur. Daarbij wordt in het Oldambt volgehouden tot zoolang men
ternauwernood kan zien, op het Hoogeland tot 6 à 7 uur 's avonds.
De meest geregelde manier van inhalen is die van het Hoogeland,
doch op de Öldambtster manier kan in denzelfden tijd meer worden
ingehaald.
Het is wenschelijk in dezen niet al te zeer aan bestaande gewoonten vast te houden, doch naar omstandigheden de eene of de andere
manier van inhalen toe te passen.
In de laatste jaren is voor het te velde drogen van erwten en klaver
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Aa II 7
een nieuwe methode in zwang gekomen : het drogen op ruiters ; deze
methode verdient alle aanbeveling.
Inhet oogsten van koolzaad isde laatstejaren verandering gekomen:
in plaats van het gebruikelijke dorschen op het land wordt thans
dikwijls, vooral in het Oldambt, het koolzaad direct na het zichten
tot schooven gebonden en dan na 3 à 4 dagen in de schuur gehaald en
daar later gedorschen. Het voordeel hiervan is een vroeger ontbloote
stoppel en minder oogstrisico, echter meestal ten koste van de kwaliteit van het zaad.
De bewaring van den oogst geschiedt grootendeels in schuren,
doch gedeeltelijk ook in mijten, die soms vóór den winter worden
afgedorschen, soms tot den winter blijven staan en dan vóór het dorschen worden binnengehaald. Daarnaast wordt dorschen van het land
wel toegepast.
De voorkeur verdient in het algemeen bewaring in de schuur,
vooral indien het stroo voor veevoeder bestemd is; het dorschen van
het land zal echter vaak voordeeliger zijn. Niet dan noode dient te
worden overgegaan tot het plaatsen van mijten, die tot den winter
blijven staan.
Op het Hoogeland wordt als conserveeringsmiddel voor groenvoer wel het ensileeren toegepast, dat daar goed schijnt te voldoen.
In het Oldambt en de Veenkoloniën ziet men hierin nog weinig
meer dan een redmiddel bij ongunstig weer, toe te passen ingeval
het groenvoer niet als handelsartikel zal dienen, doch in eigen bedrijf wordt benut.
Aa II 7; 1899-2; £o.
ENSILAGE VERGELEKEN MET HOOIWINNING.

H . ' 9 8 / 9 9 , p . 1 3 6 - 1 3 8 ; H . ' 9 9 / 0 0 , p . 6 7 - 9 8 ; H . ' 0 0 / 0 1 , p.162-164;
H. '00/01, p . 179-183.
A.V. 2£-6-'oi:
De in de rapporten vermelde gunstige resultaten, zonder nu juist
betrekking te hebben op nauwkeurige proefnemingen, wettigen het
vermoeden, dat de voederwaarde van persvoeder in het algemeen
gunstiger staat tegenover goedgewonnen hooi, dan uit de berekeningen, op de scheikundige analyse gebaseerd, blijkt en dat er wellicht
factoren in het spel zijn, die totnogtoe aan de waarnemingen zijn
ontgaan.
Het verdient ten zeerste aanbeveling, dat in dezen nauwkeurige
vergelijkende proeven worden genomen door en onder toezicht van
wetenschappelijke mannen, met medewerking van practische veehouders.
343

Aa II 7-Aa III i
Aa II 7; 1934-2; 47B E W A R I N G E N V E R Z O R G I N G V A N S T E K L I N G E N V O O R D E TEELT V A N
BIETENZAAD.

H. 'uhs, p- 129; H. '34/3^, p . 129-173; Gib. 29-6-' 3 £; H. '34/
35, P- 187-19$. *
Hb. i 2 - 6 - ' 3 $ :
1. Een nader onderzoek is gewenscht omtrent de vragen: welke
omstandigheden bij de bewaring van steklingen een overwegende rol
spelen, welke werkingen daar onder bepaalde omstandigheden plaats
vinden, hoe deze ontwikkelingsgang door maatregelen van buiten kan
worden beïnvloed en of er mogelijk verband bestaat tusschen de ontwikkeling van de plant en de temperatuur tijdens de winterbewaring
van het plantgoed.
2. Het groote belang van deze teelt voor de provincie Groningen
wettigt een diepgaand onderzoek; de G.M.L. dient haar invloed aan
te wenden, opdat door wetenschappelijke studie en practijkproeven
genoemde vraagstukken tot oplossing worden gebracht.

Aa II 7; 1940-2; 44ERVARINGEN

MET

DE

ENSILAGE V A N

GRAS, VOEDERGEWASSEN

EN

BIETEN B L A D .

H. '40/41, p . 162-163; H. '40/41, p . 163-230; GLb. £-7-'4i; H.
'40/41, p . 24£-2£2.
Hb. 9-6-'4i :
1. Volgens alle methoden van ensilage, mits op de juiste wijze en
voor geschikte producten toegepast, kan een goed voeder worden
verkregen.
2. Het welslagen van de ensilage is in hooge mate afhankelijk van
de zorg, die aan het inkuilen wordt besteed.
3. Bij suikerbietenkoppen en -bladeren e.d. wordt het gebruik van
conserveerende middelen niet noodig geacht. Eiwitrijke producten
kunnen met voordeel met zuur worden geënsileerd.
4. Onder alle omstandigheden kan de bouw van een silo sterk
worden aanbevolen wegens de geringe verliezen, die bij gebruikmaking hiervan ontstaan, en de geringe kosten van het inkuilen, alsmede wegens het gemakkelijker werken gedurende het ensileeren.
Aa III 1; 1870-2;

SS.

O O R Z A A K VAN D E N T E R U G G A N G I N N A T U U R G E W I C H T EN KWALITEIT
VAN DIKKE HAVER, VOORAL IN HET OLDAMBT.

H. '69/70, p . 109; H. '70/71, p . 83-114; - ; - .
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Aa III i
(A) De rapporten uit het Oldambt zijn van meening, dat — in tegenstelling met het gestelde in het vraagpunt — het natuurgewicht en de
qualiteit der dikke haver daar de laatste i£ à 20 jaren niet zijn verminderd, ondanks toegenomen verbouw.
De andere rapporten geven slechts algemeene beschouwingen en
spreken zich over de eigenlijke vraag niet uit.
Aa III 1 ; 1874-1 ; 62.
RESULTATEN VAN INLANDSCHE IN VERGELIJKING MET BUITENLANDSCHE
GRAANSOORTEN.

H. '73/74, P- 162-163; H. '74/7S, p . 85-109; - ; - .
(A) Probsteier haver, sedert enkele jaren hier verbouwd, blijkt de
inlandsche dikke haver inopbrengst eninstevigheidvanstroomeestal te
overtreffen ; de verbouwde oppervlakte vandit rasneemt danook toe.
Op minder vruchtbare en lichtere gronden verdient zomertarwe,
mits tijdig gezaaid, wel aanbeveling ;op vruchtbare gronden is wintertarwe echter te prefereeren.
Met buitenlandsche granen zijn overigens nog te weinig ervaringen
opgedaan om er conclusies uit te kunnen trekken.
Aa III 1 ; 1880-4; 59RESULTATEN MET NIEUW INGEVOERDE VARlëTEITEN VAN GRANEN EN
PEULVRUCHTEN.
H. '79/80, p. 17-18; H. '80/81, p. 108-131; - ; - .

(A) Algemeen worden de goede resultaten, verkregen met den verbouw van Probsteier haver geprezen; dit ras verdringt de dikke witte
meer en meer.
Ook met Amerikaansche haver werden goede resultaten verkregen.
Bij noodzaak tot laten zaai, alsook op zand- en veengronden, is
zwarte Presidentshaver aan te bevelen.
Roode Dikkop wintertarwe, sedert enkele jaren verbouwd, gaf
veelal goede resultaten.
Kleefsche tarwe voldeed goed op lichtere gronden.
Breslausche zomertarwe werd met goed resultaat hier en daar verbouwd.
„Kortstamde"groene erwten werden met goedgevolgopoude zavelgronden verbouwd.
Blauwpeulerwten worden aanbevolen, indien laat gezaaid moet
worden.
De karwijteelt, in het Oldambt in opkomst, gaf daar goede resultaten ; verwacht wordt, dat bij goede prijsverhoudingen de verbouw
zal toenemen.
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Aa III 2-Aa III 3
Aa III 2; 1855-4; 4 3 .
DOELMATIGHEID VAN H E T T O P P E N VAN B O O N E N IN D E N

LANDBOUW.

- ; H. '56, p . 57-164; - ; -•
(A) Het toppen van boonen in den landbouw wordt over het algemeen niet aangeraden; de baten zullen niet tegen de kosten opwegen.
Aa III 3 ; 1876-2; 60.
D E BESTE PLAATS V O O R K A N A R I E Z A A D I N DE V R U C H T W I S S E L I N G E N DE
BESTE W I J Z E V A N D O R S C H E N .

H. '7^/76, p . 167-168; H. '76/77, p . 86-101; - ; - .
(A) Kanariezaad vraagt vruchtbaar en schoon land.
Aanbevolen wordt het als tweede vrucht na den mest te zaaien of
in goed toebereid klaverland. Ook wordt gezegd, dat het dezelfde
plaats in de vruchtwisseling kan innemen als tarwe.
Als geschikte nagewassen worden genoemd: haver, gerst, vlas,
boonen, erwten en aardappelen ; voorts wordt kanariezaad een goede
dekvrucht geacht zoowel voor witte als voor roode klaver.
Rijp zichten en niet te spoedig inhalen wordt aanbevolen.
Het dorschen geschiedt het best met de stoomdorschmachine, die
ruim gesteld moet worden om het pellen der korrels zooveel mogelijk te voorkomen ; twee keer dorschen is dan noodig.
Goed werk wordt ook geleverd door de hekeldorschmachine, gedreven door paarden.
Met blok of vlegel kan het zaad niet voldoende worden uitgedorschen.
Aa III 3 ; 1888-1 ; 32.
D E BESTE M E T H O D E V O O R D E N V E R B O U W V A N K A N A R I E - , K A R W I J - E N
BLAUWMAANZAAD.

H. '87/88, p. 131-133; H. '88/89, p. 38-5-7; - ; H. '89/90, p. 139142.
Hb. 9"6-'9o: résumé goedgekeurd.
(A) K a n a r i e z a a d .
De beste zaaitijd acht men de maand Maart; de benoodigde hoeveelheid zaaizaad wordt op 40-50 1per ha gesteld.
Algemeen wordt een krachtige zuivere bodem gewenscht.
Rijenteelt wordt aanbevolen. Diepe onderbrenging van het zaad
is nadeelig; een fijn verkruimeld zaaibed is noodzakelijk.
Rijp zichten wordt aanbevolen, maar tevens om hierbij veel voorzichtigheid te betrachten, daar de knoppen licht afbreken.
Als dorschwerktuig wordt eenstemmig de machine aanbevolen.
346

Aa III 3
De gemiddelde zaadopbrengst wordt op 20-40 hl per ha en de strooopbrengst op 2000-5000 kg per ha geschat.
De voederwaarde van het stroo wordt gelijk gesteld met die van
tarwestroo ; de verkoopprijs is hiermede in overeenstemming.
Uit vrees voor overproductie wordt door enkele rapporten de verbouw van kanariezaad niet aangeraden.
Karwijzaad.
Algemeen wordt aanbevolen dit gewas tegelijk met de dekvrucht
te zaaien.
Als geschikte dekvruchten worden genoemd : erwten, boonen, vlas
en mosterd, doch algemeen wordt aan erwten de voorkeur gegeven.
De benoodigde hoeveelheid zaaizaad varieert van 8-12 kg per ha.
De methode van zaaien loopt nogal uiteen, doch van een duidelijke voorkeur blijkt niet.
Alle rapporten bevelen een krachtigen, kleiachtigen bodem aan
en raden verbouw op zachte gronden, tenzij bijzonder geil en krachtig,
niet aan.
Het land moet vrij zijn van onkruid, anders worden de kosten van
schoonhouden te hoog.
Karwij laat een goeden stoppel na.
Onderploegen tegen den winter wordt aanbevolen; overaarden
wordt voor zeer gunstig gehouden en een overbemesting noodzakelijk geacht. Ook bemesting met Chilisalpeter wordt aangeraden;
duidelijk zijn de goede resultaten daarvan al gebleken.
Algemeen neemt men aan, dat karwij een 2à 3jarig gewas is, doch
bij uitzondering langer kan liggen.
Zal karwij het eerste jaar goede resultaten geven, dan dienen in den
herfst de wortels een dikte te hebben van een Goudsche pijpesteel.
De oogst is vroeg; half Juli, soms nog eerder.
Bij het zichten is voorzichtigheid geboden; aangeraden wordt de
schoofjes direct in kleine hoopen of bultjes te zetten.
De opbrengst wordt aangegeven op 1000—2000 kg per ha.
Het dorschen geschiedt het best met de machine.
Geen enkel rapport raadt de teelt af, doch ook geen enkel rapport
durft de teelt op eenigszins uitgebreide schaal aanprijzen.
Blauwmaanzaad.
Omtrent de teelt van dit gewas zijn nog te weinig ervaringen opgedaan om hiervoor richtlijnen te kunnen aangeven.
In geen enkel rapport wordt de teelt aangeraden en de vrees voor
overproductie is algemeen.
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Aa III 3
Aa III 3 ; 1911-3; 64.
AANBEVELENSWAARDIGE METHODEN BIJ DE TEELT VAN KARWIJ.

H. ' i o / n , p . 1 4 9 - i r o ; H. ' n / i 2 , p . 116-149; H. '12/13, p . ! 3 ° ;
H . ' 1 2 / 1 3 , p . i£2-i£4A.V. 24-6-'13: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Omtrent de plaats, welke de karwij in de vruchtwisseling moet
innemen, zijn de rapporten het vrijwel eens, dat erwten in het bijzonder als dekvrucht moeten worden genoemd, vervolgens spinazie,
blauwmaanzaad, boonen en vlas, ofschoon de karwij bij het laatste
gewas in den regel niet voldoende is ontwikkeld om het volgende jaar
gunstige uitkomsten te kunnen geven.
Beter is het daarom, bij de keuze van vlas als dekvrucht, daarin
tegelijk met de karwij witte klaver te zaaien, opdat de karwij aldus
meer tijd krijgt zich te ontwikkelen. De karwij wordt dan mede gemaaid of geweid, hetgeen tevens een gunstige werking uitoefent ter
voorkoming van trommelzucht bij het vee, terwijl later de gescheurde
klaverzode een zeer gunstigen toestand van den bodem voor de ontwikkeling van de karwijplant te voorschijn roept, waardoor meteen de
groote gaven stikstof, die anders noodig zijn, min of meer overbodig
worden. Deze methode verdient wel aanbeveling.
De rapporten zijn zeer eenstemmig, dat de karwij een zuiveren,
krachtigen, goed gecultiveerdenbodem verlangt. Op veenbouwte-en
dalgronden 1 ) heeft de cultuur bijna geen ingang gevonden.
Voor de bewerking wordt hier de voorkeur gegeven aan de paardehak en ginds aan den ploeg. In elk geval beoogen alle methoden den
grond, direct nadat hij van de dekvrucht ontbloot is, en eveneens in
het voorjaar, goed los te maken.
Na het bewerken wordt de karwij laat in den herfst, terwille van
onkruidbestrijding, ondergeploegd om vroeg in het voorjaar weer
afgeëgd te worden.
Voor de bemesting mag jg kg N per ha als maximum aangenomen
worden ;voor een deel gegeven direct na het oogsten van de dekvrucht
en de rest in het voorjaar, al naar de vruchtbaarheid van den bodem.
In den regel verdient daarenboven een superphosphaatbemesting aanbeveling. Aanwending van stalmest gaf weinig resultaat ; misschien is
de werking hiervan te langzaam om nog vóór den oogst voldoende invloed uit te oefenen.
Rijenteelt verdient de voorkeur, waarbij het zeer gewenscht is een
tweede bak op de machine te plaatsen, opdat de karwij ondiep kan
worden ondergebracht. Menging van de karwij met de erwten en dan
tegelijk uitzaaienheeft ookwelgoederesultatenopgeleverd, indien zeer
x

) Veenbouwte = oud bouwland op onafgegraven hoogveen ;
dalgrond = veenkoloniale, door afgraving en ontginning gevormde, grond.
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nauwkeurig wordt gemengd en zoo ondiep mogelijk wordt gezaaid.
Ongeveer 8kgzaadperhawordt algemeenalsvoldoende beschouwd.
Hoewel machinaal zichten met zelfwerkende afleggers wordt aanbevolen, vindt dit nog weinig toepassing, daar de machines niet aanwezig zijn en de werkzaamheden in zoodanigen tijd vallen, dat de
aanwezige arbeiders ze zonder bezwaar vóór de andere werkzaamheden kunnen verrichten.
Met betrekking tot de behandeling na het zichten zijn er twee
stroomingen : in het Oldambt, waar de landerijen veelal in opstrekkende heerden gemiddeld op grooten afstand van de boerderijen liggen, prefereert men de schooven te binden en dan in hokken te
plaatsen, terwijl op het Hoogeland, met de landerijen in de naaste
omgeving der boerderijen, de karwij meer algemeen in kleine schelven
wordt geplaatst.
De eerste methode heeft voor, dat de karwij eerder droog is en
dat, door eenmeer gelijkmatig opladen, grootere hoeveelheden ineens
naar huis kunnen worden gehaald. Daartegenover staat echter, dat de
schelven in den regel minder door het weer beschadigd zaad leveren.
De meerderheid der rapporten prefereert de schooven direct na
het zichten ongebonden in kleine schelven te brengen, die dan worden
samengebonden door een touw of overdekt met den driepoot van een
ruiter ;daartegenover worden er voor het plaatsen in hokken ook niet
te onderschatten voordeden aanwezig geacht.
Aa III 3 ; 1918-1 ; 28.
MEEST GESCHIKTE TIJD EN WIJZE VAN ZAAIEN VAN KOOLZAAD.

- ; H. '18/19, P- 68-94; - ; H. '18/19, p . IS3-1S7'
Hb. 3 - 6 - ' i 9 ; A.V. 3-6-'i9:
Het is zeer wenschelijk, dat het koolzaad vóór den ioden Augustus
wordt gezaaid.
Indien echter de overige groeivoorwaarden gunstig zijn, behoeft
deze datum niet als uitersten termijn te worden beschouwd. Zoo de
weersomstandigheden en de werkzaamheden het niet vroeger toelaten, kan desnoods iets later gezaaid worden.
Het zaaien geschiedt het best met de machine, twee rijen bij elkaar,
of met de koolzaadtrommel.
Alleen bij onkruidvrij land of bij het zaaien in boonen kan ook
breedwerpig met de viool gezaaid worden.
De hoeveelheid zaaizaad hangt af van de omstandigheden, doch bedraagt £—101 bij de eerste en £—201 bij de laatste methode per ha.
Het staat niet vast of de tijd vanzaaieninvloed heeft op het „verslag".
Hoewel het niet waarschijnlijk geacht mag worden, is een nader
onderzoek in dezen toch wenschelijk.
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Aa III 3; 1922-2 ; 4 1 .
E R V A R I N G E N MET D E N V E R B O U W VAN B L A U W M A A N Z A A D .

- ; H. '22/23, p . 87-133; GLb. 23-6-'2 3 ; H. '22/23,-p. 139-14$.
Hb. 11-6-'23: résumé goedgekeurd.
(A) Blauwmaanzaad eischt een voldoend bewerkten, drogen grond.
Slempige gronden zijn ongeschikt.
Het land moet zoo goed mogelijk vrij zijn van onkruiden. Er is
geen gewas, waarbij onkruid zooveel kwaad kan doen.
De voorvrucht maakt weinig verschil. Eenerzijds prefereert men
klaverland of gescheurd grasland, anderzijds vreest men hierna te
veel onkruiden, vreterij en slechten aanslag, waarom aan halmgewassen, suikerbieten of aardappelen de voorkeur wordt gegeven.
Bijzonder gunstige of ongunstige voorvruchten worden niet genoemd.
Blauwmaanzaad laat goed land na, zoodat men vrij algemeen wintergranen, vooral tarwe en gerst, als navrucht verkiest, doch ook wel
vlas. Ook gebruikt men blauwmaanzaad als dekvrucht voor karwij.
Wel komt de ondervrucht laat bloot, maar in het begin en ook in
het laatst van den groeitijd der dekvrucht kan voldoende licht en
lucht doordringen, zoodat de karwij niet te fijn blijft, tenzij onder
een zeer welig gewas.
Blauwmaanzaad vraagt veel plantenvoedsel. Stalmest is ongeschikt,
omdat men te veel last krijgt van onkruid. Superphosphaat werkt
waarschijnlijk gunstig. Men geeft vooral veel stikstofhoudende meststoffen, meestal Chilisalpeter, en wel in hoeveelheden als men op
hetzelfde land aan suikerbieten zou geven, dus na granen bijv. 300 à
$00 kg per ha. Sommigen geven deels zwavelzure ammoniak.
Vroege aanwending der stikstof is gewenscht. Om korstvorming
tegen te gaan, strooie men geen Chilisalpeter op pasgezaaid land, doch
egge alles of bijv. de helft mee in vóór het zaaien en geve in het laatste
geval de andere helft als het gewas boven den grond is.
De grondbewerking moet er op gericht zijn een fijn zaaibed te
krijgen. In het Oldambt is het vrij algemeen gebruikelijk het land zeer
vroeg in het voorjaar, bijv. over de vorst, te eggen, met de bedoeling
onkruidzaad tot ontkieming te brengen en kort vóór het zaaien weer
te eggen. Diepe bewerking zal moeten worden vermeden en voor het
verkrijgen van een lijn verkruimelde structuur wordt gebruik gemaakt
van de rol.
De kleine zaadjes moeten zeer ondiep worden ondergebracht. Bij
rijenteelt zal voorrollen gewenscht zijn om te diep onderbrengen te
voorkomen, soms ook bij breedwerpig zaaien als de grond zeer los is.
Naëggen en rollen past men toe om de zaadjes inniger met den grond
in aanraking te brengen. Op zwaren grond kan dit echter tot ongeiS°
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wenschte korstvorming leiden en op lichtere gronden tot een overmaat van zaadonkruiden.
Over de beste wijze van zaaien heerscht veel meeningsverschil. In
het Oldambt zaait men vrij algemeen op rijen.
Zijn de omstandigheden gunstig, dan verdient breedwerpig zaaien
de voorkeur. De plantjes komen daarbij regelmatiger over den akker
en niet zoo dicht naast elkaar als in rijen. De aanslag is iets minder
zeker ;de plantjes komen ongelijk op, wat soms een voordeel kan zijn,
als bijv. de eerste mochten afvriezen.
Rijenteelt verdient de voorkeur als het zaaien laat wordt en ook
als men vrij wat onkruid kan verwachten. In het laatste geval prefereeren sommigen een rijenafstand van 40 cm; de meeste rapporten geven overigens de voorkeur aan een afstand van 2o cm of
iets meer. De planten worden dan niet zoo forsch en geven elkaar
meer steun.
Over het algemeen is vroeg zaaien aan te bevelen, mits het land
goed schoon is. Het gevaar voor nachtvorsten is niet groot.
Men kan bijv. zaaien half Maart, echter ook wel later.
De hoeveelheid zaaizaad neemt men zeer verschillend. Bij breedwerpig zaaien bijv. 8 à 10 kg, bij rijenteelt bijv. 2 à 4 kg per ha. De
kwaliteit van het zaad is van invloed.
Men doet verstandig zooveel zaad te nemen, dat bij goeden aanslag
de verpleging zooveel mogelijk met paardenwerk kan geschieden.
Men kan kort na het zaaien licht eggen en rollen om de vlugger
kiemende onkruidplantjes te vernietigen.
Bij gunstig weer kan men het gewas óók eggen; behalve onkruidvernietiging is dan uitdunnen het doel.
Verder kan men schoffelen, bij rijenteelt tusschen de rijen en bij
breedwerpig zaaien overlangs, waardoor rijen gemaakt worden.
Bij goeden stand kan men op niet te smalle perceelen in het laatste
geval altijd en bij rijenteelt soms ook, een paar dagen later overdwars
schoffelen. Bij rijenteelt worden de rijen uitgedund, hetzij met de
hand, hetzij met werktuigen.
Men moet na het schoffelen, wat zoo vroeg mogelijk dient te geschieden, de bosjes of de rijen wieden. Soms met de hak, soms met de
hand. Tegelijk, zoo noodig, uitdunnen; op één zetten wordt niet
wenschelijk geacht.
Over den meest gewenschten stand loopen de meeningen uiteen:
gewenscht wordt van 2g tot 200 planten per m 2 .
Vrij algemeen acht men zichten in een laat stadium van rijpheid
te verkiezen, tenzij het gewas gelegerd is.
Indien de koppen afbreken, dient gezicht te worden als het gewas
vochtig is.
Een staand gewas is ideaal voor den zelfbinder.
3£i
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De schooven worden veelal gehokt. Bij mooi weer zijn enkele
hokken wellicht het best. Laat in den tijd verdienen schelven de
voorkeur, die ter voorkoming van vogelschade, welke groot kan zijn,
bedekt dienen te worden.
Het gewas kan worden binnengehaald, zoodra het goed droog is en
bij voorkeur niet nat van dauw.
Droog is het zeer goed te dorschen, nat zeer slecht.
Het zaad moet veelal worden nageschoond.
De opbrengst bedraagt gemiddeld ongeveer 1200 kg per ha; het
maximum is 1600 à 1800 kg per ha. Bij ongunstige omstandigheden
kan men ver beneden het gemiddelde blijven.
Het risico aan de teelt verbonden is zeer groot en de prijzen van
het zaad schommelen sterk.
Daarom moet men geen te groote oppervlakte per bedrijf met
blauwmaanzaad betelen.
Aa III 4; 1911-1; 32.
MEEST RATIONEELE KWEEKWIJZE VAN AARDAPPELEN.
H . ' 1 0 / 1 1 , p . 1 4 4 - 1 4 6 ; H . ' 1 1 / 1 2 , p . 6-48 ; H . ' 1 2 / 1 3 , p . 118-119 ;

H. '12/13, P- I44-I47A.V. 24-6-'13 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Voor het verkrijgen van goed pootgoed is het gewenscht zorg
te besteden aan het uitzoeken, dat zoo mogelijk direct op het land
dient te geschieden van de beste stammen.
Proeven, genomen met Friesche pootaardappelen hebben uitstekende resultaten opgeleverd.
Een middelmatig dikke pootaardappel is de beste; van een groot
soort fabrieksaardappel moet deze grooter zijn dan van een klein soort
consumptieaardappel.
Bij de bewaring moet worden gezorgd, dat de poters niet worden
beschadigd en gedurende den winter niet te warm, doch vorstvrij,
worden bewaard.
Zoovroegmogelijk potenisgewenscht, zoodradebouwvoor geschikt
is;op koude ennieuwe gronden ishet aante bevelen ietslater te poten.
De afstand moet bij consumptieaardappelen niet te groot zijn, bijv.
4S~S° cm; voor fabrieksaardappelen, die zwaar bemest worden, zal
een afstand van cc—60 cm en bij enkele soorten met sterke loofontwikkeling van 60—6£ cm gerust genomen kunnen worden.
Om de aardappelen in verband te krijgen is, vooral op lichte
gronden, de strepentrekker aan te bevelen.
De aardappel houdt van een losse, vrij diepe bouwvoor, waarin de
knol zoo ondiep mogelijk, 8-10 cm, moet worden gepoot; op zandgrond dieper dan op veengrond.
3£2
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Rollen wordt aanbevolen om een spoedig en egaal opkomen te bevorderen; op zure en natte gronden is het misschien niet wenschelijk.
Aanaarden is alleen op vochtige gronden en in natte jaren aan te
bevelen. Op Heigrond is op rimmen ploegen aan te raden.
Voor verbouw van fijne tafelaardappelen is bemesting schadelijk;
voor fabrieks- en handelsconsumptieaardappelen noodzakelijk.
Veel kali, tamelijk veel stikstof en voldoende phosphorzuur is aan
te raden. Kalk wordt weinig gevraagd. Ruwe kalizouten vroeg in den
herfst of in ruime mate bij de voorvrucht aan te wenden.
Als stikstofbemesting werken Chilisalpeter en zwavelzure ammoniak beide goed. Groenbemesting werkt uitstekend, alsook halve stalmestbemesting in combinatie met halve kunstmestbemesting.
Het besproeien van voor „ziekte" vatbare soorten isaante bevelen.
Gesproeid moet worden de eerste keer ongeveer als de bloeiknop
zich vertoont en de tweede keer een week of drie later, als de aardappelplant volwassen is.
Niettemin blijft het gewenscht soorten te kweeken, die sterk tegen
de ziekte zijn.
De aardappel is niet kieskeurig wat de voorvrucht betreft. Een
klaverstoppel, greide of toer is echter zeer geschikt.
Het iswenschelijk, dat op de proefvelden meer proeven worden genomen met pootaardappelen van verschillende grootte en herkomst
om uit te maken welke de meest gewenschte grootte der poters is
en of verwisseling van pootgoed is aan te bevelen en voorts omtrent
den meest gewenschten afstand, waarop de aardappelen moeten worden gepoot.
Aa III 4 ; 1927-1 ; 67.
E R V A R I N G E N M E T DE TEELT V A N S U I K E R B I E T E N .

H. '27/28, p. 41-42; H. '27/28, p . 42-174; GLb. 9-6-'28; H. '27/
28, p . 266-276.
Hb. 3 o-<r'28:
1. De suikerbietencultuur is voor het landbouwbedrijf in het ressort der G.M.L., ook voor de gemengde bedrijven en op lichten
diluvialen bodem en roodoorngrond, van groote beteekenis.
Wat de cultuurmethode betreft, bestaat er in deze provincie vrij
groote uniformiteit.
2. Het nemen van verdere proeven is gewenscht, bijv. omtrent
nieuwe rassen, den rijenafstand, den afstand in de rij, den invloed van
het tijdstip van rooien en de beteekenis van schieters en misplaatsen.
3. Het is gewenscht een onderzoek in te stellen naar de beste wijze
van aanwending en vooral van bewaring van het loof.
4. In de behoefte aan voorlichting worde voorzien.
23
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Aa III s; 1939-1; 7iERVARINGEN MET DEN VERBOUW VAN STOPPELKLAVER EN ANDERE
STOPPEL- OF NAGEWASSEN.

H. '39/40, p. 90-91; H . ' 3 9 / 4 0 , p. 91-167; GLb. i£-6-'4o; H . ' 3 9 /
40, p . 2^8-263.
Hb. io-6-'4o:
1. De vraag of het mogelijk, nuttig en rendabel is om zich vooral
in deze tijden meer toe te leggen op den verbouw van stoppelklaver
en andere stoppel- en nagewassen, moet bevestigend worden beantwoord.
2. De teelt hiervan is vooral van belang:
a. voor het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid ;
b. voor de voedselvoorziening.
3. De teelt dient te geschieden op land, vrij van wortelonkruiden.
4. De arbeidsbesparing, die in den drukken tijd verkregen wordt,
mag van veel belang geacht worden.
r. Stoppelgewassen kunnen in het bedrijf worden benut door ze te
weiden, te hooien, te ensileeren of onder te ploegen. Het onderploegen dient dun te geschieden.
Aa III 6; 1872-3; 66.
AANLEG VAN KUNSTWEIDEN.

- ; H. '72/73, p- 99-13°; - ; -•
(A) Voor den aanleg van kunstweiden wordt een mengsel van witte
klaver en eenig graszaad, Engelsch of Italiaansch raygras, en op lichte
gronden Thimotee, alsmede eenige roode klaver, aanbevolen.
In de zavelstreken wordt echter aan uitsluitend witte klaver de
voorkeur gegeven.
Men zaaie op schoon en in goede conditie verkeerend land onder
dekvrucht, waarvoor zoowel winter- als zomergraan, doch vooral
vlas in aanmerking komt.
Na twee of drie jaar weiden kan het land weer een aantal jaren
worden gebouwd; een vaste vruchtopvolging wordt niet voorgeschreven.
Aa III 6; 1881-2; 4 1 .
AANLEG VAN BLIJVEND GRASLAND.

H. '80/81, p . 11-14 1 ); H. '81/82, p. 71-93; - ; H. '82/83, P- 1 « i£9x

) In H. '81/82, p . I3J-I.Ç7, twee artikelen over aanleg en verbetering van
blijvend grasland.
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Hb. i6-8-'83 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Voor den aanleg van blijvend grasland zijn het meest geschikt de
humusrijke ontgonnen dal- en veengronden.
Daarop volgen de zware Heigronden, waaronder ook de knik- en
roodoorngronden een plaats innemen, terwijl de humusarme, weinig
absorptievermogen bezittende zand- en zandige zavelgronden het
minst geschikt zijn.
Alle rapporten stemmen er in overeen, dat de grond vrij van onkruid moet zijn en in vruchtbaren toestand verkeeren.
De meeste rapporten geven de voorkeur aan een vlakke ligging in
breede akkers of velden; enkele prefereeren echter voor ondoorlatende kleigrond smalle akkers.
Over het zaaien met of zonder dekvrucht zijn de rapporten niet
eenstemmig; zoowel het een als het ander wordt aanbevolen.
Als bezwaar tegen een dekvrucht wordt genoemd het legeren daarvan, hetwelk te duchten is, daar de grond in vruchtbaren toestand
moet verkeeren, en dat verstikking van de jonge gras- en klaverplantjes tengevolge kan hebben. Vooral bij gebruik van een duur
mengsel wordt deswege een dekvrucht ondoelmatig geacht.
Als geschikte dekvruchten worden genoemd: vlas, wintergerst,
rogge, vroegrijpe haver en zomergerst.
In sommige streken, o.a. in het Westerkwartier, wordt ook wel
onder boonen gezaaid.
Over het aante wenden zaadmengsel heerscht evenmin eenstemmigheid.
Tot dusver werd op de zware klei- en zavelgronden niet alleen bij
den aanleg van kunstweiden, doch ook bij den aanleg van blijvend
grasland, in hoofdzaak gebruik gemaakt van alleen wit klaverzaad, in
de laatste jaren echter meer en meer met verschillende graszaden
vermengd.
Verschillende mengsels worden in de rapporten genoemd en aanbevolen; het meest een mengsel van wit en rood klaverzaad, Engelsch
en Italiaansch raygras en Thimotee.
Het gebruik van hooizaad is niet aan te bevelen.
Het inpoten van pollen uit oud grasland wordt wel aangeraden,
doch het zal duur komen en een goede aanslag is niet zeker.
Aanbevolen wordt nieuw grasland in de eerste jaren niet te maaien, doch alleen te weiden, vooral met schapen. Daartegenover
wordt ook wel aangeraden het juist wel te maaien, teneinde de
grassen gelegenheid te geven door te groeien en zich goed te ontwikkelen.
Nieuw grasland moet in de eerste jaren ruim van mest worden
voorzien en beaarding verdient aanbeveling.
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Aa III 6 ; 1912 - 2 ; 27.
ERVARINGEN BIJ DEN AANLEG EN DE BEHANDELING VAN GRASLAND.

H . ' n / i 2 , p . 171-173; H . ' 1 2 / 1 3 , p . 4 5 - 6 4 ; H . ' 1 3 / 1 4 , p . 106-108;
H . ' 1 3 / 1 4 , p- 125-130.
A.V. 2 3 - 6 - ' i 4 :
V o o r d e n aanleg van n i e u w e graslanden is een in goeden staat
v e r k e e r e n d e b o d e m noodig, zoowel w a t s t r u c t u u r als b e m e s t i n g
betreft.
Een krachtige bemesting m e t een p h o s p h o r z u u r h o u d e n d e m e s t stof, in latere j a r e n aangevuld m e t stalmest, z o o m e d e gelijkmatig
overaarden m e t goeden H e i g r o n d , of, w a n n e e r deze gemakkelijk
is te verkrijgen, m e t w i e r d e g r o n d , is o p kleigrond zeer aan t e b e v e l e n ; voor zand- e n v e e n g r o n d is toevoeging van een kalimeststof
noodig.
V o o r een b o d e m , die zeer geschikt is voor groenland, zijn o n d e r
omstandigheden m e t w i t t e klaver en weinig graszaden goede result a t e n v e r k r e g e n . In h e t algemeen e c h t e r m o e t aan mengsels m e t m e e r
graszaden de v o o r k e u r w o r d e n gegeven, daar deze reeds in h e t begin
e e n m e e r aaneengesloten zode v o r m e n en bij een krachtige bemesting
m e e r bestand zijn tegen d e sukkeljaren. Bij de keuze van mengsels
m o e t rekening w o r d e n g e h o u d e n m e t de soort en de gesteldheid van
den bodem.
D e verzorging d e r groenlanden m o e t uiterst n a u w k e u r i g geschied e n , o m d a t de best behandelde w e i d e n , h o e w e l misschien d i r e c t m i n d e r zichtbaar, de voedzaamste en smakelijkste grassen opleveren.
V e r d e r o n d e r z o e k d o o r vergelijkende proefnemingen o m t r e n t
den aanleg en de behandeling van graslanden is ten zeerste aan t e
bevelen.
Aa III 6 ; 1921-2 ; 34.
ERVARINGEN MET DEN AANLEG VAN BLIJVEND GRASLAND.

G L b . 2 4 " 9 - ' 2 i ; H . ' 2 1 / 2 2 , p . 89-133 ; G L b . 4 - n - ' 2 2 ; H . ' 2 1 / 2 2 ,
p . 140-146.
Hb. 3o-io-'22 :
1. V o o r den aanleg van blijvend grasland dient m e n uit t e gaan van
krachtig land, dat goed b e w e r k t en schoon is. Kalkarm land dient
t e n m i n s t e één jaar te voren flink bekalkt t e w o r d e n . Drainage w e r k t
gunstig.
2. V o o r d e n inzaai gebruike m e n een eenvoudig mengsel van w i t t e
klaver en goede grassen in r u i m e hoeveelheid. Van de grassen schijnen
Engelsch raygras m e t b e e m d l a n g b l o e m en veld- of r u w b e e m d g r a s de
m e e s t e aanbeveling t e verdienen.
Overigens is van den invloed van de samenstelling van h e t mengsel,
3^6
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ook wat betreft het optreden van de sukkeljaren, nog niet veel met
zekerheid bekend.
3. Men moet bij voorkeur in het voorjaar zaaien onder dekvrucht.
Zaait men op land, dat kort geleden gescheurd is, dan verdient een
dekvrucht in het algemeen geen aanbeveling.
Tenzij het gewas te welig wordt, kanmen de dekvrucht laten rijpen.
4. De behandeling en bemesting zijn van zeer veel invloed, ook
in verband met de sukkeljaren. Men dient de eerste jaren kort te
weiden, vooral met schapen, zoo weinig mogelijk met paarden.
Geregeld bemesten is noodig, vooral ook met stalmest, maar dit
niet in te groote hoeveelheden. Dun beaarden, liefst met terpaarde,
werkt gunstig. Na een stalmestbehandeling en na beaarding is eenige
keeren eggen noodzakelijk. Overigens verdient eggen geen aanbeveling.
£. Op erg sukkelend land verdient omploegen, 1à 2jaar als bouwland gebruiken, goed in orde maken en opnieuw inzaaien, aanbeveling.
6. Verdere onderzoekingen en proefnemingen op grootere velden
zijn dringend noodig.
Aa III 6; 1926-1 ; 62.
VERGROOTING VAN DE OPBRENGST VAN ONZE GRASLANDEN.

H . ' 2 6 / 2 7 , p. 42-43; H . ' 2 6 / 2 7 , p . 4 3 - 1 2 3 ; GLb. 28-£-'2 7 ; H . ' 2 6 /
2 7 , p . 21 I - 2 2 I .
Hb. i8-r-'27:

1. Algemeen wordt erkend, dat de graslandcultuur in deze streken
achterstaat bij den akkerbouw.
2. Dat ook de graslanden tot een grootere productie dienen te
worden gedwongen, ligt geheel in de lijn van de intensiveering op
landbouwgebied.
3. De oudere opvatting, dat grasland zichzelf min of meer moet
redden, begint te wijken voor de meening, dat ook aan grasland met
voordeel meer volledige en zwaardere bemestingen kunnen worden
toegediend.
Met de hoogere stikstofhoeveelheden dienen ook die van fosforzuur en op lichte gronden bovendien die van kali, gelijken tred te
houden.
Zoowel in wetenschappelijke als in practische kringen raakt men
hiervan meer en meer overtuigd.
4. Op nieuw grasland moet zwaar en volledig worden bemest. Wij
noemen kunstmest, gier, stalmest en aarde, doch wijzen op stikstof
in het bijzonder als een der machtigste middelen om de sukkeljaren
te bekorten.
£. Hoewel over de werking van kalk op zwaar grasland de meenin357
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gen uiteen loopen, nemen wij voorloopig aan, dat kalkniet rendabel is.
6. Zonder meerdere ervaring en proefneming ishet niet wel mogelijk voor de bemesting van grasland een rentabiliteitsgrens aan te
geven.
Deze grens zal afhankelijk zijn van den bodem, de bedrijfsomstandigheden en de prijzen.
Ook over den vorm der meststoffen en de wijze van aanwending
moeten proeven nadere uitspraak doen.
7. Waar gedraineerd kan worden, bevelen wij dit voor groenland
op de zwaardere gronden sterk aan, omdat daardoor de ontwatering
verbetert, greppels en goten meest kunnen vervallen of verminderen
en hooibouwwerktuigen beter kunnen worden gebruikt. Op eenvoudige moldrainage wordt de aandacht gevestigd.
8. In het algemeen moeten ook een meer zorgzame verpleging en
beweiding en vroegere hooiïng sterk worden aanbevolen.
Aa IV 1 ; 1866-2; 87.
WlNTERVOEDERING EN STALLING VAN HET RUNDVEE.

H. '6^/66, p. 168-169; H. '66/67, p. 98-1^6; - ; - .
(A) Vooral voor mestvee, doch ook wel voor fok- en melkvee, wordt
het verstrekken van groenvoeder aanbevolen ; genoemd worden stoppelknollen, raapknollen en moes (boerenkool), alsook mangelwortelen, die men gekookt wenscht te geven.
Daarnaast wordt als ruwvoer zoo mogelijk hooi verstrekt, en anders
haverstroo.
Als krachtvoer voor mestvee wordt graan, gemalen of gebroeid,
aanbevolen: vooral gerst, doch ook rogge en haver, aangevuld met
boonen, gebroken of gekookt. Daarnaast wordt lijnkoek genoemd.
Voor melkvee wordt een mengsel van gerst en haver aangeraden
met daarnaast lijnkoek. Boonen zijn voor melkvee minder geschikt.
Voor jongvee daarentegen worden boonen, ook in den vorm van
brood, zeer geprezen.
Overigens heerscht er omtrent de meest gewenschte voedering van
het rundvee nog veel verschil van gevoelen en onzekerheid. Het nemen van proeven wordt daarom aangeraden.
De bestaande stalinrichting wordt over het geheel wel doelmatig
geacht.
Voor jongvee wordt plaatsing in hokken aanbevolen.
Aa IV 1; 1889-3; P ERVARINGEN MET HET VOEDEREN VAN KAF.

H . ' 8 8 / 8 9 , p . 140-142 ; H. '89/90, p. 9£-i 12; - ; H . ' 9 0 / 9 1 , p . 116118.
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Hb. 2 3 - 4 - V :
De meeste soorten kaf, mits zuiver en frisch, blijken een smakelijk,
voedzaam en gezond voedsel te zijn.
Het voederen van kaf is voordeelig met het oog op de besparing
van stroo, hetwelk in de laatste jaren door de stroocartonfabricage
een courant handelsartikel is geworden en daardoor tot vrij hooge
prijzen is gestegen, tengevolge waarvan het op de bouwplaatsen niet
zelden een vrij belangrijke post van inkomsten vormt.
Aa IV 1; i 8 9 r - 2 ; 59.
BESTE W I J Z E V A N O P F O K K E N V A N K A L V E R E N .

H. '94/95, P- 157-160; H. '95/96, p . 10^-128 en 17^-176; H. '96/
97, P- 146-147; H. '96/97, P- 171-176.
A.V. 29-6-'97: résumé goedgekeurd.
(A) Het verwerken van de melk in zuivelfabrieken behoeft het opfokken van goede kalveren niet in den weg te staan, mits er maar op
wordt gelet, dat in de afvalproducten dezer fabrieken, vooral als er
ook kaas wordt gemaakt, enkelevoor eenvolledige voeding noodzakelijke bestanddeelen geheel of ten deele ontbreken en dus moeten
worden aangevuld.
Aanwijzingen daartoe zijn de volgende.
Gedurende de eerste drie weken geve men het kalf uitsluitend volle
melk.
Daarna vervange men zeer geleidelijk en langzaam de volle melk
door afgeroomde melk of karnemelk, onder bijvoeging van eenig
licht verteerbaar vet of koolhydraat in den vorm van lijnzaad, lijnmeel, lijnkoek, haver geheel of geplet, gerstemeel of gortebrij.
Op een leeftijd van 6 à 8 weken kan de volle melk op deze wijze
geheel vervangen zijn en ga men met dit voedsel door tot 1o à 13
weken, de hoeveelheid krachtvoeder regelende naar de beschikbare
hoeveelheid karnemelk.
Voor het geval men slechts weinig karnemelk ter beschikking heeft,
wordt aangeraden niet te spoedig met de volle melk op te houden,
en deze langzaam te vervangen door warm water met vethoudende en
eiwitrijke Stoffen, als lijnzaad of lijnkoek en erwten- of boonenmeel.
Gelijke bijvoeging is vooral ook noodig, indien men wei voedert.
Aa IV 1 ; 1898-1 ; 6^.
E R V A R I N G E N MET HET V O E D E R E N VAN VERSCHILLENDE K R A C H T V O E DERMIDDELEN.

H. '97/98, p . 139-146; H. '98/99, p . 32-70; H '99/00, p . 54.-155;
H. 99/00, p . 171—181. *
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A.V. i 9 - 6 - ' o o :
Niet altijd is voederen volgens de regels der theorie, wat betreft
de hoeveelheden en verhoudingen der toe te dienen voedingsstoffen,
het meest gewenscht.
De voedermiddelen dienen niet alleen naar hunne samenstelling te
worden beoordeeld.
Ieder dient, zoolang de wetenschap en de resultaten van practische
proefnemingen niet meer licht hebben verspreid, voor zichzelf na te
gaan of hij er van af moet wijken en zoo ja, in welke opzichten en bij
welke individuen.
Behalve practische waarnemingen zijn proefnemingen noodig, opdat de juistheid van het waargenomene wordt uitgemaakt. Daarbij
worde ook de waarde van verschillende voedermiddelen nader vastgesteld en hunne beteekenis voor de verschillende productiedoeleinden bepaald.
Van vele krachtvoedermiddelen, die in kleine giften zeer goed
zijn, verdient het geen aanbeveling zeer groote hoeveelheden te geven.
Bij zeer sterke voedering is het in het algemeen beter verschillende
krachtvoedermiddelen te mengen.
Ofschoon in het algemeen voedering van eigen producten voor den
bouwboer de voorkeur verdient, zal hij toch steeds hebben na te
gaan of niet sommige handelsvoedermiddelen, vooral ook afval- en
bijproducten der industrie, met voordeel kunnen vervoederd worden.
Bij de behandeling van dit vraagpunt is duidelijk aan het licht gekomen, dat vele landbouwers een gevoel van onzekerheid hebben
omtrent de juistheid hunner voederwijze, doch dat noch de wetenschap, noch reeds genomen practische proeven, in staat zijn voldoende
tot richtsnoer te dienen.
Tengevolge van dezen toestand is de veevoedering veelal niet rationeel, zoodat het ten zeerste aanbeveling verdient, dat het Hoofdbestuur zich tot de Regeering wendt, met het verzoek proefnemingen
omtrent veevoedering te doen instellen.
Aa IV 2; 1866-3; 37MIDDELEN TOT VOORKOMING VAN DE RUNDERPEST.

H. '6^/66, p . 169-171 ; H. '66/67, P- 157-181 ; —; - .
(A) De inrichting der stallen en de voeding van het vee zijn niet van
invloed op het ontstaan van de runderpest.
Niettemin zijn een doelmatige stalinrichting en een goede voeding
en verpleging voor den gezondheidstoestand van het vee in het algemeen van belang.
De runderpest wordt door besmetting overgebracht.
Het meest doeltreffende middel om besmetting te voorkomen is
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het stipt opvolgen van de hieromtrent van regeeringswege aangegeven
voorzorgsmaatregelen.
Men zij steeds op zijn hoede ; late geen personen of voorwerpen
uit besmette streken, of waarvan vermoed kan worden, dat zij met
besmet vee in aanraking zijn geweest, in de stallen toe en onthoude
zich van het aankoopen van vee, waarvan de herkomst onbekend is.
Aa IV 3 ; 1913-1; 64.
BEVORDERING VAN GOED MELKEN.

H. '12/13, P- 136-137; H. '13/14, P- 8-435 H. ' i 4 / i £ , p . 108; H.
'14/15, p . I23-I2r.
A.V. 2 9 - 6 - ' I J : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Goed melken zal worden bevorderd, indien de veehouder zelf
geregeld mee melkt.
In elk geval zal hij zelf goed moeten kunnen melken, teneinde
controle op het melken te kunnen uitoefenen.
Belooning van het melken volgens een premiestelsel, gebaseerd
op de verkregen hoeveelheid melkvet, verdient aanbeveling.
Melkerscursussen kunnen zeer tot invoering en verbreiding van
goede melkmethoden bijdragen en verdienen alle aanbeveling.
Oprichting van fok- en contrôlevereenigingen wordt wenschelijk
geacht.
Aa IV 3 ; 1931-2; SS.
MELKWINNING OP DE GRONINGER LANDBOUWBEDRIJVEN.

- ; - 1 ) ; GLb. 3 ° - 7 - ' 3 2 ; H. '31/32, p . 11^-120.
Hb. 8-6-' 3 2:
1. Ofschoon de melkwinning op vele bedrijven behoorlijk genoemd kan worden, moet de vraag, of deze aan de hoogste eischen
voldoet, ontkennend worden beantwoord. Zij is dus voor verbetering
vatbaar.
2. De reinheidsproef heeft opvoedend gewerkt en het gebruik van
de wattenteems vrij algemeen ingang doen vinden. Een goed cijfer
bij deze proef geeft echter geen waarborg voor beste kwaliteit melk,
daar opgelost vuil en bacteriën niet door de wattenschijf worden tegengehouden.
3. Een door de zuivelfabrieken in te voeren uitbetalings- of premiesysteem, waarbij voor de beste kwaliteit melk eenige voordeden
zijn te behalen, zal een zindelijke melkwinning in de hand werken en
*) Deoverditvraagpuntuitgebrachte rapporten zijnnietindeHandelingenafgedrukt; zijworden inoriginalibewaard inhet archief der G.M.L.
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is gerechtvaardigd. Naast de reinheidsproef is het onderzoek op duurzaamheid dan noodzakelijk.
4. Onderwijs in melken en de melkbehandeling door middel van
melkerscursussen zal een der beste middelen zijn om een zindelijke
melkwinning te bevorderen; deze cursussen dienen daarom krachtig
te worden gepropageerd.
£. Bij machinaal melken heeft men meer kans duurzame melk te
winnen ; men schenke echter niet minder aandacht aan het namelken
en de zindelijkheid van het melkgerei en de melkmachine.
6. Ofschoon de tuberculinatie nog niet in alle deelen betrouwbaar schijnt te zijn — er blijken reactiedieren bij slachting gezond en
enkele zieke dieren reageeren niet —, blijft toch de thans gevolgde
methode van Tbc.-bestrijding gewenscht, zoolang geen betere gevonden is.
7. Controle van overheidswege (door den Provincialen Keuringsdienst) zal de goede melkwinning bevorderen. Zij is wenschelijk,
indien zij tot practische, geen financieele offers vragende, maatregelen
beperkt blijft. Extra kosten daarvoor kunnen thans niet door de bedrijven worden gedragen.
Aa V 1; 1 8 ^ 7 - 3 ; 14.
REGELS VOOR DE PAARDENFOKKERIJ.

- ; H. ' j 8 , p . 74-80; - ;

-.

(A) Voor de fokkerij moeten de beste paarden, zoowel hengsten als
merriën, gebezigd worden.
Gelet dient te worden op een doelmatige paring, in dier voege,
dat bij het voorkomen van eenig gebrek, bijv. bij de merrie, de hengst
in dat opzicht dan juist dient uit te munten.
Hengst en merrie moeten, wat bouw, grootte en afkomst betreft,
niet te veel van elkander verschillen. Wil men wijzigingen in het type,
dan zoeke men dit trapsgewijze te bereiken, niet door groote sprongen.
Men moet bij de keuze der fokdieren niet uitsluitend letten op
schoonheid van vorm, maar vooral ook op kracht, volharding, temperament, enz. Mede dient in het oog te worden gehouden of de goede
eigenschappen, die men verlangt, meer bij uitzondering bij eenig
individu voorkomen, dan wel meer standvastig in het ras aanwezig
zijn.
De fokdieren, zoowel als de veulens en jonge paarden in de jaren
van groei, moeten goed worden verzorgd, waartoe gerekend mag
worden te behooren: goed en krachtig voedsel, verblijf in lichte en
luchtige stallen en genoegzame beweging in de vrije lucht.
Teleurstellingen in de fokkerij zijn veelal een gevolg van ondeugde362
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lijkheid van het voorgeslacht, doordien de goede eigenschappen nog
niet duurzaam genoeg gevestigd zijn.
Als een middel om dit kwaad te verhelpen en tot een constant ras
te komen, moet het aanleggen en aanhouden van stamboeken worden
aanbevolen, hetwelk de gelegenheid biedt het voorgeslacht te leeren
kennen.
Het zou voorts aanbeveling verdienen, dat bij de hengsten, die op
de jaarlijksche keuringen hebben uitgemunt, alleen mochten worden
toegelaten merriën, die vooraf waren gekeurd en daartoe goed genoeg
bevonden. Aldus zou éénmaal een verbeterd en constant ras verkregen
worden.

Aa V i ; 1 8 7 1 - 3 ; 3 3 .
VERBETERING DER PAARDENFOKKERIJ.

- ; H . ' 7 1 / 7 2 , p- 8 3 - 9 7 ; - ; - •

(A) Door uitbreiding van het bouwland en inkrimping van het weiland, laat vooral bij mislukking der klaver, de voeding der paarden
in den zomer vaak te wenschen over, terwijl het werk is toegenomen.
Over het geheel wordt niet het beste materiaal voor de fokkerij
gebezigd ; dit wordt vaak verkocht.
Er wordt te weinig op afstamming gelet.
Als middelen tot verbetering worden aanbevolen: gebruik van de
beste hengsten en merriën voor de fokkerij ; het houden van premiekeuringen ter bevordering vanden invoer vandeugdelijk fokmateriaal ;
het houden van keuringen van hengsten op afstammelingen ; associatie
voor den aankoop van uitmuntende hengsten ; goede voeding en verzorging.

Aa V 1; 1910-2 ; 6 4 .
ERVARINGEN MET HET HOUDEN VAN KOUDBLOEDPAARDEN.
H . ' 0 9 / 1 0 , p . 8 9 - 9 4 ; H . ' 1 0 / 1 1 , p . £6-95-; H . ' 1 1 / 1 2, p . 159-162 ;
H. '11/12, p . 183-191.
A.V. 2 £ - 6 - ' i 2 :

De ervaringen, met het houden van koudbloedpaarden opgedaan,
zijn, hoewel niet ongunstig, nog onvoldoende om het fokken van deze
paarden in de provincie Groningen in grooter aantal dan tot nu toe
het geval is, te kunnen aanbevelen.
Voor het fokken van koudbloed is het wenschelijk uitsluitend
raszuiver Belgisch fokmateriaal te gebruiken; het stelsel om door
kruising met het Oldenburgsche een nieuw ras te scheppen, verdient
afkeuring.
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Aa V 2; 1864-6; 37.
RESULTATEN VAN DE KRUISING VAN ONS RUNDVEE MET HET DURHAMRAS.

H. '63/64, p. 263; H. '64/6^, p . 1^7-174; - ; -•
(A) Kruising van ons rundvee met dat van het Durham-ras, sedert
eenige jaren hier toegepast, heeft goede resultaten opgeleverd in dien
zin, dat op deze wijze vee verkregen wordt, dat zich gemakkelijk
laat vetmesten en het voeder goed betaald maakt.
Noodig is echter voor een krachtige voeding zorg te dragen en alleen de beste dieren voor de kruising te bezigen.
Aa V 3 ; 1887-1 ; 32.
MEEST GESCHIKTE ENGELSCHE SCHAPENRASSEN TER KRUISING MET HET
GRONINGER RAS.

H . ' 8 6 / 8 7 , p . 148-1^3; H. '87/88, p . 4 2 - r 6 ; - ; H. '88/89, p . 11S118.

Hb. 18-4-'89:
1. Alle hier bekende Engelsche schapenrassen zijn voordeeliger dan
ons Inlandsen schaap, doch staan, wat melkrijkheid betreft, bijdit ver
ten achteren.
2. Er zijn vier rassen, die om den voorrang dingen, te weten:
het Leicester-, het Oxford-, het Lincoln- en het Cotswoldras.
3. Wat de melkrijkheid betreft, nemen het Lincoln- en het Cotswoldras de eerste plaats in; dan volgt het Oxford- en eindelijk het
Leicester ras.
4. Wat de quantiteit der wol betreft, staat het Cotswoldras bovenaan; daarop volgen het Lincoln-, het Oxford- en het Leicesterras,
Met de qualiteit is juist het omgekeerde het geval.
g. Het Leicesterras is het kleinst; het wordt echter het gemakkelijkst vet en verdient derhalve de voorkeur op schrale weiden en daar,
waar groote koppels tezamen geweid worden.
6. Het Oxfordras verdient alleen daar de voorkeur, waar de lammeren op den leeftijd van 6 à 8weken verkocht worden, of misschien
op hooge en droge gronden; dit ras is ongeschikt bevonden op lage,
vochtige engeile klaverweiden, hebbende alsdan veel last van diarrhée.
De schapen van dit ras zijn beter tegen klimaat en weiden bestand
dan de lammeren.
7. Met het Lincolnras is hier betrekkelijk weinig gefokt, wat
misschien daaraan is toe te schrijven, dat het een minder fraai aanzien
heeft dan de andere rassen;de resultaten der genomen proeven mogen
echter gunstig worden genoemd.
8. Het Cotswoldras is het grootst en het sterkst en het Lincolnras is het best tegen ons klimaat en onze weiden bestand, de schapen
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van dit ras worden echter niet zoo gemakkelijk vet als die van het
Leicesterras, doch zouden op goede gronden en in niet te groote
koppels tusschen het vee geweid, de voorkeur verdienen, aangezien
ze eenige kilo's zwaarder worden.
Aa VI i ( i ) ; i&S€-5; 4 3 .
VERBETERING VAN LANDBOUWWERKTUIGEN.

- ; H. '57, p . 76-167; - ; - .
(A) De gebruikelijke voetploeg vereischt in vergelijking met den
Amerikaanschen arendploeg te veel trekkracht en maakt minder goed
werk; verbetering van den inheemschen ploeg naar dit voorbeeld of
invoering van den Amerikaanschen ploeg verdient dus aanbeveling.
Het is wenschelijk naast de gebruikelijke eggen met rechte tanden
ook zulke met schuine tanden in te voeren.
Ook de invoering van cultivatoren verdient aanbeveling.
Vervanging van het gebruikelijke dorschblok door een doelmatig
ingerichte dorschmachine verdient aanbeveling.
Vervanging van de gebruikelijke wanmolen door de Amerikaansche
met zeeften verdient eveneens aanbeveling.
De wagens zijn de laatste jaren al verbeterd door de invoering
van breede velgen.
Het is wenschelijk, dat eerlang werktuigen vervaardigd of ingevoerd worden, waarmede men evenals thans het koolzaad, ook de
granen op rijen zou kunnen zaaien.
Een betere opleiding der ambachtslieden is noodzakelijk, om de
gewenschte verbeteringen in de landbouwwerktuigen te kunnen aanbrengen.
Aa VI 1 (1); 1888-4; 27INVLOED DER INTERNATIONALE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE AMSTERDAM OP DE INVOERING VAN NIEUWE LANDBOUWWERKTUIGEN.

H . ' 8 7 / 8 8 , p . 141-143; H . ' 8 8 / 8 9 , p. 97-114; - ; H. '89/90, p . iS5i£7Hb. 9-6-'9o:
In vele streken dezer provincie heeft in de laatste jaren groote
vooruitgang plaats gehad inzake landbouwwerktuigen. Vooral op het
gebied van ploegen, eggen, dorsch- en zaaimachines zijn enorme verbeteringen aangebracht, waardoor de landbouw groote schreden voorwaarts heeft gedaan.
Tengevolge van de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam in 1884 zijn wel enkele werktuigen in deze provincie ingevoerd, door aankoop op de tentoonstelling, zoodat haar directe in36^
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vloed niet te miskennen is, doch de groote waarde der tentoonstelling moet vooral gezocht worden in haren indirecten invloed op den
vooruitgang van den landbouw.

Aa VI i (2); 1863-2; 37.
GEBRUIKT WORDENDE ZAAIMACHINES VOOR GRANEN.

- ; H. '63/64, p . 119-140; - ; - .
(A) In de provincie Groningen is het zaaien uit de hand over het geheel nog regel, het zaaien met de machine uitzondering. Echter wordt
in de Veenkoloniën vrijwel algemeen en elders op zand- en veengronden ook wel, gebruik gemaakt van de zaaihoorn, om achter den
ploeg op rijen te zaaien.
Als eigenlijke rijenzaaimachines, die hier en daar in gebruik zijn,
worden genoemd :
1. de zaaikruiwagen voor één rij;
2. de Belgische eenpaards zaaimachine van Claes;
3. de Engelsche tweepaards zaaimachine van Garrett & Sons.
In de Veenkoloniën en andere streken, waar de zaaihoorn in gebruik is en doelmatig wordt bevonden, zou ook de machine van
Claes aanbeveling kunnen verdienen.
Overigens wordt aan de machine van Garrett de voorkeur gegeven, die op alle zachte gronden (zavel, zand en veen) toepassing
zou kunnen vinden, doch minder goed op Heigronden.
Als voordeden van het machinaal zaaien op rijen worden genoemd :
1. de besparing van zaaizaad;
2. de mogelijkheid tot regeling van de diepte van onderbrenging;
3. de gelijkmatige verdeeling van het zaaizaad over den akker;
4. de mogelijkheid tot schoffelen tusschen de rijen.
Dit laatste wordt het belangrijkst geacht; bij elke zaaimachine behoort een schoffeltuig.

Aa VI 1 (2); 1867-1 ; 2 j .
WERKING VAN HIER VERVAARDIGDE ZAAIWERKTUIGEN IN VERGELIJKING MET INGEVOERDE.

H. '66/67, p . 193-194; H. '67/68, p. 37-4S; - ; - .
(A) In het Oldambt zijn nog geen zaaimachines, hetzij ingevoerde
hetzij hier vervaardigde, in gebruik.
Op het Hoogeland leert de ervaring, dat de enkele daar in gebruik
zijnde hier vervaardigde zaaimachines in doelmatigheid van werking
geenszins achterstaan bij die uit Engeland ingevoerd.
Zij zijn echter lichter van bouw, doch ook goedkooper.
366

Aa VI i
Aa VI i (2); 1869-1 ; 22.
REDENEN VAN HET HIER NOG NIET ALGEMEEN IN GEBRUIK ZIJN VAN
ZAAIWERKTUIGEN EN DOELMATIGHEID DER IN GEBRUIK ZIJNDE ZAAIEN SCHOFFELWERKTUIGEN.

- ; H. '69/70, p . 39-so; - ; - .
(A) Voor het, behalve in het Noorden der provincie, nog niet algemeen in gebruik zijn van zaaiwerktuigen, worden geen goede redenen aanwezig geacht.
De rapporten zijn echter alleen afkomstig uit het gebied, waar
zaaimachines wèl reeds vrij algemeen in gebruik zijn.
De meest doelmatige zaaimachine wordt geacht die van Garrett &
Sons, welke ook het meest in gebruik is.
De naar dit model hier nagemaakte machines zijn lichter van constructie, hetgeen een bezwaar blijkt.
Als schoffelwerktuig wordt de voorkeur gegeven aan dat naar het
model Hornsby.

Aa VI 1 (3); 1929-1; 4 i ERVARINGEN MET HET GEBRUIK VAN DE ZELFBINDER.

GLb. 2 - n - ' 2 9 en H. '29/30, p. 72; H. '29/30, p . 70-143; GLb.
i 9 - 7 - ' 3 o ; H. '29/30, p . 249-2^3.
Hb. 1 i-6-'3o:
1. Op de meeste bedrijven van tenminste 40 ha bouwland zal een
zelfbinder rendabel zijn. De kosten zullen zeker niet meer bedragen
dan bij zichten met de hand, meestal zullen echter aanmerkelijke
geldelijke voordeden kunnen worden behaald, nog ongeacht de vele
indirecte voordeden.
2. Onder alle omstandigheden zal bij motorische voortbeweging
en aandrijving de werkprestatie worden opgevoerd, hetgeen, wat betreft de aandrijving, bij ongunstige weersomstandigheden nog extra
tot uiting komt.
3. Alle machines hebben nog het gebrek, dat ze niet zijn gemaakt
en voldoende ingericht voor de hier te lande heerschende toestanden.
De prestaties zullen zoowel qualitatief als quantitatief kunnen worden
verhoogd door doelmatige verbeteringen, o.a. zooals in dit résumé
zijn genoemd.
4. In verband met de actualiteit en het belang van deze questie
is het zeker gewenscht, dat bij voorkomende gelegenheden door de
G.M.L., eventueel in samenwerking met andere organisaties, flinke
geldelijke bijdragen worden beschikbaar gesteld, ter aansporing om
tot deze verbeteringen te komen.
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Aa VI 2 ( i ) ; 1901-2 ; 77.
VERBETERINGEN IN DE INRICHTING DER GEBOUWEN VOOR HET LANDBOUWBEDRIJF.

H. '00/01, p . 166-167; H. ' o i / o 2 , p . 69-143; H. '02/03, PH. '02/03, P- 229-236 en t.o. p. 242. *

2I

S>

A.V. 3o-6-'3o: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) De punten, waarover in de meeste of vele rapporten eenstemmigheid bestaat, zijn de volgende.
Het tweeling-schurenstelsel is aanbevelenswaardig, omdat men
ruimte wint en vooral omdat de verwerking der producten vergemakkelijkt wordt. Een bezwaar wordt geacht, dat men de krimp
tusschen de beide schuren moeilijk water dicht kan houden.
De bergruimte dient zoo groot te zijn, dat nooit koren in schelven
gezet behoeft te worden.
Het dak wordt platter gewenscht, te verkrijgen door de zijwanden
hooger en den dakstoel lager te maken. Rieten dakbedekking acht
men de beste.
De Groninger langstal vond vrij algemeen afkeuring. Bijna alle rapporten verklaren zich voor den Hollandschen langstal. Wanneer deze
stal in de gewone schuren aangebracht zal worden, is men gedwongen
den enkelen stal te nemen. Bouwt men den stal apart, dan is de dubbele aanbevelenswaardig. Ook het idee : den veestal een cirkelvorm
te geven, verdient ernstige overweging.
Aan de paardenstallen kleeft algemeen het euvel, dat ze te klein en
onveilig zijn. Men wenscht de standplaatsen gescheiden. De een echter prefereert de paarden twee aan twee, de ander ze ieder afzonderlijk te stallen. Boxen worden in de meeste rapporten aanbevolen.
Betere ventilatie voor de stallen wenschen velen, terwijl door enkelen
op het scheiden van koe- en paardenstallen wordt aangedrongen.
Algemeen worden de zelfreguleerende veedrinkwaterleidingen een
groote verbetering genoemd.
Aa VI 2 (1); 1933-1; 33HOE MOET MEN EEN PRACTISCHE EN NIET DURE LANDBOUWSCHUUR
BOUWEN?

H. '33/34, P- 73-74; H. '33/34, p . 74-138; GLb. 7 V 3 4 ; H. '33/
34, P- 172-189.
Hb. 2 s - 6 - ' 3 4 :
De eischen en wenschen met betrekking tot de inrichting der
schuren en de keuze van de te gebruiken materialen, hebben inderdaad wijziging ondergaan.
De gebouwen, tot dusver in hoofdzaak van steen en hout gebouwd
en met pannen of riet gedekt, moeten in vele gevallen op grond van
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economische overwegingen worden vervangen door schuren, inijzerconstructie uitgevoerd, metasbest-cement dakbedekking en wandbekleeding. Bij hetontwerpen dezer gebouwen lette men er op,dat
geen constructieve fouten worden gemaakt.
Een belangrijke rolspeelt defactor „welstand" bij destichting van
gebouwen; hierover is zeer veel aante voeren uiteenoogpunt van
smaak en schoonheid.
Hier wordt het vraagpunt echter bezien uit een bedrijfseconomisch
oogpunt endebouw van een woonhuis buiten beschouwing gelaten.
Overigens moet deschuurruimte voldoende zijn omalsregelhet
plaatsen vanmijten overbodig te maken; in hoeverre de bouwvan
graansilo's deze stelling kan beïnvloeden isnog onzeker.
De stalinrichting moet brandvrij zijn en is dangoedkooper, althans niet duurder, dan een stalinrichting in een apart gebouw.
Als aflaadinrichting wordt de elevator in vele gevallen geprefereerd.
Aa VI 2 ( 2 ) ; 1910-1 ; 82.
ERVARING MET DRINKWATERLEIDINGEN VOOR HETVEE.
H. ' 0 9 / 1 0 , p . 86-87; H. ' 1 0 / 1 1 , p . 6-ss; H. ' 1 1 / 1 2 , p . 1^9;
H. ' n / 1 2 , p . 181-183.

A.V. 2£-6-'i2:
De ervaring heeft geleerd, dat drinkwaterleidingen voor het vee
zijn aan tebevelen, zoowel met hetoog opden gezondheidstoestand
der dieren alsuiteeneconomisch oogpunt (vermindering vanstalwerkzaamheden).
Het is wenschelijk bij den aanleg deugdelijk materiaal tegebruiken.
Omtrent denaanleg zelf en hette gebruiken materiaal bevatten
de rapporten en het résumé belangrijke gegevens, doch algemeen
geldende regelen zijn daaromtrent vooralsnog niet te geven.
Ab I 1; 1 9 0 6 - 1 ; S9MEEST GEWENSCHTE GROOTTE DER BOERDERIJEN OP VERSCHILLENDE
GRONDEN.
H . ' 0 ^ / 0 6 , p . 189-191 ; H . ' 0 6 / 0 7 , p . 3 1 - 6 4 ; H. ' 0 7 / 0 8 , p . i £ 2 - i £ 3 ;
H . ' 0 7 / 0 8 , p . 171-172.

A.V. 3o-6-'o8:
Op onze klei- en zavelgronden kan bij de uitoefening van den akkerbouw het meest nuttig gebruik van den bodem worden verwachtbij
het middengroot bedrijf; daar, waar de cultuur veel handenarbeid
eischt enbijdeveehouderij ishetmeest nuttig gebruik van den bodem te verwachten bijhetkleinbedrijf, terwijl het inhet algemeen
wenschelijk wordt geacht, dat naast hetmiddengroot en kleinbedrijf
24
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het grootbedrijf voorkomt, mits deze laatste bedrijfsvorm ten opzichte van de beide andere in de minderheid is.
Ab I 2; 1872-1; 77.
DE INVLOED VAN DE VERHOOGDE WAARDE VAN HET STROO OP DEN
LANDBOUW IN DEZE PROVINCIE.

- ; H. '72/73, P- 43-775 - ; - •
(A) De verhoogde waarde van het stroo oefent een gunstigen invloed uit op de welvaart van den landbouw in deze provincie.
Weinig wordt geducht, dat verkoop van stroo tot roofbouw zal
leiden, daar de opbrengst van het verkochte stroo in staat stelt daarvoor in de plaats een grootere hoeveelheid plantenvoedsel in anderen
vorm aan te wenden, als in dien van woelklei, Dollardslib of kunstmest en indirect in dien van krachtvoeder.
In dien zin wordt verkoop van stroo aangeraden.
A b l 2; 1894-3; 45MINST KOSTBARE WIJZE VAN VERKRIJGING VAN DEN BENOODIGDEN
STALMEST.

H. '93/94, P- 167-170; H. '94/9^, p . 113-138; H. '9^/96, p . 187196; H. '9^/96, p. 22J-230.
A.V. 3 o-6-'96:
1. De meer of minder kostbare productie van stalmest door middel van de verschillende diersoorten, hangt af van de tijdelijke prijsverhoudingen van vee, voeder- en meststoffen. Onder bepaalde omstandigheden zal de eene of andere diersoort den voordeeligsten mest
leveren. De rapporten verschaffen gegevens, die tot grondslag der
vergelijkende berekeningen kunnen dienen.
2. Bij het houden van mestvee is het mesten en verkoopen der
mestdieren opjongen leeftijd voor de mestproductie het voordeeligst.
3. Zomerstalvoedering levert in het algemeen goedkooperen mest
dan winterstalvoedering.
4. Door het bewaren van de ier wordt de mestproductie minder
kostbaar.
ç. Door het toepassen van conserveeringsmiddelen, als superphosphaat, aarde en turfmolm of turfstrooisel, wordt de mestproductie voordeeliger.
Ab I 2; 189^-1; 82.
WELK VAN DE TWEE THANS TEGENOVER ELKAAR STAANDE LANDBOUWSTELSELS VERDIENT DE VOORKEUR?

H. '94/9S, P- i £ 3 - i £ 7 ; H. '9^/96, p. 31-104; H. '96/97, p . 146;
H. '96/97, p- 163-171.
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A.V. 29-6-'97: résumé goedgekeurd.
(A) De twee stelsels, waaromtrent een uitspraak wordt gevraagd,
zijn:
i. voeder zooveel mogelijk van hetgeen in de boerderij wordt
voortgebracht op en produceer dientengevolge zooveel mest als mogelijk is;
2. voer al het geproduceerde zooveel mogelijk af en vul het tekort
aan mest aan met kunstmeststoffen en groenbemesting.
Het voordeel van het eene stelsel boven het andere wordt in hoofdzaak afhankelijk geacht van de bestaande verhouding tusschen de
graan- en de veeprijzen, die echter wisselend is, zoodat geen voor
alle omstandigheden passendantwoord op degestelde vraagiste geven.
Het meerendeel der rapporten overweegt de mogelijkheid van het
doorvoeren van het groenbemestingssysteem met kunstmest zonder
stalmest.
Voor een niet onbelangrijk deel is men echter van de mogelijkheid
van de doorvoering van dit systeem nog niet doordrongen, wat
deels komt door te weinig ervaring, deels door de ondervonden
bezwaren, waarop men bij proefnemingen stuitte.
De meerdere of mindere bezwaren staan in verband met de mindere
of meerdere geschiktheid van den bodem voor het verbouwen van
groenbemestingsplanten.
Deze geschiktheid zal het grootst zijn op de lichte klei- en zavelgronden.
Op zwaren Heigrond is de veelal slechte aanslag een bezwaar,
terwijl verder gevreesd wordt voor verzuring vande groenbemestingsplanten na het onderploegen.
Op zand- en veengronden gedijen enkele leguminosen, bijv. klaver
en Serradella, veelal onvoldoende en verdient de vraag overweging,
deze grondsoorten door enting voor den verbouw van vlinderbloemigen meer zeker te maken.
Daar, waar zulks mogelijk en wenschelijk is, zal langzamerhand een
groote verandering komen in de inrichting der landbouwbedrijven,
wanneer de veehouderij tegenover den korenbouw zoo weinig rendabel blijft, als op dit oogenblik weer het geval is, en nu meer en
meer de gedachte rijpt, dat door den verbouw van leguminosen als
groenbemesting en het daarbij aanwenden van kunstmeststoffen, de
bodem zonder stalmest in vruchtbaren staat kangebracht en gehouden
worden.
A b l 3 ; 1858-4; 17.
MEEST GEWENSCHTE VERHOUDING TUSSCHEN DE OPPERVLAKTE BOUWEN GRASLAND IN EEN GEMENGD BEDRIJF.
- ; H. 's9, p. 90-102; - ; - .
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(A) De oppervlakte van het grasland in een gemengd bedrijf dient
niet te groot te zijn, om er het meeste voordeel van te trekken, bijv.
1/6, 1/8 of I / I O , al naar de grondsoort meer of minder kleiachtig is.
Door den verbouw van klaver en mangelwortelen kan dan, met toepassing van zomerstalvoedering, op doelmatige wijze worden voorzien in de behoefte aan voedsel voor het vee, dat op vele gronden voor
de mestwinning alsook vanwege de opbrengst moet worden gehouden.
Ab I 3 ; 1863-1 ; 62.
IS ER DE LAATSTE JAREN OOK TE VEEL GRASLAND GESCHEURD?

- ; H. '63/64, p . 67-118; - ; - .
(A) Het scheuren van grasland, dat hier de laatste jaren heeft plaats
gevonden, is voornamelijk geschied, om door toepassing van wisselbouw, gepaard met zomerstalvoedering, voordeeliger uitkomsten van
het bedrijf als geheel te verkrijgen.
Over het algemeen wordt de gevolgde werkwijze doelmatig geacht
en geoordeeld, dat er niet te veel grasland is gescheurd of te weinig
kunstweiden zijn aangelegd.
A b l 4 ; i8c£-2; 71.
ECONOMISCHE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE HOPTEELT.

H. 'SS, P- 19-20; H. ' r 6 , p . £7-164; - ; - .
(A) Als oorzaken voor de hooge prijzen der hop in de laatste jaren
worden genoemd: misgewas en speculatie.
De prijzen zijn inmiddels al weer gedaald en betwijfeld wordt of
de teelt hier voldoende zal rendeeren.
Als geschikte streken voor de teelt worden genoemd : de zand- en
veengronden van het Zuidelijk Westerkwartier, Duurswold, de Veenkoloniën en Westerwolde, doch de teelt wordt hier nogniet beoefend.
Ervaringen omtrent de meest geschikte cultuurmethoden zijn hier
derhalve nog niet opgedaan.
Proeven met de teelt, in het klein te beginnen, verdienen aanbeveling.
A b l 4 ; i8SS-s;

17.

WORTELGEWASSEN VOOR VEEVOEDER.

- ; H. 'S9, p . 103-106; - ; - .
(A) Van de wortelgewassen, geschikt ter vervanging van hooi als
veevoeder, verdient de mangelwortel verreweg de voorkeur.
Wat de meest doelmatige cultuurmethode betreft, bevelen sommigen aan, het zaad dadelijk op den akker op rijen te zaaien en de planten
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dan later uit te dunnen; anderen daarentegen houden er meer van,
het zaad op een bed te zaaien en de planten dan ongeveer midden Juni
naar den akker te verplanten.
De eerste methode vereischt een van alle onkruid gezuiverden,
fijn verdeelden grond ; de kosten van wieden en schoffelen zijn hierbij
hooger, doch ook de opbrengst aan wortels is grooter.
De tweede methode geeft tijd en gelegenheid om het land door
eenige keeren ploegen te zuiveren van kweek en ander onkruid en
vóór den laatsten keer ploegen te bemesten.
Soms kunnen mangelwortelen nog na koolzaad of wintergerst verbouwd worden, doch de opbrengst is dan veel geringer.
Ab I 4 ; 1884-1; 30.
MOGELIJKHEID EN RENTABILITEIT VAN IN HET GROOT GEDREVEN
TUINBOUW EN OOFTTEELT IN DEZE PROVINCIE.

H. ' 8 3 / 8 4 , p . 168-169; H. '84/8$,p. 39SS; - ; H. ' 8 r / 8 6 , p . 106-108.
Hb. 12-8-'86: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Over de vraag, of in deze provincie tuinbouw en ooftteelt met
voordeel in het groot kunnen worden gedreven, zijn de meeningen
gelijkelijk verdeeld: er zijn evenveel ontkennende als bevestigende
antwoorden.
Algemeen is echter het gevoelen, dat het hier heerschende klimaat
een groot bezwaar vormt om met andere streken, waar groenten worden geteeld, te kunnen concurreeren.
In het bijzonder wordt de teelt van bessen genoemd, als voor deze
provincie zeer geschikt.
Verspreiding van kennis omtrent tuinbouw en ooftteelt en de afzetmogelijkheden der producten wordt wenschelijk geacht.
Ab I 4 ; 1886-3; 2 3 AANBEVELENSWAARDIGE NIEUWE CULTUURGEWASSEN.

- ; H. '86/87, p . 89-108; - ; H. ' 8 7 / 8 9 ^ . 113-116.
Hb. i 3 - i 2 - ' 8 8 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Algemeen wordt aanbevolen, op beperkte schaal de teelt van
karwij, kanariezaad en vlas op daartoe geschikte perceelen te beproeven, doch betwijfeld wordt of hierdoor het verbroken financieele
evenwicht in den landbouw kan worden hersteld.
Een enkel rapport wijst voorzichtig op de teelt van suikerbieten
als mogelijk aanbevelenswaardig.
Gewezen wordt op het belang van het zoeken van betere variëteiten
van de tot dusver verbouwd wordende gewassen, waartoe de proefvelden goede diensten kunnen bewijzen.
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Ab I 4 ; 1889-1 ; 26.
UITKOMSTEN DER SUIKERBIETENTEELT.

H . ' 8 8 / 8 9 > P- 1 3 2 - 1 3 7 ; H . ' 8 9 / 9 0 , p . 3 4 - 4 7 ; - ; H . ' 9 0 / 9 1 , p . 9 6 102. *

Hb. 23-4-'91 : résumé goedgekeurd.
(A) Uit de hier genomen proeven bleek duidelijk de geschiktheid
van den bodem voor de suikerbietenteelt, alsook de goede kwaliteit
der bieten.
Onbekendheid met de teelt deed evenwel de opbrengst vaak te laag
en de productiekosten te hoog zijn; toenemende ervaring zal hierin
verbetering kunnen brengen.
Verwacht wordt, dat de suikerbietenteelt hier dan goede uitkomsten zal opleveren en de biet een geschikte plaats in de vruchtwisseling zal kunnen innemen.
De suikerbietenteelt kan echter niet worden aanbevolen, indien
de verkoop der bieten zou moeten blijven plaats vinden op den grondslag van thans : de prijs waarvoor kan worden gecontracteerd is te
laag en de voorwaarden zijn te ongunstig.
De betaling uitsluitend naar het gewicht, de levering van het zaad
door den fabrikant en de door dezen gegeven voorschriften omtrent
de teelt, zijn oorzaak van tegenstrijdige belangen tuschen fabrikant
en landbouwer, ten nadeele van den landbouwer.
Bovendien dreigt het gevaar, vooral bij het opgang nemen der
cultuur, dat de landbouwer in een van den fabrikant geheel afhankelijke positie komt te verkeeren.
Daarom zal het noodig zijn, dat de landbouwers zich voor de
oprichting van een suikerfabriek gaan interesseeren.
Waar een eigenerfde boerenstand bestaat, zal deze zich de zaak
kunnen aantrekken; waar het pachtstelsel heerscht, zou het belang
van de eigenaren eischen, dat deze hun steun daartoe verleenen.
Het is derhalve wenschelijk, dat vanwege het G.N.G. een onderzoek wordt ingesteld naar de middelen, die kunnen leiden tot de
oprichting in deze provincie van een beetwortelsuikerfabriek op
coöperatieven grondslag.
Ab I 4 ; 1912-1 ; 3 6 .
IS U I T B R E I D I N G D E R ZAADTEELT A A N TE B E V E L E N ?

H . ' n / i 2 , p . 170-171; H . ' 1 2 / 1 3 , p . 6-44; H . ' 1 3 / 1 4 , p . 10^-106;
H. '13/14, p . I I 9 - I 2 £ .

A.V. 2 3 - 6 - ' i 4 :
De wenschelijkheid van de uitbreiding der zaadteelt houdt nauw
verband met de geldelijke opbrengst dier teelt. Daar de prijzen der
producten van de zaadteelt aan vrij sterke schommelingen onderhevig
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zijn, is op de vraag of uitbreiding dier teelt wenschelijk is, geen beslist
antwoord te geven.
Wegens deze prijsschommelingen en de moeilijkheid om een afzetgebied te vinden, is vooralsnog het contracteeren in voorkoop aan te
bevelen.
Omtrent de vraag, welke zaden de voorkeur verdienen met het oog
op geldelijke opbrengst, zekerheid en eenvoudigheid van verbouw,
alsook omtrent het telen der zaden, mag worden verwezen naar de
rapporten en het résumé.
Ter bevordering van de teelt van zaden en van den reëelen handel
daarin, is aansluiting van verbouwers bij de te Winschoten gevestigde
Vereeniging voor zaad-, groenten-, fruit- en fruitboomenteelt aan te
bevelen.
Ab I 4 ; 1928-2 ; 26.
VERDIENT UITBREIDING VAN DE AARDAPPELTEELT AANBEVELING?

H . ' 2 8 / 2 9 , P- 130-131 ; H . ' 2 8 / 2 9 , p . 131-192 ; G L b . 2 2 - 6 - ' 2 9 ; H .
' 2 8 / 2 9 , P- 2 0 0 - 2 0 7 .

Hb. r - 6 - ' 2 9 :
1. Een groote uitbreiding van de aardappelteelt is in het ressort
van de G.M.L. niet te verwachten, doordat:
a. de ligging van dit gebied ten opzichte van de groote consumptiegebieden ongunstig is;
b. de provincie Groningen ten opzichte van den afzet van stroo
een bevoorrechte positie inneemt ;
c. de bodem voor den verbouw van vlas zeer geschikt is;
d. voor den graanbouw meestal voldoende schuurruimte disponibel is;
e. een groote uitbreiding van den aardappelbouw moeilijkheden zal meebrengen.
2. De financieele uitkomsten van den aardappelbouw zijn zeer
wisselend, doch meestal voldoend loonend.
3. Momenteel zijn afzet en handel onvoldoende en slecht geregeld.
4. Sorteering en behandeling der aardappelen zijn hier onvoldoende
en behoeven dringend verbetering. Hierop dient de aandacht voortdurend gevestigd te worden.
£. De aardappel past zeer goed in de vruchtwisseling en kan hierin
als een aanwinst beschouwd worden.
6. Ons klimaat en onze zavelgronden zijn zeer geschikt voor de
aardappelteelt, terwijl tevens de ligging ten opzichte van de zee deze
streek zeer geschikt maakt voor de teelt van gezond pootgoed.
7. Ter vervanging van de Bravo kunnen worden aanbevolen Roode
Star en Eigenheimer, terwijl ernstige proeven moeten worden
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genomen met de nieuwe wratziektevrije soorten, zooals Noordeling,
Bevelander en Jubileum. Voor de teelt van pootaardappelen worden
speciaal genoemd Eersteling, Industrie en Thorbecke.
8. In verband hiermede is het gewenscht, dat de verbouw van de
Bravo zoo spoedig mogelijk wordt verboden, om den afzet van de
andere soorten te vergemakkelijken en ook om het aantal besmette
gebieden zoo klein mogelijk te houden.
9. Niet genoeg kan worden aanbevolen de verslagen van de
Centrale Aardappeldagen te Wageningen en die van den Plantenziektenkundigen Dienst te bestudeeren.
10. De G.M.L. trachte zooveel mogelijk bekendheid te geven aan
de werkelijk goede pootaardappelen, die hier verbouwd worden,
bijv. door excursies, die de provincie bezoeken, ook langs de aardappelvelden te leiden, en roepe een permanente commissie in het
leven, die de vele vragen, welke zich bij de aardappelteelt voordoen,
geregeld onder de oogen ziet, proeven mee opzet en verder in overleg
met den handel uniforme voorwaarden en arbitrageclausules vaststelt.
Ab

1s ( O ; 193°-l;
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MOGELIJKHEID EN RENTABILITEIT VAN GEBRUIK IN EIGEN BEDRIJF
VAN HET VERBOUWDE GRAAN.

H. '30/31, p . 101; H. '30/31, p . 101-142 ; GLb. 27-6-'31 ; H. '30/
31, p . I47-IS3Hb. io-6-'3i :
1. Uitbreiding van de veehouderij is onder de gegeven omstandigheden, zoowel op onze specifieke akkerbouwbedrijven als op gemengde bedrijven, gewenscht.
2. Belangrijke uitgaven voor nieuwbouw ter verkrijging van stalgelegenheid dienen te worden vermeden of tot een minimum beperkt.
3. Daar, waar de noodige vakkennis en ervaring den ondernemer
en het personeel ontbreken, is een geleidelijke overgang naar het
gemengde bedrijf aan te bevelen.
4. Uitbreiding van het veebedrijf kan met betrekking tot het
personeel en de handelsroutine van den bedrijfsleider eenige moeilijkheden met zich mede brengen; dit is echter geen overwegend
bezwaar.
£. De aan- en opfok vanjonge dieren isaan te bevelen.
6. Naast de blijvende weiden verdienen witte klavers, desgewenscht met gras vermengd of eventueel mengklavers, vooral aanbeveling als tijdelijke weiden.
7. Naast de rundveehouderij komt de varkenshouderij zeker wel
het meest in aanmerking om bij te dragen tot de uitbreiding van den
veestapel.
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8. De voorwaarden voor de varkenshouderij in ons land zijn
gunstig; kwaliteit, uniformiteit en afzet onzer mesterijproducten
dienen te worden verbeterd. (Voorlichting eener selectiemesterij
is hiervoor onontbeerlijk.) Indien hieraan wordt voldaan, behoeft
voor een behoorlijken afzet van een grootere productie naar het
buitenland geen gevaar te bestaan, zoolang deze niet verder wordt
bemoeilijkt dan thans het geval is.
9. Naast de beroepsmesterij zal de gelegenheidsmesterij bestaansrecht houden.
10. De paardenfokkerij dient zich onder de gegeven omstandigheden te bepalen tot den aan- en opfok van eigen gebruiksdieren.
11. De schapenhouderij komt voor een belangrijken afzet onzer
akkerbouwproducten weliswaar niet in aanmerking, maar is zeer
geschikt om de productie van graan op rendabele wijze te helpen
beperken.
12. De pluimveehouderij is in kleine bedrijven op haar plaats
te achten; op groote bedrijven zal zij vanwege practische bezwaren
moeilijk in die mate ingang kunnen vinden, dat zij beteekenis krijgt
voor een belangrijke omzetting van plantaardige in dierlijke producten.
A b l 5 (2); 1903-2; 73.
RENTABILITEIT DER RUNDVEEHOUDERIJ IN AKKERBOUWGEBIEDEN.

H. '02/03, p . 218-221; H. '03/04, p . 71-134; H. '04/05, p . 172173; H. '04/05-, p . I9£-20£.
A.V. 27-6-'o£:
Het opfokken van ossen is niet rendabel, wel het opfokken en
houden van goed melkvee.
Over het algemeen wordt het houden van melkvee op stijve Heigronden en op zandgronden, voor het in goeden staat houden van
den bodem noodzakelijk geacht, terwijl op zavel- en niet stijve kleigronden het boeren zonder vee wel uitvoerbaar, maar niet doelmatig
moet worden geacht met het oog op het beweiden van klaver en het
opvoederen van afvalproducten.
Ab I 5 (2); 1904-3; 4 i DE PRODUCTIEKOSTEN VAN MELK.

H. '03/04, p . 194-197; H. '04/05, p . 125-161 ; H. '05/06, p . 189;
H. '05/06, p . 213-216.
A.V. 26-6-'o6:
Blijkens de rapporten zijn de omstandigheden, welke van invloed
zijn op de bepaling der productiekosten van 1kg melk, verschillend,
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tengevolge waarvan ook de antwoorden op de gestelde vraag verschillend zijn.
De productiekosten van i kg melk loopen van 3,79 cents tot g,yo
cents en kunnen geacht worden gemiddeld 4,62 cents te bedragen.
A b l s ( 2 ) ; 1 9 2 8 - 1 ; si.
GEWENSCHTE OMVANG DER MELKVEEHOUDERIJ IN HET GRONINGER
AKKERBOUWBEDRIJF.

H. '28/29, p . SS; H. '28/29, p . « - 1 2 9 ; GLb. 22-6-'2 9 ; H. '28/29,
p . 193-200.
Hb. 5-6-'29:
1. In de Groningsche akkerbouwbedrijven met eenig grasland,
waar witte klaver periodiek in de vruchtwisseling wordt opgenomen
en waar suikerbietenteelt van beteekenis is, ishet houden van melkvee
bij de tegenwoordige indexcijfers de voordeeligste manier van het te
gelde maken van gras, klaver en suikerbietenloof.
2. Voor het te gelde maken van de overige producten, afval- en
bijproducten bestaat zonder de melkveehouderij voldoende gelegenheid, hoewel vele, als aardappelen, voederbieten, koolrapen, kaf en
verschillende stroosoorten, in de melkveehouderij, vooral bij lage
prijzen, een zeer geschikt afzetgebied kunnen vinden.
3. De ligging der perceelen weideland ten opzichte van de boerderij en den vasten weg, alsook de meerdere of mindere behoefte
der gronden aan stalmest, zijn van invloed geweest op het feit, dat in
de verschillende deelen onzer provincie zoo verschillend aan melkveehouderij wordt gedaan, terwijl bovendien gebrek aan ambitie en
onbekendheid met het vak hier en daar de ontwikkeling der melkveehouderij tegenhouden.
4. Voor het akkerbouwbedrijf, waar het melken wordt uitbesteed,
is de meest geschikte grootte van de melkveehouderij die van 6-8
melkkoeien of een veelvoud daarvan, al naar gelang men één of meer
personen voor het melken beschikbaar heeft. Voor die bedrijven,
waar het melken door een dienstbode moet worden uitgevoerd, moet
dit aantal geringer zijn.
£. Met het oog op de drukte in de maanden Augustus en September
en de aanwezigheid van groen bietenloof in den herfst is het op een
akkerbouwbedrijf aan te bevelen, een gedeelte van de melkkoeien
in den herfst te laten kalven.
6. De opfok van jonge runderen voor de markt is bij de tegenwoordige prijsverhoudingen niet voordeelig en dient daarom te
worden beperkt tot de beste exemplaren met goede afstamming, wat
exterieur en productie betreft, voor instandhouding van eigen stal.
7. De weideperceelen dienen van zoodanige grootte te zijn, dat
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zij in plm. 10 dagen door de melkkoeien zijn afgeweid. Nadat ze
daarna door paarden en jongvee zijn kaalgeweid, moeten ze tijdens
een rustperiode met stikstof worden bemest, waarvan de hoeveelheid
blijkens genomen proeven aanzienlijk kan zijn.
8. Toevoedering van roode klaver en ingekuild of groen bietenloof
in het land is bij schrale weide aan te bevelen, evenals in den herfst
toevoedering van eiwitrijk voer, in het bijzonder aan runderen met
hooge productie.
9. Het melken kan het voordeeligst worden uitgeoefend door
inwonend personeel. Voor goede controle en zekerheid van goede
uitvoering is het gewenscht, dat de eigenaar of zijn huisgenooten
zelf meemelken.
10. Indien, zooals steeds meer ingangvindt, geen dienstboden voor
het melken worden gehouden, kandit werk door uitwonend personeel
in stukloon worden uitgevoerd, waarbij een zeker percentage van het
melkgeld als het meest doeltreffende loon kan worden beschouwd.
11. Melkmachines worden algemeen bij melkveebeslagen van
minder dan 20 koeien, zoolang de prijs niet aanmerkelijk verlaagd
wordt, nog niet rendabel geacht.
12. De rentabiliteit van de melkveehouderij kan gunstig worden
beïnvloed door:
a. opvoering van de productiviteit van het rundvee door
contrôlevereenigingen, stierenkeuringen, stamboekhouding, bestrijding van veeziekten, enz.;
b. voorlichting op het gebied van voedingsleer, voedselbewaring, verbetering, behandeling en bemesting van grasland;
c. verbetering van de melkwinning, o.a. door melkerscursussen.
Abi

5

(3); i8S8-i;

17.

VOOR- EN NADEELEN VAN DUIVENTILLEN.

- ; H. '£9, p . 75-79; - ; -•
(A) Duiventillen komen, anders dan in het vraagpunt wordt verondersteld, ook in het oostelijk deel van Hunsingo wel voor, zoodat
het uitgangspunt der vraag niet geheel juist is.
Het geldelijk voordeel, dat duiventillen den houders opleveren,
is gering.
Het nadeel voor den landbouw in de omgeving is daarentegen groot,
aangezien de duiven haar voedsel, zaden, granen en peulvruchten,
grootendeels op het veld moeten zoeken, waarbij zij groote schade
aanrichten.
Het wordt derhalve hoogst wenschelijk geacht, dat de z.g. „veldvliegers", die men op de tillen houdt, geheel worden uitgeroeid.
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Ab I 5 (3); 1888-2; 32.
VERDIENT DE PLUIMVEETEELT AANMOEDIGING?

H. '87/88, p . 134-139; H. '88/89, p- £7-72; - ; H . ' 8 9 / 9 0 ; p . 142Hb. 9-6-'9o : résumé goedgekeurd.
(A) Over het geheel wordt de pluimveeteelt voor de provincie
Groningen van te weinig belang geacht, om aanmoediging en bevordering daarvan wenschelijk te oordeelen.
Ab II 1 ; 1869-3; 66.
VOORZIENING IN HET TEKORT AAN SCHUURRUIMTE.

- ; H. '69/70, p . 64-80; - ; - .
(A) De schuurruimte dient evenredig te zijn aan normale oogsten.
Komt men regelmatig schuurruimte te kort, dan verdient uitbreiding daarvan, door vergrooting van de bestaande of bijbouw van
een nieuwe schuur, aanbeveling, daar het plaatsen van mijten te veel
verlies geeft.
Hooibergen verdienen geen aanbeveling, daar ook deze nog verlies
geven.
Vlug dorschen is voor een zoo goed mogelijk benutten der aanwezige schuurruimte van belang en dit geschiedt het goedkoopst
door gebruik van een door paarden gedreven dorschwerktuig.
Stoomdorschen wordt over het algemeen te duur geacht.
Ab II 1 ; 1904-1 ; 64.
BEDRIJFSRESULTATEN BIJ HOOGE EN LAGE EXPLOITATIEKOSTEN.

H. '03/04, p . 1 9 2 - 1 9 3 ; H . ' 0 4 / 0 ^ , p. 38-85; H . ' 0 5 / 0 6 , p. 187-188;
H. '05/06, p. 202-206.
A.V. 26-6-'o6:
Hoewel de boekhouding door onze landbouwers niet zoodanig
wordt toegepast, dat daaruit voldoende gegevens zijn te putten voor
een antwoord op de gestelde vraag, mag toch worden aangenomen,
dat die landbouwers, welke op oordeelkundige, niet te karige wijze
gebruik maken van de technische hulpmiddelen, welke ons tegenwoordig ten dienste staan, o.a. van den aankoop van kunstmeststoffen, nieuwe werktuigen, zaaigranen en -zaden en van het draineeren, de beste resultaten verkrijgen.
Ab II 1; 1905-3; 77.
MEEST GEWENSCHTE WIJZEVAN EXPLOITATIE VAN HET LANDBOUWBEDRIJF

H. '04/05, p . 185-188; H. '05/06, p . 116-177; H. '06/07, P- ! £ 8 164; H. '06/07, P- 184-192.
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A.V. 2j-6-'o7:
i. De vermindering van het getal landbouwbedrijven, geëxploiteerd door den eigenaar (grondbezitter) en vervanging van deze
exploitatie óf door die van den pachter of door die van den bedrijfsboer, heeft in het algemeen een nadeeligen invloed op de flnancieele
resultaten van het landbouwbedrijf zoowel als op den economischen
toestand van de plattelandsbevolking in den ruimsten omvang.
2. Om die reden verdient in het algemeen de voorkeur de exploitatie van het bedrijf door den eigenaar (grondbezitter), mits deze niet
te zwaar door schulden wordt gedrukt. Exploitatie door een bedrijfsboer verdient in den regel de voorkeur boven die door een pachter,
voorzoover de eigenaar (grondbezitter) deskundig is, het opperbeheer voert en persoonlijk toezicht uitoefent op den gang van en
leiding geeft aan het bedrijf.
3. Ter verbetering van de financieele resultaten van het landbouwbedrijf en van den economischen toestand der bevolking van het
platteland worden de volgende maatregelen aanbevolen:
a. verbetering van de verkeersmiddelen te plattenlande;
b. verbetering van het pachtstelsel ;
c. verbetering van het landbouwonderwijs in den ruimsten zin,
met name ook invoering van hooger landbouwonderwijs met
gelegenheid tot het verkrijgen van den doctoralen graad;
d. toekenning van het recht aan de gemeenten om extraopcenten te heffen op de belasting van gronden, behoorende
aan uitwonende eigenaren, voorzoover die gronden niet geacht
kunnen worden deel uit te maken van de boerderij, gelegen in de
gemeente van het hoofdbedrijf van den landbouwer-exploitant;
e. ontneming van het recht aan de gemeenten om forensen naar
hun geheele inkomen in den hoofdelijken omslag aan te slaan,
behoudens de bevoegdheid om naast hen, die tijdens het belastingjaar in de gemeente hun hoofdberoep hebben, te belasten
hem, die er gedurende meer dan 60 dagen van het belastingjaar
voor zich of zijn gezin een gemeubileerde woning beschikbaar
houdt of er gedurende dien termijn verblijf houdt ;
J. invoering eener gemeentelijke bedrijfsbelasting voor alle uitwonenden en voor alle rechtspersonen, die in de gemeente
tijdens het belastingjaar een betrekking, beroep of bedrijf in een
kantoor, winkel, fabriek, boerderij of andere inrichting uitoefenen of voor hunne rekening doen uitoefenen, met dien verstande, dat inwonenden, die in deze belasting bijdragen, ontheffing genieten van den hoofdelijken omslag.
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Ab II i ; 1907-2; 4SWENSCHELIJKHEID VAN EEN EXPLOITATIEWEDSTRIJD TUSSCHEN BOERDERIJEN IN DEZE PROVINCIE.

H. '06/07, p . 169-171; H. '07/08, p . £7-88; H. '08/09, P- l 2 8 ;
H. '08/09, P- I 4 3 _ I 4 9 A.V. 28-6-'o 9 :
Het uitschrijven van een algemeenen exploitatiewedstrijd tusschen
boerderijen in deze provincie wordt, met het oog op de zwakke
belangstelling, die daarvoor bestaat, voorloopig niet wenschelijk
geacht.
Het schijnt meer aanbevelenswaard daarmede eenige jaren te
wachten, opdat degezichtspunten, die over dezematerie zijn geopend,
hebben doorgewerkt, waardoor dan mogelijk deze zaak de volle
belangstelling van de practijk zal hebben verkregen, om dan eventueel
de uitvoering, desnoods in beperkten kring, opnieuw aan de orde
te stellen.
Ab II 1; 1917-2; £9.
STAAT VAN ZUIVERING VAN HET LAND VAN ONKRUID IN GRONINGEN.

H . ' 1 6 / 1 7 , p . 121-123; H . ' 1 7 / 1 8 , p . 40-79; - ; H. '18/19, p . 132137-

Hb. 3-6-'19:
1. Met uitzondering van bepaalde streken en boerderijen staat de
landbouw in de provincie Groningen in de bestrijding van onkruiden
in het algemeen ten achter bij Noord-Holland, Zeeland en een deel
van Friesland.
2. De oorzaak van de minder volkomene bestrijding van onkruiden
in Groningen moet hoofdzakelijk worden gezocht in gebrek aan
arbeidskracht gedurende den wiedtijd en in het feit, dat nog niet alle
landbouwers doordrongen zijn van het besef, dat vrijwel ieder
onkruidplantje de cultuurgewassen zoodanig schaadt, dat het wenschelijk ishet te verwijderen.
3. Daarin kan verbetering worden gebracht door meer algemeene
toepassing van machinalen arbeid, aangevuld door handenarbeid, en
door invoering van cultuurmethoden, waardoor de eerste beter en
veelvuldiger kan plaats hebben; in het algemeen door snellere en
meer zorgvuldige uitvoering van den arbeid.
4. Uit een maatschappelijk oogpunt is het wenschelijk zooveel
mogelijk alle onkruid uit de gewassen te verwijderen.
£. Voor een zorgvuldige reiniging van het land is een betere ontwatering van verschillende deelen der provincie noodzakelijk.
6. Gras-en klaverlanden dienen —meer dan tot heden —van schadelijke onkruiden te worden gezuiverd.
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7. Er dient meer dan tot heden voor te worden gezorgd, dat de
onkruidzaden niet in kiembaren staat met den mest weer op het land
worden gebracht. Aanbeveling verdient, ze in een afzonderlijken hoop
te brengen en dezen niet eerder over het land te rijden, dan nadat
deze een paarjaren heeft gelegen.
8. De ingevoerde zomertijd werkt ongunstig op de verdelging van
onkruiden en moet uit een oogpunt van landbouw en maatschappelijke
productie worden afgekeurd.
9. Het Zuiden van het land verkeert met betrekking tot de verdelgingvanonkruid opbouwland ineengunstigerpositiedanhet Noorden,
omdat daar de oogsttijd tenminste een week eerder aanbreekt.
Ab II 2 (1); 1868-1; 44.
UITKOMSTEN VAN DE TEELT VAN VLAS EN DEDERZAAD.

H. '67/68, p . 139-140; H. '68/69, p . 4 7 - 7 1 ; - ; - .
(A) Met de vlasteelt isalleen in het Noorden der provincie voldoende
ervaring opgedaan, om een uitspraak te kunnen doen over hare
rentabiliteit.
Het oordeel luidt daar, dat de financieele uitkomsten in vergelijking met die van de teelt van koolzaad gunstig zijn.
De vlasteelt wordt in die streek reeds onmisbaar geacht met het
oog op het daaraan verbonden winterwerk.
De teelt van dederzaad wordt niet aangeraden anders dan als
noodvrucht, ingeval laat moet worden gezaaid.
Ab II 2 (2); 1938-2; S9MEEST DOELMATIGE EXPLOITATIE VAN HET GRASLAND.

H. '38/39, p . i £ 6 - i r 7 ; H. ' 3 8 / 3 9 ^ . 1^7-220; GLb. 29-7-' 3 9; H.
'38/39, p . 229-234.
Hb. i 9 - 6 - ' 3 9 :
1. De melkerij, met eigen aanfok van het vee, geeft de beste
financieele resultaten.
2. Het moderne omweidingssysteem met rationeele bemesting en
nieuwe conserveeringsmethoden verdient alle aanbeveling.
3. De perceelsgrootte dient zoodanig te zijn, dat in normale
omstandigheden de omweiding om de 6à 1odagen moet plaats vinden.
4. De practische ervaringen met de nieuwe ensilagemethoden,
mits nauwkeurig volgens de voorschriften toegepast, zijn bevredigend.
c. Eenige besparing van krachtvoer heeft bij de moderne ensilagemethoden en juiste methode van hooiwinning zeer zeker plaats;
cijfers kunnen moeilijk worden gegeven.
6. In het ressort der G.M.L. wordt het grasland over het algemeen
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vrij goed geëxploiteerd; het verdient alle aanbeveling zich goed
vertrouwd te maken met de mogelijkheden van den modernen weidebouw, teneinde deze naar omstandigheden zoo goed mogelijk te
kunnen toepassen.
Ab II 2 (3); 1902-1 ; 86.
RENTABILITEIT DER PAARDENFOKKERIJ IN GRONINGEN.

H. '01/02, p . 192-193; H. '02/03, p . 38-94; H. '03/04, p . 189;
H. '03/04, p. 209-216.
A.V. 28-6-'o4:
Aangezien de kosten van opfok van een driejarig paard in het algemeen degemiddelde waarde daarvan overtreffen, kande paardenfokkerij indezeprovincie alleen danmet voordeel gedreven worden, indien:
1. bij het fokken rekening wordt gehouden met de eischen van het
landbouwbedrijf, zoodat, aan den eenen kant, de paarden, voor de
fokkerij bestemd, zoo weinig mogelijk aan het landbouwwerk worden
onttrokken en, aan den anderen kant, wat de zwaarte der gefokte
paarden betreft, in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de
eischen van het bedrijf, met het oog op de verschillende grondsoorten
in deze provincie en eerst in de tweede plaats met de eischen van den
handel;
2. uitsluitend eerste kwaliteit fokmateriaal wordt gebruikt.
Ab II 2 (4); 1870-3; 66.
ZELF OPFOKKEN OF AANKOOPEN VAN HET BENOODIGDE VEE?

- ; H. '70/71, p . 115-138; - ; - .
(A) Vrijwel algemeen wordt het voordeeliger geacht, het voor de
mestwinning en de zuivelbereiding benoodigde vee zelf op te fokken
dan het aan te koopen.
Ab II 2 (4); 1905-2; 64.
VERHOOGING VAN DE RENTABILITEIT DER RUNDVEEHOUDERIJ IN
DEZE PROVINCIE.

H. '04/05, p . 181-185; H. '05/06, p . 54-116; H. '06/07, P- I J 7 158; H . ' 0 6 / 0 7 , p . 178-184.
A.V. 25-6-'o7:
1. Het Hoofdbestuur bevordere zooveel mogelijk de oprichting
van fok- en contrôlevereenigingen in deze provincie, met inachtneming der in het résumé aangeduide beginselen.
2. Het Hoofdbestuur dringe bij de Regeering aan op de benoeming
van een veeteeltconsulent voor de provincie Groningen.
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Ab II 2 (4); 1932-2; 48.
WENSCHELIJKHEID VAN EXTENSIVEERING DER VEEHOUDERIJ BIJ DE
TEGENWOORDIGE PRIJSVERHOUDINGEN.

H. '32/33, p . 89; H. '32/33, p . 89-143; GLb. 8 - 7 - ' 3 3 ; H. '32/33,
p. 146-148.
Hb. i 4 - 6 - ' 3 3 :
1. De prijzen van kunstmest en veevoeder zijn niet de oorzaak
van den ungünstigen toestand in het veehoudersbedrijf.
2. Tot nu toe zijn de omstandigheden niet van dien aard geweest,
dat het gewenscht was bij de melkveehouderij meer in extensieve
richting te werken door minder veevoeder en kunstmest aan te
koopen.
3. Het is niet wenschelijk in zuivere weidebedrijven grasland in
bouwland om te zetten, daar dit de onkosten verhoogt en de inkomsten niet.
Op gemengde bedrijven gelden bij omzetting van weiland in bouwland de genoemde bezwaren in mindere mate.
4. Voor het instandhouden van den vruchtbaarheidstoestand van
het bouwland in bepaalde gebieden zijn kunstweiden en in sommige
gevallen stalmest onmisbaar.
5. Het is wenschelijk een gedeelte van het melkvee in den herfst
of in den winter te laten afkalven.
6. Alleen aanfok van afstammelingen van beste, gecontroleerde
dieren is waarborg voor een goed veebeslag.
7. Onkosten ten behoeve van de controle op de productie en den
gezondheidstoestand van het vee zijn wel gemotiveerd.
Ab II 2 (4); 193£-2; 64.
GELIJKMATIGE VERDEELING DER MELKPRODUCTIE OVER HET GEHEELE
JAAR.

H. '35/36, p . 163-164; H. '35/36, p . 165-249; GLb. 4-7-'36; H.
'35/36, p . 256-259.
Hb. 22-6-' 3 6:
1. De kalftijd berust voor een klein deel op traditie, doch voor
het overige op natuurlijke omstandigheden en berekening.
2. Het opfokken van kalveren komt bij uitbreiding van het wintermelken duurder.
3. Het moeilijk drachtig krijgen der koeien is een groot bezwaar,
maar is grootendeels te ondervangen, al zullen teleurstellingen niet
uitblijven.
4. Het prijsverschil der melk is van overwegenden invloed op den
aanvoer.
5. Een in den herfst kalvende koe geeft de hoogste jaarproductie
25
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en iets hooger vetgehalte van de melk, mits in den winter rationeel
gevoederd wordt.
6. Men mag aannemen, dat het voor den afzet onzer zuivelproducten wenschelijk is, dat een regelmatiger aanvoer tusschen
zomer- en wintermeik wordt bevorderd.
Dit zal bovendien voordeeliger exploitatie der fabriek tengevolge
hebben, terwijl op vele boerderijen hierdoor een betere verdeeling
van arbeid wordt verkregen.
7. Zelfs bij het vaststaan van deze wenschelijkheid moet worden
gewaarschuwd tegen het kunstmatig verhoogen van den winterprijs,
zoowel door middel van den toeslag als door de eigen middelen van
de fabriek.
8. Bij een prijsverhooging als in de laatste jaren, kan het wintermelken ten opzichte van het zomermelken met eenig voordeel geschieden. Propaganda in deze richting is dan ook aanbevelenswaardig
en het eenige middel om het beoogde doel te bereiken.
Ab II 3 (1); 1867-3; 75STOOM ALS BEWEEGKRACHT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN.

H. '66/67, P- 198-201 ; H. '67/68, p . 69-115; - ; - .
(A) Als voornaamste oorzaken voor het in deze provincie, anders
dan bijv. in Engeland, nog niet toepassen van stoom als beweegkracht
voor landbouwwerktuigen, met name voor het ploegen, worden genoemd de te hooge kosten, als gevolg van:
a. den te geringen omvang der bedrijven ;
b. de indeeling der landerijen in te kleine en soms onregelmatige perceelen;
c. de omstandigheid, dat het aantal paarden er niet door kan
worden verminderd vanwege de onmisbaarheid daarvan voor
verschillende werkzaamheden.
Ab II 3 (1); 1905-1; 32.
DOELMATIGSTE WIJZE VAN EXPLOITATIE VAN STOOMDORSCHMACHINES.
H

- '°4-l°S,P-180-181;
H . ' 0 5 / 0 6 , p . 3 4 - 5 4 ; H . ' 0 6 - 0 7 , p.156-157;
H. '06/07, P- I 7 7 " I 7 8 . *
A.V. 2S-6-'oj:
1. Het is wenschelijk, dat de stoomdorschmachines worden geëxploiteerd door coöperaties van landbouwers.
2. In het algemeen verdient het dorschen per hl graan enz. of
per 1000 kg stroo de voorkeur boven het dorschen tegen een vast
uurloon, in sommige gevallen verdient echter het laatste de voorkeur.
3. Het is wenschelijk aan den machinist, den stoker (zoo deze
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betrekking niet met die van machinist in één persoon vereenigd is)
en den insteker een aandeel toe te kennen in de winst, wanneer geregeld tegen een vast uurloon wordt gewerkt.
4. De arbeiders, werkende bij een stoomdorschmachine, behooren
tegen ongevallen te zijn verzekerd en de machines tegen brandgevaar.
ç. Het Hoofdbestuur neme innadere overweging, ofhet wenschelijk moet worden geacht, de aanstellingvaneen technischen consulent
met voldoende practische en theoretische kennis van stoomdorschmachines met toebehooren, te bevorderen en zoo ja, op welke wijze in
zijn bezoldiging zou moeten worden voorzien.
Ab II 3 (1); 1913-3; HECONOMISCHE TOEPASSING VAN ELECTRISCHE KRACHT IN HET LANDBOUWBEDRIJF.
H . ' 1 2 / 1 3 , p . 1 3 1 - 1 3 6 ; H . ' 1 3 / 1 4 , p . 86-95-; H . ' 1 4 / 1 5 , p . 1 1 0 - 1 1 1 ;

H. ' i 4 / i £ , P- i 3 i - ! 3 8 A.V. 29-6-'15-:
De electromotoren kunnen inhet landbouwbedrijf gebruikt worden
voor het drijven van alle werktuigen, welke thans door mechanische
kracht, door rosmolens of door handkracht worden bewogen.
Voor veldwerkzaamheden, als ploegen, eggen, enz., zullen ze hier
geen toepassing vinden.
Voor allerlei werktuigen, die mechanisch gedreven worden en
weinig kracht vereischen of slechts voor korten tijd gebruikt worden,
is de electromotor het aangewezen krachtwerktuig, ook bij betrekkelijk hoogenstroomprijs. Ofhet economisch is de kleinere werktuigen
mechanisch te drijven, hangt van plaatselijke omstandigheden af.
Bij de thans geldende tarieven is electrische polderbemaling te
duur.
Het is in het belang van de provincie, en dus indirect ook in het
belang van den landbouw, dat deze laatste een goede afnemer van
electrische energie wordt. Dit zal hij slechts worden, wanneer het
dorschen ten deele met behulp van electromotoren geschiedt.
Het electrisch drijven der groote dorschmachines zal economisch
zijn voor combinaties van gunstig gelegen boerderijen, wanneer de
stroomprijs niet hooger is dan 7 et per kwu.
Combinaties van meer afgelegen boerderijen vinden bij het betalen
van een hoogeren stroomprijs voor het dorschen een equivalent in
het genot en devoordeden van electrische verlichting, dieanders voor
hen wellicht onbereikbaar zou zijn.
Het dorschen en stroopersen in den winter met de kleine, thans
aan de markt zijnde, machines, gedreven door electrische kracht, is
rendabel, wanneer de te dorschen voorraden vrij groot zijn, en de
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prijs van den electrischen stroom ligt tusschen i 2 en 7 et per kwu.
De G.M.L.N. dringe er op aan, dat de prijs van den electrischen
stroom voor krachtsontwikkeling in de verschillende gemeenten
zoodanig worde geregeld, dat de invoering van de electrische beweegkracht in het landbouwbedrijf gepaard gaat met eene besparing van
bedrijfskosten.
Bij eenjaarverbruik van 1000à 1joo kwu ennormale aansluitwaarde
zou de maximumprijs per kwu moeten liggen tusschen 12 en 7 et.
Ab II 3 (1); 192^-1; S6.
I N V L O E D VAN D E N P A A R D E N A R B E I D O P D E O N K O S T E N VAN H E T L A N D -

BOUWBEDRIJF ENDOELMATIGHEID VANHETGEBRUIKVAN EENTRACTOR.

H . ' 2 ^ / 2 6 , p. 4 4 ; H . ' 2 j / 2 6 , p . 4^-120; GLb. i 9 - 6 - ' 2 6 ; H. '2^/26,
p. 192-198.
Hb. 7 - 6 - ' 2 6 :
1. De onkosten van het landbouwbedrijf worden in hooge mate
door den paardenarbeid beïnvloed.
In het Groningsen bouwbedrijf met 1o pet. klaverbouw zal de invloed van paardenarbeid tot menschenarbeid zichverhouden als 3 : 8.
2. In het onder 1 bedoelde bedrijf is per 1 2 ha één span paarden
noodig, waarvan de onkosten bij 100 dagen bediening f 1050,—,
zonder bediening f 7 0 0 , — , of f £8,33 per ha, bedragen.
3. Door het vormen van een bouwplan, dat de oogstwerkzaamheden over een längeren tijd verdeelt, en door de herfstwerkzaamheden (voor zoover de grond zulks toelaat) tevens over iets längeren
tijd te verdeden, is het getal paarden in te krimpen.
4. Het opvoeren der prestatie per paard door nog sterkere voeding
zal op den duur geen voordeel afwerpen. De keuze van werktuigen
met meer capaciteit per tijdseenheid biedt in dit opzicht meer vooruitzichten.
£. Aanschaffing van een tractor is alleen dan gemotiveerd, als tot
afschaffing van tenminste 2 paarden kan worden overgegaan. De onkosten van een tractor, die het werk verricht van één span paarden,
kunnen, met inbegrip van bediening gedurende go werkdagen,
worden geschat op rond f 1000,—. Door ieder paard, dat meer
afgeschaft kan worden (tot en met 4 in totaal) wordt de exploitatierekening van den tractor gebaat met f 2^0,— (f 3^0,— met aftrek
van de vermeerdering van brandstofverbruik en onderhoudskosten).
6. Aan het gebruik van een tractor zijn de volgende nevenvoordeelen verbonden :
a. In tijden van drukte beschikt men over een groote krachtreserve, die bij langdurig en voortdurend gebruik den landbouwer
groote mogelijkheden biedt;
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b. Op boerderijen, die niet beschikken over electrischen
stroom, kan de tractor uitstekende diensten bewijzen als stationnaire motor.
7. Bezwaren, aan het houden van een tractor verbonden, zijn:
a. Op natten grond kan een tractor niet zoo spoedig en in den
herfst kan hij niet zoo lang gebruikt worden als paarden;
b. Een vakkundig bestuurder is niet steeds beschikbaar;
c. Landbouwers aan provinciale wegen hebben Weggeldbelasting te betalen.
8. De „Fordson"-tractor is door de allerwege verkrijgbare onderdeden, de gemakkelijke bediening en den lagen aanschaffingsprijs
tot nu toe de geschiktste landbouwtractor.
9. Het verdient aanbeveling voor het „Centraal Bureau" of voor
de Coöperatieve Aankoopcommissiën om tot coöperatieven aankoop
vanbrandstof en olie over te gaan.
10. Het houden van cursussen, voor eigenaars zoowel als voor
bestuurders, isde weg om aanhet sub jb genoemde bezwaar tegemoet
te komen.
11. Er is groote behoefte aan een combinatie van ploeg- en wagentractor.
12. Voor de G.M.L. verdient het overweging te zijner tijd een enquête in te stellen naar de verkregen bedrijfsresultaten.
Ab II 3 (1); 1929-2; 5o.
MOGELIJKHEID EN WENSCHELIJKHEID VAN EEN MEER UITGEBREID GEBRUIK VAN MACHINERIEëN EN WERKTUIGEN OP DE GRONINGER LANDBOUWBEDRIJVEN .

GLb. 2-11-'29 e n H . ' 2 9 / 3 0 , p. 144; H. ' 2 9 / 3 0 ^ . 145-248; GLb.
i 9 - 7 - ' 3 ° ; H. '29/30, p . 254-267.
Hb. n - 6 - ' 3 o :
1. Een meer uitgebreid gebruik vanmachinerieën enwerktuigen op
de Groninger landbouwbedrijven is mogelijk en wenschelijk door :
a. Gebruikmaking van verschillende in de toelichting en elders
genoemde machinerieën en werktuigen, wanneer de omstandigheden op een bedrijf daarvoor gunstig zijn;
b. Bij het in gebruik nemen te letten op de toepassing van doelmatige arbeids- en bedrijfsmethoden ;
c. Het verspreiden van meerdere kennis en bekwaamheid omtrent de behandeling en het gebruik van machinerieën en werktuigen, zoowel aan de landbouwers als aan hun arbeiders, wat kan
worden bereikt door het houden van cursussen en lezingen, evenals
door het geven van grondig technisch onderricht aan de leerlingen
der landbouwscholen ;
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d. Maatregelen te treffen, dat de verlangde werktuigen, die aan
hooge eischen van werking en soliditeit moeten voldoen, tegen zoo
laag mogelijken prijs voor de landbouwers worden verkrijgbaar gesteld;
e. Ter verkrijging van een meer harmonische samenwerking
tusschen arbeider en machine, met voorzichtigheid meerdere differentiatie in ons loonstelsel te brengen, waarbij de toepassing van
meer moderne loonsystemen mag worden overwogen.
2. Meerdere mechanisatie leidt bij wel overwogen toepassing tot
rationaliseering van het bedrijf, zoowel bij extensieve als bij intensieve teelt.
3. Meerdere mechanisatie zal bij geleidelijke toepassing de werkloosheid weinig beïnvloeden.
4. Niet verwacht mag worden, dat door meerdere mechanisatie de
loondruk op het bedrijf veel meer zal dalen, dan noodig isvoor rente
en afschrijving, vooral wanneer de individueele loonen nog zullen
worden verhoogd.
Ab II 3 (2); 1887-3; 36.
WENSCHELIJKHEID EN UITVOERBAARHEID VAN HET GEVEN VAN BELANG BIJ HET WELSLAGEN VAN HET BEDRIJF AAN DE DIENSTBAREN VAN
DEN LANDBOUWER.

H. '86/87, P- 160-166; H. '87/88, p. 78-103; - ; H. '88/89,
p. I18-I20.

Hb. i8-4-'89:
1. Het wordt wenschelijk geacht, de belangstelling der werklieden
in het welslagen van het bedrijf te verhoogen.
2. Met het invoeren van een participatiestelsel zou dit voldoende
zijn te bereiken.
3. Dit systeem is alsnog niet uitvoerbaar.
4. Een humane behandeling en gratificatiën verdienen daarom de
meeste aanbeveling, om die belangstelling te verhoogen.
ç. De schade door achteloosheid en onverschilligheid is bij een
goed toezicht niet zoo groot, als ze somwijlen wordt voorgesteld.
Ab II 3 (2); 1927-2; 33MOGELIJKHEID VAN ONKOSTENVERLAGING DOOR MEER DOELMATIGE
AANWENDING VAN ARBEIDSKRACHT.

H. '27/28, p. IJS; H. '27/28, p . 176-26^; GLb. i6-6-'28; H . ' 2 7 /
28, p . 277-282.
Hb. 3 o-S-'28:
1. Minder productief werk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door
arbeiders, die voor noodzakelijk werk op een anderen tijd noodig zijn.
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2. Om voor noodzakelijk werk met zoo weinig mogelijk personeel
toe te kunnen, is het gewenscht, door het opmaken van een doelmatig bouwplan, dat wieden, oogstwerk en dorschen over een zoo
groot mogelijk tijdperk worden verdeeld.
3. Een economisch beheer van het landbouwbedrijf eischt, waar
mogelijk, het overbodig maken van niet-loonend werk.
4. Overigens behoort alle werk, zoolang het geen schade voor den
boer beteekent, te worden uitgevoerd.
j . Ter verhooging van de prestatie per arbeider wordt aanbevolen:
a. Aan eiken man of elke vrouw het werk op te dragen, waarvoor hij of zij het meest geschikt is;
b. Niet in al te groote koppels te laten werken;
c. Bij gezamenlijk werk zooveel mogelijk gelijkwaardige krachten te nemen;
d. Een goede verstandhouding te scheppen of te bewaren tusschen werkgever en werknemer ;
e. Zorg te dragen, dat goed, passend en in goede conditie zijnd
gereedschap worde gebruikt, ook voor handenarbeid ;
f. Het gereedschap doelmatig op te bergen;
g. Te bevorderen, dat de arbeider gemakkelijk bij het werk kan
komen.
h. Te trachten het handwerk te verbeteren door bewegingsstudiën en leiding te geven, indien de arbeiders trachten het werk
doelmatiger uit te voeren.
i. Meer speciale opleiding tot het werk, als melken, ploegen,
behandeling van machines, enz.;
j . Verbetering van bestaande en invoering van betere machines,
werktuigen en werkmethoden.
k. Te bevorderen, dat dearbeider belang heeft bijmeer prestatie,
bijv. door aangenomen werk, waarbij getracht kan worden rekening te houden met nieuwere loonstelsels;
1. Invoering van een premiestelsel bij onderdeden van het bedrijf, als melken en bietenbouw ;
m. Naastdetheoretische ontwikkelingvanden adspirant-landbouwer voldoende aandacht te schenken aan zijn practische opleiding.
6. Uitkeering van een winstaandeel aan gewone arbeiders wordt
vrij algemeen afgekeurd, mede omdat het te betwijfelen is, of er een
geschikte en billijke basis is te vinden en of er gewenschte resultaten
van kunnen worden verwacht.
Hetzelfde geldt voor betaling van een percentage van het bedrag,
waarmede de zuivere opbrengst boven een bepaalde som stijgt.
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AblI 3 (2); 1932-1; 4 3 .
VOORDEELIGSTE WIJZE VAN DORSCHEN: IN STUKLOON OF IN UURLOON.

H. '32/33, P- £6; H. '32/33, p . £6-88; GLb. S-J-'H;
p. 144-146.

H. '32/33,

Hb. i4-6-'33:
1. Dengenen, die in stukloon dorschen, kan worden aangeraden
hiermede door te gaan.
2. Hoewel voor hen, die in uurloon dorschen, niet zoozeer dringende redenen aanwezig zijn gevonden, hierin direct verandering te
brengen, verdient het toch ten zeerste aanbeveling aan de voordeden van dorschen in stukloon aandacht te schenken.
Ab II 3 (3); 1870-1; 44.
HET VOORDEEL VAN HET ZWAAR OF MINDER ZWAAR SCHOONEN DER
GRANEN.

H. '69/70, p . 108-109; H. '70/71, p. 63-81 en 104-114; —; —.
(A) Aangezien de handel aan de beurs te Groningen te weinig verschil in prijs maakt tusschen betere en mindere kwaliteit, is het voor
den landbouwer doorgaans niet voordeelig zijn graan zwaar geschoond
ter markt te brengen.
Vervanging van het bestaande stelsel vankorting enbijbetaling door
dat van verkoop per 100 kg verdient overweging.
Ab II 3 (3); 1906-2; So.
MEEST AANBEVELENSWAARDIGE WIJZE VAN VERKOOP VAN GRANEN,
ZADEN EN PEULVRUCHTEN.

H. '0^/06, p. 191-194; H. '06/07, p . 65-105; H. '07/08, p . l £ 3 ;
H. '07/08, p. 173-183.
A.V. 3o-6-'o8:
1. De verkoop van granen, zaden en peulvruchten naar een nog
vast te stellen noteering, hetzij door de landbouwers aan huis, hetzij
door de handelaren aan de beurs, moet ten sterkste worden veroordeeld.
2. De verkoop door de Groninger landbouwers zelf, hetzij aan de
beurs te Groningen, hetzij elders, verdient, behoudens enkele uitzonderingen, geen aanbeveling.
3. In de naaste toekomst zal een coöperatieve verkoopvereeniging
weinig kans van slagen hebben en bovendien blijft het twijfelachtig,
of de coöperatieve verkoop van al onze granen, zaden en peulvruchten
de voorkeur verdient boven den verkoop aan een druk bezochte centrale markt met concurreerende koopers.
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4. Onder de tegenwoordige omstandigheden verdient de verkoop
door graancommissionnairs de meeste aanbeveling, mits deze voldoend bekwaam en vertrouwbaar zijn. Daar nu blijkt, dat het aan de
noodige bekwaamheid soms ontbreekt, en het vertrouwen niet zelden
geschokt is, verdient het aanbeveling, dat de landbouwers in die gevallen ingrijpen. Zij kunnen dit doen door zich in groepen te vereenigen en een bekwaam en vertrouwd commissionnair te kiezen of
te doen opleiden.
j . Het Hoofdbestuur trachte, bij voorkeur in vereeniging met den
V.B.B, en de M.L.N.W., een beperkt aantal landbouwers zoo mogelijk als leden van de vereeniging „De Beurs" te doen inschrijven.
Ab III; 1881-1 ; so.
WENSCHELIJKHEID VAN HET LANDBOUWBOEKHOUDEN.

H. '80/81, p . 9-11; H. '81/82, p. 41-70; - ; - .
(A) Algemeen wordt het landbouwboekhouden wenschelijk geacht.
Ter bevordering daarvan wordt aanbevolen :
a. het beschikbaar stellen van een eenvoudige handleiding met
modellen, die ware te verkrijgen door het uitschrijven van een
prijsvraag ;
b. het doen geven van onderricht in het landbouwboekhouden
bij het herhalingsonderwijs en op speciale cursussen.
Ab III; 1900-3; 64.
WENSCHELIJKHEID VAN LANDBOUWBOEKHOUDING
DAARVAN.

EN

INRICHTING

H. '99/00, p . i £ 7 - i £ 8 ; H. '00/01, p . 9 3 - H 4 ; H. '01/02, p . 187192; H. '01/02, p. 211-218.

A.V. 24-6-'o2:
Boekhouding is voor den landbouwer wenschelijk en zelfs noodig
om meer nauwkeurig bekend te worden met de geldelijke uitkomsten
van zijn bedrijf. Door een geregelde boekhouding komt hij tevens in
het bezit van tal van gegevens, welke invloed uitoefenen op de rentabiliteit daarvan.
Rekeninghoudende, zoowel met den omvang ende inrichting van de
bedrijven in onsland, alsmet deweinige belangstelling, welke de landbouwers inhet algemeenvoor het boekhouden gevoelen, iseen eenvoudige, niet te zeer in onderdeden afdalende, methode aan te bevelen.
Daarvoor zijn noodig:
a. een kasboek, waarin worden aangeteekend alleontvangsten en
uitgaven, tabellarisch gerangschikt, met onderscheiding van huishouding en bedrijf;
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b. aan het begin van ieder boekjaar een inventaris op te maken,
waardoor het mogelijk is, door vergelijking met dien van het vorige
boekjaar, den voor- of achteruitgang daarvan in geldswaarde te
constateeren.
Voor hem, die er belang instelt meer te weten omtrent de uitkomsten van eenig onderdeel van het bedrijf, is het bijhouden van
speciaal daarvoor aangelegde registers aan te bevelen.
Wil men de financieele resultaten der bedrijfsonderdeelen meer
nauwkeurig leeren kennen, dan is de dubbele methode aan te bevelen.
De vele daaraan verbonden werkzaamheden en schattingen maken
haar voor de overgroote meerderheid onzer bedrijven echter te
bezwaarlijk. Het verdient overweging of hieraan niet ware tegemoet
te komen door, wat men in Duitschland noemt, Buchführungsgenossenschaften, waarbij de leden hunne aanteekeningen opzenden
aan den Genossenschafts-accountant ter uitwerking.
B I i ; 1900-1 ; 36.
VERHOUDING TUSSCHEN DE GEBRUIKSWAARDE EN DE VERKOOPPRIJZEN VAN VERSCHILLENDE GRONDEN.
H . ' 9 9 / 0 0 , p . i £ £ - i £ 6 ; H . ' 0 0 / 0 1 , p . 3 £ - £ 2 ; H . ' 0 1 / 0 2 , p . 186 ; H .
'01/02, p. 201-203.

A.V. 24-6-'o2:
De gebruikswaarde van dal-, veen-, zand- en zavelgronden in vergelijking met die van kleigronden wordt in overeenstemming geacht
met de tegenwoordige verkoopprijzen.
BI 2 ; 1893-1 ; 22.
WENSCHELIJKHEID VAN DE INSTELLING VAN EEN PACHTCOMMISSIE IN
DE PROVINCIE GRONINGEN.

H. '92/93, P- 210-214; H. '93/94, p. 36-47; H . ' 9 4 / 9 ^ , p . i j 3 ; H.
'94/9^, P- I7I-I77A.V. 2£-6-'9j-:
Het instellen van een pachtcommissie in deze provincie wordt niet
noodzakelijk geacht.
Het is evenwel wenschelijk en in het belang van verhuurder en
huurder beide, dat in de voorwaarden van verhuring den huurder de
waarborg wordt gegeven, dat hij — bij het nakomen zijner verplichtingen — bij het verstrijken van den huurtijd het gehuurde niet behoeft
te verlaten en de huurovereenkomst, indien hij binnen zekeren
termijn daartoe den wensch aan den verhuurder te kennen geeft,
voor denzelfden tijd wordt verlengd, alsmede dat de gewoonlijk in de
huurovereenkomsten voorkomende bepaling, waarbij de huurder af394

B I 2-B II
stand doet van de voor hem gunstigebepalingen vanartt. 1628en 1629
B.W., niet langer daarin worde opgenomen en de rechtsgeldigheid
der genoemde artikelen onverkort voor den huurder blijve bestaan.
B I 2; 1930-1; S4DE PRACTISCHE UITVOERBAARHEID VAN HET VERPACHTEN VAN LANDERIJEN VOOR EEN DEEL VAN DE BODEMOPBRENGST.

H. '30/31, p . 44-4S; H. '30/31, p . 4 £ - i ° ° ; GLb. 27-6-'3i; H.
'30/31, p. I43-I47- *
Hb.

IO-6-'3I:

1. Zoowel het verhuren van bedrijven, die daarvoor geschikt zijn,
voor een hoeveelheid van de bodemproducten, alsook het verpachten
op de grondslagen van de cijfers van het boekhoudbureau, is practisch
uitvoerbaar.
Het is wenschelijk, dat aan de mobiele pacht meer aandacht wordt
geschonken dan tot nu toe het geval is.
2. De G.M.L. benoeme een commissie, die zich o.m. tot taak stelt
deze ideeën nader uit te werken.
B i l ; 1873-3; 37GEWENSCHTE VERKAVELING VAN NIEUWE POLDERS MET HET OOG OP DE
MOGELIJKHEID TOT TOEPASSING VAN STOOMKRACHT BIJ DE GRONDBEWERKING EN DEN OOGST.

H. '72/73, P- 193-194; H. '73/74, P- 74-88; - ; - .
(A) Met het oog op de mogelijkheid van toepassing van stoomkracht
bij de grondbewerking, is het bij de verkaveling van nieuwe polders
gewenscht er op te letten, dat groote, rechthoekige perceelen worden
gevormd, zooveel mogelijk aan ruime wegen grenzend, en dat de
bruggen solide worden geconstrueerd.
De perceelen behooren te worden gedraineerd.
B II; 1882-3; 13.
MEEST DOELMATIGE STOOMWERKTUIGEN TOT OPVOERING VAN HET
POLDERWATER.

H. '81/82, p . 164; H. '82/83, p . 82-83 e n ! 2 4 - i 4 2 ; - ; - .
(A) Als beweegkracht wordt aan een vaste stoommachine met verstelbare expansie en condensatie, doch van eenvoudige constructie,
het doelmatigst geacht.
Voor de opvoering van het water tot ten hoogste 3 m wordt de
voorkeur gegeven aan de vijzel of schroef en voor grootere opvoerhoogten aan de centrifugaalpomp.
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B II; 1937-1;64.
E I S C H E N

A A ND E N W A T E R A F V O E R

K R I J G I N G

VAN

DEN

MEEST

T E S T E L L E N

GEWENSCHTEN

E N M I D D E L E N

T O T V E R -

WATERSTAATKUNDIGEN

TOESTAND.

H. '37/38, p . 7 j - 7 6 ; H.'37/38, p . 76-176; GLb. 9 - 7 - ' 3 8 ; H.'37/
38, p . 2^8-271.

Hb. i3-6-'38:
1. De landbouwpractijk prefereert zoowel inden zomer als inden
winter voor bouwland algemeen envoor grasland behoudens enkele
uitzonderingen inden zomer, den laagst mogelijken slootwaterstand,
omdat dan alleen de algemeen toegepaste diepe drainage volledig kan
werken. Diepe drainage isnoodzakelijk tervoorkoming van de nadeden van een hoogen grondwaterstand, diezich demonstreeren in
een verminderde bodemventilatie, verlaging vande bodemtemperatuur, ontkalking, enz.
2. De kennis van de beweging van het grondwater endie van den
meest gewenschten stand vanhet grondwater onder verschillende
omstandigheden enop verschillende tijdstippen en voor de onderscheidene gewassen is nog zeer gering.
Aangezien de mogelijkheid kanbestaan, datde eischen van de
practijk aan overdrijving mank gaan, zoodat niet steeds economisch
wordt gewerkt, ishet zeer aan te bevelen, hieromtrent verdere onderzoekingen te doen en proeven te nemen, waarbij de Cultuurtechnische
Dienst en de landbouwconsulenten voorlichting kunnen geven.
3. De klachten over eenonvoldoende afwatering hebben inde
eerste plaats betrekking op de slooten, welke op vele plaatsen nogin
zeer slechten toestand verkeeren.
Daar de bevoegdheden der waterschapsbesturen voldoende zijnom
den waterafvoer aan de hoogste eischen te doen beantwoorden, wordt
strengere toepassing der reglementaire bepalingen aanbevolen.
Een strengere schouw en betere toepassing vanhetbepaalde in
art. 67 van het Algemeen Reglement wordt noodzakelijk geacht.
4. In de laatste jaren zijn vele tochten (hoofdwatergangen) in
werkverschaffing met subsidie van de Overheid verbeterd. De
moderniseering der bestaande en de bouw vannieuwe bemalingsinrichtingen, alsmede het graven van verschillende afvoerkanalen en
nieuwe hoofdwatergangen hebben eenbelangrijke verbetering tengevolge gehad.
Op hetgebied van deontwatering enden waterafvoer isop vele
plaatsen inde provincie nog meer teverbeteren. Dit wordt mogelijk
gemaakt, doordat deOverheid bereid zal zijn, inhetbelang vande
werkloosheidsbestrijding, hierbij steun te verleenen.
$. Algemeen wordt terecht de meening gehuldigd, dat het onder396
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houd van de secundaire watergangen (d.z. de tochten) bij het waterschap behoort te berusten, niet alleen uit billijkheidsoverwegingen,
doch ook om van een beter onderhoud verzekerd te zijn.
6. Voor een betere ontwatering en snelleren waterafvoer moet het
kanaalpeil, waar dit kan en noodig is, verlaagd worden. Hierbij zullen
vooral de laaggelegen landerijen gebaat zijn, terwijl de bemalingskosten wellicht zullen kunnen dalen.
7. Hoewel in vrijstelling van de gebouwde eigendommen in de
bekostiging van waterafvoer etc. algemeen iets onbillijks wordt gezien, wordt algemeen aangenomen, dat bij berekening der lasten naar
de oppervlakte de voordeden der opheffing niet tegen de nadeelen
zullen opwegen. (Geringe opbrengst der belastingen, veel administratief werk ; stemrecht en het ontstaan van tegenstellingen met kans
van vermindering van den invloed der landbouwers.)
8. Opheffing van den vrijdom van lasten voor wegen, kerkhoven en
begraafplaatsen, wordt algemeen billijk gevonden, zoodat op wijziging
van art. 9 van het A.R. moet worden aangedrongen.
9. Hoewel de meeningen omtrent het onderhoud der zeewaterkeeringen niet eensluidend zijn, overheerscht terecht de opvatting,
dat ingeval buitengewone voorzieningen moeten worden getroffen,
Rijk en Provincie in de kosten behooren bij te dragen.
10. Algemeen wordt erkend, dat ook pachters belang hebben bij
een goed waterschapsbeheer, maar uit de meening van de groote
meerderheid der rapporten kan geen andere conclusie worden getrokken dan deze, dat in het bestaande waterschapsrecht het pachtersstemrecht niet past.
11. Het waterschap is eenpubliekrechtelijk lichaam, zoodat directe
invloed van landbouwvereenigingen uitgesloten moet zijn. In aanmerking nemend het geringe contact, dat de besturen, vooral van de
groote waterschappen, met de ingelanden hebben, kan het gewenscht
zijn, dat de landbouwvereenigingen den waterschapsbesturen haar
wenschen kenbaar maken.
De behandeling van een vraagpunt, als dat waarop dit résumé
betrekking heeft, is in een organisatie als de G.M.L. zeker op haar
plaats.
12. Voor de in onderdeden verdeelde waterschappen verdient het
aanbeveling, de ingelanden in de gelegenheid te stellen jaarlijks eenmaal met de onderdeelsbesturen te vergaderen.
B III 1 ; 1917-3; 4 1 TOEKOMSTIGE TAAK DER LANDBOUWORGANISATIES.
H . ' 1 6 / 1 7 , p . 123-127; H . ' 1 7 / 1 8 , p . 80-130; - ; H . ' 1 8 / 1 9 , p . 138149.
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Hb. 3 - 6 - ' i 9 :
Evenals in andere bedrijven zijn ook in den landbouw de belangen
der vakgenooten het best te behartigen, wanneer zulks gemeenschappelijk, namens allen, geschiedt.
De landbouwers hebben zich daarom derwijze te vereenigen, dat
een krachtig vereenigingsleven mogelijk worde, de eenheid in denken
en handelen ten opzichte van bedrijfsbelangen worde bevorderd en
een eendrachtig optreden van den Nederlandschen landbouw in al
zijn vertakkingen worde verzekerd.
Er dienen tweeërlei organisaties te zijn : de eene ten doel hebbende
de bevordering der landbouwbelangen in uitgebreiden en algemeenen
zin, de tweede bestaande uit instellingen, vereenigingen of ondernemingen, die de behartiging der direct-materieele belangen van een
of ander onderdeel van het bedrijf behartigen; de eerste zijn gericht
op het geven van leiding, op het wijzen van den weg, de laatste zijn te
beschouwen als de uitvoerders van de aangegeven en ontworpen
plannen.
De eerste groep bestaat uit drie geledingen: plaatselijke, gewestelijke en een landelijke organisatie ; de tweede categorie vereenige zich
in groepen, die dezelfde belangen vertegenwoordigen, en sluite zich
als groep weer aan bij de landelijke organisatie.
De taak onzer landbouworganisaties isde behartiging der landbouwbelangen in de meest ruime beteekenis. Zij hebben leiding te geven
bij de technische ontwikkeling van het bedrijf en zich daarbij op het
standpunt te plaatsen, dat onze landbouw een zooveel mogelijk intensieve exploitatie noodig heeft om zich te handhaven.
Eveneens hebben zij, als vertegenwoordigers en verdedigers der
landbouwbelangen naar buiten, bij de regeering en de andere bevolkingsgroepen op te treden. Voor zoover het de regeering betreft,
dienen hare bemoeiingen gericht te zijn op het verkrijgen van een
zoodanige overheidszorg voor den landbouw en een zoodanige wetgeving, dat eenerzijds de grootst mogelijke bodemopbrengst worde
verkregen en anderzijds gunstige bestaansvoorwaarden voor allen, die
in het landbouwbedrijf werkzaam zijn, gewaarborgd zijn.
Ten opzichte van hare verhouding tot de overige bevolkingsgroepen
zorge zij in het algemeen voor een juiste voorlichting der openbare
meening enbepleite zijsteeds, wanneer de belangen vanden landbouw
met die van andere groepen in botsing komen, het goed recht der
eerste.
Verder verleene zij hare medewerking bij het bevorderen van algemeene plattelandsbelangen.
De landbouworganisaties, die hier bedoeld worden, dienen niet
deel te nemen aan den strijd tusschen werkgever en werknemer.
In den belangenstrijd tusschen werkgevers en werknemers hebben
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d e b e t r o k k e n organisaties te streven naar een oplossing, w e l k e
zoodanige arbeids- e n bestaansvoorwaarden s c h e p t , dat deze n i e t bij
h u n n e vakgenooten in handel en industrie t e n achter staan en dat
een o n g e s t o o r d e ontwikkeling van h e t bedrijf alsmede een goede verstandhouding tusschen beide g r o e p e n w o r d e verzekerd.

B III 2 ; 1 8 8 3 - 2 ; 52.
WENSCHELIJKHEID VAN VERANDERING IN DE UITGAVE VAN DE HANDELINGEN.

H . ' 8 2 / 8 3 , p . 1 9 7 - 1 9 9 ; H . ' 8 3 / 8 4 , p . 6 ^ - 8 7 ; - ; H . ' 8 4 / 8 $ , p . IIOHb. 27-8-'8£:
H e t w o r d t niet wenschelijk geoordeeld, in d e uitgave d e r Handelingen verandering t e b r e n g e n en deze t e vervangen d o o r een maandblad.

B III 2 ; 1 8 8 ^ - 3 ; 22.
MIDDELEN TOT VERHOOGING VAN HET LEDENTAL VAN HET GENOOTSCHAP.

H. ' 8 4 / 8 $ , p . iS7;
142.

H . ' 8 ^ / 8 6 , p . 1 0 0 - 1 0 $ ; - ; H . ' 8 6 / 8 7 , p . 140-

H b . 28-4-'87 =
1. H e t Hoofdbestuur zorge zooveel mogelijk voor de activiteit der
afdeelingen, o.a. d o o r :
a. belangrijke vraagpunten aan de o r d e t e stellen ;
b. h e t laten n e m e n van p r o e v e n ;
c. b e k w a m e landbouw-leeraren als sprekers t e laten o p t r e d e n .
2. H e t Hoofdbestuur ga van h e t beginsel u i t , slechts diegenen
d i r e c t van zijn werkzaamheden te laten profiteeren, die lid van h e t
Genootschap zijn en niet-leden in d e gemaakte kosten t e laten bijd r a g e n ; h e t t r a c h t e tevens dit beginsel o o k bij d e afdeelingen in
toepassing t e d o e n b r e n g e n .
3. H e t Hoofdbestuur noodige d e zelfstandige landbouw-vereenigingen in deze provincie uit, zich bij h e t Genootschap aan t e sluiten,
of, zoo daartegen bezwaren bestaan, die te willen opgeven.

BUI 2; 1892-2; 33.
MIDDELEN TOT OPWEKKING VAN DE BELANGSTELLING DER LEDEN IN DE
ALGEMEENE VERGADERINGEN VAN HET GENOOTSCHAP.

H . ' 9 1 / 9 2 , p . 2 2 3 - 2 2 $ ; H . ' 9 2 / 9 3 , P- 7 8 - 9 2 ; - ; H . ' 9 3 / 9 4 , P- 126130. *
399

BUI2
Hb. i-£-'94: resume voor kennisgeving aangenomen.
(Re) Als direct middel tot verhooging van de belangstelling der leden
in de algemeene vergaderingen van het Genootschap wordt een veranderde werkwijze ten aanzien van de behandeling der vraagpunten
aanbevolen en wel alsvolgt:
a. de vraagpunten voor de algemeene vergadering worden aan het
Hoofdbestuur ingezonden vóór 1November van ieder jaar.
b. het Hoofdbestuur kiest uit deze vraagpunten de meest geschikte
en vraagt van de inzenders een schriftelijke inleiding, in te zenden
vóór 1 December.
c. de vraagpunten met de inleidingen worden in den loop der
maand December aan de afdeelingen gezonden.
d. de afdeelingen maken die vraagpunten tot een onderwerp van
bespreking in haar vergaderingen, en brengen daarover vóór 1 Maart
rapport uit aan het Hoofdbestuur.
e. het Hoofdbestuur doet van de verschillende rapporten over
eenig vraagpunt een résumé opmaken, telkens wanneer het dit, met
het oog op een weldoordachte eindbeslissing in de algemeene vergadering, noodig acht.
f. die rapporten (resp. resume's) worden geplaatst in de Handelingen, welke aan de leden worden toegezonden minstens 30 dagen
vóór den dag der algemeene vergadering.
g. de vraagpunten worden in de algemeene vergadering besproken
en afgehandeld.
Als indirect middel wordt in overweging gegeven, de algemeene
vergaderingen afwisselend in verschillende plaatsen te houden en
telkenjare door de algemeene vergadering te doen beslissen waar de
volgende zal worden gehouden.
BUI 2; 1896-3;

S9.

WENSCHELIJKHEID VAN OPRICHTING VAN EEN ORGAAN VOOR DE
GRONINGER LANDBOUWERS.

H. '9^/96, p . 200-20^; H. '96/97, p. 111-129; H. '97/98, p. 138;
H. '97/98, p. 164-167. *
A.V. 28-6-*98:
1. Het is niet wenschelijk voor rekening van het Genootschap over
te gaan tot de oprichting van een nieuw landbouworgaan.
2. Het Hoofdbestuur onderzoeke, welke der beide bladen: de
Nieuwe Groninger Courant en de Provinciale Groninger Courant,
de voorkeur verdient als orgaan van den Groninger landbouw in het
algemeen en van het Genootschap in het bijzonder, en onderneme,
overeenkomstig de uitkomsten van dat onderzoek, de noodige stappen, die tot de uitgaaf van bedoeld orgaan kunnen leiden.
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BUI 3 ( i ) ; 1889-2; 57.
WENSCHELIJKHEID EN INRICHTING VAN DEN COÖPERATIEVEN AANKOOP VAN BEDRIJFSBENOODIGDHEDEN.

H. '88/89, P- 137-140; H. '89/90, p. 47-95; - ; H. '90/91,
p . 1o 2 - 1 1 6 . *

Hb. i7"9-'9i :résumé goedgekeurd.
(A) Eenstemmig werd de wenschelijkheid uitgesproken, dat, meer
dan tot dusver, zaaigranen, zaden, veevoeder- en meststoffen coöperatief zouden worden aangekocht.
Als gronden hiervoor werden aangevoerd, dat door coöperatie in
dezen:
1. de tusschenhandel kon worden uitgeschakeld en de verdiensten
daarvan grootendeels konden worden bespaard;
2. de transportkosten door samenlading van partijen konden worden verminderd;
3. de controle op de kwaliteit der benoodigdheden beter kon
plaats vinden.
Minder eenstemmigheid heerschte omtrent de wijze waarop deze
coöperatieve aankoop het best zou kunnen worden georganiseerd,
doch de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat overal in deze provincie zouden ontstaan: volgens de Coöperatiewet 1876 geconstitueerde, voldoende credietwaardigheid bezittende, dorpsvereenigingen, welke zich zouden moeten aaneensluiten tot een op gelijke
wijze geconstitueerden provincialen bond.
Naar vrijwel algemeen gevoelen diende bij de gedachte organisatie
de coöperatieve verkoop, althans vooreerst, buiten beschouwing te
blijven.
BIII 3 (1); 1903-3; S°RESULTATEN VANDEN GEMEENSCHAPPELIJKEN AANKOOP VAN LANDBOUWBENOODIGDHEDEN EN MEEST DOELMATIGE INRICHTING DAARVAN.

H. '02/03, p. 221-223; H. '03/04, p. 135-169; H. '04/05, p. 173177; H. '04/05-, p. 205-213.* *
A.V. 27-6-'o5:
Als het gevoelen der afdeelingen mag worden aangenomen, dat de
resultaten van den gemeenschappelijken aankoop gunstig zijn.
Wat de inrichting betreft, wordt de wenschelijkheid uitgesproken:
1. dat de coöperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden geschiede middellijk of onmiddellijk door de afdeelingen der Maatschappij;
2. dat, mede ten behoeve van dien gemeenschappelijken aankoop,
de afdeelingen rechtspersoonlijkheid verwerven door de Koninklijke
goedkeuring harer statuten, volgens de Wet van 22April 1855,S. 32;
26
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3. dat van den coöperatieven omzet geen percentage geheven
worde ten behoeve van de kas der afdeeling of van de Maatschappij ;
4. dat echter, door de heffing van een dergelijk percentage,
iedere afdeeling zorge, binnen niet te langen tijd in het bezit te
komen van een afzonderlijke reserve, uitsluitend ten behoeve van
bedoelden coöperatieven aankoop;
5. dat het Hoofdbestuur de afdeelingen aanspore, zooveel mogelijk
samen te werken met het „Centraal Bureau" en de hiermede samenwerkende Provinciale Vereeniging tot Aankoop van Landbouwbenoodigdheden te Schildwolde;
6. dat het Hoofdbestuur overwege of het „Centraal Bureau" op
krachtiger basis zou kunnen worden geconstitueerd en zoo ja, daartoe
stappen te doen.
B III 3 (1); 1914-3; 35BEANTWOORDT HET „CENTRAAL BUREAU" AAN ZIJN DOEL?

H. '13/14, p . 111-112; H. '14/15, p. 77-98; H. '15/16, p. 75-76;
H. '15/16, p. 99-105. * *
A.V. 2 7 - 6 - ' i 6 :
1. Het „Centraal Bureau", hoewel het den landbouw vele goede
diensten heeft bewezen, beantwoordt niet aan zijn doel.
2. Zal het aan zijn doel beantwoorden, dan moet het worden gereorganiseerd in dien zin, dat het wordt een vereeniging van vereenigingen, allen met rechtspersoonlijkheid.
3. Het is daarom wenschelijk, dat de vereenigingen, die zich o.m.
bezig houden met den gezamenlijken aankoop van bedrijfsbenoodigdheden, rechtspersoonlijkheid bezitten en zich in elke provincie gaan
aaneensluiten tot het vormen van een provincialen bond en dat die
provinciale bonden tezamen vormen het „Centraal Bureau".
4. Het Hoofdbestuur trachte een reorganisatie van het „Centraal
Bureau" in dien geest tot stand te krijgen en, indien zulks op bezwaren
mocht stuiten, voor de provincie Groningen een provincialen bond
van aankoopvereenigingen in het leven te roepen.
BUI 3 (2); 1897-3; 17.
ERVARING AANGAANDE DE COÖPERATIEVE ZUIVELBEREIDING IN DE
PROVINCIE GRONINGEN.

H. '96/97, P- 154-15 8 ; H. '97/98, p . 109-121; H. '98/99, p. 134;
H . ' 9 8 / 9 9 , p- 158-159.
A.V. 27-6-'99:
1. De fabrieken tot coöperatieve zuivelbereiding in deze provincie zijn de aangewezen middelen om de zuivere opbrengst van het
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melkvee te verhoogen, mits deze fabrieken goed practisch bestuurd
worden en op de hoogte van haren tijd staan en blijven.
2. Het gering aantal der ingekomen rapporten wettigt het vermoeden, dat er onder bestuursleden en directeuren van zuivelfabrieken nog veel te weinig onderlinge besprekingen geschieden, hoewel
het toch zeker is, dat door openhartige onderlinge vragen en mededeelingen het geldelijk belang vanallen zou kunnen bevorderd worden.
3. De oprichting van zuivelfabrieken laat den landbouwer meer
vrijheid om het houden van melkvee uit te breiden of in te krimpen,
naarmate de omstandigheden veranderen en daardoor kunnen deze
fabrieken daar, waar zij bestaan, het leven van de vrouwelijke leden
van een landbouwersgezin aanzienlijk verbeteren.
BUI 3 (3); 1923-1; 44IS HET WENSCHELIJK DE COÖPERATIE OP HET GEBIED VAN DEN LANDBOUW TE HANDHAVEN, VERDER TE ONTWIKKELEN OF IN TE KRIMPEN?

- ; H. '23/24, p . 64-168; GLb. 28-6-'24; H. '23/24, p . 212-232.
Hb. n - 6 - ' 2 4 :
1. De coöperatie, die op het gebied van landbouw en veeteelt in
het algemeen zegenrijke resultaten heeft afgeworpen, heeft niet alleen
haar bestaansrecht bewezen, doch is in vele gevallen noodzakelijk
gebleken, als onmisbaar middel tot het verkrijgen van meerdere
zelfstandigheid tegenover de overmacht van speculatieve bedrijven,
tot vermeerdering en perfectionneering der productie, als prijsregelaar
en tot de verheffing van bepaalde streken in het bijzonder en van den
geheelen landbouwenden stand in het algemeen.
2. Het is gewenscht de coöperatie te handhaven. Zoo noodig is ze
zonder bezwaar uit te breiden wat betreft het voor gemeenschappelijke rekening aankoopen der bedrijfsbenoodigdheden en ook wat
betreft het credietwezen, zooals dit zich in het instituut der boerenleenbanken heeft ontwikkeld.
3. Het is niet gewenscht, de coöperatieve productie- en verkoopvereenigingen te vermeerderen en uit te breiden, tenzij de behoefte
daaraan sterk wordt gevoeld, het zuiver coöperatief standpunt wordt
vastgehouden en de kans op slagen door de toetreding van een voldoend aantal leden wordt gewaarborgd.
4. Tenzij haar bestaansrecht geheel ontbreekt, is inkrimping van
de coöperatieve ondernemingen niet aan te raden, mede omdat hierdoor groote verliezen kunnen worden geleden en de speculatieve
bedrijven zich niet direct aanpassen aan de grootere hoeveelheid
grondstoffen, die daardoor disponibel zouden komen.
£. Niet alle onderdeden van het landbouwbedrijf leenen zich in
gelijke mate voor coöperatie.
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6. Het is ongewenscht, doch vaak niet geheel te vermijden, dat de
coöperatieve bedrijven zich te veel op speculatief terrein begeven.
Is dit thans het geval, dan is het noodzakelijk er naar te streven, aan
het coöperatief gedeelte uitbreiding te geven door vergrooting van
het ledental en in die mate het speculatief gedeelte te verminderen.
Is en blijft een coöperatieve vereeniging voor een groot gedeelte
speculatief, dan dient er naar gestreefd te worden het aandeelenkapitaal te vergrooten en kan in die mate de aansprakelijkheid worden
beperkt.
7. De teleurstellingen, in den laatsten tijd opgedaan bij de coöperatieve vereenigingen, zijn in de meeste gevallen een gevolg van de
tijdsomstandigheden, en de verliezen, die werden geleden, ontstonden
ten deele door ongunstige marktpositie, insolvabel worden van debiteuren, ook door fraude of wanbeheer, doch zij zijn niet een direct
gevolg van het coöperatieve stelsel.
De bedrijven, die ten deele op de vrije markt aangekochte grondstoffen verwerken, hebben vooral soms groote teleurstelling gegeven,
omdat verliezen, door aankoop van grondstoffen ontstaan, moesten
worden verhaald op het door de leden geleverde kwantum.
8. Is een bedrijf aangewezen op het verwerken van tendeele niet
door de leden geleverde grondstoffen, dan is het aan te bevelen, dat
uit de winsten, daaruit voortvloeiende, een bijzondere reserve wordt
gevormd.
9. De statuten moeten zich vooral nauw aansluiten aan de eischen
van het bedrijf. Ze moeten worden opgemaakt onder zeer deskundige
voorlichting, opdat aan de eischen van de wet worde voldaan.
10. De algemeene vergadering, vooral van groote ondernemingen,
is niet in staat de zaak voldoende te overzien en moet zich grootendeels laten voorlichten door directie, bestuur en raad van toezicht.
11. Het is gewenscht, èn uit een oogpunt van zuinigheid, èn om
het organisme niet te stroef te doen werken, dat het bestuur niet te
talrijk is. Zoo mogelijk wijst het uit zijn midden een dagelijksch
bestuur en/of een gedelegeerd commissaris aan. Deze laatste oefent
dagelijks controle uit.
Het is een moreele plicht der bestuursleden zich tijdens hun bestuurslidmaatschap in te werken in de zaken, de vereeniging betreffende, en zich op de hoogte te stellen van alles wat het bedrijf zoowel
direct als zijdelings raakt.
De raad van toezicht, die al naar den aard en de uitgebreidheid
der onderneming uit meer of minder leden bestaat, dient zich ten
volle op de hoogte te stellen van den gang van zaken.
Hij beperkt zich niet alleen tot controle der boeken en kas en tot
de financieele gestie der onderneming, doch kan, behalve door
behartiging der werkzaamheden, die hem zijn toegewezen in de sta404
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tuten, zich nuttig maken door het geven van gevraagde of niet gevraagde adviezen.
12. Uittreding der leden dient niet onnoodig bemoeilijkt te worden, voorzoover het betreft vereenigingen, waar de financieele aansprakelijkheid niet als een der fundamenteele punten van den opzet
van het bedrijf wordt beschouwd.
Coöperatieve vereenigingen, die voor de uitoefening vanhun bedrijf
zijn aangewezen, behalve op het door de leden samengebrachte
kapitaal, op crediet van eenige beteekenis, kunnen de beperkte of
onbeperkte aansprakelijkheid der leden niet missen, omdat alleen
daardoor het benoodigd kapitaal tegen billijke condities op de vrije
markt is te verkrijgen. Het beperken 'der aansprakelijkheid sluit in
zich het vergrooten van het door de leden gefourneerde kapitaal.
13. Niet voor alle, doch wel voor eenige bijzonder gecompliceerde
bedrijven is het noodig, niet alleen op den prijs der grondstoffen,
doch ook op de aandeelen een deel van de reserveering en aflossing
te verhalen en ook envooral het verlies, dat op het speculatief gedeelte
der onderneming wordt geleden.
14. Afschrijving en reservevorming dienen bij een onderneming,
die op zuiver of vrijwel zuiver coöperatief standpunt staat, niet
zoover te worden doorgedreven als bij een N.V. of ook bij een
coöperatieve onderneming, die ten deele zich op speculatief terrein
beweegt.
De toetreding van nieuwe leden mag niet onnoodig verzwaard
worden door het hooge agio op de aandeelen. Hierdoor toch wordt
de toetreding van flinke, doch financieel niet sterke leden verhinderd,
hetgeen tot schade voor de onderneming kan leiden.
i£. De coöperatieve bedrijven moeten wortelen in een gezond
egoïsme. Hetgeen geschiedt, dient alleen te zijn bedoeld in het welbegrepen belang der geïnteresseerde leden.
16. Samenwerking tusschen of combinatie van vereenigingen ter
behartiging van gezamenlijke belangen is aan te bevelen.
17. Het is niet gewenscht, dat de directeur eener coöperatieve
onderneming zich financieel interesseert bij de zaak.
18. Naast coöperatieve ondernemingen is er voor speculatieve
plaats.
Een gezonde concurrentie werkt gunstig op de ontplooiing van de
krachten, die in beide soort ondernemingen aanwezig zijn, en die elk
op zich zelf recht van bestaan hebben.
19. Het voegt niet allen, of ze wel of niet voor coöperatie gevoelen, zich in alle onderdeden van het bedrijf coöperatief te interesseeren, hetzij in verband met hun financieele draagkracht, hetzij
omdat ze niet wenschen deel te nemen in de risico's, die industrieele
ondernemingen te allen tijde met zich brengen.
4°S
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Voor dezulken is het bestaan blijven der speculatieve bedrijven een
noodzakelijkheid.
20. Opdat de leden zich vertrouwd zullen gaan gevoelen met hun
onderneming, dient het bestuur tegenover hen openhartig te zijn,
evenwel met dien verstande, dat geen materiaal in handen van concurrenten mag worden gespeeld.
In enkele gevallen verdient het overweging, of het gewenscht is
een kort overzicht van den stand van het bedrijf, ook wat betreft
den fmancieelen toestand, als stichtingskapitaal, reserveering en afschrijving, in het Groninger Landbouwblad te publiceeren.
Vooral geldt dit voor vereenigingen, die over een groot deel der
provincie werken.
21. Teneinde de landbouwcoöperatie zoo sterk mogelijk te maken,
dienen de coöperatoren de problemen, welke ze stelt, nu en in de
toekomst zooveel mogelijk te kunnen beheerschen. Daarvoor is een
aan de uitbreiding der coöperatie evenwijdig loopende opleiding en
voorlichting van het hoogste belang.
Deze zou kunnen bestaan in:
a. het geven van onderrichtscursussen aan leden van coöperaties;
b. het aanvullen van het landbouwonderwijs met de kennis van
de technische en administatieve ontwikkeling vanalleswat indirect
tot het landbouwbedrijf komt te behooren als ook met de kennis
van den handel te dien opzichte en de rechtsvragen betreffende
de coöperatie;
c. een goede voorlichting omtrent die kennis in vakbladen en
besprekingen daarover op vergaderingen.
BUI 3 (3); 1924-2; 24.
BESTAAT ER VOLDOENDE SAMENWERKING TUSSCHEN DE IN COÖPERATIEVE VEREENIGINGEN GEORGANISEERDE LANDBOUWERS?

H. '24/25-, p. 113-114; H. '24/25, p . 114-160; GLb. 20 en
27-6-'2£; H. '24/2^, p . 169-180.
Hb. io-6-'2£:
1. De samenwerking tusschen de verschillende boerenfabrieken is
onvoldoende.
In de aardappelmeel- en de zuivelindustrie laat deze samenwerking
het minst, in de cartonindustrie het meest te wenschen over.
2. De mindere samenwerking tusschen de coöperatieve cartonfabrieken is tot op zekere hoogte verklaarbaar. In het belang der leden
is meerdere samenwerking gewenscht.
3. Hoewel de te geringe samenwerking moet worden betreurd,
kan de tijd thans niet rijp geacht worden voor een poging van buiten406
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staanders om de verschillende fabrieksbesturen tot nauwere samenwerking te brengen.
4. Zoolang een nauwer verband tusschen a l l e coöperatieve cartonfabrieken niet is te verwezenlijken, zullen toch de besturen van
verschillende fabrieken — tot voordeel der leden — onderling meer
toenadering kunnen zoeken.
£. Bij samenwerking dient te worden gestreefd naar:
a. een uniforme wijze van boekhouden, waardoor de resultaten
van ieder onderdeel der bewerking voor de verschillende fabrieken
vergelijkbaar worden ;
b. opheffing van factoren, die, blijkens de gegevens der boekhoudingen, sommige onderdeden te duur maken;
c. het voorgemeenschappelijke rekeningnemenvanproeven, die
tot een zuiniger exploitatie, of tot verkrijging van een betere
kwaliteit van het product kunnen leiden;
d. het voorgemeenerekeningaankoopen van bedrijfsbenoodigdheden;
e. uitwisseling van grondstof, indien daardoor transportkosten
kunnen worden bespaard;
f. een billijke loonregeling voor het personeel ;
g. onderlinge bespreking vandenloopder carton-en strooprijzen
en van de ervaringen, bij den afzet van carton opgedaan;
h. verkoop van carton voor gemeenschappelijke rekening, zoowel naar Engeland als naar andere landen.
6. Het is noodzakelijk, dat de leden der fabrieken hun bestuursleden van tijd tot tijd aan de voordeden, die door samenwerking verkregen kunnen worden, herinneren.
7. Van iederen landbouwer individueel kan niet worden verlangd,
dat hij bij de samenstelling van zijn bouwplan met de behoeften van
de fabriek, waarvan hij lid is, verder rekening zal houden dan de
statuten hem verplichten.
De fabrieksbesturen hebben tot taak te bevorderen, dat de leveringsplicht der leden in de statuten zoodanig worde omschreven, dat
in verband met de bedrijfsomstandigheden der leden de voorziening
van grondstof der fabriek steeds zoo goed mogelijk is gewaarborgd.
B III 4 ; 1920-2 ; 41.
BEANTWOORDEN DE THANS BESTAANDE WERKGEVERSORGANISATIES OP
LANDBOUWGEBIED AAN HET DOEL, WAARVOOR ZIJ ZIJ OPGERICHT?

GLb. 28-8-'2o; H. '20/21, p . 88-186; GLb. 4 - 6 - ' 2 i ; H. '20/21,
p. 199-212.
Hb. 3o-£-'2i; A.V. 7-6-'2i:
1. De maatschappelijke ontwikkelingsgang maakt daar, waar in
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deze provincie de werknemers zijn georganiseerd, de organisatie van
landbouwers in afzonderlijke vereenigingen ter behartiging van
arbeidsaangelegenheden noodzakelijk.
2. Deze werkgeversorganisaties, opgebouwd uit plaatselijke afdeelingen, dienen zich uit te strekken over een gebied, waarbinnen
de technische en economische bedrijfstoestanden, alsmede de geaardheid der bevolking in hoofdlijnen voldoende punten van overeenkomst
vertoonen om als een bij elkaar behoorend geheel beschouwd te
kunnen worden.
De uitbouw der organisaties dient van onderen op geleidelijk te
geschieden; pogingen tot overhaasting in dit opzicht zullen op mislukking uitloopen.
3. De huidige ontwikkeling der werkgeversorganisaties is van dien
aard, dat alle bestaande werkgeversbonden en groote werkgevers in
ons land zich kunnen aaneensluiten tot een landelijken bond.
Deze nationale bond mag zich echter alleen bezig houden met het
aangeven van niet bindende groote lijnen in de landbouwerswerkgeversbeweging en zal de Regeering op het gebied van arbeidswetgeving van voorlichting kunnen dienen.
De instelling van een onder deskundige leiding staand bureau tot
bestudeering van het arbeidsvraagstuk en tot verzameling en verwerking van alle te dier zake van belang te achten gegevens verdient
daarbij ernstige overweging.
4. Teneinde alle belangen tot hun recht te doen komen en het
evenwicht tusschen werkgevers- en werknemersbonden mogelijk te
maken, is algemeene aansluiting der landbouwers in de betreffende
streek noodig.
Toetreding als lid is dus ieders plicht, behoudens een enkele
gerechtvaardigde uitzondering.
Een doelmatige en bevredigende inrichting der organisaties kan
toetreding bevorderen, welke door op feitelijke verklaring berustende
propaganda kan worden ondersteund; dwang — zoo al mogelijk blijve uitgesloten.
g. De werkgeversorganisaties kunnen aan doeltreffende statuten,
gehandhaafd door een bekwaam, met economisch inzicht begaafd
bestuur, alsmede aan een uit overtuiging voortgesproten goeden
geest der leden de innerlijke kracht ontleenen, welke noodzakelijk is
om aan het doel te beantwoorden.
6. Het beleid der werkgeversorganisaties zij er op gericht, in
overleg met die der werknemers, op zooveel mogelijk duurzaam
bevredigende wijze de arbeidsaangelegenheden in het landbouwbedrijf
te bespreken en te regelen. De resultaten daarvan dienen te worden
neergelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.
De instelling van uit vertegenwoordigers van beide partijen be408
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staande colleges tot permanent vertrouwelijk overleg verdient overweging.
7. De loonsbepaling dient in de bedrijfsresultaten, die uit boekhoudingen kunnen blijken, haar fundament te vinden ;het is doelmatig
haar aan de kosten van levensonderhoud te toetsen.
In de eerste jaren zal vooral aan het laatste veel aandacht moeten
worden geschonken.
8. Het streven naar het onder 6genoemde beleid mag niet beletten
aan de mogelijkheid tot verkrijging van daadwerkelijken steun, welken
boerenzoons en -dochters kunnen verleenen, indien ditnoodig mocht
zijn, alle aandacht te schenken.
Ook uit dien hoofde verdient zoowel aan de practische als de
theoretische opleiding van landbouwerszoons en -dochters alle aandacht te worden geschonken.
Bill s ; 1888-3; A-SBEVORDERING VAN DE VEREDELING VAN ZAAIGRANEN EN ZADEN.

H. '87/88, p . 139-141; H. '88/89, p. 72-97; - ; H. '89/90, p. i j o *SS- *

Hb. 9~6-'9o:
De veredeling van zaaigranen en zaden in deze provincie zou vanwege het G.N.G. kunnen worden bevorderd door:
1. het houden van zaaigranententoonstellingen bij de afdeelingen
aan te moedigen, waar de handelaren in een afzonderlijke rubriek
zouden moeten mededingen, teneinde het aankweeken van deugdelijk
zaaizaad bij de landbouwers te bevorderen en een gelegenheid te
verschaffen, om goed en vertrouwbaar zaaizaad te kunnen koopen;
2. te trachten bij de afdeelingen proefvelden te verkrijgen, waarop
de verschillende cultuurgewassen, vreemde zoowel als inheemsche,
onderling worden vergeleken, om daardoor voor iedere streek of
grondsoort de juiste soorten te vinden en waarop voorts wordt onderzocht, in hoeverre verwisseling van zaaizaad, zoowel wat grondsoort
als klimaat betreft, op de opbrengst van invloed is;
3. de algemeen wenschelijk geachte verbetering onzer cultuurgewassen aan het particulier initiatief over te laten, doch dit te
steunen door:
o. het instellen van een jaarlijksche centrale zaaigranententoonstelling te Groningen, waarop slechts monsters worden toegelaten (gedorschen en ongedorschen), afkomstig van landbouwers,
kweekers van zaaigranen, die zich tijdig hiervoor hebben opgegeopgegeven en welker gewassen op het land vóór den oogst door
een commissie zijn onderzocht ;
b. voor de best ingerichte kweekerij of boerderij, voor de teelt
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B III 5van zuivere en uitstekende zaaigranen en zaden, een prijs uit te
loven en een hoogen prijs voor buitengewone verdienste, bijv.
het aankweeken en in den handel brengen van een nieuwe of
verbeterde variëteit;
4. pogingen in het werk te stellen, dat kunstmatige kruising en de
teelt van de hierdoor verkregene afstammelingen tot constante soorten
zoo spoedig mogelijk bij of onder leiding van het in deze provincie
opgerichte proefstation aanhangig te maken.
BUI S; 1908-3; 77.
BEVORDERING VAN DE AANSCHAFFING VAN DEUGDELIJK, SOORTECHT
EN SOORTZUIVER ZAAIZAAD EN POOTGOED.

H. '07/08, p . 163; H. '08/09, P- S7-I09'> H. '08/09, p. 128-129;
H. '08/09, p- 194-199. * ( 2 X )
A.V. 28-6-'o9:
Het Hoofdbestuur benoeme een commissie om een grondig onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de oprichting van een zaaizaadveredelings-instituut. Uit een groot aantal rapporten is de sympathie gebleken, die men voor het instituut te Svalöf gevoelt en bij meer
bekendheid zouden nog meerderen van die sympathie blijk hebben
gegeven, terwijl sommigen, hoewel met deze inrichting sympathiseerende, daarvan niet hebben doen blijken, omdat zij veronderstellen,
dat het niet in de bedoeling van de stellers van het vraagpunt had
gelegen, de beantwoording in deze richting te sturen.
Aangezien deze zaak van zoo enorm groot belang geacht moet
worden, zullen alle andere voorstellen, met uitzondering van de uitbreiding der proefvelden, kunnen worden aangehouden tot tijd en
wijle gebleken is, dat de stichting van een dergelijk instituut tot de
onmogelijkheden behoort of de zaak door derden wordt aangevat.
De bovengenoemde commissie zal geheel vrij moeten worden gelaten in de wijze, waarop zij hare taak meent te moeten opvatten
(natuurlijk binnen de grenzen van een zeker crediet, wat de kosten
van het onderzoek betreft). Deze commissie zal dus het Hoofdbestuur
hebben te adviseeren omtrent den geheelen opzet van het bedrijf,
omtrent de kosten, de plaats, omtrent de coöperatie, die de zaak op
touw dient te zetten, b.v. of het een zelfstandige vereeniging dient te
zijn of dat het Hoofdbestuur het zelf zal moeten doen enz., dan natuurlijk ook omtrent de wijze, waarop aan stichtings- en bedrijfskapitaal zal zijn te komen.
Het Hoofdbestuur berame middelen, waardoor aan den wensch van
bijna alle afdeelingen om meer voorlichting door een grooter getal
proefvelden tegemoet wordt gekomen, hetzij door zelf nog meer
gelden voor dat doel aan de commissie van toezicht op de Rijksproef410
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velden ter beschikking te stellen, hetzij door de afdeelingen op te
wekken hetzelfde te doen, hetzij door zelf het initiatief te nemen
tot het aanleggen of doen aanleggen van meer proefvelden of dit aan
de afdeelingen in overweging te geven. In dit laatste geval zou er
— ook al wordt de bovengenoemde commissie benoemd — de afdeelingen op kunnen worden gewezen, dat deze proefvelden, op
eenigszins groote schaal aangelegd of gecombineerd met vermeerderingsvelden, dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het beschikbaar
stellen voor de leden van deugdelijk zaaizaad.
Het onderzoek naar een centraal zaaizaden-bureau van wege het
Hoofdbestuur, met filialen in de afdeelingen en tevens werkende als
erkenningsinstituut, kan gevoegelijk worden aangehouden tot tijd en
wijle het onderzoek naar een veredelingsinstituut is afgeloopen, doch
dient bij een onverhoopt negatieve uitkomst van dat onderzoek,
krachtig te worden aangevat. Dan is ook te overwegen, of deze zaak
geheel provinciaal moet worden georganiseerd, dan wel of het aan de
afdeelingen moet worden overgelaten, of dat ze over het geheele
land moet werken, of er een aparte vereeniging moet zijn dan wel een
instituut van de Maatschappij zelve, of er een groot proefveld moet
worden aangelegd enz.
B III 6 ( i ) ; 1876-1; 70.
MIDDELEN TOT VERBETERING VAN HET PAARDENRAS.

H. '7^/76, p . 165-167; H. '76/77, p- ss-*s;

- ; -•

(A) Als middelen ter verbetering van het paardenras worden genoemd :
1. het bezigen van de beste hengsten en merriën voor de fokkerij.
Hierbij wordt vooral kruising met Butjadinger hengsten, doch ook
zuivere teelt in dit ras, aanbevolen, terwijl daarnaast zuivere teelt in
het inlandsche zwarte ras verdediging vindt.
Ter verkrijging van zwaardere paarden wordt wel kruising met
Suffolk- of Percheronhengsten aanbevolen.
.2. het oprichten vanvereenigingen tot het houdenvan dekhengsten.
3. het houden vanpremiekeuringen van dekhengsten en van veulenkeuringen, teneinde de fokwaarde der hengsten te kunnen beoordeelen.
4. het aanleggen van stamboeken, waarbij de verschillende rassen
tot afzonderlijke rubrieken behooren te worden gebracht.
BUI 6 ( 2 ) a ; 1878-3; 45.
MIDDELEN TOT UITBREIDING VAN DEN WERKKRING VAN HET NEDERLANDSCH RUNDVEE-STAMBOEK.

- ; H. '78/79, p. 85-99; - ; - .
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(A) Als middelen tot uitbreiding van den werkkring van het N.R.S.
in de provincie Groningen worden genoemd :
i . het geven van meerdere bekendheid aan zijn doel en werking;
2. het verlagen van de contributie en de inschrijvingskosten ;
3. het oprichten van een afdeeling in de provincie Groningen
met een eigen bestuur en inspecteur.
BUI 6 (2) a; 1880-1 ; 4 1 .
WENSCHELIJKHEID VAN DE OPRICHTING VAN EEN PROVINCIAAL RUNDVEESTAMBOEK IN GRONINGEN.

H. '79/80, p . 10-12; H. '80/81, p. £2-68; - ; H. '82/83, P142-149.
Hb. 4-6-'83:
Het is niet wenschelijk pogingen aan te wenden, om naast het
N.R.S. een provinciaal rundveestamboek in Groningen op te richten,
noch om in te grijpen in de werking van het N.R.S.
B III6 (2)a; 1900-2 ; 64.
WENSCHELIJKHEID VAN DE OPRICHTING IN DEZE PROVINCIE VAN FOKVEREENIGINGEN.
H . '99/00, p . 161-167; H . ' 0 0 / 0 1 , p . ^ 3 - 9 2 ; H . ' 0 1 / 0 2 , p . 186-187 ;
H. '01/02, p. 203-210.

A.V. 24"6-'o2: vaststelling van conclusiën aangehouden; later niet
er op teruggekomen.
(Re) 1. Bijna algemeen wordt het oprichten van fokvereenigingen
in deze provincie wenschelijk geacht.
2. Bijna algemeen wordt de wensch uitgesproken, dat de Maatschappij haren invloed aanwende, om de oprichting van genoemde
vereenigingen zooveel mogelijk te bevorderen.
B III 6 (2) a; 1914-2 ; j 2 .
WORDEN BOUW EN VORM VAN ONS RUNDVEE OOK TE VEEL VERWAARLOOSD IN VERBAND MET DE IN DEZE PROVINCIE BESTAANDE CONTROLEEN FOKVEREENIGINGEN?

H. '13/14, p . 110-11; H. ' 1 4 / i S , p . 43-76; H. ' i j / 1 6 , p. JS;
H. ' i s / 1 6 , p. 96-99A.V. 27-6-'i6:
1. Uit verschillende rapporten is gebleken, dat de inhoud van het
vraagpunt niet voldoende tot zijn recht is gekomen, daar meer de
werkelijke waarde van een goed ingerichte fokvereeniging naar voren
is gebracht dan van de in deze provincie bestaande controle- en fokvereenigingen.
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2. Het nut van goed ingerichte fok- en contrôlevereenigingen is
in alle rapporten geconstateerd.
3. Aaneensluiting van de bestaande en op te richten fok- en contrôlevereenigingen wordt, met het oog op de uniformiteit in de fokrichting en de behandeling van alle mogelijke belangen van de gewestelijke veehouders, wenschelijk geacht, vooral indien deze centralisatie geschiedt onder leiding van de stamboeken.
BUI 6 ( 2 ) b ; 1908-1; 36.
BEVORDERING DER VERBETERING VAN BESTAANDE RUNDVEESTALLEN.

H. '07/08, p . i j 7 - i £ 9 ; H. '08/09, p. 6-20; H. '09/10, p . 8^;
H. '09/1O, p . I02-IO£. *

A.V. 28-6-'io:
Ter bevordering der verbetering van bestaande rundveestallen benoeme het Hoofdbestuur een stalcommissie, bestaande uit één veearts,
één zuiveldeskundige, één veefokker, één landbouwdeskundige en
één bouwkundige en noodige het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen uit zich in de commissie te doen vertegenwoordigen.
B III 6 ( 2 ) b ; 1911-2; S9WENSCHELIJKHEID VAN KRACHTIGER BESTRIJDING DER TUBERCULOSE
ONDER HET RUNDVEE IN DE PROVINCIE GRONINGEN.

H. '10/11, p . 146-149; H. '11/12, p . 4 9 - i i s ;
130; H. '12/13, P- 147-1^1-

H

- ' ^ / n . P- " 9 "

A.V. 24-6-'13:
1. Groningen neemt met betrekking tot de tuberculose onder het
rundvee een bevoorrechte positie in. Het zwartblaard vee schijnt
minder aangetast dan het zwartbont.
Door het fokken in de richting van het melktype is toeneming van
de tuberculose waarschijnlijk.
Men zij voorzichtig met allen aankoop van vee.
2. Besmette melk is uiterst gevaarlijk en zuivelfabrieken, welke
hiertegen geen opzettelijke maatregelen nemen, werken de verspreiding der tuberculose en ook van andere besmettelijke veeziekten
ten zeerste in de hand.
3. Runderen, lijdende aan open tuberculose, moeten worden geslacht en het jonge vee van door tuberculose aangetaste beslagen
moet afgezonderd van het andere vee worden groot gebracht en
wanneer het door tuberculose is aangetast, van de fokkerij worden
uitgesloten.
4. Het is noodig, dat de nevenproducten der zuivelbereiding,
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voorzoover ze voor voedsel bestemd zijn, de fabriek niet verlaten
dan nadat zij tot op 8^°C. zijn verhit. Centrifugeslib dient te worden
verbrand.
ç. De nieuwe Regeeringsmaatregelen zullen, waar ze worden toegepast, succes hebben.
BUI 6 ( 2 ) b ; 1936-2; 46.
WENSCHELIJKHEID VAN ORGANISATORISCHE BESTRIJDING VAN HET
BESMETTELIJK VERWERPEN BIJ HET VEE.

H. '36/37, p . 215; H. '36/37, p. 22^-263; GLb. 3-7-'37J H.
'36/37, P- 271-27^.
Hb. 2 i - 6 - ' 3 7 :
1. Besmettelijk verwerpen komt ook in het ressort der G.M.L.
in beduidende mate voor.
2. Uit de rapporten wordt de algemeene indruk verkregen, dat
het aantal gevallen de laatste jaren eer toe- dan afneemt.
3. De schade, die door de Brucella Bang (Abortus-bacil) in onzen
veestapel veroorzaakt wordt, is van verschillenden aard en financieel
zeer belangrijk.
4. Door inenting met Bangsche cultuur zijn tijdelijk en plaatselijk
zeer zeker gunstige resultaten te bereiken.
£. Evenwel wordt het gewenscht geacht, dat ook in de provincie
Groningen, evenals elders, er naar wordt gestreefd, meer blijvende
resultaten te bereiken, door deze ruïneuze veeziekte langs systematischen weg te bestrijden en zoodoende te komen tot geheel abortusvrije gebieden.
Een dergelijke rationeele bestrijding zal niet individueel, doch gemeenschappelijk, dus organisatorisch, moeten worden gevoerd.
Gegevens omtrent abortus zullen moeten worden verzameld en
geregistreerd.
Propaganda voor algeheele deelname zal vanwege deze organisatie,
waarvoor de bestaande Gezondheidsdiensten voor Vee de aangewezen lichamen zijn, moeten worden gemaakt.
Hiervoor zal zeer zeker overheidssteun niet kunnen worden ontbeerd, terwijl ook de bestaande organisaties en fondsen op het gebied
van den landbouw hieraan moreelen en materieelen steun zullen
dienen te verleenen.
BIV 1; 1863-3; 75MIDDELEN TER BEVORDERING VAN HET GEREGELD SCHOOLGAAN DER
KINDEREN OP DE LAGERE SCHOOL.

- ; H. '63/64, p . 141-2^1; - ; - .
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(A) De invoering van een wettelijke leerplicht wordt door de meerderheid der rapporten afgewezen als middel tot bevordering van geregeld schoolgaan der kinderen.
Daarentegen worden aanbevolen middelen van overtuiging en indirecten dwang, als hoedanig worden genoemd :
i . het instellen van commissiën tot wering van schoolverzuim ;
2. het invoeren van een openbare eindles, met uitreiking van getuigschriften en belooning der kinderen voor trouw schoolbezoek;
3. het niet door de werkgevers in dienst nemen van jeugdige
werkkrachten, die onvoldoende hebben schoolgegaan.
BIV 2 (1); i 8 r 7 - 4 ; 57REDENEN VOOR DE GERINGE BELANGSTELLING DER LANDBOUWERS
VOOR DE IN DE LAATSTE JAREN VERSCHENEN LANDHUISHOUDKUNDIGE
GESCHRIFTEN.

- ; H. ^ 8 > p - 81-97; - ; -•
(A) Als voornaamste redenen, waarom de in de laatste jaren verschenen landhuishoudkundige geschriften bij de landbouwers weinig
belangstelling hebben ondervonden, worden genoemd :
1. de geschriften zijn voor de gewone landbouwers vaak niet bevattelijk genoeg in verband met hun onvoldoende kennis der natuurwetenschappen ;
2. de schrijvers zijn vaak onvoldoende vertrouwd met de practijk
van den landbouw;
3. de geschriften zijn meestal gebaseerd op buitenlandsche toestanden, die van die hier te lande verschillen.
B IV 2 (1); 1881-3; 27.
MIDDELEN OM DE WAARNEMINGEN VAN HET METEOROLOGISCH INSTITUUT MEER DIENSTBAAR TE MAKEN AAN DEN LANDBOUW.

H. '80/81, p . 141-1481); H. '81/82, p . 94-110; - ; H. '82/83,
p. I£9-163. *

Hb. 19-4-'83 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Het wordt van groot belang voor den landbouw geacht de weerberichten meer algemeen te maken.
Dit doel zou het best kunnen worden bereikt, indien de weerberichten door het Meteorologisch Instituut voortaan geregeld zouden
worden verzonden naar eenige plaatsen in onze provincie, waar telegraafkantoren gevestigd zijn; deze weerberichten zouden op die
x
) Artikel over „Meteorologie in dienst vanden landbouw", door D. R.Mansholt,
waarnaar ter toelichtingvanhet vraagpunt werd verwezen.
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plaatsen dan in verband gebracht dienen te worden met de locale
waarnemingen, waarna de verkregen resultaten vervolgens door
middel van seinen aan de landbouwers zouden moeten worden bekend
gemaakt. De wijze, waarop een en ander dient te worden ingericht,
zou nader moeten worden overwogen.
Het wordt voorts wenschelijk geacht, meer belangstelling voor de
weerberichten bij het volk op te wekken en de vooroordeelen, die
er tegen de meteorologie bestaan, weg te nemen.
Dit doel zou het best kunnen worden bereikt, door een populair
geschreven werkje over de weerkundige waarnemingen, hetwelk zou
kunnen worden verkregen door het uitschrijven van een prijsvraag.
B IV 2 ( i ) ; 1904-2 ; 64.
MAATREGELEN T O T V E R M E E R D E R I N G D E R KENNIS VAN

LANDBOUW-

W E R K T U I G E N BIJ L A N D B O U W E R , A M B A C H T S M A N E N A R B E I D E R .

H. '03/04, P- 193-194; H. '04/05, p . 86-124; H. '05/06, p. 188189; H. '05/06, p. 206-212.
A.V. 26-6-'o6:
Het iswenschelijk, dat:
1. aan de inrichtingen van landbouw- en ambachtsonderwijs ten
behoeve van het platteland, het onderwijs in landbouwwerktuigen,
voorzoover de inrichting der scholen dat toelaat, zoo goed mogelijk
worde geregeld;
2. in verschillende centra speciale cursussen in landbouwwerktuigen voor landbouwers en ambachtslieden worden georganiseerd,
hetzij van regeeringswege te verbinden aan bestaande inrichtingen
vanlandbouw- enambachtsonderwijs, ofafzonderlijk op te richten vanwegede G.M.L.N.ofhaarafdeelingen, zoonoodigmet regeeringssteun;
3. speciale cursussen voor machinisten van stoomwerktuigen in
het leven worden geroepen;
4. toekomstige ambachtslieden, na een goed ingerichte ambachtsschool te hebben bezocht, zich practisch gaan oefenen bij verschillende bekwame meesters en in fabrieken van landbouwwerktuigen
in binnen- en buitenland;
5. worde voorzien in de groote behoefte aan goede werken over
landbouwwerktuigen met duidelijke en in bijzonderheden uitgewerkte afbeeldingen.
BIV 2 (2); 1915-3; 26.
W E N S C H E L I J K H E I D VAN M A A T R E G E L E N T E G E N V E R K E E R D E V O O R S T E L L I N G E N O V E R DE B E D R I J F S R E S U L T A T E N I N D E N L A N D B O U W .

H . ' 1 4 / 1 5 , p . 116-119; H . ' 1 5 / 1 6 , p. 48-64; H . ' 1 6 / 1 7 , p . 116-118;
H. '16/17, p . 136-138.
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A.V. 26-6-'i7:
i . Het is wel degelijk wenschelijk maatregelen te nemen, om te
voorkomen, dat er zich in den lande verkeerde voorstellingen vestigen
over de bedrijfsresultaten van den landbouw en dat er voor wordt gezorgd, dat averechtsche opvattingen, die zich te dien aanzien reeds
hebben gevormd, worden bestreden.
2. Het is de taak van de besturen der groote landbouwvereenigingen om voortdurend hunne aandacht gevestigd te houden op de
rechtsopvattingen in het algemeen omtrent het landbouwbedrijf, en
er steeds den nadruk op te leggen, dat alle beperkende bepalingen,
die een uitvloeisel zijn van de tegenwoordige crisis, slechts worden
aanvaard als noodmaatregelen.
3. Het Hoofdbestuur zorge, dat het de volledige medewerking
krijgt van een provinciaal blad, welk blad het dan wederkeerig op
alle mogelijke manieren zijn steun verleent.
Het steune verder de stappen, die er eventueel gedaan zullen
worden tot het stichten van een flink landbouwblad voor het geheele
land, al of niet als onderdeel van een reeds bestaande groote courant,
die door het geheele land gelezen wordt en invloed uitoefent op de
publieke meening.
4. Het Hoofdbestuur overwege, of het mogelijk is, dat wordt opgericht een provinciaal perscomité, aan het hoofd waarvan een rechtskundig persoon staat, die zijn volle aandacht wijdt aan den inhoud
der bladen. Het ware te overwegen, of in dezen samenwerking met
of samensmelting van het hier bestaand Rechtskundig Bureau zou
moeten worden gezocht.
B IV 2 (2); 1921-1; 29.
W E N S C H E L I J K H E I D E N M O G E L I J K H E I D V A N H E T DIENSTBAAR

MAKEN

V A N DE G E G E V E N S D E R P R I V A T E B O E K H O U D I N G E N B E T R E F F E N D E H E T
L A N D B O U W B E D R I J F AAN H E T A L G E M E E N B E L A N G .

GLb. i 7 - 9 - ' 2 i ; H. '21/22, p . 40-88; GLb. i7-6-'22; H. '21/22,
P- I 3 4 - I 3 9 - *
Hb. 9 - 6 - ' 2 2 :
1. Het is wenschelijk, dat de gegevens der private boekhoudingen
betreffende het landbouwbedrijf meer dan tot dusver worden dienstbaar gemaakt aan het algemeen belang.
2. Waar in andere landen (Zwitserland, Duitschland, Denemarken
en Zweden) reeds zooveel op dit gebied is gedaan, mag Groningen
niet achterwege blijven.
3. De uitvoering zal mogelijk zijn, indien met een eenvoudig
systeem wordt begonnen. Daarvoor is noodig voldoende beschikbaarstelling van de naar uniforme grondregelen gevoerde boekhou27
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dingen door de practische landbouwers, die wel zal worden verkregen, als voor geheimhouding van de namen der inzenders van de gegevens wordt ingestaan. Een vereenvoudiging zal het zijn, als de
technische boekhouding vooreerst buiten beschouwing wordt gelaten.
4. De G.M.L. neme het initiatief en benoeme een commissie
voor het verzamelen en verwerken der gegevens aangaande de bedrijfsresultaten in den landbouw.
£. De werkkring dezer commissie zal zijn:
a. het aangeven van een eenvoudig boekhoudsysteem;
b. het verkrijgen en het bewaren van contact met de deelnemers;
c. het aangeven van de wijze van verwerken en groepeeren der
gegevens en het controleeren hiervan;
6. De G.M.L. stelle voor het verwerken der gegevens een deskundige ter beschikking van de commissie en drage de kosten.
7. De verwerkte gegevens zullen ter beschikking zijn van de
G.M.L., die voor publicatie zorg draagt.
8. Een instelling als bovenbedoeld behoeft weinig te kosten.
B I V 3 ; 18^6-2;

S7.

VERANDERINGEN IN HET HUISELIJK LEVEN EN BEDRIJF VAN DEN LANDBOUWER IN DE LAATSTE HONDERD JAREN.

- ; H. 'S7,p.

£8-189; - ; - •

(A) In de laatstverloopen honderd jaren is er, vooral sedert het begin
dezer eeuw, groote verandering gekomen in de uitoefening van het
landbouwbedrijf, dat voordien vrijwel onveranderd werd gedreven
volgens van vader op zoon overgeleverde gewoonten.
Een geheele ommekeer werd teweeggebracht door het op groote
schaal scheuren van grasland, tengevolge van de teistering van den
veestapel door de runderpest, welke vooral in de jaren 1766-1773
hevig woedde.
Aldus werd Groningen van een in hoofdzaak veetelend gewest,
wat het voordien was, tot een voornamelijk akkerbouwend en vooral
graantelend gewest.
Deze overgang werd mogelijk gemaakt door het verbeteren der
afwatering van de landerijen, door het plaatsen van watermolens en
het verruimen der watergangen.
Op het in oppervlakte toegenomen bouwland werd nu de teelt van
wintergranen en koolzaad uitgebreid, terwijl de klaverteelt werd
ingevoerd.
Het bedrijfsstelsel, vroeger aan vaste vruchtopvolgingen gebonden,
werd nu vrijer en de braak werd belangrijk ingekrompen.
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Aan de onkruidbestrijding, waaraan vroeger weinig werd gedaan,
werd nu meer zorg besteed.
Zoo kwam de gehele cultuur op hooger peil en stegen de opbrengsten met als gevolg toeneming der welvaart.
In verband hiermede werden de schuren vergroot en tevens beter
ingericht.
Ook het huiselijk leven van den landbouwer onderging groote
verandering, zoowel wat de woninginrichting en de kleeding als de
voeding betreft, in het algemeen gekenmerkt door toeneming van
comfort en luxe.
BIV 3 ; 18^6-4; 43.
VERBETERINGEN, AANGEBRACHT AAN LANDBOUWWERKTUIGEN.

- ; H. 'SJ, p . 74-1^4; - ; -•
(A) Er is een groot verschil tusschen het boerenbeslag van voor
twintig jaren en dat van thans : verschillende werktuigen hebben
wijziging en verbetervig ondergaan en nieuwe zijn ingevoerd.
Als voornaamste wijzigingen worden genoemd :
1. de inheemsche voet- en radploeg is naar het voorbeeld der
Amerikaansche arendploeg gewijzigd en vereischt nu veel minder
trekkracht ;
2. de ingevoerde Zeeuwsche egge levert beter werk dande gebruikelijke, door het beter bovenbrengen van kweek en het dieper losmaken van den grond;
3. in plaats van de enkelvoudige koolzaadtrommel worden thans
eenige naast elkaar gebruikt;
4. door paarden gedreven dorschwerktuigen, uit Engeland ingevoerd of naar Engelsch voorbeeld hier nagemaakt, voldoen vaak beter
dan het gebruikelijke blok;
g. wanmolens volgens Amerikaansch model geven een betere
scheiding van kaf en koren;
6. verschillende handgereedschappen hebben verbetering ondergaan.
BIV 3 ; i8S7-i;

5j.

VOORTGANG VAN HET DRAINEEREN EN UITKOMSTEN DAARVAN.

- ; H. 's8, p. £1-74; ~' ~-

H. 's9, p. s°;
H. '60, p . S7-S9;
(A) De bedoeling van het vraagpunt, dat de afdeelingen den voortgang der drainage in haar gebied (met in het kort de uitkomsten
daarvan) telkenjarezouden opgeven (H. '57, p . 206), is niet geheel
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verwezenlijkt, daar slechts onvolledig aan het verzoek is voldaan.
Alleen van de Noorderafdeeling, die bij haar rapport over vraagpunt i856-1 reeds een tabellarisch overzicht had gegeven van het
begin en den voortgang der drainage in haar gebied, sedert in 1851
G. Reinders op Groot-Zeewijk daarmede de eerste proeven had genomen (H. '57,p . 142), zijn aldus over de jaren 1851-1859 volledige
gegevens beschikbaar.
Daaruit blijkt, dat toen in haar gebied in het geheel 545 ha was
gedraineerd.
Uit de opgaven der overige afdeelingen (die van Appingedam ontbreken) valt af te leiden, dat in den loop der jaren vijftig de drainage
ook dââr toepassing had gevonden, zonder dat evenwel de omvang
daarvan kan worden vastgesteld.
In 1863 zond het Hoofdbestuur aan de afdeelingen een rondvraag,
teneinde ingelicht te worden over den stand der drainage in elks
gebied ; een herinnering aan het permanente karakter van vraagpunt
1857-1, zou men kunnen aannemen, daar het ook nu de bedoeling
was telkenjare daaromtrent opgaven te ontvangen.
Op deze wijze zou „over jaar en dag het Hoofdbestuur kunnen opmaken, wat sedert de eerst gelegde buis in ons gewest met het draineeren is voorgevallen", aldus de secretaris in zijn jaarverslag (H. '62/
63, p. 4).
Ook nu werd de bedoeling slechts ten deele verwezenlijkt, daar na
de opgave van 1863 (H. '63/64, t.o. p . 254) geen opgaven meer
binnen kwamen, althans zijn gepubliceerd.
Uit deze opgave blijkt echter, dat tot I Januari 1863 was gedraineerd in het gebied van:
de afd. Leens
(opgave ontbreekt) ;
de Noorderafdeeling . . . door 58 landbouwers 738 ha
de afd. Loppersum .
£°2
51
180
de afd. Appingedam
3S
de afd. Beerta . . .
62
482
121
de afd. Nieuwolda-Nw-Sch
2£
64
10
de afd. Z.- en Noordbroek
BIV 3 ; 1862-1; 14.
HET N U T DER LANDBOUWSTATISTIEK.

- ; H. '62/63, p . 41-52; - ; - .
(A) De landbouwstatistiek vormt het fundament voor de kennis van
den landbouw; zij leidt tot een beter begrijpen en verstaan van de
landbouwtoestanden.
Zij bewijst nuttige diensten, zoowel voor een rationeele uitoefening van het bedrijf als voor een doeltreffende staatszorg.
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Het nut der landbouwstatistiek wordt nog te weinig ingezien,
door onvoldoende bekendheid met hare beteekenis en ook door
wantrouwen in hare juistheid.
Meer belangstelling voor de landbouwstatistiek kan worden opgewekt door nauwgezette verzameling en deugdelijke bewerking der
gegevens en het op ruimer schaal publiceeren van de verkregen uitkomsten.
B I V 4 ( 1 ) ; 1 9 1 3 - 2 ; SSMIDDELEN TOT VERHOOGING VAN DE VERTROUWBAARHEID DER GESUBSIDIEERDE LANDBOUWPROEFVELDEN.

H . ' 1 2 / 1 3 , p . 1 3 7 - 1 3 9 ; H . ' 1 3 / 1 4 , p . 44-85-; H . ' 1 4 / 1 5 , p . 1 0 8 - 1 1 0 ;
H . '14-lis, P- 1 2 5 - 1 3 1 . *

A.V. 2 9 - 6 - ' i 5 :
Met alle waardeering voor het nut, dat de bestaande proefvelden
hebben opgeleverd, is de vergadering van oordeel, dat bij de tegenwoordige wijze van werken de betrouwbaarheid der proefvelden te
wenschen overlaat en er naar gestreefd dient te worden, de fouten
en gebreken zooveel mogelijk weg te nemen.
Te dien einde dient aan de keuze der plaats van elk proefveld de
grootst mogelijke zorg besteed te worden, o.a. door het nemen van
streng wetenschappelijke voorproeven, zooals in het résumé is aangegeven. De voorproeven, onder leiding van de bekende wetenschappelijke technici genomen, kunnen dan tevens worden dienstbaar gemaakt om na verloop van eenige jaren een norm vast te stellen voor de toelaatbare foutgrenzen der parallelveldjes.
Het is te overwegen, of voor een proefveld een commissie van
hulp voor den proefnemer, onder leiding bijv. van een landbouwonderwijzer, benoemd zou kunnen worden.
De proefnemer zelf heeft aanspraak op een billijke vergoeding
voor zijn werkzaamheden.
Voor het zaaien en dorschen der proefveldjes is het noodig, dat
eenige handzaai- en dorschmachines worden aangeschaft.
De G.M.L.N. drage er zorg voor, dat door gemeenschappelijke
samenwerking met de beheerders der Rijksproefvelden nu reeds tenminste één proefveld aangelegd wordt, alsinhet résumé is aanbevolen.
Het Hoofdbestuur trede daarvoor in overleg met de Commissie
van Toezicht op de Rijksproefvelden, om een desbetreffend plan te
ontwerpen en zoo mogelijk uit te voeren.
Verder dient de G.M.L.N. de mogelijkheid te overwegen, tot de
stichting van een of meer proefboerderijen te geraken.
Zij neme daarbij het initiatief en zal goed doen, omtrent dit punt
met de Regeering voeling te zoeken.
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B IV 4 (2); 1886-4; 27.
WENSCHELIJKHEID VAN HET NEMEN VAN VERGELIJKENDE PROEVEN
MET HET VOEDEREN VAN VEE.

H. '8^/86, p . 173-17$; H. '86/87, P- 109-118; - ; H. '87/88,
p.

II6-I2I.

Hb. 2-7-'88 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) Het nemen van vergelijkende proeven met het voederen van
vee wordt algemeen wenschelijk geacht.
Om daartoe te geraken, noodige het Hoofdbestuur de afdeelingen
uit te trachten proefnemers te vinden en werke het in dat geval mede
om eenofmeerveebasculesopgeschikteplaatsenbeschikbaar te stellen.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, benoeme het een commissie, aan wie het opmaken van voederrantsoenen wordt toevertrouwd, en die in overleg treedt met de proefnemers.
Voor de proefneming komen in de eerste plaats in aanmerking de
op de boerderij zelf verbouwde voedermiddelen.
Aan de commissie, met de leiding belast, dienen medailles te
worden beschikbaar gesteld, om die toe te kennen aan de proefnemers,
wier proeven voor de veehouderij verdienste hebben, en hun werkzaamheden op deze wijze te waardeeren.
BIV s (1); iSss-i;

S7-

INRICHTING DER STIERENKEURING VANWEGE HET GENOOTSCHAP.

H. 's4-, p- 24; H. '56, p . $7-164; - ; - ; H. 'ss, p . 12.
(A) Omtrent den invloed van den ouderdom van den springstier op
de deugdelijkheid van het ras der runderen kunnen geen positieve gegevens worden vermeld.
Het wordt wenschelijk geacht, ook éénjarige stieren in een afzonderlijke rubriek ter keuring toe te laten en dan de geprimeerde
stieren te verplichten het volgendjaar weer ter keuring te verschijnen.
BIV

S

(1); 1889-4; 6$.

WENSCHELIJKHEID VAN AFSCHAFFING DER CENTRALE STIERENKEURING.

H. '88/89, p . 142-144; H. '89/90, p . 112-138; H. '90/91, p . 168;
H. '90/91, p. 118-120.
Hb. i7"9-'9i : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) 1. De Centrale Stierenkeuring moet zoodanig worden geregeld,
dat èn vleesch- èn melkvorm beide tot hun recht komen, hetzij op de
wijze als in 1890 geschiedde, hetzij op een andere wijze.
De veranderingen, die er sinds eenigen tijd in de fokrichting zijn
waar te nemen, tengevolge van wijziging in de verhouding van vleeschen zuivelprijzen, eischen zulks met recht.
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2. De keuring van tweejarige stieren behoort in geen geval te vervallen.
Het zekerder overervingsvermogen van tweejarige stieren boven
éénjarige doet het gebruik van tweejarige stieren beslist gewenscht
voorkomen en is daarom een aanmoediging voor de houders niet overbodig te achten.
3. Voor het geval de financiën van het Genootschap een afdoende
regeling in den weg mochten staan, dient het subsidie aan te vragen
bij de Provincie of op een andere wijze geld zien te krijgen.
BIV s (2); 1899-1; s°MIDDELEN TOT TOETSING VAN DE PRACTISCHE BRUIKBAARHEID DER
LANDBOUWWERKTUIGEN.

H . ' 9 8 / 9 9 , p . 1 3 4 - 1 3 6 ; H . ' 9 9 / 0 0 , p . 32-66 en 1 4 2 - 1 4 4 ; H . ' 0 0 / 0 1 ,
p . 160-162 ; H . ' 0 0 / 0 1 , p . 17^-179. « *

A.V. 2£-6-'oi:
Het Hoofdbestuur benoeme een commissie om te onderzoeken of
het mogelijk is een soortgelijke inrichting als die te Halle voor het
beproeven van land- en tuinbouwwerktuigen te Groningen of voor de
noordelijke provinciën in het leven te roepen.
B IV

s

(2); 1909-1; 4 i -

WENSCHELIJKHEID VAN DE INRICHTING EENER PERMANENTE TENTOONSTELLING VAN LANDBOUW- EN ZUIVELBEREIDINGSWERKTUIGEN.
H . ' 0 8 / 0 9 , p. 130-133; H . ' 0 9 / 1 0 , p. 6-44; H . ' i o / n , p . 141-142;
H. ' 1 0 / 1 1 , p . 1^6-163. *
A.V.

27-6-'II:

In overleg met den Groninger Landbouwbond moet worden getracht een voorloopig klein magazijn te doen inrichten als etalagemagazijn;
er moet samenwerking met het „Centraal Bureau" te Enschede
worden gezocht, dat op de beste wijze de zorg voor den coöperatieven
aankoop op zich kan nemen en moet trachten contracten met agenten
en fabrikanten af te sluiten;
het onderzoek der machines worde in overleg met het Instituut
voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen te Wageningen uitgevoerd ;
men trachte zich van de medewerking van den F.N.Z. te verzekeren.
Het iswenschelijk, ter uitwerking van deze plannen, een commissie
te benoemen en haar gelegenheid te geven, zich persoonlijk met de
inrichting en wijze van werken van de Central-Ankaufstelle te Halle
a. S. op de hoogte te stellen.
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B V i ; 1864-2; 37.
MIDDELEN OM DE INVOERING VAN HET WEGEN OP DE GROOTE SCHAAL
AAN DE GRAANMARKT TE GRONINGEN TE BEVORDEREN.

H. '63/64, p . 2^8; H. '64/64;, p . £9-74; - ; -•
(A) Over de meest doelmatige middelen, om bij het afleveren van
granen op de markt te Groningen de invoering van het wegen op de
groote schaal te bevorderen, heerscht geen overeenstemming.
Genoemd worden :
a. het maken van propaganda, door te wijzen op de grootere nauwkeurigheid dezer methode;
b. het door de schippers of commissionnairs aanschaffen van weegtoestellen, opdat de verkoopers vooraf het gewicht van hun graan te
weten kunnen komen en daarnaar de waarde kunnen berekenen ;
c. het vaststellen door den Raad van Groningen van een verordening waarbij het gebruik van de kleine schaal wordt afgeschaft en dat
van de groote voorgeschreven.
B V 1 ; 1890-2; 42.
MIDDELEN TOT OPHEFFING VAN MISBRUIKEN BIJ TERMIJNHANDEL.

H . ' 8 9 / 9 0 , p . 188; H. '90/91, p- S*-7S; —, H . ' 9 1 / 9 2 , p. 19^-198.
Hb. 2i-£-'92 :
1. Termijnhandel bestaat en kan niet geheel worden afgeschaft,
doch moet zoo weinig mogelijk in toepassing gebracht worden.
2. Misbruiken, miszettingen en teleurstellingen komen bij termijnhandel voor.
3. Een goed, duidelijk omschreven contract met een solied persoon, of liever tusschen een soliden kooper en verkooper, is aanbevelenswaardig.
4. Inhet contract dient te worden bepaald, dat, bij geschil, arbiters
moeten worden benoemd, die in hoogste ressort beslissen.
B V 1 ; 1891-3; 16.
WENSCHELIJKHEID VAN VERKOOP DER FABRIEKSAARDAPPELEN NAAR
HET ZETMEELGEHALTE.

H. '90/91, p . 160-163; H. '91/92, p- 181-190; - ; H. '92/93,
p . 188-189.
Hb. 9-£-'93 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) Het verkoopen van de fabrieksaardappelen naar het zetmeelgehalte is wenschelijk, daar deze wijze van verkoopen, behalve billijker
dan de tegenwoordige, ook voordeeliger voor de landbouwers zal
zijn.
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B V i ; 1902-3; 36.
WENSCHELIJKHEID VAN HET PARTICIPATIESTELSEL VOOR DE LEVERING
VAN LANDBOUWPRODUCTEN AAN INDUSTRIELLE ONDERNEMINGEN.
H . ' 0 1 / 0 2 , p . 194-19^; H . ' 0 2 / 0 3 , p . 172-204; H . ' 0 3 / 0 4 , p . 190192; H. '03/04, p. 223-226.

A.V. 28-6-'o4:
De vergadering is van oordeel:
dat coöperatie in het algemeen de voorkeur verdient;
dat evenwel een goedingericht participatiestelsel boven het gewone
koopcontract is te prefereeren ;
dat daarbij als eerste eisch dient te worden gesteld : meer invloed
van de zijde der landbouwers dan tot heden gebruikelijk is, op de
samenstelling van de voorwaarden van het participatiecontract, hetwelk zoodanige bepalingen dient te bevatten, dat de belangen van
fabrikanten en landbouwers zoo weinig mogelijk tegen elkaar indruischen;
dat het daarom wenschelijk is om vooraf vast te stellen : de rente
van de waarde der fabriek, met behoorlijke afschrijving en reserve,
benevens de rente van het door den fabrikant te verstrekken bedrijfskapitaal; om verder de geheele exploitatie, zoowel inkoop van fabricagebehoeften als verkoop van het fabrikaat, te drijven voor rekening
van de leveranciers der grondstoffen, met bepaling, dat van de te
verdeden zuivere opbrengst van het fabrikaat (d.w.z. na aftrek van
alle exploitatiekosten) een zeker percentage aan den fabrikant wordt
uitgekeerd voor het beheer der zaak;
dat dit beheer, uitgeoefend door den fabrikant, onder controle en
goedkeuring komt te staan van een commissie, uit en door de leveranciers der grondstoffen te benoemen, met recht van assumtie van
derden;
dat de werkzaamheden van deze commissie zooveel mogelijk van
denzelfden aard en beteekenis dienen te zijn als die van bestuursleden
van coöperatieve fabrieken, en dat bij eventueele verschillen tusschen
den fabrikant en deze commissie de beslissing aan arbiters wordt opgedragen.
B V 2; 1874-2; 62.
WENSCHELIJKHEID VAN VERVANGING VAN DE VRIJDAGSCHE MARKT
TE GRONINGEN DOOR EEN OP EEN ANDEREN DAG.

H. '73/74, P- 163-164; H. '74-llS, P- 110-123; - ; - .
(A) Ten aanzien van de vraag, of vervanging van de Vrijdagsche markt
te Groningen door een op een anderen dagwenschelijk is,zijn er twee
stroomingen :
1. de meerderheid is van gevoelen, dat ingeval er naast den Dins42£
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dag een t w e e d e marktdag te Groningen zal blijven bestaan, h e t d e
Vrijdag zal m o e t e n zijn ;
2. d e m i n d e r h e i d geeft aan vervanging van Vrijdag d o o r D o n d e r dag d e v o o r k e u r , vooral vanwege h e t o p Vrijdag plaatsvinden van d e
m a r k t te L e e u w a r d e n .
B V 2; 1901-1 ; 6 4 .
WENSCHELIJKHEID VAN HET INSTELLEN VAN EEN MARKT VOOR TUINBOUWPRODUCTEN TE GRONINGEN.
H . ' 0 0 / 0 1 , p . 1 6 4 - 1 6 6 ; H . ' 0 1 / 0 2 , p . 34-68 ; H . ' 0 2 / 0 3 , p . 213-215-;
H . ' 0 2 / 0 3 , P- 2 2 7 - 2 2 8 . * *
A.V. 3o-6-'o3:
D e vergadering, van o o r d e e l , dat G r o n i n g e n d e m e e s t geschikte
plaats is voor h e t t e r m a r k t b r e n g e n van de t u i n b o u w p r o d u c t e n in
deze p r o v i n c i e , maar dat e r in h e t t e r m a r k t stellen van die p r o d u c t e n
te Groningen vele g e b r e k e n zijn, draagt h e t Hoofdbestuur o p een
adres te zenden aan h e t G e m e e n t e b e s t u u r van G r o n i n g e n , waarin o p
die g e b r e k e n de aandacht w o r d t gevestigd en verbeteringen w o r d e n
aangegeven.
V o o r t s , toejuichende d e pogingen thans aangewend d o o r een vereeniging van t u i n b o u w e r s in deze provincie t o t h e t h o u d e n van openb a r e veilingen van t u i n b o u w p r o d u c t e n , noodigt zij h e t Hoofdbestuur
uit die pogingen zooveel mogelijk te steunen en geeft zij h e t in overweging in h e t b o v e n g e n o e m d adres aan h e t G e m e e n t e b e s t u u r van
G r o n i n g e n t e verzoeken, een locaal voor die veilingen beschikbaar
te w i l l e n s t e l l e n .
B V 2; 1919-1; 38.
WENSCHELIJKHEID VAN HET IN ANDERE BANEN LEIDEN VAN DEN
GRAANHANDEL IN DEZE PROVINCIE.

H . ' 1 8 / 1 9 , p . 4 9 - 6 4 ; H . ' 1 9 / 2 0 , p . 40-91 ; G L b . 3 " 7 - ' 2 o ; H . ' 1 9 /
20, p . I 3 I - 1 3 J .
Hb. 22-6-'2o; A.V. 22-6-'2o:
1. D e centrale m a r k t t e G r o n i n g e n blijve onverzwakt.
Behoudens een enkele uitzondering, zijn locale m a r k t e n n i e t w e n schelijk.
2. D e v e r k o o p aan d e G r o n i n g e r beurs blijve in h a n d e n van goed
onderlegde commissionnairs, die h u n n e aanstelling en h u n n e b e zoldiging ontvangen van de l a n d b o u w e r s .
3. Locale pakhuizen m e t sorteer- en drooginrichting, g e b o u w d
aan g r o o t vaarwater en spoor, passen zoowel in h e t t e g e n w o o r d i g e
systeem als w e l in h e t systeem van coöperatieven v e r k o o p .
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4. Het Hoofdbestuur trede in overleg met de vereeniging „De
Beurs", teneinde den landbouwers in die vereeniging en hare commissies meer invloed te verzekeren.
j . Proeven met coöperatieven verkoop kunnen worden aanbevolen.
6. Verkoop aan de Groninger beurs per 100 kg met korting en
bijbetaling.
7. Verzekering tegen de risico's van onsolide koopers worde
spoedig uitgebreid.
8. Het opgerichte Transportbedrijf kan goed werk verrichten.
Het is wenschelijk, dat de landbouwers daarin voldoende medezeggingschap genieten.
9. Het is wenschelijk, dat voor het lossen en wegen der granen
en voor het lossen en laden der spoorwagens meer dan tot dusverre
van moderne machinale inrichtingen gebruik wordt gemaakt.
10. Het is wenschelijk bij het bouwen van nieuwe graanpakhuizen
te Groningen daarvoor terreinen aan het nieuwe omsnijdingskanaal
te kiezen en voor spooraansluiting te zorgen.
B V 3 ; 1894-1; 82.
REDENEN VOOR DEN VERMINDERDEN UITVOER VAN RUNDVEE NAAR
HET BUITENLAND EN MIDDELEN TOT VERBETERING.

H. '93/94, P- 156-161; H . ' 9 4 / 9 ^ , p . 31-71; H. '95/96, p . 1 8 2 - 1 8 6 ;
H. '9S/96, p . 2I2-2IJ.
A.V. 3o-6-'96:
In de rapporten wordt erkend, dat onze veestapel achteruitgaat.
Als oorzaken van dien achteruitgang zijn op te geven:
a. de hooge graan- en strooprijzen van voor eenige jaren;
b. de oprichting der zuivelfabrieken, doordien zij aanleiding geven,
dat alleen op de kwantiteit melk wordt gelet;
c. het te vroeg verkoopen der beste stieren;
d. de achteruitgang der boerderijen in de laatste jaren, waardoor
vele uitmuntende fokdieren verkocht zijn;
e. het veelvuldig sluiten der grenzen van het buitenland voor ons
vee, vooral van Duitschland.
Als middelen om den veestapel te verbeteren en den uitvoerhandel
wederom te doen toenemen, worden aanbevolen:
a. het betalen der melk aan de fabrieken naar gehalte;
b. het beter bekend maken van ons vee in het buitenland, door
advertentiën, en meerdere verspreiding der uitgaven van het Nederlandsen Rundvee-Stamboek ;
c. het aanwenden van alle geoorloofde middelen om het sluiten
der buitenlandsche grenzen voor ons vee tegen te gaan;
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d. het steunen der vereeniging „Het Nederlandsen Rundvee-Stamboek", ter verkrijging van subsidiën van rijk en provincie, om daardoor onderhoudspremiën aan uitmuntend fokvee te kunnen toekennen.
B V 3 ; 1903-1; 36WENSCHELIJKHEID VAN HET INSTELLEN VAN EEN BUREAU VAN ADVIES
TER VOORLICHTING VAN DE LANDBOUWERS BIJ DEN AFZET HUNNER
PRODUCTEN.

H. '02/03, p . 216-218; H. '03/04, p . 37-70; H. '04/05, p . 172;
H. '04/05, p. i93-!9£- *
A.V. 27-6-'o£:
De G.M.L.N. wende zich per adres tot de Regeering om hare
aandacht te vestigen op de wenschelijkheid van het instellen van een
„Rijksinlichtingenbureau", verbonden aan de Afdeeling „Landbouw"
van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
B VI 1; 1856-3; 29.
VESTIGINGSMOGELIJKHEID VAN FABRIEKEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN ALS GRONDSTOF BEHOEVEN.

- ; H. '57, p . 71-98; - ; - .
(A) Het meest wordt verwacht van fabrieken tot vervaardiging van
papier uit stroo.
Deze grondstof is hier in groote hoeveelheden beschikbaar en er is
thans, vooral in de kleistreken, niet steeds een loonende bestemming
voor te vinden.
Ook wordt gewezen op de bereiding van suiker uit beetwortelen,
doch hiervan heeft men geen groote verwachtingen, daar belemmerende maatregelen van overheidswege worden gevreesd ter bescherming van de belangen der koloniale suiker, die hier wordt ingevoerd.
B VI 1; 1867-2; 25.
WENSCHELIJKHEID EN UITVOERBAARHEID VAN UITBREIDING DER FABRIEKMATIGE VERWERKING VAN IN DEN LANDBOUW VOORTGEBRACHTE
GRONDSTOFFEN.

H. '66/67, p . 194-196; H. '67/68, p. 46-68; - ; - .
(A) Vooral de vestiging van een fabriek tot bereiding van papier uit
stroo wordt hier wenschelijk en uitvoerbaar geacht, aangezien de
grondstof hier in groote hoeveelheden beschikbaar is en deze als
volumineus product het voordeeligst in het productiegebied zelf zal
kunnen worden verwerkt.
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Verwacht wordt, dat de vlasteelt zich hier zal uitbreiden en dat een
fabriek voor machinale vlasbewerking goede resultaten zal afwerpen,
zoodat de stichting daarvan wordt aanbevolen.
Betwijfeld wordt of voor een beetwortelsuikerfabriek hier wel
voldoende grondstof gevonden zal worden, indien de prijs voor de
beetwortelen niet hooger kan zijn dan besteed werd bij een in 1867
onder het ressort der Noorderafdeeling genomen proef met de teelt
van dit gewas.
Vermoed wordt, dat meelfabrieken hier zullen kunnen concurreeren met die van elders, in welk geval uitbreiding daarvan aanbeveling zou verdienen.
B VI 2; 1868-2; 33.
WENSCHELIJKHEID ZICH OOK IN DEZE PROVINCIE MEER TOE TE LEGGEN OP DE KAASBEREIDING VOOR DEN HANDEL.

H. '67/68, p . 140; H. '68/69, p . 72-8^; - ; - •
(A) Het wordt niet voordeelig geacht zich in deze provincie meer
te gaan toeleggen op de kaasbereiding voor den handel.
B VI 2; 1871-2; 22.
MOGELIJKHEID EN WENSCHELIJKHEID VAN DE OPRICHTING VAN KAASFABRIEKEN IN DEZE PROVINCIE.

- ; H. '71/72, p . 77-82; - ; - .
(A) In de weidestreken wordt de oprichting van kaasfabrieken mogelijk en wenschelijk geacht.
In de bouwstreken zal vanwege de te geringe dichtheid van den
veestapel het transport der melk te groote bezwaren opleveren om
fabriekmatige verwerking tot kaas aanbevelenswaardig te doen zijn.
B VI 2; 1879-4; 27.
OORZAKEN VAN DE LAGE PRIJZEN VAN BOTER EN KAAS EN MIDDELEN
TOT VERBETERING DAARVAN.

H. '78/79, P- 171-172 en H. '79/80, p . 9 2 - 9 4 1 ) ; H. '79/80, p .
9 £ - i ° 3 ; - ; -•
(A) Als voornaamste oorzaken voor de tegenwoordige lage prijzen
der boter worden genoemd :
1. degroote vermeerdering van den uitvoer vanboter uit Amerika;
a
) Rapport eener, ingevolge besluit der algemeene vergadering van 1879 benoemde commissie, dat tegelijk met het vraagpunt aan de afdeelingen werd gezonden, teneinde als leidraad bij de beantwoording te dienen.
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2. vermindering van het gebruik van boter in Engeland tengevolge
van de daar heerschende werkloosheid onder de fabrieksarbeiders ;
3. de concurrentie der kunstboterfabrieken.
Verbetering van den prijs der boter wordt bij verandering der
tijdsomstandigheden verwacht, doch het is onzeker of en zoo ja,
wanneer, die verandering zal plaats grijpen.
Het is niet met stelligheid te zeggen, of het raadzaam moet worden
geacht, zich in deze provincie meer toe te leggen op de bereiding
van boter en kaas, doch wèl, dat bij de bereiding dezer producten
gestreefd dient te worden naar het verkrijgen van betere kwaliteit.
Een aanbevelenswaardig middel daartoe wordt geacht, de melk
van groepen van bedrijven fabriekmatig te doen verwerken onder
deskundige leiding.
B VI 2; 1884-2; 4 3 .
HEBBEN FABRIEKEN VOOR DE BEREIDING VAN ZUIVELPRODUCTEN IN
DEZE PROVINCIE EEN TOEKOMST?

H. '83/84, p . 169-170; H. ' 8 4 / 8 r , p . J6-83; - ; H. '8r/86, p .
108-11£.

Hb. 12-8-'86: résumé goedgekeurd.
(A) Zuivelfabrieken hebben voor deze provincie wel degelijk een
toekomst.
Het is van groot belang, dat de leveranciers der melk tevens aandeelhouders zijn in de fabriek.
Wat de bevordering van de oprichting van zuivelfabrieken aangaat,
kan het Genootschap niet meer doen dan het gedaan heeft, door er
de aandacht op te vestigen.
BVI 3 ; 1869-2; 33.
BESTE WIJZE VAN ROTEN VAN VLAS.

H. '68/69, P- 92-9S x ) ; H. '69/70, p . ^1-63; - ; - .
(A) De beschikking over goed en voldoende water voor het roten
kan worden verkregen door het graven van kuilen of het afdammen
van slooten in de nabijheid van rivieren of kanalen, zoodanig dat
daarin water uit deze kan worden ingelaten en op peil gehouden.
Den meest geschikten tijd voor het roten vormen de maanden Juli
en Augustus.
Het vlas dient in schuine richting met de toppen naar boven in het
water gelegd te worden en het verdient aanbeveling, dit met slib
of modder te bedekken.
*) Artikel over „Hetroten vanvlas", door G. Reinders.
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Het is niet noodig versch water in te laten, doch aan het einde
van de roting kan dit dienstig zijn om het vlas af te spoelen.
De duur der roting is niet vooraf te bepalen en het is daarom noodzakelijk geregeld te controleeren hoever deze gevorderd is.
Het einde der roting is aangebroken, zoodra de vezels zonder moeite langs den geheelen stengel afgetrokken kunnen worden.
Het is echter beter iets te kort dan iets te lang te roten, daar het
bezwaar van te kort roten door langer spreiden kan worden opgeheven
en door te lang roten de kwaliteit bedorven wordt.
Bij het ophalen van het vlas uit het water moet worden gezorgd,
dat alle vuil en modder goed wordt afgespoeld.
Na voldoende roting kan het vlas dadelijk gedroogd worden ; is het
vlas nog te taai, dan kan het beter eerst eenigen tijd gespreid blijven
liggen.
BVII; 1864-3; 37INVLOED VAN SPOORWEGEN OP DEN LAND- EN TUINBOUW IN DEZE
PROVINCIE.

H. '63/64, p . 258-261; H. '64/65, p . 7S-991 - ; -•
(A) Spoorwegen zullen een sneller en goedkooper vervoer mogelijk
maken en daardoor de afzetmogelijkheid voor verschillende producten vergrooten, met name voor die, welke geen langdurig transport
verdragen.
Zoo zullen ooftteelt en tuinbouw er in dit gewest mogelijk door
worden.
Ook de ontwikkeling der landbouwindustrie zal er door worden
bevorderd.
Vergemakkelijking van den aanvoer van kunstmeststoffen, die er
het gevolg van kan worden, zal vooral voor de zandstreken van belang zijn.
Voor den landbouwer zal de reisgelegenheid er beter door worden,
hetgeen kan strekken tot zijn nut en genoegen.
BVII; 1883-3; 47MAG DE AANLEG VAN STOOMTRAMWEGEN LANGS DE BESTAANDE KUNSTWEGEN GEREKEND WORDEN IN HET BELANG VAN LANDBOUW EN
NIJVERHEID TE ZIJN?

H. '82/83, p . 199-203; H. '83/84, p . 88-104; - ; H. '84/85,
p. II5-120.

Hb. 27-8-'85: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(Re) De aanleg van stoomtramwegen op de kunstwegen is niet in het
belang van den landbouw.
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Die aanleg kan wel in het belang van tuinbouw, handel en fabrieksnijverheid zijn, als andere geschikte communicatiemiddelen ontbreken.
Tenzij een kunstweg geheel overbodig is, mag nimmer tot den
aanleg van een tramweg daarlangs worden overgegaan, indien niet de
kunstweg buiten den trambaan een breedte van tenminste 7 m overhoudt en hij daarvan blijft gescheiden door een ondiepe afwateringsgoot, waaruit het water is af te leiden over of door den tramweg.
B VII; 1916-1; 65.
OORZAKEN VAN HET GERINGE GEBRUIK VAN DE TELEFOON TEN PLATTELANDE EN MIDDELEN TOT BEVORDERING VAN DE UITBREIDING VAN HET
TELEFOONNET.

H. '15/16, p . 76-83 en 106-113; H. '16/17, p . 6-48; H. '17/18,
p. 164-166; H. '17/18, p . 17^-177A.V. i 3 - 8 - ' i 8 :

1. De telefoon heeft voor het platteland een groote beteekenis,
voor den landbouw kan zij evenveel waarde krijgen als voor handel
en industrie. De telefonisatie van het platteland is een zaak van algemeen belang en dient door het Rijk — in wiens handen de telefoondienst moet berusten — zoo noodig financieel te worden gesteund.
2. De hooge kosten van aansluiting en nog meer de hooge tarieven
voor interlocaal verkeer vormen een groote hindernis voor de noodige
uitbreiding van de telefoon ten plattelande. Derhalve dient gestreefd
te worden naar verlaging der tarieven en tevens bij de bepaling daarvan te worden uitgegaan van het beginsel — ook bij de posterijen gehuldigd - , dat de afstand niet van invloed mag zijn op de verschillende
kosten; deze dienen dus voor alle aansluitingen voor ieder enkelvoudig gesprek dezelfde te zijn.
3. Zoolang het onder 2 genoemde doel niet is bereikt, moet bij
wijze van overgangsmaatregel getracht worden verlaging te verkrijgen van:
a. de kosten van aansluiting, door het z.g. afstandsgeld te
brengen van f 2,— op f 1,— per 100 m;
b. de kosten van gebruik, in dier voege, dat voor het verkeer
binnen daarvoor nader aan te geven grenzen — waardoor gebieden
van economischen samenhang worden gevormd — een betrekkelijk
geringe vergoeding wordt gevraagd, ook geldend voor het verkeer
dier gebieden met de naaste koopstad, welke niet hooger mag zijn
dan 5et per enkelvoudig gesprek.
4. Plaatselijke, gewestelijke en nationale landbouwvereenigingen
dienen met alle mogelijke middelen de invoering van de telefoon ten
plattelande te bevorderen; eenerzijds door aan te dringen op ver432
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betering van de geldende tarieven voor aansluiting en gebruik,
anderzijds door de bewoners van het platteland steeds meer van het
belang der telefoon te overtuigen.
5. De G.M.L. neme in dezen het initiatief.
B VIII; 1884-3; S*BRANDGEVAAR BIJ STOOMDORSCHMACHINES.

H. '83/84, p . 170-172; H. '84/85, p . 84-104; - ; H. '85/86,
p. 116-121.

Hb. i2-8-'86:
Verreweg de meeste rapporten zijn van oordeel, dat verbodsbepalingen, om een stoomdorschmachine te gebruiken, te zeer in het
gebruik ingrijpen en geen reden van bestaan hebben, daar het brandgevaar bij behoorlijk gebruik niet verhoogd wordt, althans de kortere
duur van het risico voor de assurantie-maatschappijen volkomen daartegen opweegt.
Het Hoofdbestuur, moeilijk een uitspraak kunnende doen tusschen
de verschillende denkbeelden, in de rapporten en het résumé tot
uiting gekomen, acht het daarom niet wenschelijk aan te dringen
op het maken van Provinciale- of Gemeenteverordeningen voor het
gebruik van stoomdorschmachines, aangezien niet nauwkeurig de
noodige bepalingen kunnen worden aangegeven.
Het acht het echter wel wenschelijk, dat de assurantie-maatschappijen, die de bepaling hebben gemaakt, dat de locomobile buiten
de schuur en wel op een bepaalden afstand, bijv. 10m, moet geplaatst
worden, deze laatste voorwaarde laten vervallen, omdat zoodanige
afstand het geregeld gebruik eener stoomdorschmachine onmogelijk
maakt.
BVIII; 1885-2; 35.
ZIJN ONDERLINGE VEEVERZEKERINGSFONDSEN
BOUWER NUTTIG?

VOOR

DEN

LAND-

H. '84/85, p . 156-157; H. '85/86, p . 88-99; - ; H. '86/87, p .
137-139.
Hb. 28-4-87:
Onderlinge veeverzekeringsfondsen zijn voor den landbouwer, die
een eenigszins grooten veestapel heeft, van geen nut.
Voor den kleinen veehouder verdienen ze echter alle aanbeveling,
en schieten de vereenigde krachten van deze te kort, dan is het, uit
een moreel oogpunt, de plicht van den grooten veehouder, den
kleinen te steunen, door ook zijn eigen vee te verzekeren.
Ter bevordering van het in het leven roepen van dergelijke fondsen,
28
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neme de meer gegoede, gewoonlijk ook meer ontwikkelde, veehouder
het initiatief voor de oprichting en zorge daarna voor den goeden
gang, terwijl men den kleinen veehouder als het ware dwinge, om
in te gaan, door elke directe tegemoetkoming in de schade, door
sterfte gelden, te weigeren.
B VIII; 191 2-3; 64.
WIJZEN VAN VERZEKERING TEGEN BRAND EN STERFTE VAN VEE EN
WENSCHELIJKHEID VAN BEVORDERING VAN ONDERLINGE VERZEKERING.

H. '11/12, p . 173-174; H. '12/13, p. 6^-104; H. '13/14, p . 108;
H. 'i3ll4, P- i3°-!33- *
A.V. 23-6-'i4:
Onderlinge verzekering tegen brand en tegen sterfte van vee verdient de voorkeur boven verzekering bij premie-maatschappijen.
Het is wenschelijk, dat deze onderlinge brand- en veeverzekeringsvereenigingen over en weer herverzekeringen sluiten.
Om dit doel te bereiken, benoeme het Hoofdbestuur een commissie om een onderling systeem van brand- en veeverzekering in
de provincie Groningen in studie te nemen en voor te bereiden.
B VIII; 1922-1; 30.
INRICHTING DER ONDERLINGE BRANDVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN.

- ; H. '22/23, P- 41-86; GLb. 23-6-'2 3 ; H. '22/23, p. 134-138.
Hb.

II-6-'23:

1. Het beginsel van onderlinge verzekering verdient de voorkeur
boven dat van verzekering bij particuliere maatschappijen.
2. De onderlinge maatschappijen dienen zich zooveel mogelijk aan
de tijdsomstandigheden aan te passen.
3. De uitkeering voor de te vergoeden brandschade aan vaste en
losse goederen moet zoo hoog mogelijk worden opgevoerd, met dien
verstande, dat het vast te stellen percentage de belangen der maatschappijen niet mag schaden.
4. Als minimum moet door de onderlinge maatschappijen 90%
van het bedrag aan geleden schade worden vergoed, terwijl als maximum de werkelijke waarde van het ingeschreven perceel ofgoed nooit
mag worden overschreden.
£. Het is gewenscht de verzekerde vaste en losse goederen van de
onderlinge maatschappijen, hetzij door aansluiting bij de O.B.H.,
hetzij door aansluiting bij een op te richten federatieve herverzekeringsmaatschappij, te doen herverzekeren.
6. Voor de goede controle vanwege de directie is het gewenscht,
dat bij de verzekering van losse goederen door de deelnemers inven434
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tarislijsten van de onderlinge maatschappij worden ingevuld. De
directie moet de bevoegdheid hebben deze te laten controleeren,
teneinde zich van de juistheid der opgaven te kunnen overtuigen.
7. Elke onderlinge maatschappij dient steeds uniformiteit in de
opnamen der perceelen te betrachten.
8. Het is gewenscht, dat bij de onderlinge maatschappijen naar
meer eenheid wordt gestreefd, zoowel ten opzichte van de opnamen
der objecten als van de uit te keeren schadevergoedingen.
9. Ingeval van z.g. sabotagebrand is het gewenscht, dat de eigenaar van het verbrande perceel wordt schadeloos gesteld.
1o. Indien bij sabotagebrand de eigenaar van het verbrande perceel
of goed niet voldoende door de speculatieve of onderlinge brandwaarborgmaatschappij wordt schadeloos gesteld, dan kunnen de leden
der werkgeversbonden en andere belanghebbenden, of door vrije inteekening op een daarvoor opgesteld verbandschrift of door middel
van een zelfstandige sabotagebrandvèrzekering, het resteerende vergoeden.
B I X ; 1852-1; 67.
R E E D S G E N O M E N E N N O G TE N E M E N M A A T R E G E L E N T O T V E R B E T E R I N G
VAN D E N T O E S T A N D D E R D I E N S T B A R E N .

H. ' $ I , p . 99-12*1); H. ' * 3 , p . 2J-28 2); _ ; - .
(A) Afgezien van verschillende instellingen, die de verbetering van
de positie van den minderen man in het algemeen ten doel hebben,
en dus indirect ook de dienstbaren, als tot dien stand behoorende,
betreffen, — is er totnogtoe voor de dienstbaren in het bijzonder
over het geheel weinig of niets verricht.
De middelen tot verbetering van den toestand der dienstbaren,
genoemd in het rapport der commissie ad hoc, (H. ' * i , p. 99-12*)
moeten allen als daartoe strekkende middelen beschouwd en gebezigd worden.
Met nadruk wordt gewezen op de wenschelijkheid tot het invoeren
en streng handhaven van de verplichting tot schoolgaan der kinderen
en wel bij voorkeur tot hoogeren leeftijd dan thans gebruikelijk is,
zij het ook met enkele uitzonderingsbepalingen ten aanzien van die
2
) Rapport der Commissie, door de A. V. van het G . N . O . van 18co benoemd
ter beantwoording van de vraag: „Hoedanig is de toestand der dienstbaren bij den bewoner van het platteland in dit Gewest, vooral wat betreft hunne verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling? Is het noodig of wenschelijk, dat in dezelve verbetering
worde aangebragt? En zoo ja, welke zijn de geschiktste middelen, om daartoe te geraken?", dat tegelijk met het vraagpunt aan de afdeelingen werd gezonden.
2
) De ingekomen rapporten werden als zoodanig niet in de Handelingen afgedrukt,
doch een samenvatting van hun inhoud werd in het Jaarverslag opgenomen.
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kinderen, wier ouders hun bijstand en hulp in den zomer niet kunnen
missen.
Voorts wordt de oprichting aanbevolen van vereenigingen ten behoeve der dienstboden, zich ten doel stellende de zedelijkheid en
godsdienstigheid onder de mannelijke en vrouwelijke dienstboden te
bevorderen, zooals er reeds te Groningen en te Nieuw-Beerta bestaan, alsmede de oprichting van spaarkassen, uitsluitend te hunnen
behoeve.
Ten aanzien van de laatste zou het van belang zijn, dat de broodheeren hunne dienstboden tot deelneming aan deze instellingen aan-'
spoorden. Zoo mogelijk zouden zij geen dienstboden moeten winnen, die niet kunnen aantoonen daaraan deel te nemen, en steeds
de voorkeur moeten schenken aan hen, die naar verhouding van hun
leeftijd kunnen bewijzen, daartoe voortdurend een gedeelte van hun
verdiensten te hebben afgezonderd.
Nog wordt aanbevolen, pogingen in het werk te stellen, om de wet
te doen intrekken, bekend onder den naam van belasting op de dienstboden, en tot het in het leven roepen van strengere bepalingen tegen
nachtgelagen.
Eindelijk en met nadruk wordt den broodheeren en broodvrouwen zelve er op gewezen, dat het hun dure plicht is, het loon in
billijke verhouding tot het werk te stellen, te zorgen voor een behoorlijke voeding en een minnelijke en belangstellende bejegening
hunner dienstboden.
Nu er een „Algemeene Vereeniging tegen het Pauperisme bij de
arbeidende klasse van den minder gegoeden stand" te Groningen is
opgericht, en daarvan ook het G.N.O. lid is geworden, verdient het
aanbeveling, daaraan de verdere behartiging dezer aangelegenheid
over te dragen, onder voorbehoud evenwel, dat het G.N.O. haar
daarom niet uit het oog mag verliezen, doch inzonderheid bij zijn
leden er op moet aandringen, om vereenigd zoowel als afzonderlijk
ijverig aldatgene te betrachten, wat hier isaangestipt en inhet rapport
terzake (H. '£i, p . 99-12^) breedvoerig is vermeld.
B I X ; iSsSS;

71.

MIDDELEN TER VOORZIENING IN DE GEVOLGEN VAN DE WINTERWERKLOOSHEID DER LANDARBEIDERS.

- ; H. ' s 6 , p . £7-164; - ; - .
(A) Het middel, door inhouding van een deel van het loon in den
zomer en uitkeering daarvan in den winter, de gevolgen van de winterwerkloosheid voor de landarbeiders te lenigen, wordt door de meerderheid der rapporten afgekeurd, daar aldus door de werkgevers een
ongewenschte voogdij over de arbeiders zou worden uitgeoefend.
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Beter acht men het, door verbetering van de ontwikkeling der
arbeiders hun besef te versterken van de noodzakelijkheid om in den
zomer te sparen, teneinde daaruit bij winterdag te kunnen putten.
Voorts dient gestreefd te worden naar verhoogingvande productiviteit vanden landbouw.
B I X ; 1875-6; 14.
WAAROP MOET WORDEN GELET BIJ WERKVERSCHAFFING, HET VERLEENEN VAN ONDERSTAND OF ANDER HULPBETOON?

- ; H. '58, p . 125-128; - ; - .
(A) Werkverschaffing moet, wil zij gunstig en, uit zedelijk oogpunt
beschouwd, verbeterend werken, in de eerste plaats wering van alle
bedelarij tengevolge hebben.
Om reeds aanstonds dat doel te kunnen bereiken, verdient het aanbeveling bij het oprichten van een inrichting voor werkverschaffing
de bekende inwonende bedelaars af te koopen en bedelaars uit den
vreemde met behulp van de politie te weren.
Behalve deze afkoopsuitkeering moet aan niemand zonder werk
onderstand worden verleend.
Het te verschaffen werk, vooral aan jongere en sterkere arbeiders,
moet weinig aanlokkelijk zijn, bijv. touwpluizen, keienkloppen, enz.
en niet te goed worden betaald, opdat men liever werk zoekt bij
particulieren dan bij de werkverschaffing.
Alleen bij volslagen gebrek aan werk bij particulieren moet de
werkverschaffing hare diensten verleenen, teneinde de behoeftigen
althans voor honger te vrijwaren.
Er moet overlegzijn tusschen dewerkverschaffing en de diaconieën;
deze laatste moeten geen personen bedeelen, die werken kunnen,
doch deze verwijzen naar de werkverschaffing, terwijl omgekeerd de
werkverschaffing personen, die niet kunnen werken, niet moet bedeelen doch verwijzen naar de diaconie.
Er moet worden toegezien op het behoorlijk schoolgaan en het
volgen van het godsdienstonderwijs door de kinderen van door de
werkverschaffing bevoordeelde ouders.
De inrichting voor werkverschaffing dient in stand te worden gehouden, behalve door de opbrengst der vervaardigde producten, door
bijdragen der ingezetenen.
B I X ; 1866-1; 50.
MAATREGELEN TOT BESTRIJDING DER WINTERWERKLOOSHEID.

H. '65/66, p . 166-167; H. '66/67, p . 65-97; - ; -•
(A) Algemeen wordt van eenbetere ontwikkeling der arbeiders op den
duur het meeste heil verwacht voor de vergrooting vanhun welvaart.
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Daarnaast worden beoefening van huisvlijt en gebruik van eenigen
grond genoemd als door de arbeiders zelf dadelijk toe te passen middelen tot verbetering van hun bestaan.
Uitbreiding der vlasteelt en bewerking van het vlas in eigen gebied worden aanbevolen als geschikte middelen tot vermindering der
winterwerkloosheid.
Het meer algemeen instellen van Commissies voor Werkverschaffing, zooals er reeds op verschillende plaatsen bestaan, wordt wenschelijk geacht.
B IX; 1872-2; 55.
MAATREGELEN TOT WERKVERSCHAFFING IN DEN WINTER EN TOT VERKRIJGING VAN EIGEN WONING MET GROND DOOR DE ARBEIDERS.

- ; H. '72/73, p . 78-98; - ; - .
(A) Algemeen wordt de vlasbewerking als het beste middel ter bestrijding van de winterwerkloosheid beschouwd.
Daarnaast wordt de beoefening van huisvlijt inverschillenden vorm
als wenschelijk en mogelijk genoemd.
Algemeen wordt het wenschelijk geacht, dat de arbeiders de beschikking hebben over een eigen woning met wat grond, hetzij in
eigendom hetzij in pacht.
Eenerzijds wordt daartoe aanbevolen de oprichting van plaatselijke
vereenigingen met het doel zulks te bevorderen, anderzijds wordt
gemeend, dat de spaarzin der arbeiders zoodanig dient te worden
ontwikkeld, dat zij zich zelf kunnen redden, zij het met dan wel te
verkrijgen financieele hulp van instellingen of particulieren.
B IX; 1882-2; 47.
MIDDELEN TER VERBETERING VAN DEN TOESTAND DER WERKENDE
KLASSEN TEN PLATTELANDE.

H. '81/82, p . 161-163; H. '82/83, p. 74-133; - ; H. '83/84,
p. I47-IS3- * *
Hb. i4-8-'84: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Eigen grondbezit der arbeiders ten plattelande wordt wenschelijk geacht en de bevordering daarvan krachtig aanbevolen.
De oprichting van zieken- en pensioenfondsen wordt aanbevolen,
alsmede de toepassing van coöperatie bij het inkoopen van levensmiddelen, turf, kleeren, enz.
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B I X ; 1906-3; 36.
MIDDELEN TOT VERMINDERING VAN DE NADEELIGE GEVOLGEN VAN
DEN KOPPELARBEID.

H. 'oc/06, p . 194-198; H. '06/07, P- 106-142 ; H. '07/08, p . 153157; H. '07/08, p. 183-191. *
A.V. 30-6-'o8:
1. De verbouw van sommige cultuurgewassen maakt den koppelarbeid noodig; uitbreiding hiervan tot werkzaamheden, die op andere
wijze kunnen worden verricht, is voor werkgever noch werknemer
gewenscht.
2. Voor een goede regeling van den koppelarbeid, teneinde de
nadeelige gevolgen zooveel mogelijk op te heffen, is een commissie,
bestaande uit een gelijk aantal leden-werkgevers en -werknemers,
aangevuld met een door deze leden te benoemen onpartijdig persoon
en den koppelbaas, de laatste met een adviseerende stem, gewenscht.
Deze commissie zou bindende bepalingen moeten vaststellen, in
den geest als in de rapporten is aangegeven, omtrent de rechten en
verplichtingen van beide partijen en die van den koppelbaas.
Ook zou deze commissie kunnen optreden bij een eventueel te
ontwerpen collectief arbeidscontract.
3. De huisvesting van vreemde koppels eischt dringend verbetering. Het is wenschelijk, dat door het Hoofdbestuur een grondig
onderzoek worde ingesteld naar de meest doelmatige wijze, waarop
die verbetering is aan te brengen.
B X ; 1 8 ^ - 3 ; sj.
MIDDELEN TOT VERBETERING VAN DE VAKKENNIS DER AMBACHTSLIEDEN.

H. '55, p . 20-21 ; H. 'c6, p. £7-164; - ; - .
(A) Ter verbetering van de vakkennis der ambachtslieden is een
betere opleiding noodig en gewenscht.
Deze kan het best worden verkregen door de oprichting en instandhouding, met steun van overheidswege, van ambachtsscholen.
Daarnaast verdient het houden van tentoonstellingen van werktuigen en gereedschappen aanbeveling.
B X; 1861-1 ; 86.
OORZAKEN DER GERINGE ONTWIKKELING VAN DE
NIJVERHEID EN MIDDELEN TOT VERBETERING.

HANDWERKS-

- ; H. '62, p . 40-196; - ; - .
(A) Als voornaamste oorzaak van de geringe ontwikkeling der handwerksnijverheid, vooral ten plattelande, wordt algemeen de onvoldoende opleiding der handwerkslieden aangewezen.
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Ter verbetering daarvan wordt noodig geacht:
i . een beter gebruik maken door de toekomstige handwerkslieden
van het lager onderwijs ;
2. het te hunnen behoeve in het leven roepen van inrichtingen
voor vakonderwijs, aansluitend op de lagere school.
B X; 1864-3; 62.
MIDDELEN TOT VERBETERING VAN HET VERVAARDIGEN VAN LANDBOUWWERKTUIGEN.

H. '64/6^, p . 183-184-; H. '64/66, p. 119-146; - ; - .
(A) Als oorzaken, waardoor het vervaardigen van landbouwwerktuigen in Nederland te wenschen overlaat, worden genoemd :
1. de onvoldoende vakbekwaamheid der ambachtslieden;
2. de moeilijkheid der concurrentie met groote buitenlandsche
fabrieken.
Als middel tot verbetering wordt aangegeven eenbetere opleiding
der handwerkslieden, waartoe de oprichting van vakscholen aanbeveling verdient.
Ook het houden van tentoonstellingen wordt aanbevolen.
B X; 1887-2; 36.
MIDDELEN TOT BEVORDERING DER AMBACHTSNIJVERHEID IN DEZE
PROVINCIE.
H. '86/87, P- I $ 3 - I * 8 ; H. '87/88, p . 47-77; - ; - i).

(A) Als voornaamste middel tot bevordering der ambachtsnijverheid
in deze provincie wordt algemeen genoemd verbetering van de opleiding der ambachtslieden.
Daartoe wordt voor de toekomstige ambachtslieden noodig geacht:
1. het geregeld volgen van het lager onderwijs, waartoe invoering
van leerplicht dienstig is ;
2. het volgen van herhalingsonderwijs en van cursussen;
3. het genieten van vakonderwijs op een ambachtsschool, zooals
er te Groningen een bestaat en er op enkele andere plaatsen dienen
te worden opgericht.
Daarnaast wordt ook het elders in de leer gaan bij een bekwamen
baas aanbevolen.

1
) Er is wel een résumé-commissie benoemd, doch bij het ter perse gaan der
Hdln. '88/89, waarin het résumé had moeten worden opgenomen, was zij nog niet
met haar arbeid gereed, terwijl er later niet meer van werd vernomen.
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C I i ; 1 8 8 6 - 2 ; 36.
WENSCHELIJKHEID VAN DE INVOERING EENER PROGRESSIEVE GRONDBELASTING ALS MIDDEL TOT BEVORDERING VAN EIGEN GRONDGEBRUIK.

H . ' 8^/86, p . 141-146 en p . 166-172; H. '86/87, P- £6-88; - ;
H. '87/88, p . 1 0 7 - 1 1 3 . * *
Hb. 7 - 2 - ' 8 9 :
Grootgrondbezit in handen van kapitalisten bedreigt het bestaan
van een onafhankelijken eigenerfden boerenstand en is nadeelig voor
een gezonden maatschappelijken en economischen toestand.
Ter voorkoming van deze nadeelen wordt aanbevolen de invoering
eener wet, waarbij het grondbezit boven een vast te stellen maximum van huurwaarde wordt verboden of de invoering eener progressieve grondbelasting, voldoende aan navolgende voorwaarden:
1. dat de invoering langzaam, geleidelijk en trapsgewijze zij voor
de reeds bestaande bezittingen, hetzij die voorkomen als volledig
eigendom, het recht van beklemming of dat van erfpacht;
2. dat de progressie niet te vroeg beginne, bijv. niet eerder
dan bij een belastbare huurwaarde der ongebouwde eigendommen
van ongeveer f 3 . 0 0 0 , — (nieuwe schatting) voor de bezittingen,
verhuurd voor korteren termijn dan 50 jaren, en van ongeveer
f6.000,— voor die, welke door den eigenaar zelf geëxploiteerd
worden, van welke bedragen af de progressie echter dadelijk vrij
sterk zou kunnen beginnen;
3. dat geene progressie worde ingevoerd voor de gronden, die bij
aantallen havanniet hoogere gezamenlijke huurwaarde danonder 2zijn
bedoeld, in goed geregelde erfpacht mochten worden verhuurd. x)
C I 1 ; 1891-2 ; 40.
MIDDELEN TOT BEHOUD VAN DEN EIGENERFDEN BOERENSTAND.

H. ' 9 0 / 9 1 , p . 147-160; H. '91/92, p. 104-180; - ;
p . 184-187.

H. '92/93,

Hb. 2£-7-'93 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Vrij algemeen werd het groote gevaar voor het behoud van den
eigenerfden boerenstand gelegen geacht in den overheerschenden
invloed van het kapitaal op het grondbezit, dat of door de groote
kapitalisten wordt overmeesterd, óf in den vorm van crediet er door
wordt gedrukt.
De meerderheid der rapporten wenscht de belegging van kapitaal
in grond te bestrijden door fiscale maatregelen, als hoedanig worden
genoemd: progressieve grondbelasting, progressieve belasting op
') Overeenkomstig het door het Hb., op grond van het résumé vastgestelde, aan
het N.L.C, gezonden adres.
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ontvangen pachtsommen en wijziging van de Gemeentewet, zóó, dat
uitwonende grondeigenaren in de gemeentelijke inkomstenbelasting
zouden kunnen worden aangeslagen.
Daarnaast werden verschillende andere maatregelen aangegeven.
Door de verdeeldheid der inzichten werd het evenwel niet mogelijk geacht op grond van de rapporten der Regeering het nemen van
bepaalde wettelijke maatregelen in overweging te geven.
C 1 i ; 1896-2 ; 32.
WENSCHELIJKHEID VAN DE DOOR PROF. MR J . P. MOLTZER IN ZIJN
WERK „LANDBOUW EN KAPITAALBELEGGING" AANBEVOLEN PRINCIPIEELE HERVORMING IN DEN PRIVAATRECHTELIJKEN GRONDSLAG VAN
ONS LANDBOUWBEDRIJF.

H. '95/96, p. 197-200; H. '96/97, p . $9-110; H. '97/98, p . 137138; H. '97/98, p . 1^8-164.
A.V. 28-6-' 9 8:
1. Al de rapporten gaan mede met Prof. Moltzer, wat betreft diens
critiek op het bestaande. 1 )
2. De overgroote meerderheid der rapporten ziet onoverkomelijke bezwaren in het beneficium competentiae. 2)
3. In hoofdzaak wegens deze bezwaren moet het systeem-Moltzer,
zooals dat in zijn boek is ontwikkeld, als onbruikbaar worden beschouwd.
*) In het résumé als volgt geformuleerd :
1. de tijdpachter heeft een onvast gebruiksrecht op den grond. Is de huurtijd verstreken, dan heeft hij vooraf geen zekerheid weder te kunnen inhuren. Het natuurlijk gevolg is, de uitzonderingen niet te na gesproken, verwaarloozing en uitputting
van den grond;
2. toch is hij wel verplicht, gedurende den pachttijd jaarlijks een vastehuursom te
betalen, onverschillig wat de boerderij hem heeft opgebracht;
3. en wat den eigenerfden boer betreft met schulden op zijn land, ook deze is verplicht een vast bedrag aan rente te betalen, onafhankelijk van de resultaten van zijn
bedrijf.
De gevolgen van de toestanden, bedoeld sub 2 en 3, zijn in teruggaande tijden niet
alleen voor den pachter en den met schulden belasten eigenerfden boer noodlottig,
maar voor het geheele platteland, ja, voor den staat hoogst nadeelig, zo niet gevaarlijk.
En zelfs bij stationnaire prijzen der producten bieden de tijdpachters bij verhuring
doorgaans zóó tegen elkaar op, dat de pacht stijgt boven de draagkracht van den boer.
2
) Onder beneficium competentiae wordt verstaan, het bij wege van dwingend
wetsvoorschrift, aan den cijnsplichtigen grondeigenaar, den erfpachter, den huurder
en den beklemden meier, voor de vaste jaarlijksche uitkeeringen, welke zij als zoodanig verschuldigd zijn, verzekerde recht, waardoor hunne aansprakelijkheid, zoo
dikwijls zij tevens landbouwers mochten wezen, zou worden beperkt tot hetgeen
de zorgvuldige bewerking van den bodem hun in eenig jaar heeft opgeleverd, na aftrek van grond- en polderlasten en der door hen, voor zaad en mest, gemaakte kosten.
(Moltzer, Landbouw en Kapitaalbelegging, p. 3).
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4. Door het aanbrengen vanwijzigingen, indenzinalsdoor sommige
rapporten aangegeven, zoumisschien verbetering zijn te verkrijgen.
£. Om over de waarde dezer wijzigingen te kunnen oordeelen,
zou een afzonderlijk onderzoek dienen te worden ingesteld, waarbij
wellicht de prae-adviezen van de Heeren K. C. de Boer, Hartog en
d'Aulnis de Bourouill over het pachtcontract, (in 1896) uitgebracht
aan de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, belangrijke aanwijzingen zouden kunnen geven.
C I 1; I93S" 1 ; 59WENSCHELIJKHEID VAN WETTELIJKE MAATREGELEN TOT HET TEGENGAAN VAN DEN AANKOOP VAN BOERDERIJEN DOOR NIET-LANDBOUWERS.

H. '3^/36, P- 6^-66; H. '35/36, p . 66-162; GLb. 4 - 7 - ' 3 6 ; H. ' 3 ^ /
36, p . 2ro-2£4\ * *
Hb. 22-6-'36:
1. De eigengeërfde boerenstand is voor het geheele platteland in
sociaal-economisch en cultureel opzicht van groote beteekenis, terwijl een welvarend platteland een welvarend stadsleven in de hand
werkt en een gunstigen invloed heeft op het geheele nationale leven.
2. Hoewel gebruik van eigen grond de meest gewenschte exploitatievorm is, moet toch het pachtsysteem, ontdaan van de excessen,
als een noodzakelijke schakel worden beschouwd. Het kan in elk
geval voorshands niet worden gemist. Het instituut van zetboer is
minder gewenscht. Een groot percentage pachters of zetboeren is
geen plattelandsbelang.
3. Door den grondaankoop voor geldbelegging, wat niet slechts
een crisis- maar tevens normaal verschijnsel is, wordt het gevaar niet
denkbeeldig, dat de eigengeërfde boerenstand en het platteland steeds
meer in het gedrang komen.
Dit gevaar wordt nog scherper geaccentueerd door het aan den
gewraakten aankoop nauw verbonden verschijnsel van het elders
wonen der eigenaren.
4. Wettelijke maatregelen, die aankoop van landerijen voor geldbelegging eenigszins bemoeilijken en langzaam, al is het in nog zoo'n
gematigd tempo, voeren naar meer eigengeërfd grondgebruik, zijn
gewenscht.
£. Deze maatregelen mogen in geengevaleen overmatigaanbod tot
gevolg hebben, waardoor zoowel voor de pachters als voor de eigengeërfden bestaans- en credietmoeilijkheden zouden kunnen ontstaan.
6. Het Dagelijksch Bestuur der G.M.L. benoeme een studiecommissie, die onderzoekt of er maatregelen gevonden kunnen worden,
die onder genoemd voorbehoud tot het uiteindelijk gestelde doel
zullen leiden.
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C I 2 ; 1877-1 ; 60.
HEEFT HET BEKLEMRECHT ZIJN REDEN VAN BESTAAN NIET VERLOREN?

H. '76/77, P- 211-217; H. '77/78, p . 6 9 - 1 2 4 ; - ; - .
(A) Alle rapporten op één na spraken als hun oordeel uit, dat het
beklemrecht zijn reden van bestaan nog geenszins had verloren,
doch dat wel de regeling daarvan voor verbetering vatbaar was.
C l 2; 1878-4;

SS.

WENSCHELIJKHEID EENER WETTELIJKE REGELING VAN HET BEKLEMRECHT EN INRICHTING DAARVAN.

- ; H. '78/79, p. 100-128; H. '79/80, p . 4-$ *); - . * *
(A) Vrijwel algemeen werd de wenschelijkheid eener wettelijke
regeling van het beklemrecht uitgesproken, doch over den meest
gewenschten inhoud daarvan liepen de meeningen uiteen.
De wettelijke afkoopbaarstelling van alle eigendommen van onder
beklemming gebruikte landerijen werd echter algemeen wenschelijk
geoordeeld, zonder dat werd aangegeven op welke wijze dit geregeld
zou moeten worden.
C I 2; 1907-3; SSBEANTWOORDT HET BEKLEMRECHT IN HET ALGEMEEN NOG AAN DE
EISCHEN EN BEHOEFTEN VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD?

H. '06/07, P- I £ 9 - I 6 2 en 171; H. '07/08, p . 89-140; H. '09/10,
p. 82 ; H. '08/09, P- I 49~ I 94 e n H. '09/10, p . 100-102. * *
Bg. A.V.

I-2-'IO:

1. Het beklemrecht in zijne tegenwoordige gedaante, beantwoordt
bij de verschillende vormen van beklemming, in vele gevallen niet
meer aan de eischen en behoeften van den tegenwoordigen tijd.
2. Van de verschillende beklemmingen voldoen de vaste, altoosdurende en in alle liniën verervende nog wel het beste daaraan, omdat
zij het minste tot bezwaren aanleiding geven, de andere beklemmingen
daarentegen vertoonen dikwijls ernstiger gebreken met het oog op
de algemeen maatschappelijke belangen.
3. De grieven kunnen echter niet van dien aard genoemd worden,
dat tot afschaffing van het beklemrecht en tot verbod van vestiging
van beklemmingen mag worden geconcludeerd.
4. Het beklemrecht dient inhet belangvandenlandbouw envanden
landbouwer in stand te blijven, doch met de noodige verbeteringen.
*) Overzicht in het Jaarverslag van de behandeling door het Hoofdbestuur van het
door den secretaris samengestelde résumé der rapporten ; het résumé werd niet gepubliceerd.
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ç. Die verbeteringen moeten vervat zijn in wetsvoorschriften,
verschillend voor de toekomstig te vestigen en voor de oude beklemmingen.
6. Waar ten opzichte van de oude beklemmingen aan de te treffen
regeling terugwerkende kracht wordt verleend, aanvaarde men zoo
ruim mogelijk het beginsel van schadevergoeding ten behoeve des
eigenaars.
7. Uitgebreider regeling van het beklemrecht in onze wet is in
elk geval een eisch des tijds. *)
8. Bij zoodanige regeling zal men voornamelijk moeten beoogen:
a. zooveel mogelijk de kracht van gewoonterecht en van oude
landrechten te doen vervallen;
b. de grondslagen voor het recht van beklemming in de wet
neer te leggen en niet alles meer over te laten aan de regeling
van partijen ;
c. bij de alsdan te geven voorschriften van regelend recht splitsbaarheid en facultatieve aankoopbaarheid in te voeren, een en
ander op nader vast te stellen grondslagen, de geschenken bepaaldelijk voor te schrijven, de gevolgen van wanbetaling nader te
regelen en voorts alle zoodanige voorzieningen te treffen, die het
recht meer dan tot nu toe algemeen dienstbaar maken;
d. naast de daardoor te verkrijgen meerdere rechtszekerheid,
voorzieningen te treffen, waardoor ook de oude beklemmingen
van dezelfde verbeteringen kunnen genieten.
9. Voor de gevallen, waarin verhooging van beklemhuur of betaling eener vergoeding aan den eigenaar plaats heeft, behooren de
grondslagen daartoe zooveel mogelijk in de wet te zijn vastgelegd.
10. Voor de gevallen, waarin een vaste basis voor vergoeding niet
kan gelden, verdient het aanbeveling — voor het geval partijen niet
in der minne tot overeenstemming kunnen komen —, de bepaling
er van op te dragen aan den Rechter, na gehoord te hebben een
speciaal daarvoor in te stellen commissie.
11. Deze commissie zou ook het lichaam kunnen zijn, dat — ingeval
tusschen eigenaar en meier geene eenstemmigheid wordt verkregen
bij geschillen terzake vanverbetering, splitsing of afkoop — door den
Rechter moest worden gehoord alvorens in die gevallen uitspraak
werd gedaan.
1 2. Het verdient aanbeveling een index te laten samenstellen op
de desbetreffende stukken in de Rijksarchiefdepôts der betreffende
provinciën, welke index, gemeentesgewijs naar ligging, grootte en
•) De gewenschte wettelijke regeling was nader uitgewerkt in een aan het résumé
toegevoegde proeve van „Ontwerp eener Wettelijke regeling van het recht van beklemming".
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C I 2 - C III I
benaming der p e r c e e l e n , bedrag d e r h u r e n en m e t verwijzing naar
de acten ingericht, een alleszins doelmatige handleiding bij nazoekingen kan zijn en in een algemeen gevoelde behoefte zal voorzien.
C I 3 ; 1917-4; i8BEVORDERING DER RUILVERKAVELING.

H. '16/17, p . 127-129; H. '17/18, p . 131-146; - ; H. '18/19, p .
150-152.
H b . 3 " 6 - ' i 9 : behandeling van h e t r é s u m é u i t g e s t e l d ; later niet e r o p
teruggekomen.
(A) H e t is wenschelijk, e r bij de Regeering o p aan t e dringen, dat
spoedig e e n O n t w e r p van W e t o p d e Ruilverkaveling w o r d e ingediend.
C l 4 ; 1883-1; 43.
WENSCHELIJKHEID VAN AFSCHAFFING DER BOD- EN VERHOOGGELDEN
BIJ PUBLIEKE VEILINGEN VAN VASTE GOEDEREN.

H . ' 8 2 / 8 3 , p. 191-194; H . ' 8 3 / 9 4 , p. 47-64; - ; H. '84/8$, p . l o j 109.

H b . 2 7 - 8 - ' 8 j : r é s u m é goedgekeurd.
(A) Afschaffing d e r b o d - en verhooggelden bij publieke veilingen
van vaste g o e d e r e n is wenschelijk.
Daartoe is een wettelijke regeling aanbevelenswaardig, d o c h v o o r alsnog kan getracht w o r d e n invloed uit t e oefenen o p d e p u b l i e k e
opinie, teneinde t o t geleidelijke afschaffing te k o m e n .
C II; 1 8 7 4 - 4 ; *£•
WENSCHELIJKHEID VAN DE INSTELLING VAN KAMERS VAN LANDBOUW.

- ; H. '74/7^, p . 147-156; - ;

-.

(A) D e instelling van Kamers van L a n d b o u w w o r d t wenschelijk
geacht.
C III 1; 1895-3 ; 6 4 .
MEEST GEWENSCHTE WIJZE VAN VERTEGENWOORDIGING VAN DEN
LANDBOUW IN DE REGEERING VAN ONS LAND.

H . '94-195, P- 1 6 0 - 1 6 7 ; H . 9 5 / 9 6 , p . 1 2 9 / 1 6 9 ; H . ' 9 6 / 9 7 , P- H 7 ;
H . ' 9 6 / 9 7 , p . 176-182. * *
A.V. 2 9 - 6 - ' 9 7 :
H e t is wenschelijk, dat een n i e u w en zelfstandig ministerieel depart e m e n t w o r d t ingesteld, waaraan d e zorg voor d e landbouwbelangen
geheel kan w o r d e n opgedragen.
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c m i - c m3
Dit departement zal den naam moeten dragen van Ministerie van
Landbouw en Nijverheid.
De zorg voor de handelsbelangen zal daaraan in geen geval mogen
worden opgedragen, omdat de belangen van landbouw en handel te
dikwerf met elkander in strijd komen, om de behartiging van beider
belangen aan het hoofd van één departement te mogen overlaten.
CHI 2; 1893-3; 35WENSCHELIJKHEID VAN DE INSTELLING EENER RIJKSHYPOTHEEKBANK
VOOR DEN LANDBOUW.

H. '92/93, p . 220-221; H. '93/94, p . 84-102; H. '94/9^, p . i £ 3 ;
H. '94-/95, P- 184-194.
A.V. 2S-6-'9S:
1. In beginsel bestaat er geen bezwaar tegen de oprichting van een
Rijks-hypotheekbank voor den landbouw.
2. De voordeden daarvan voor de provincie Groningen zullen
echter zoo gering zijn, dat het niet wenschelijk is, dat door het
Genootschap op de instelling daarvan wordt aangedrongen.
C III 3 ; 1877-2; 60.
ONDERZOEK VAN ZAAIZADEN EN KUNSTMEST DOOR HET PROEFSTATION
TE WAGENINGEN.
H . ' 7 6 / 7 7 , P- 2 1 7 - 2 2 0 ; H . ' 7 7 / 7 8 , p . 1 2 ^ - 1 4 6 ; - ;

-.

(A) Het geeft den landbouwer niet voldoende waarborgen, als het
onderzoek van zaaizaden en kunstmest door het Proefstation te
Wageningen alleen geschiedt vanwege den handel.
Het is daarom noodig, dat ook de landbouwers zelf monsters opzenden van de ontvangen waar.
Het verdient aanbeveling dit langs organisatorischen weg te doen.
C III 3 ; 1878-1; 64.
WENSCHELIJKHEID VAN EEN PROEFSTATION VOOR DEN LANDBOUW IN
DE PROVINCIE GRONINGEN.

H. '77/78, p . 243-2^0; H . ' 7 8 / 7 9 , p . 30-63; H . ' 7 9 / 8 0 , p . 2-4 1 ) ; - . *
(A) Het is wenschelijk, pogingen te doen om tot de oprichting van
een proefstation voor den landbouw in de provincie Groningen te
geraken.
*) Overzicht in het Jaarverslag van de behandeling door het Hoofdbestuur van
het door den heer D. R. Mansholt samengestelde résumé der rapporten; het résumé
werd opgenomen in de Landbouw-Kroniek der Nieuwe Groninger Courant van
27 O c t . 1879.
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c m 4 ; 1882-1543.
OORZAKEN VAN HET WEINIGE GEBRUIK DOOR DE LANDBOUWERS UIT
DE NOORDELIJKE PROVINClëN GEMAAKT VAN DE RIJKSLANDBOUWSCHOOL TE WAGENINGEN.

H. '81/82, p . 158-160; H. '82/83, p . 39-73; - ; H. '83/84, p .
I38-I47.
Hb. 3i"7-'84: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Vrij algemeen wordt in de kosten, verbonden aan het bezoeken
der Rijkslandbouwschool te Wageningen, een belangrijke, zoo niet
de voornaamste, oorzaak gezien voor het betrekkelijk weinige gebruik, dat door landbouwerszoons uit de Noordelijke provinciën des
lands van deze onderwijsinrichting wordt gemaakt.
Daarnaast wordt ook de minder doelmatig geachte inrichting van
het onderwijs als oorzaak genoemd.
Tegen Afdeeling A (hebbende een driejarigen cursus, aansluitende
op de lagere school) heeft men het bezwaar, dat de leerlingen nog te
jong, te weinig onderlegd en te weinig practisch ontwikkeld zijn,
om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen, terwijl tegen het
onderwijs zelf het bezwaar gevoeld wordt, dat aan de algemeene
vakken te veel en aan de landbouwvakken te weinig aandacht geschonken wordt.
Afdeeling B (hebbende een drie-jarigen cursus, aansluitende op de
H.B.S. met driejarigen cursus) wordt eenerzijds voor toekomstige
landbouwers minder geschikt geacht, daar zij na het afloopen der
school te laat in de practijk komen om deze nog behoorlijk te leeren,
doch anderzijds aanbevolen, mits een practijktijd aan het bezoeken
der school voorafgaat.
C III 4 ; 1939-2; S4~
VOLDOET HET LANDBOUWONDERWIJS AAN DE EISCHEN, DIE DE TEGENWOORDIGE TIJD STELT?

H. '39/40. P- 168-169; H. '39/40, p . 169-257; GLb. 22-6-'4o;
H. '39/4°> P- 264-273. !)
Hb. io-6-'4o:
1. De resultaten van het elementaire onderwijs, waarop het landbouwonderwijs moet voortbouwen, bevredigen niet.
2. Het landbouwonderwijs zelf bevredigt.
3. Klachten en opmerkingen hierover betreffen slechts onderdeden.
4. Het onderwijs isvoldoende op de practijk gericht.
x
) Het résumé is ook afgedrukt in: „Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs", Mededeeling no 19 van den Landbouwvoorlichtingsdienst, 1941.
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C III 4 - e III s
£. Hetverdientaanbevelingde toelatingseischen voordeLandbouwwinterschool eenigermate te verzwaren, bijv. tot ongeveer het peil
van het eindexamen U.L.O. A.
6. In het algemeen kan men niet zeggen, dat de plattelandsjeugd
wordt ten achter gesteld in haar ontwikkelingsmogelijkheden.
7. Meer algemeen vormend onderwijs is wel gewenscht, doch op
de meeste landbouwonderwijsinrichtingen kan men hier bezwaarlijk
meer tijd voor vinden. Betere schoolontwikkeling vóór het bezoek
aan de Landbouwwinterschool, eenige selectie bij de toelating tot
de Lagere Landbouwschool en een vóórklas bij de Landbouwcursus
waren aan te bevelen, evenals bestudeering van de mogelijkheid, op
vervolgcursussen na de winterschool de algemeene vorming verder
aan te vullen.
8. Economische onderwerpen zijn niet op hun plaats op Landbouwcursus en Lagere Landbouwschool en in beperkte mate op de
Landbouwwinterschool; op de Middelbare Landbouwschool geeft
men deze reeds voldoende.
9. Plaatselijke cursussen doen goed werk en verdienen aanbeveling.
10. Lichamelijke ontwikkeling is noodzakelijk, doch kan bezwaarlijk op deze vakscholen goed worden gegeven.
11. De landbouwcursussen kunnen met eenjaarworden uitgebreid,
de andere instellingen niet; dit is ook overbodig, tenzij men het
vervolgjaar facultatief laat zijn en buiten het feitelijke cursus- en
schoolverband.
12. Het blijkt niet, dat de theoretische opleiding te lang is ten
koste van het werken in het bedrijf.
C III «r(1); iBs3-i; 83.
WENSCHELIJKHEID

V A N HET A A N M O E D I G E N EN O N D E R S T E U N E N D E R

PAARDENFOKKERIJ D O O R HET UITLOVEN V A N PREMIEN V A N W E G E HET
PROVINCIAAL B E S T U U R .

- J H. ' j 4 , p . 1 9 1 ) ; - ; - .
(A) Algemeen is men van gevoelen, dat de paardenfokkerij, om uit
het verval, waarin zij thans isgezonken, te kunnen worden opgeheven,
krachtige ondersteuning behoeft; dat enkele premiën, als tot dusver
verstrekt, niet voldoende zijn, maar behooren te worden verhoogd
en vermeerderd en door doelmatige reglementaire bepalingen moeten
worden geregeld, om met vertrouwen te kunnen verwachten, dat
na ommekomst van 7 à 8 jaren zoodanige constante rassen aanwezig
x
) Samenvatting van den inhoud der rapporten in het Jaarverslag. De rapporten
zijn in afschrift aanwezig in het Provinciaal Archief van Groningen onder de stukken,
betrekking hebbende op de vergaderingen der Staten van 18J4.
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cuis
zullen zijn, als bij het reglement zullen zijn aangenomen. De kosten
om daartoe te geraken, moeten gevonden worden uit een belasting
op de paarden en dus door de paardenhouders te voldoen, te wier
voordeele in de eerste plaats de geheele maatregel strekken zal.
C III 5 (2); 1907-1; 59WENSCHELIJKHEID EENER VERPLICHTE STIERENKEURING.

H . ' 0 6 / 0 7 , p . 164-169;H. '07/08, p . 32-56; H . ' 0 8 / 0 9 , p . 122-127;
H. '08/09, p . 139-143A.V. 28-6-'o9:
De invoering eener verplichte stierenkeuring isniet wenschelijk. x)
CHI 5 (3); 1876-3; 60.
TOEREIKENDHEID DER MAATREGELEN, DOOR DE REGEERING GENOMEN
TOT BETEUGELING VAN DE LONGZIEKTE.

H. '75/76, p . 168-169; H. '76/77, p. 102-121; - ; - .
(A) Eenstemmig worden de maatregelen, door de Regeering tot
beteugeling der longziekte onder het rundvee genomen, onvoldoende
geacht.
Algemeen is men van gevoelen, dat krachtiger moet worden opgetreden met name door het afmaken niet slechts van het door longziekte aangetaste, maar ook van al het daarvan verdachte vee.
Voorts acht men veelvuldiger en strengere controle door deskundigen noodig.
c m s (3); 1892-3546.
IS BIJ DE WET OP DE VEEARTSENIJKUNDIGE POLITIE EN BIJ DE WETTELIJKE BEPALINGEN OMTRENT VERBORGEN GEBREKEN BIJ HET VEE VOLDOENDE GELET OP DE BELANGEN VAN DEN LANDBOUW?

H. '91/92, p- 225-230; H. '92/93» p- 93-137; - ; H. '93/94»
p. I30-I3SHb. i-5-'94:
1. Uit de rapporten blijkt niet, dat de belangen van den landbouw
door de bestaande wet op de veeartsenijkundige politie niet behoorlijk zijn behartigd.
2. Deze wet is echter onvolledig en er kleven gebreken aan, welke
een herziening gewenscht maken.
*) Deze conclusie is tegengesteld aan het gevoelen, uitgedrukt in de rapporten,
waarvan er 12 van de 13 zich vóór de invoering eener verplichte stierenkeuring uitspraken.
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C III s-c IV
3. Er behooren van Rijkswege maatregelen te worden genomen
voor de keuring van vleesch, zoowel versch als bereid, en vooral
van het ingevoerde gezouten vleesch, spek, enz.
4. Bij afkeuring voor de consumptie, wegens verborgen ziekten
en gebreken, moet schadevergoeding worden gegeven, wanneer
een zoodanige ziekte niet bij het leven is waar te nemen.
5. De grenzen moeten niet lichtvaardig worden gesloten, noch
moet anderszins aanleiding worden gegeven, waardoor naburige
staten zouden vermeenen onzen uitvoer te moeten belemmeren.
6. Wat den handel in levende have betreft, bestaat er behoefte
aan wettelijke regeling in overeenstemming met andere landen, waardoor de plaatselijke gebruiken komen te vervallen.
C III 6; 1910-3; S5WENSCHELIJKHEID VAN BETERE BESCHERMING VAN VOGELS EN ANDERE
DIERSOORTEN, NUTTIG VOOR LAND-, TUIN- EN BOSCHBOUW.
H. '09/10, p. 87-89; H. '10/11, p. 96-132; H. '11/12, p. 162;
H. '11/12, p . 191-194.

A.V. 2£-6-'i2:
Het is wenschelijk, dat vogels en andere diersoorten, nuttig voor
land-, tuin- en boschbouw, betere bescherming genieten dan tot nu
toe het geval is.
Het door de Regeering ingediende en door de Tweede Kamer reeds
aangenomen wetsontwerp tot bescherming van in het wild levende
vogels kan tot dit doel leiden.
Ook verdient het verschaffen van nestgelegenheid aan nuttige
vogels aanbeveling, evenals het bevorderen van kennis van en het
aankweeken van liefde voor de vogels en andere diersoorten, nuttig
voor land-, tuin- en boschbouw.
C I V ; 1879-3; 27.
MAAKT DE INVOERING DER NIEUWE TARIEFWETGEVING IN DUITSCHLAND HET HEFFEN VAN BESCHERMENDE RECHTEN IN NEDERLAND
WENSCHELIJK?

- ; H. '79/80, p . 79-91; - ; - .
(A) Eenstemmig werd het heffen van beschermende rechten in
Nederland niet wenschelijk geacht.
C I V ; 1885-1; 65.
WENSCHELIJKHEID VAN INVOERING VAN BESCHERMENDE RECHTEN.

H. '84/85, p . 155-156; H. '85/86, p . 37-87; - ; H. '85/86,
p. 122-144.
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C IV-C V 2
Hb.
2j-s-'86:
H e t is niet wenschelijk bij de Regeering aan t e dringen op de invoering van „beschermende r e c h t e n " in N e d e r l a n d .

C V i ; 1 8 7 3 - 2 ; 12.
WENSCHELIJKHEID VAN DE INVOERING EENER BELASTING OP HET
INKOMEN.

H . ' 7 2 / 7 3 , p- 1 9 2 - 1 9 3 ; H . ' 7 3 / 7 4 , p- 6 1 - 7 3 ; - ; - •
(A) D e invoering van een rijksbelasting o p h e t i n k o m e n w o r d t , o o k
m e t h e t o o g o p de belangen van d e n l a n d b o u w , wenschelijk geacht.
Bij invoering van zoodanige belasting zouden de thans van den landb o u w en h e t grondbezit geheven w o r d e n d e belastingen e c h t e r dienen
t e w o r d e n afgeschaft.
Naast een rijksbelasting o p h e t i n k o m e n w o r d t een provinciale
niet aanbevelenswaardig geacht.

C V 2; 1876-4; 30.
DOELTREFFENDHEID VAN DE WET OP DE REGISTRATIE.

H. '7^/76, p . 169-170; H. '76/77, p . 122-148; - ;
p . 123-1311).

H. '81/82,

Zie o n d e r : C V 2; 1 8 7 9 - 1 .

C V 2; 1877-3; ro.
REGISTRATIE- EN HYPOTHEEKRECHTEN.

H. '76/77, p . 201-2072); H. '77/78, p . 147-178; - ; H. '81/82,
p . 123-131 1 ) .
Z i e o n d e r : C V 2; 1 8 7 9 - 1 .

C V 2 ; 1 8 7 9 - 1 ; 25.
OVERGANGS- EN HYPOTHEEKRECHTEN.

H . ' 7 8 / 7 9 , p . 168-171 ; H . ' 7 9 / 8 0 , p . 4 1 - 4 6 ; - ; H . ' 8 1 / 8 2 , p . 123131.1) * *
') Verzamelrésumé van: 1876-4; 1877-3 e n 1879-1.
2
) Rapport eener door het Hoofdbestuur ingestelde commissie, nopens het verzoek van de vereeniging „Belastingstelsel", gevestigd in de gemeente Leens, om van
adhaesie te doen blijken aan een door haar tot Z.M. den Koning gericht adres over
registratierecht op den overgang van vaste goederen en het hypotheekrecht, dat tot
het stellen van het vraagpunt aanleiding gaf.
Het adres van Belastingstelsel in: H. '76/77, p. 197-200.
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C V 2-C V 4
Hb.

2S-s-'82:

Het is wenschelijk:
i . dat de evenredige rechten van registratie, voornamelijk die op
den overgang van vaste goederen, worden afgeschaft en vervangen
door een vast recht, tot zoodanig bedrag te heffen, dat uit de opbrengst
de kosten, uit de instelling der registratie voortvloeiende, worden
gedekt;
2. dat het mindere bedrag aan inkomsten, uit dien maatregel voor
de schatkist voortvloeiende, des gevorderd gevonden wordt, door het
heffen van eene belasting op het vermogen en het inkomen, of van
zoodanige andere belasting, waarbij met de draagkracht der ingezetenen rekening wordt gehouden.
C V 3; i 8 8 6 - i ; 4 5 .
WENSCHELIJKHEID VAN HERVORMING VAN ONS BELASTINGSTELSEL.

H. '8j/86, p . 166-172; H. '86/87, p . 3S-SS en 7^-88; - ; H. '87/
88, p . 103-107.
Hb. 27-9-'88 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Algemeen zijn de rapporten van gevoelen, dat ons belastingstelsel landbouw en nijverheid dermate drukt, dat op hervorming
moet worden aangedrongen.
Daarbij wordt algemeen de invoering eener inkomstenbelasting gewenscht, die zoodanig behoort te worden geheven, dat zij op allen,
die er door worden getroffen, even zwaar drukt.
Bij invoering van zoodanige progressieve inkomstenbelasting behooren naar het algemeen gevoelen, de accijnzen, de opcenten en de
mutatie- en hypotheekrechten te worden afgeschaft.
De meerderheid der rapporten, die zich hierover hebben uitgesproken, is tegen afschaffing, doch vóór hervorming van de grondbelasting, in dien zin, dat zij tot een der grondslagen van de inkomstenbelasting zalworden gemaakt.
C V 4 ; 1879-2; 36.
WENSCHELIJKHEID VAN OPHEFFING DER TOLLEN OP GEMEENTELIJKE
EN PROVINCIALE KUNSTWEGEN.

- ; H. '79/80, p . 46-79; - ; - .
(A) Bijna algemeen wordt opheffing der tollen op de gemeentelijke
en provinciale kunstwegen wenschelijk geacht.
Over de beste wijze, waarop dan voor de derving der tolgelden
door de betrokken lichamen een aequivalent kan worden gevonden,
loopen de meeningen uiteen, doch het meest wordt gevoeld voor de
heffing van een paardenbelasting.
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C VI I; 1892-1; ^8.
WENSCHELIJKHEID

V A N DE O P R I C H T I N G

VAN

ARBEIDERSPENSIOEN-

FONDSEN TEN PLATTELANDE.

H. '91/92, p. 216-223; H. '92/93, p . 32-77; - ;

H. '93/94,

p . I 2 I - I 2 6 . st sie

Hb. £-9-'94: strekking van het résumé goedgekeurd.
(A) Algemeen wordt de wenschelijkheid erkend van het pensionneeren der arbeiders, daar hunne verdiensten nauwelijks voldoende
zijn om in hun onderhoud te voorzien en nooit groot genoeg om zich
een onbezorgden ouden dag te verzekeren.
Daarom dient het Hoofdbestuur er bij de Regeering op aan te
dringen, dat met spoed een wet in het leven wordt geroepen, waarbij aan de arbeiders op zekeren leeftijd een pensioen wordt verzekerd.
C VI 2; 1920-1; 3£.
GEBREKEN DER WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING

EN

STEUNVERLEENING

TEN PLATTELANDE.

GLb. i2-6-'2o; H. '20/21, p . 37-87; GLb. 4 - 6 - ' 2 i ; H. '20/21,
p. 187-198. * *
Hb. 3 o - j - ' 2 i ; A.V. 7 - i o - ' 2 i :
1. Het werkloosheidsvraagstuk is een van de moeilijkste sociale
problemen, waarvan de oplossing dringend voorziening eischt.
Het is de moreele plicht van den werkgever hieraan binnen economische grenzen zijn volle medewerking te verleenen. Uit de ervaring
blijkt, dat niet alle werkgevers voldoende van dezen plicht zijn doordrongen.
2. Aan de werkloosheidsbestrijding ten plattelande kleven verschillende gebreken, waarvan de voornaamste zijn:
a. te weinig toezicht vanwege de gemeente, waardoor lijntrekkerij geregeld voorkomt. Vele arbeiders missen voldoend
sociaal gevoel om voor de gemeenschap behoorlijk te willen werken. Aangenomen werk of streng toezicht wordt daarom noodzakelijk geacht;
b. het bederven van den arbeidslust en den goeden geest van
vele arbeiders, door het verstrekken van niet passend, onproductief werk, als bijv. keienkloppen, hetgeen nog wordt verergerd
door het in groote groepen samenwerken van goede en slechte
elementen ;
c. het verdwijnen van de veerkracht en den lust bij de arbeidersbevolking om zich er zelf zonder steun van de gemeenschap door
te slaan, doordat men telkens weer door de gemeente wordt geholpen. De meening wordt hierdoor gevestigd, dat de gemeenschap
steeds verplicht is in hun onderhoud te voorzien;
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à. het door sommige gemeenten, vooral met een gemengde bevolking, aan werkloozen hooger uitbetaalde uurloon dan het geldende standaardloon in den landbouw, waardoor werkloosheid
wordt veroorzaakt.
3. Met de volle medewerking van de werkgevers kan de werkloosheid veel worden verminderd :
a. door de verlaging van het loonpeil, waardoor minder loonend werk eerder wordt uitgevoerd. Het geldende loon dient zooveel mogelijk in behoorlijke verhouding te staan tot de waarde van
het arbeidsproduct en tot de prijzen der levensbehoeften ;
b. door in het landbouwbedrijf, voorzoover het bedrijf dit toelaat, een andere werkverdeeling in te voeren, bijv. door later te
laten dorschen, door des winters een hoeveelheid peulvruchten of
zaderijen met paarden en handkracht te laten dorschen, enz.;
c. door den verbouw van vlas, zoo die teelt maar even rendabel
is, hetwelk een zeer doeltreffend middel ter bestrijding van werkloosheid is, mits het niet ongerepeld wordt verkocht;
d. doordat de gemeente een zeker percentage van de kosten
draagt voor de uitvoering van minder productieve werkzaamheden
bij de landbouwers. Dit is evenwel alleen geoorloofd ingeval van
crisiswerkloosheid, dus bij hooge noodzakelijkheid;
e. door de bevordering van een doelmatige goede emigratie.
Het is beter dat er korten tijd een enkele arbeider te weinig is,
dan dat er langen tijd veel te veel zijn.
4. De werkloosheid zou verminderen indien een regeling zou kunnen worden getroffen, waardoor de bedrijfsonzekerheid, veroorzaakt
door voortdurende loonstrubbelingen, zoukunnenworden opgeheven.
Ç. Een afdoende voorziening in de gevolgen van de normaal voorkomende werkloosheid in het landbouwbedrijf kan slechts worden
getroffen door een deugdelijke werkloosheidsverzekering.
6. Het bestaande verzekeringssysteem, waarvan de regelen zijn
vastgesteld in het „Werkloosheidsbesluit 1917", heeft dit groote gebrek, dat het de werkloozenkas onverbreekbaar koppelt aan de vakvereeniging, zoodat een arbeider, die lid van een werkloozenkas
wil worden, lid van een vakvereeniging moet zijn.
Dit gebrek zou kunnen worden opgeheven door van overheidswege de oprichting van zelfstandige werkloosheidskassen te bevorderen, welke geheel los staan van de vakvereenigingen. Deze kassen
dienen door de overheid te worden erkend en gesubsidieerd als de
thans bestaande, terwijl de controle door Rijk en gemeente scherper
dan tot nu toe moet worden geregeld.
De G.M.L. dringe er bij de Regeering met klem en met spoed op
aan, dat bij de aanhangige wettelijke regeling dezer materie de oprichting van dergelijke kassen mogelijk worde.
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7. Indien deze regeling tot stand mocht komen, zullen de gemeentebesturen slechts bij het optreden van crisiswerkloosheid behooren in te grijpen.
Voor de werkloozen, die zich onder normale omstandigheden dan
nog bij de gemeente mochten vervoegen, zou niets anders overblijven
dan steun te zoeken bij het armbestuur.
C VI 2; 1937-2; 46.
INVLOED VAN DE WERKLOOSHEIDSVOORZIENING OP HET MOREEL VAN
DEN LANDARBEIDERSSTAND.

H. '37/38, p. 177; H. '37/38, P- 178-2^7; GLb. 2 3 - 7 - ' 3 8 ; H.
'37/38, p . 272-285:.
Hb. i3-6-'38:
1. De werkloosheid ten plattelande is een groot maatschappelijk
kwaad, waaronder niet alleen de landarbeiders, maar ook de plattelandsgemeenschap en de natie in haar geheel gebukt gaan.
2. De werkloosheidsvoorziening streeft naar behoud van de moreele en lichamelijke arbeidsgeschiktheid en de zelfstandigheid van
de werklooze arbeiders en aldus naar het behoud van de volkskracht
door werkverruiming en voorziening in de primaire gezinsbehoeften
door middel van:
a. werkloosheidsverzekering;
b. werkverschaffing;
c. steunverleening.
3. De door de overheid getroffen maatregelen, betreffende de
werkloosheidsvoorziening, verdienen in het algemeen waardeering.
De materieele verzorging van de werkloozen is veelal voldoende,
doch niet die van degenen, die geregeld in de steunverleening zijn
opgenomen.
De wijze, waarop de werkloosheidsvoorziening wordt uitgeoefend,
heeft evenwel een ongunstigen invloed op het moreel van den landarbeidersstand, terwijl in de toekomst dit bezwaar wellicht nog
grooter zal worden.
De jeugdige werkloozen, die buiten elke regeling vallen, worden
financieel, maar vooral ook wat het moreel betreft, uitermate zwaar
getroffen door de nadeelige gevolgen van de werkloosheid. Bovendien zijn zij niet in de gelegenheid om de voor de toekomst noodige
vakbekwaamheid op te doen.
4. Het huidige systeem van werkverschaffing en steunverleening
draagt te veel het karakter van armenzorg. In het bijzonder wordt dit
bezwaar gevoeld ten aanzien van de steunverleening zonder tegenprestatie.
5. De werkverruiming in het landbouwbedrijf dient met behoud
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van de rationalisatie en de mechanisatie, zoo mogelijk met vrijwillige
medewerking der belanghebbenden, krachtiger te worden bevorderd
door:
a. verhooging van de landbouwproductenprijzen over de geheele linie.
b. uitbreiding van de teelt van veel arbeid vragende gewassen,
zooals aardappelen, bieten, vlas, enz.;
c. herinstelling van een eenvoudiger en doelmatiger loonbijslagregeling;
d. een premiestelsel op de uitvoering van bepaalde werkobjecten. De mogelijkheid en wenschelijkheid van het vaststellen
van dwingende voorschriften, ten aanzien van een minimale personeelsbezetting, dienen nauwkeurig te worden bestudeerd.
6. De werkloosheidsverzekering blijve gehandhaafd ter bestrijding
van de normale seizoenwerkloosheid.
Het koppelen van deze verzekering aan het lidmaatschap der vakbonden is af te keuren.
7. Aan de, na toegepaste werkverruiming, overblijvende werkloozen worde zooveel mogelijk arbeid verschaft bij economisch
nuttige objecten.
8. De eischen van toelating tot de werkverschaffing dienen, ook
ten aanzien van eigen bezit, te worden verzacht, zoodat de werklooze arbeiders daarvoor eerder in de termen vallen. De wachttijdregeling moet worden herzien en wel zoodanig, dat niet meer de
verdiensten over de laatste periode, gedurende welke de arbeider
werkzaam is geweest in het vrije bedrijf, ten grondslag worden genomen, maar de inkomsten over de voorafgaande £2 weken.
9. Plaatselijke werkverschaffingen verdienen de voorkeur, waarbij
in de eerste plaats moet worden gedacht aan grondverbeteringswerkzaamheden op bestaanden cultuurgrond.
Voor het hergraven van slooten zou het subsidie in de loonen, dat
gedurende enkele jaren werd gegeven, maar later werd ingetrokken,
weer kunnen worden toegekend.
Voor werken, die blijvende verbetering van den cultuurtoestand
ten doel hebben, waaronder ook de drainage te rekenen is, worde
de thans geldende subsidieregeling herzien en het subsidiepercentage
verhoogd.
10. De arbeidsvoorwaarden en -loonen in alle werkverschaffingen
dienen gedurende het geheele jaar in juistere verhouding te staan tot
die in het vrije bedrijf.
Toeslagen, voorzoover in het vrije bedrijf niet gebruikelijk, dienen
te worden afgeschaft.
11. De centrale werkverschaffing worde, indien dit noodig is met
het oog op de plaatsing van alle werkloozen, uitgebreid, door het
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krachtiger ter hand nemen van landaanwinning, inpoldering en ontginningen.
Naarmate een grooter en nuttiger effect wordt bereikt en er waarden van blijvende beteekenis, die ook in de toekomst tot werkverruiming leiden, worden verkregen, zal dit van gunstigen invloed
zijn op het moreel der tewerkgestelden.
12. De steunregeling vinde alleen toepassing, wanneer andere
middelen niet toereikend zijn of het lichamelijk gestel van den werklooze zwaren arbeid niet toelaat.
Bij opname in de steunregeling dient bezit tot een waarde van
f 2000,—buiten beschouwing te worden gelaten. Alleen de inkomsten
hieruit zullen voor het bepalen van het steunbedrag in aanmerking
mogen worden genomen.
Inkomsten van inwonende gezinsleden moeten eveneens in meerdere mate worden ontzien.
De practische mogelijkheid van een verplicht spaarsysteem voor
inwonende kinderen worde nader bestudeerd.
13. Door propaganda, wijziging van de steunregeling ten aanzien
van de aftrek van gezinsinkomsten, en, zoo noodig wijziging van sommige collectieve arbeidscontracten, dient de normale indienstneming
van jeugdige werkloozen krachtig te worden bevorderd.
14. Bij werkverruiming en tewerkstelling van werkloozen in het
landbouwbedrijf worde de jeugd ingeschakeld. In de eerste plaats
komen hiervoor in aanmerking de jeugdige werkloozen uit groote
gezinnen met een betrekkelijk laag gezinsinkomen.
i£. Uitbreiding dient te worden gegeven aan den arbeid in werkkampen, terwijl tevens het practisch en theoretisch vakonderwijs
moet worden bevorderd.
16. De arbeidsdienstplicht voor jeugdige personen dient nader te
worden bestudeerd en op zijn practische uitvoerbaarheid hier te
lande te worden onderzocht.
C VI 2 ; 1940-1 5 7 1 .
VAN OVERHEIDSWEGE GEREGELDE MINIMUM-ARBEIDSBEZETTING IN HET
LANDBOUWBEDRIJF.

H. '40/41, p . £9-61; H . ' 4 0 / 4 1 , p . 61-161 ; GLb. £-7-'4i ; H . ' 4 0 /
41, p . 231-244.
Hb. 9-6-'4i :
1. Een verplichte arbeidsbezetting voor de agrarische bedrijven is
als middel om landarbeiders in de bedrijven terug te brengen, in
principe aanvaardbaar.
Zij verzekert de instandhouding en uitbreiding van de in de practijk bekende kerngroepen, geeft waarborg voor behoud van de land4^8
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arbeidersbekwaamheid in het productieapparaat en bevordert de
goede verstandhouding tusschen de bedrijfsgenooten.
Zij versterkt de economische positie van den landarbeider en maakt
het beroep aantrekkelijker.
2. De opleiding en practische tewerkstelling van jeugdige landarbeiders moet worden uitgebreid.
3. Om opname van jeugdig personeel in het bedrijf te bevorderen,
is tijdige afvloeiïng van oud personeel noodzakelijk, hetgeen mogelijk
gemaakt moet worden door een betere ouderdomsvoorziening.
4. Door de nieuwe sociale functie, die aan het bedrijf wordt opgelegd als middel ter bestrijding van werkloosheid, wordt de boer in
zijn vrijheid van bedrijfsvoering beknot, terwijl een hoogere loonuitgavé en verhoogde productiekosten hiervan veelal het gevolg zullen
zijn.
£. De billijkheid eischt, dat de verhoogde onkosten zullen worden
afgewenteld door verhooging der richtprijzen, opdat deze maatregel,
die sociaal goed en rechtvaardig wordt geacht, niet onsociaal gericht
zij ten aanzien van den boer en zijn gezin.
6. De voorgestelde normen kunnen in het algemeen worden aanvaard voor normalen cultuurgrond; voor afwijkende gronden moet
verlichting toegepast worden. Voor het weidebedrijf en het gemengde
bedrijf moet rekening worden gehouden met het aanwezige vrouwelijke personeel, terwijl voor het weidebedrijf een verruiming van den
norm van één arbeider op 10 ha tot bijv. op 12 ha gewenscht is.
De voorgestelde norm voor de Wieringermeer dient in vergelijking
met die voor soortgelijke bedrijven in andere streken nader te worden bestudeerd.
Een grootere verschuiving dan 14 dagen van de regeling voor den
zomer en die voor den winter moet mogelijk gemaakt worden.
7. De huidige ontslagverordening past niet voor het landbouwbedrijf.
8. Bij toepassing van de verplichte personeelsbezetting behoort de
ondernemer vrij te zijn in de keuze van zijnarbeiders en dienen voorzoover noodig de arbeidsvoorwaarden in verband met de nakoming
der verplichtingen over en weer bij de collectieve arbeidsovereenkomsten te worden geregeld.
9. Overwogen moet worden, in hoeverre de bestaande werkloosheidsverzekering voldoet dan wel gewijzigd of inanderen vorm aan de
bedrijfsbelangen kan worden dienstbaar gemaakt.
Zeker is, dat ze in een bestaande behoefte voorziet, met name,
wanneer zij wordt toegepast bij onwerkbaar weer door vorst (de
z.g. uitvriesregeling).
10. Plaatselijke adviesinstanties met voldoende bevoegdheden en
één gewestelijke beroepsinstantie moeten worden ingesteld.
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11. Het mechanisatieproces dient in het algemeen van boven af
niet te worden geremd.
12. De verbouw van meer arbeidgevende gewassen en de mogelijkheden tot bedrijfsintensiveering in het algemeen dienen uit een
oogpunt van werkverruiming door een daartoe strekkende prijsbepaling en goede voorlichting sterk te worden bevorderd.
13. De Overheid bevordere de uitvoering in vrij bedrijf en eigen
beheer van bedrijfseconomisch niet loonende en daardoor voor den
particulier te kostbare landverbeteringen door een soepele subsidieregeling.
14. Verschuiving van werkzaamheden biedt weinig practische mogelijkheden.
i£. Tot het verkrijgen en behouden van een krachtigen pachtersen eigengeërfden boerenstand zal het noodig zijn, dat bij de vaststelling der productenprijzen wordt gebroken met het noodzakelijk
minimum en dat de grondslag wordt gelegd voor een behoorlijk
ondernemersloon.
16. Bescherming van het peil der vaste lasten mede door een doelmatige regeling van het grondgebruik en als overgangsmaatregel toepassing van bijzondere maatregelen ter bevestiging in zijn bezit van
den bezwaarden eigengeërfde, zal een juistere afstemming der productenprijzen mogelijk maken.
17. Onder de huidige omstandigheden zal deze prijsregeling zoo
moeten zijn, dat op een behoorlijk beheerd bedrijf met een gemiddeld opbrengstvermogen een ondernemersloon kan worden bereikt
van f 100,— per ha.
C VI 3 ; 1931- 1 ; 4-1ERVARINGEN, OPGEDAAN BIJ DE UITVOERING VAN DE ZIEKTEWET.

H. '31/32, p. 56; H ' 3 i / 3 2 , p . ^6-110; GLb. 3 o-7-'32; H . ' 3 1 / 3 2 ,
p . 111-115.

Hb. 8-6-' 3 2:
1. Afgezien van hetgeen principieel het meest gewenschte stelsel
van uitvoering is en rekening houdende met het feit, dat de wetgever
de helft der kosten op de werkgevers heeft gelegd, dient de erkenning
der bedrijfsvereenigingen als juist te worden aanvaard enmoet ernaar
worden gestreefd de uitvoering door deze zoo goed en goedkoop
mogelijk te doen zijn.
2. Bij het bepalen van het ziekengeld dient rekening te worden gehouden met de wisselende loonnormen. Wijziging van art. 4 der
Ziektewet overeenkomstig artt. j en 6 der Landbouwongevallenwet
isdaartoe noodig.
3. Strenge controle door speciaal daarvoor aangestelde genees460
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heeren is gewenscht, terwijl daarnaast leekencontrôle is aan te bevelen.
4. Het percentage van het loon, dat in geval van ziekte wordt uitgekeerd, dient van 80 tot 70 te worden verlaagd.
5. De bepaling van art. 1638 c B.W. behoort te worden uitgeschakeld voor verzekerden ingevolge de Ziektewet.
6. Zwangerschap is niet met ziekte gelijk te stellen en past niet
in de Ziektewet.
7. De voorschotpremie moet zoo nauwkeurig mogelijk worden
vastgesteld.
C VI 4 ; 1925-2; 42.
ERVARING OMTRENT DE WERKING VAN DE LANDARBEIDERSWET.

H. '25/26, p . I 2 I - I 2 2 ; H. '25/26, p. 122-191; GLb. i9-6-'26;
H. '25/26, p . 199-210.
Hb. 7 - 6 - ' 2 6 :
1. De Landarbeiderswet voorziet in een behoefte, waarvan de bevrediging als redelijk moet worden erkend.
2. Het vooruitzicht op het verkrijgen van een plaatsje verhoogt
den spaarzin en kweekt een mentaliteit, die het algemeen belang ten
goede komt.
3. Voor de landeigenaren kunnen uit de wet bezwaren voortvloeien, die echter bij oordeelkundige toepassing in den regel vermeden zullen kunnen worden.
4. Het is wenschelijk de uftvoering van de wet aan een vereeniging
of stichting op te dragen.
5. Tot dusverre konden de noodige gronden gewoonlijk langs den
gewonen contractueelen weg verkregen worden. Onteigening dient
zooveel mogelijk vermeden te worden, al kan de mogelijkheid daarvan niet worden gemist.
6. De koopprijzen der voor de uitvoering der Landarbeiderswet
uitgegeven gronden zijn in het algemeen in overeenstemming met die,
besteed bij publieken verkoop, en kunnen derhalve redelijk worden
genoemd.
7. Er dienen geen plaatsjes uitgegeven te worden met minder dan
15 are grond. Een wettelijke regeling hiervan verdient overweging.
8. Het is in de eerste plaats in het belang van den arbeider een
hoogere bijdrage in de kosten van het plaatsje dan 10 % te vragen.
Het voorstel van het aanhangig geweest zijnde wetsontwerp om deze
bijdrage tot 15 % te verhoogen, verdient alle aanbeveling.
9. Het is niet wenschelijk de rente voor de door het rijk en de
gemeenten verstrekte voorschotten te verhoogen tot 4 x / 2 % , zooals
door de regeering wordt voorgesteld.
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io. Er is tot dusverre in onze provincie geen achterstand in de
betaling der annuïteiten anders dan in zeer enkele gevallen. Er dient
met de grootste kracht voor gewaakt te worden, dat geen achterstand ontstaat.
11. De pacht voor de als los land uitgegeven gronden is zeer redelijk te noemen en gewoonlijk aanzienlijk lager dan vroeger voor lossen
tuingrond moest worden besteed. Het is bij de tegenwoordige hooge
landprijzen een eisch van goed beleid de pacht zoodanig te stellen,
dat er eenige afschrijving plaats kan vinden.
12. De als plaatsjes en als los land uitgegeven gronden zijn doorgaans van goede hoedanigheid en geschikt voor tuinbouw. Op de
zware Heigronden dient men bij den aankoop van perceelen, die als
los land uitgegeven zullen worden, hierop bijzonder te letten, omdat
de ervaring wel reeds heeft geleerd, dat moeilijk te bewerken land
slecht te verhuren is.
13. De behandeling van den grond laat in het algemeen niet te
wenschen, is echter bij de plaatsjes gewoonlijk beter dan bij het losse
land, waar strenge controle zeer gewenscht is.
14. Hoewel tot dusverre niet gesproken kan worden van een opeenhooping van te veel arbeiders in een bepaalde streek, kennelijk
door de werking van de Landarbeiderswet veroorzaakt, schijnt dit
gevaar in de toekomst niet geheel uitgesloten. Er dient op gelet te
worden, dat een redelijke verhouding tusschen de arbeidskrachten
en de aanwezige en nog te scheppen werkgelegenheid niet verbroken
wordt.
iç. De concentratie van te veel arbeiderswoningen in de dorpen
dient te worden vermeden door de plaatsjes, op overigens geschikte
plaatsen, in groepen verspreid door de gemeente uit te geven.
16. De tot dusverre met de Landarbeiderswet opgedane ervaringen
kunnen bevredigend worden genoemd.
C VI s; 1938-1; S1MOGELIJKHEID EN WENSCHELIJKHEID VAN UITBREIDING DER SOCIALE
WETGEVING OOK OVER DE ONDERNEMERS IN DEN LANDBOUW.

H. '38/39, P- 78-79; H. '38/39, p . 7 9 - 1 « ; GLb. 2 9 -7-'39;
H. '38/39, p . 221-228.
Hb. i9-6-'39:
1. De vraag, of het mogelijk en gewenscht is, het tegenwoordige
systeem van sociale wetgeving uit te breiden tot de ondernemers in
den land- en tuinbouw, moet, losgemaakt van de toelichting, ontkennend worden beantwoord.
2. Door de huidige bedrijfsuitkomsten in den land- en tuinbouw
dreigen er in de naaste toekomst moeilijkheden te ontstaan voor vele
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ondernemers en hun gezinnen, daar er een achterstand komt in de
noodzakelijke reservevorming of het afsluiten van verzekeringen
tegen den kwaden dag.
3. Hetzij men de oplossing zoekt in verplichte sociale verzekeringen der ondernemers tot voorziening bij ongeval, ziekte, invaliditeit en ouderdom, hetzij in vrijwillige verzekering of reserveering,
steeds zal de mogelijkheid daartoe geschapen moeten worden door
betere bedrijfsresultaten.
4. Terwijl thans bij de bedrijfsvereenigingen en Raden van Arbeid
den ondernemers voldoende gelegenheid geboden wordt, zich tegen
matige premie voor uitkeering bij bedrijfsongeval en ziekte te verzekeren, rijzen er tegen de uitbreiding van de sociale wetgeving tot
de ondernemers t.o.v. de invaliditeits- en ouderdomsvoorziening,
zoovele financieele, technische en organisatorische bezwaren, dat de
uitvoering, die behalve verregaande staatsbemoeiïng ook een belemmering tot kapitaalvorming beteekent, onder de huidige omstandigheden niet gewenscht en niet wel mogelijk moet worden geacht, daar
er een voor de bedrijven geschikte weg is aan te wijzen, die tot hetzelfde doel kan leiden.
ç. Mocht een uitbreiding van de sociale verzekering van Staatswege voor de ondernemers in den land- en tuinbouw worden ingevoerd, dan is uitbreiding tot alle ondernemers een eisch van recht
en billijkheid.
6. Het terrein van den Staat strekke zich in elk geval niet verder
uit dan tot het opleggen van een verzekeringsplicht tot minimumvoorziening, wat vermoedelijk tot progressieve heffing aanleiding zal
geven.
7. Het kan wenschelijk zijn, dat de Staat speciale maatregelen
neemt voor de ondernemers van „kleine bedrijven", om deze kleine
zelfstandigen voor armlastigheid te vrijwaren, zoo mogelijk door
hen onder te brengen bij de bestaande invaliditeits- en ouderdomsregeling voor loontrekkenden, welke zeker de goedkoopste verzekering is.
8. Het zou aanbeveling kunnen verdienen, dat de kleine boeren
(zij, die vallen onder desteunregeling van den Kleine Boeren-Dienst)
in het bezit worden gesteld van een rentekaart, voorzoover deze ontbreekt, en dat een deel van den werkelijken steun wordt gegeven in
den vorm van een rentezegel.
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C VII i ; 1883-4; S2.
WENSCHELIJKHEID VAN DEWEDERINVOERING VAN HET OCTROOIRECHT.
H . ' 8 2 / 8 3 , p . 2 0 3 - 2 0 4 i ) ; H . ' 8 3 / 8 4 , p . 1 0 4 - 1 3 7 ; - ; H . '84/84-,
p. I20-I2J.

Hb. 27-8-'84: résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Nagenoeg algemeen wordt het niet wenschelijk geacht, dat het
octrooirecht wederom zou worden ingevoerd.
C VII 2; 1893-2; 22.
BELANG VOOR DEN LANDBOUW VAN DE AANMUNTING VAN ZILVER.

H. '92/93> P- 214-220; H. '93/94, P- 48-83; H. '94/9SS P- i£3
en 184; H. '94/94, p . 177-184- * *
A.V. 2S-6-'9S:
De algemeene invoering van den dubbelen standaard is in het belang van den landbouw.
C VII 3 ; 1923-2; 34.
KLACHTEN OVER DE UITVOERING VAN DE VLEESCHKEURINGSWET.

H. '23/24, p . 169-170; H. '23/24, p . 170-211; GLb. 28-6-'24;
H. '23/24, p . 232-237.
Hb. 11-6-'24: résumé voor kennisgeving aangenomen.
Hb. 8-io-'24:
De uitgebrachte rapporten leeren, dat de klachten over de uitvoering van de Vleeschkeuringswet vrijwel kunnen worden samengevat in onderstaande punten :
1. Ingeval van boutvuur wordt steeds het geheele dier afgekeurd,
terwijl, voorzoover bekend, nooit is gebleken, dat het gebruik van
vleesch, afkomstig van vee, dat aan boutvuur leed, voor menschen
nadeelige gevolgen heeft gehad, mits de zichtbaar aangetaste deelen
worden verwijderd.
Daarom ware de Beschikking van den Minister van Arbeid, d.d.
14 Juli 1920, Stc. no. 138, zoodanig te wijzigen, dat vleesch van
dieren, wegens boutvuur in nood geslacht, niet steeds behoefde te
worden afgekeurd, maar geheel of gedeeltelijk kon worden goedgekeurd, onder voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht,
indien de veranderingen in het vleesch gering zijn.
*) Zie ook (H. '82/83, p. 183-188): Rapport van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Groningen, uitgebracht naar aanleiding van een verzoek derzelfde
Kamer te 's-Gravenhage, om een door haar aan den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid gericht adres, betreffende de wederinvoering van wettelijke bepalingen
op de octrooien, te willen steunen.
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2. Na noodslachting verloopt er in den regel veel te veel tijd vóór
dat de definitieve beslissing van den keurmeester wordt verkregen.
Dit heeft tot gevolg, dat veel vleesch, dat bij een spoedige behandeling na den dood van het dier voor de consumptie zeker geschikt zou
zijn, vooral in den zomer ongeschikt wordt.
3. In de gevallen, dat vleesch wordt goedgekeurd onder voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht, is het dikwijls niet
mogelijk al het vleesch in den toegestanen tijd te verkoopen. Het
overige moet dan vernietigd worden, niettegenstaande dit door het te
zouten of te rooken zeergoed zoodaniggeconserveerd kanworden, dat
uit het gebruik ervan geen schadelijke gevolgen zullen voortvloeien.
4. In vele gevallen moet — ook wanneer het vleesch wordt afgekeurd - het volle keurloon worden betaald. Dit weerhoudt velen
ervan vleesch van gestorven of in nood geslachte dieren te laten
keuren, omdat men niet de kans wil loopen bij afkeuring het keurloon te moeten betalen.
Het ware daarom billijk in geval van afkeuring geen of althans een
zeer gereduceerd keurloon te heffen. Het ware wenschelijk, dat de
Minister van Arbeid den Gemeentebesturen dit in overweging gaf.
g. De overgangstermijn, bedoeld in art. 47 der wet, eindigt op
1 Januari 1927. Aangezien vrijwel geen enkele dorpsslagerij voldoet
aan de eischen, bij den in dat artikel bedoelden Algemeenen Maatregel van Bestuur gesteld, en het met die eischen in overeenstemming
brengen dezer slagerijen groote en onnoodige kosten zou eischen,
dient tijdig op verlenging van bedoelden overgangstermijn te worden
aangedrongen.
6. Algemeen wordt het bezwaar gevoeld, dat de keuringsveearts
bij zijn uitspraak door de voorschriften te zeer is gebonden, waardoor
hij mermalen vleesch moet afkeuren, hoewel hij overtuigd is, dat
het zeer goed voor de consumptie geschikt zou zijn. Daarom ware
het zeer gewenscht, indien den keuringsveeartsen wat grootere vrijheid werd gelaten, opdat deze bij het nemen van beslissingen meer de
omstandigheden in aanmerking konden nemen. 1 )
C VII 4 ; 1880-3; £2.
WENSCHELIJKHEID VAN WEGBEPLANTING.

H. '79/80, p. 14-16; H. '80/81, p. 8^-108; - ; H. '82/83, p .
149-IJ3.
Hb. i 6 - 8 - ' 8 3 : résumé voor kennisgeving aangenomen.
(A) Hoewel aan de beplanting der wegen in sommige opzichten
*) Inhoud van een door het Hoofdbestuur aan het K.N.L.C. gezonden adres, overeenkomstig de strekking der rapporten.
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eenige bezwaren verbonden zijn, mogen de daaraan verbonden voordeelen evenwel van zoo overwegend belang geacht worden, dat zij
over het algemeen aanbeveling verdient.
Bij wegen met een breedte van tenminste 7 m zal op iederen berm
een rij boomen geplant kunnen worden ; bij die van mindere breedte
zal slechts op den eenen berm een rij geplaatst mogen worden, om
de passage van breede vrachten niet te belemmeren.
Op Heigronden komt de iep in de eerste plaats in aanmerking ; op
zandgronden zijn behalve deze, de eik en de beuk het best geschikt
en op veengronden behalve de iep en de beuk, de berk.
C VII 4 ; 1915-2; £2.
E R V A R I N G E N O M T R E N T DE N A D E E L E N VAN W E G B E P L A N T I N G .

H. '14/15-, p . 113-116; H. '15/16, p . 14-47; H. '16/17, p . 116;
H. '16/17, P- i34-!36.
A.V. 2 6 - 6 - ' i 7 :
De ervaring heeft geleerd, dat de landbouw nadeelen ondervindt
van de wegbeplanting in deze provincie.
Die nadeelen zijn echter niet van dien aard, dat voortzetting van
de beplanting der wegen ongewenscht moet worden geacht, maar
het wordt mogelijk geacht die nadeelen tot geringere afmetingen
terug te brengen door oordeelkundige keuze en wijze van beplanting,
waarbij gelet behoort te worden op de richting der wegen.
Het verdient geen aanbeveling bij het provinciaal bestuur, c.q. bij
de gemeentebesturen, aan te dringen op geleidelijke vervanging van
loofboomen door vruchtboomen.
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