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In Memoriam A. W. Hoctte.
Overleden 5 Juli 1939.
Albert Hoette werd op 4 Februari 1882 te Rotterdam
geboren als zoon van Wilhelm, Arnold, Leopold, brouw
meester der Heineken's Bierbrouwerij. Nadat hij te Rot
terdam de H.B.S. bezocht had, vervulde Albert Hoette
zijn militaire plichten bij de Infanterie te Breda en werd
bij zijn meerderjarigheid officier. De volgende jaren
bracht hij door in Duitschland, waar hij bij verschillende
brouwerijen werkzaam was. In September 1902 ging hij
naar Weihenstephan, en assisteerde aldaar, na vol
brachte studie, gedurende een jaar Prof. Ganzenmüller.
Nog eenigen tijd zette Hoette zijn studie voort: hij maak
te reizen naar Schotland, Ierland en Engeland, werkte
eenige maanden in het laboratorium van Dr. Jörgensen
te Kopenhagen en gedurende een jaar in een der grootste
bierbrouwerijen te München.
Na sedert 1906 als assistent van zijn vader bij de
Heineken's Bierbrouwerij te Rotterdam werkzaam te zijn
geweest, volgde hij hem in 1914 als brouwmeester op.
In 1922 werd hij tot Directeur benoemd.
Hoette was een zeer bekwaam vakman, aan wien alle
vakgenooten steeds met eerbied zullen terugdenken. Een
goed mensch, die onder alle omstandigheden trachtte
ook den gedachtengang van zijn tegenstanders te be
grijpen. De goede verhouding met de verschillende
brouwerijen, die onder toezicht staan van de Heineken's
Brouwerij, is voor een groot gedeelte te danken aan zijn
onwankelbaar rechtvaardigheidsgevoel. In gevallen van
twijfel verkoos hij een voor hem nadeelige oplossing
boven een onwaardige behandeling zijner tegenstanders.
Niet alleen in Nederlandsche brouwerskringen, doch
ook in het sociale leven genoot Hoette groot aanzien.
Wij verliezen in Albert Hoette een persoonlijkheid met
groote geestesgaven en hoogstaande karaktereigenschap
pen.
Zijn heengaan beteekent voor zeer velen een onher
stelbaar verlies en laat een groote leegte achter.

INLEIDING.
Kon ik in de inleidingen der vorige jaarboekjes ge
wagen van een geleidelijke ontwikkeling van het NaCoBrouw-werk, zonder schokkende gebeurtenissen, dit
maal is het helaas anders.
Tijdens de druk bezochte en overigens zoo uitmuntend
geslaagde bijeenkomst der Proeftechnische Commissie te
Hulst, bereikte ons het bericht van het overlijden van
onzen vice-voorzitter: A. W. Hoette.
Dit verlies is onherstelbaar. De Heer Hoette was niet
enkel vice-president onzer organisatie. Hij behoorde tot
de oprichters, ja, er kan gerust worden geconstateerd,
dat zonder zijne krachtige medewerking het NaCoBrouw
nimmer tot stand zou zijn gekomen, en dat het. eenmaal
opgericht zijnde, in sterke mate het persoonlijk stempel
van den Heer Hoette heeft verkregen.
Door vriendenhand is op een afzonderlijke bladzijde
Hoette's persoonlijkheid geteekend; in aansluiting daar
mede moge hier in het kort worden gereleveerd wat zijn
beteekenis voor ons Comité is geweest.
Het had mij altijd dwars gezeten, dat hoewel in alle
omliggende landen de daar geteelde gerst in groote hoe
veelheid voor de brouwerij werd bestemd en zelfs Nederlandsche gerst voor dit doel werd geexporteerd, de
Nederlandsche mout- en brouwindustrie slechts bij uit
zondering van Nederlandsche grondstof gebruik maakte.
Deze stond in het teeken der minderwaardigheid.
Het geval wilde, dat een der Wageningsche inge
nieurs, Ir. J. A. Emmens, studiemakker van Ir. Groenewolt, aan de Heineken's Brouwerij verbonden was, en dit
leidde er toe het geval samen eens te bespreken. Onze
conclusie was, dat het niet hopeloos leek. En, gezien
het nationale belang dat aan de verwerking van Neder
landsche grondstof in de Nederlandsche industrie ver
bonden scheen, nam de Heer Emmens op zich zijn Di-
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recti e eens te polsen over de mogelijkheid op bescheiden,
maar voldoende schaal, bedrijfsproeven met de beste
partijen in de H. B. M. te verrichten.
En zoo had ik korten tijd later het genoegen met Dr.
H. P. Heineken en den Heer Hoette kennis te maken.
Wanneer ik zeg „het genoegen", is dat geen phrase.
Captains of Industry komen nu eenkeer in den gezichts
kring van een eenvoudig hoogleeraar niet eiken dag
voor. Maar ik had er in een vorige functie genoeg leeren
kennen om eenig oordeel te durven vormen over hun
persoon. En in dit geval heb ik van het eerste oogenblik
gevoeld •— en later steeds bevestigd gevonden — dat iV
hier met breeddenkende menschen te maken kreeg,
waarin vaderlandslievende harten klopten en die bereid
waren — liefst in stilte — het hunne bij te dragen om
zoo mogelijk, de wenschen van Ir. Emmens en mij te ver
wezenlijken. Veel hoop dat dit zou gelukken gaven ze
niet: de talrijke bezwaren die overwonnen zouden moe
ten worden werden volkomen beseft, maar aan den an
deren kant was zooveel neiging aanwezig om, als het
kon, een nationale zaak te dienen, dat de Heeren bereid
waren zich voor proefnemingen de noodige moeite en
kosten te getroosten. Er kon dus worden aangepakt, en
wij verzekerden ons van de medewerking van enkele
personen uit de landbouwwereld, teneinde tot zaken te
komen. Steeds vergaderde onze commissie in de smaak
volle, helaas niet meer bestaande, kegelbaan der H.B.M.
te Rotterdam, waarbij Ir. Emmens de brouwerij vertegen
woordigde. Maar gaandeweg schikte de Heer Hoette, die
dan eens kwam kijken of we wel cigaretten en een potje
bier kregen, bij ons aan en volgde met groote aandacht
onze gesprekken, waarin hij overigens slechts een be
scheiden aandeel nam. En toch juist zooveel, dat twee
dingen zeer duidelijk werden: le. dat de Heer Hoette
iemand was met een zeldzaam helder en zakelijk inzicht,
en 2e. dat hij een diepe, ik mag zeggen wetenschappe
lijke, belangstelling had voor experiment. Hij stond critisch tegenover ieder vermeend feit, wenschte het beves-
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tigd te zien, zoo mogelijk door herhaalde en verfijnde
waarneming, was nimmer bereid een voorbarige conclusie
aan te nemen, maar aan den anderen kant wèl om de
consequenties van vaststaande feiten ten volle te aan
vaarden.
Ik constateer dit eenigszins uitvoerig, omdat door deze
karaktertrekken tevens de rol die de Heer Hoette in het
NaCoBrouw zou spelen is bepaald. Zijn verdienste zit
minder in het initiatief en in de stuwende kracht die van
hem uitging, dan wel in zijn controleerende critiek, in
zijn logische en zakelijke beschouwing van iedere moge
lijkheid, in zijn eerlijk pogen, voor zichzelf en anderen,
een degelijk en bezonken oordeel te vormen voordat een
besluit genomen werd, onverschillig of het over belang
rijke of minder belangrijke aangelegenheden ging. Maar
was op deugdelijke gronden een besluit tot stand geko
men, dan stond Hoette daar ook ten volle achter en met
hem de H. B. M.
Alles wat aanvankelijk de H. B. M. voor het brouwgerstonderzoek heeft gedaan, later de formeele oprich
ting van het Nationale Comité, tenslotte de talrijke han
delingen die noodig waren om dit Comité op gang te
brengen en te doen functioneeren, heeft in sterke mate
onder den invloed gestaan van den verstandigen, voorzichtigen en toch doortastenden geest van den Heer
Hoette, die nooit voor persoonlijke moeite of beslom
meringen, ja, zelfs niet voor minder aangename mo
menten terugdeinsde.
En steeds is bij dat alles mijn eerbied en waardeering
voor dezen man gegroeid. Hoette betoonde zich in alles
fair, beschaafd en rechtschapen. Nooit heb ik hem be
trapt op ijdelheid of andere bijoogmerken •— maar steeds
sprak in alles zijn goede hart, zijn menschelijk aanvoelen
van zwakheden van anderen, zijn wensch om te dienen,
zonder „verdienstelijk" te zijn.
Hij genoot onbeperkt vertrouwen en hoogachting van
zijn mede-bestuursleden; zijn meening vond steeds ge
hoor en had niet zelden een beslissenden invloed. Een
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groote leegte blijft achter; wij kunnen slechts trachten
ziin geest in eere te houden.
De tweede schok die ons Comité op zijn grondvesten
deed trillen was die van den oorlog, welke de Regeering
dwong tot ingrijpen, in het belang van de voedselvoor
ziening van ons volk. Niet dat de Regeering zich heeft
gekant tegen de omzetting van gerst in bier. M. i. te
recht. want door deze omzetting gaat slechts weinig
voedingswaarde verloren, en gelukkig is de toestand niet
zóó. dat wij ter wille van dit geringe verlies een belang
rijke volksdrank zouden moeten missen en een uitgebreid
fabricage- en distributiebedrijf zouden moeten inkrimpen.
Maar de veevoederpositie van ons land was bij den aan
vang niet gunstig en natuurlijk moest alles in het werk
worden gesteld om de voorraden te bewaken en exces
sen van welken aard ook te voorkomen. En zoo werd
alle gerst geblokkeerd en slechts toegelaten te verkoopen
aan Provinciale voedselcommissarissen. De Nederlandsche Akkerbouw-Centrale trad als eenig verkooper der
ingezamelde partijen op. De bestaande pakhuizen wer
den voor inzameling en reiniging als loonbedrijven in
geschakeld.
Op 12 September 1939 kwamen koopers en telers van
brouwgerst in de NaCoBrouw-stand ter Jaarbeurs bijeen,
overleggende how to make the best of it. Besloten werd
de ingezonden partijen bona fide te verhandelen, in af
wachting of deze transacties door de Regeering zouden
worden gehonoreerd en welke prijzen eventueel van hoogerhand zouden worden bepaald. En tegelijkertijd werd
telefonisch verbinding gezocht met den Regeeringscommissaris, die zich bereid verklaarde met het NaCoBrouw
overleg te plegen over een te maken regeling voor de
inlevering van brouwgerst. Een delegatie uit het NaCo
Brouw werd met de onderhandelingen belast, welke aan
vingen op 14 September. Het bleek dat de autoriteiten
alleszins wilden medewerken om tot een voor allen aan
nemelijke oplossing te komen, maar dat deze niet een-
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voudig was, omdat behalve de gerst, ook andere granen
aan soortgelijke monopoliseering waren onderworpen en
de ingeschakelde instanties en bedrijven gelijktijdig ook
met de zorg voor deze andere producten waren belast.
De brouwgerstregeling moest een onderdeel vormen van
een grooter geheel en het maken van al te veel uitzon
deringen op algemeene regels scheen de Regeering on~
gewenscht. De door het NaCoBrouw voorgestelde rege
ling werd dan ook niet onveranderd overgenomen, maar
niettemin heeft de getroffen regeling in de practijk be
hoorlijk gewerkt.
Het treffen van maatregelen is overigens zeer bevor
derd door het verschijnen van een nieuwe grootheid op
het gebied waarop ons Comité zich beweegt, n.l. het
Centraal Brouwerij Kantoor, C. B. K. Dit kantoor, waar
bij vrijwel de geheele brouwindustrie is aangesloten en
dat zich oorspronkelijk meer had beziggehouden met aan
gelegenheden, die buiten den aankoop van gerst vielen,
werd bij het uitbreken van den oorlog aangewezen als
de centrale voor aankoop van gerst en vereenigde dus
alle koopersbelangen in één hand. Welbeschouwd was
hierdoor een denkbeeld verwezenlijkt, dat steeds de sym
pathie van ondergeteekende heeft gehad. Maar door
misverstand werd zulks in het begin niet gerealiseerd,
zoodat eenige wrijving moest worden overwonnen, voor
dat C. B. K. en NaCoBrouw in harmonie konden samen
werken. Dit is echter gelukt en heeft o.a. zijn uitdrukking
hierin gevonden, dat het C. B. K. als lid tot het NaCo
Brouw is toegetreden. Zooals gezegd, het bestaan van
een inkoopcentrale en de samenwerking die met het Na
CoBrouw mogelijk bleek, hebben tenslotte de totstand
koming van een bevredigend werkende regeling bevor
derd, en het mogelijk gemaakt een hoeveelheid Nederlandsche gerst aan de brouwerijen te leveren, grooter dan
ooit te voren.
De groote lijn die door de regeling loopt is de volgende:
Telers van brouwgerst kunnen die als zoodanig aan
bieden bij de Provinciale voedselcommissarissen. Deze
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doen bij inlevering de partijen bemonsteren, waarna ze
worden gekeurd door een, door het NaCoBrouw inge
stelde, Keuringscommissie. De goedgekeurde partijen
worden door de commissie tevens geklassificeerd en deze
klassificatie dient als basis voor de prijsbepaling. De
goedgekeurde partijen worden, ras voor ras, in de pak
huizen gemengd. Zij worden door de Nederlandsche
Akkerbouw-Centrale aan het C. B. K. verkocht, dat voor
distributie over de mouterijen en brouwerijen zorg draagt.
De overdracht geschiedt wederom op klassificatie door
de NaCoBrouw-Commissie, welke wederom de basis
vormt van de afrekeningsprijs.
De pakhuishouders der Regeering hebben scherpe in
structies inzake de aan hen toevertrouwde partijen.
Tot op het oogenblik waarop ik dit schrijf heeft de
regeling tot weinig klachten aanleiding gegeven; mocht
de oorlogstoestand voortduren, dan ligt het voor de hand
dat getracht zal worden haar voor den oogst 1940 waar
noodig te verbeteren.
Het is een geluk geweest dat de oogst 1939 niet alleen
van uitmuntende kwaliteit, maar bovendien overvloedig
is geweest. Zoodoende kon het C. B. K. er toe overgaan
een hoeveelheid te koopen, die ongeveer voldoende is
om de normale behoefte onzer brouwindustrie te dekken,
en er is alle reden om dankbaar te zijn dat het NaCo
Brouw in voorafgaande jaren het terrein zoodanig had
voorbereid, dat de industrie tegenover de Nederlandsche
grondstof niet meer stond als tegenover een onbekende
grootheid, en dat de telers, althans in het westen des
lands, terdege bekend zijn met de hooge eischen waar
aan het product moet voldoen.
Is aldus met een plotselinge sprong bereikt wat anders
pas in verloop van lange jaren had kunnen worden op
gebouwd, n.l. de promotie der Nederlandsche gerst tot
hoofdgrondstof van Nederlandsch mout en bier, geen
oogenblik mogen we onze oogen sluiten voor het groote
gevaar dat verbonden is aan deze noodgedwongen
sprong in de gewenschte richting.
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Wat onze industrie vóór 1939 in toenemende mate
ontving, was a.h.w. een uiterst strenge selectie uit wat
•de Nederlandsche bodem vermag voort te brengen. Tusschen telers, kooplui en koopers speelde zich het voort
durende spel van vraag en aanbod af. Men leerde elkaars eischen kennen, kwam door loven en bieden tot
overeenkomst en beleerde elkaar, zelfs achteraf, wanneer
het product bij verwerking was mee- of tegengevallen
•of eigenschappen vertoonde, die bij den aankoop niet
voldoende hadden meegewogen. Op een betrekkelijk
maagdelijken bodem vestigden zich relaties en organi
saties om de samenstrooming van de beste partijen te
leiden: wat er opgroeide en geleidelijk verbeterde was
de vrucht van ernstig beraad en van opstapeling van
ervaring. Handelaars en coöperaties, die zich op brouwgerst gingen toeleggen, stonden in dagelijksche concur
rentie; ze stonden tegenover een aantal eveneens vrije
koopers, die ook op de wereldmarkt terecht konden. De
uiterste prikkels waren aanwezig om de kwaliteit op te
voeren, en het NaCoBrouw zorgde er wel voor deze
levendig te houden. Alle in de samenleving aanwezige
krachten werkten mee om een peil te bereiken, waarop
de levering aan de Nederlandsche industrie verzekerd
kon worden geacht. Zelfs waren we zoover gekomen,
dat aan export op groote schaal ernstig werd gedacht!
Ik wilde slechts zeggen: vóór 1939 vorderde de opbouw
der relatie tusschen producent en verbruiker van Neder
landsche brouwgerst stapje voor stapje, voetje voor
voetje. Het bouwsel werd zichtbaar hechter en grooter,
ook al moesten er doorloopend brokstukken van worden
verbouwd, verbeterd en vernieuwd. Het doorliep de ge
zonde natuurlijke loop van alles, wat zich in vrijheid ont
wikkelt, en het wederzij dsche aanpassingsproces had ons
aller diepste belangstelling.
In de plaats hiervan hebben we een toestand verkre
gen, waarbij weliswaar een veel grootere massa wordt
omgezet, maar waarbij de natuurlijke banden en de daar
door overgebrachte prikkels, zoo al niet verbroken, dan
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toch sterk verslapt zijn. De teler die vroeger den brou
wer rechtstreeks ontmoette, vindt zich thans van hem ge
scheiden door Regeeringsinstanties en een distributie
kantoor. Het goede vertrouwen en de onderlinge aanra
king hebben plaats gemaakt voor een papieren regeling
en voor de beoordeeling door keuringscommissies.
Brouwgerst is massa-artikel geworden met gestandardiseerde normen en tevoren geregelde prijzen. De buitenlandsche concurrentie is grootendeels uitgeschakeld,
eveneens het vooruitzicht op verovering van een plaats
op de buitenlandsche markt.
Waar blijven, zoo vraag ik me met bezorgdheid af,
de scherpe kantjes van onze samenwerking. Bestaat er
nog genoeg prikkel om zich tot het uiterste in te span
nen, is er nog plaats genoeg voor het sportieve element
dat in ons allen meespreekt zoolang het er om gaat iets
te scheppen, te veroveren, te handhaven? Ik vrees van
nauwelijks, en daarmee uit ik meteen een gevoel van
groote ongerustheid voor de komende tijden. De oor
logstoestand wierp ons ongevraagd in den schoot wat
we hadden willen en moeten veroveren: de hoofdplaats
als leverancier. Gunstig gevolg is, dat brouwerijen welke
nog min of meer afwachtend tegenover de Nederland sehe gerst stonden, genoodzaakt worden er nu ook hun
volle aandacht aan te schenken. Maar veel grooter is het
gevaar dat zij die vrijwillig volop hebben medegewerkt,
van het goede te veel krijgen en in de toekomst minder
enthousiast zullen zijn dan in het verleden.
Tegen dit gevaar helpt maar één middel: de uiterste
zorg te blijven besteden aan de Nederlandsche gerst.
Niet alleen de telers dienen zich daartoe tot het uiterste
in te spannen, maar evenzeer de pakhuishouders. Hoe
wel deze door de provinciale voedselcommissarissen nog
eeniger mate zijn geselecteerd, er zijn er verscheidene
onder die zich te voren weinig aan brouwgerst hebben
gelegen laten liggen en die zich zelfs heden ten dage nog
niet voor het lidmaatschap van ons comité hebben aange
meld. Ongevraagd is hun thans een goede kans geboden:
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zij kunnen, door groote aandacht aan het product te be
steden, kennis van zaken opdoen en eenige reputatie als
brouwgerstbemiddelaar verwerven. Natuurlijk kunnen zij
evengoed een negatieve reputatie op dit gebied vestigen,
wat voor hen uiteindelijk op schade uitloopt. Het is te
hopen dat zij den goeden weg kiezen, op grond van de
overweging dat indien men er in slaagt de met zooveel
moeite opgebouwde naam der Nederlandsche brouwgerst
te handhaven en te versterken, haar plaats in de Neder
landsche industrie vrijwel verzekerd is en zich perspec
tieven openen voor toekomstigen export. Dit beteekent
dat er een nieuw qualiteitsartikel met groote afzetmoge
lijkheid zal ontstaan zijn waaraan ook de handel het zijne
kan verdienen tot in lengte van jaren. En vermoedelijk
zal verhoogde afzetmogelijkheid ook leiden tot uitbrei
ding van de teelt. Wordt echter door onverschilligheid
en kortzichtig winstbejag de groote kans van het oogenblik vergooid, dan zal het, zoodra de oorlogsmaatregelen
komen te vervallen, lange jaren kunnen duren voor dat
de brouwgerst als handelsartikel weer een peil heeft be
reikt als dat van 1939.
Hoe fleurig de zaak stond, moge blijken uit de belang
stelling die uit Zwitserland en België is getoond. Zwit
serland zond een delegatie van deskundigen, vergezeld
van regeeringsvertegenwoordigers, om het NaCoBrouwwerk van nabij te leeren kennen. Een rondrit werd met
dit gezelschap gemaakt door Zuid-Holland, West-Bra
bant en Zeeland en zoowel industrieele als landbouw
bedrijven werden getoond, terwijl over alles waarin men
belang stelde mededeelingen werden verstrekt. De bezoe
kers toonden zich uiterst voldaan en deden ook proefbestellingen die echter tot dusver niet uitgevoerd konden
worden.
Ook België legde door bezoek en aanvrage veelvuldig
belangstelling aan den dag en zelfs had het NaCoBrouw
besloten tot een collectieve inzending op de „Eerste In
ternationale Brouwerij-salon", die in September te Brus-
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sel zou worden gehouden. Helaas kwam ook hier de
oorlog tusschenbeide. maar de aanvragen om proefzen
dingen die ons niettemin nadien bereikten, deden duide
lijk zien dat men verwachtingen koestert van de Nederlandsche brouwgerst en zeker zal terugkeeren zoodra de
gelegenheid tot export zich zal voordoen. Een bezoek
dat door een delegatie uit het NaCoBrouw aan Gent
werd gebracht, ter uiteenzetting van het NaCoBrouwwerk aan Belgische deskundigen, zal deze belangstelling
wel niet getemperd hebben. Het is te hopen dat het aan
zienlijk quantum NaCoBrouw-gerst waarmede, naar ik
verneem, de Ned. Akkerbouwcentrale de Belgische brou
wers wil te hulp komen in ruil voor voergerst, dezelfde
uitwerking mag hebben.
Tusschen de bedrijven door trof het NaCoBrouw een
derde slag door het vertrek van Ir. Lammers. Ook Dr.
Weber, die door het „Fonds Landbouw Export Bureau
1916-18" was te werk gesteld om in samenwerking met
het NaCoBrouw physisch-chemische onderzoekingen te
verrichten over brouwqualiteit, werd ons ontnomen.
Beide Heeren zijn gezwicht voor aanbiedingen van bui
ten, waardoor zij hunne positie aanzienlijk konden ver
beteren en wij wenschen beiden gaarne volkomen bevre
diging toe in hun nieuwe werkkring. De Heer Lammers
heeft gedurende 3 jaar zijn jonge krachten ten volle aan
het NaCoBrouw gegeven. Hoe omvangrijk zijn taak was
blijkt wel uit de reeks van interne mededeelingen enz.,
die hij deed verschijnen, en staat ook beschreven op blz.
48-59 van het 3e jaarboekje. Den Heer Lammers komt
oprechten dank toe voor alles wat hij in het belang onzer
organisatie heeft verricht.
De onderzoekingen van Dr. Weber hebben nieuw licht
doen schijnen over de zetmeelsiplitsende enzymen der
gerst, het is buitengewoon te betreuren dat wij geen mid
delen bezaten dezen begaafden onderzoeker blijvend aan
ons comité te binden.
Ook Ir. M. Hildesheim die korten tijd in ons midden
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heeft gewerkt en aan wien wij enkele zeer goede, nog
niet volledig gepubliceerde studiën danken over de ont
wikkeling van de gerstplant en van de gerstkorrel, heeft
een anderen werkkring gevonden.
Op het oogenblik is de staf van ons comité tot een
minimum geslonken, maar het ligt in de bedoeling hem
weer ten spoedigste op volle sterkte te brengen.
Want zelfs wanneer we, in uiterst optimisme, ons voor
stellen dat het groote doel van het NaCoBrouw. de Ne-,
derlandsche industrie te bedienen met Nederlandsche
gerst, feitelijk is bereikt, dan blijft in verdubbelde mate
de taak bestaan deze gerst qualitatief op het hoogste peil
te brengen en de risico's voor landbouw en industrie tot
een minimum te reduceeren.
De rassenkeus, de teelt, de behandeling van den oogst,
de afzet naar eigen industrie en naar het buitenland, het
stap voor stap volgen van het product in de mouterij en
bij zijn omzetting in bier, het opwekken en coördineeren van alle goede krachten die in het kamp van land
bouw, handel en nijverheid aanwezig zijn en van alle
onderzoekers en voorlichters die onze zaak kunnen die
nen, dat alles moet onophoudelijk bestudeerd, geregeld,
gepropageerd, bewaakt en verdedigd worden. Het is,
zoogoed als de gerst zelf, levend materiaal dat zijn eigen
geschiedenis schept en dat verloopt wanneer er niet de
hand aan gehouden wordt.
Moge het NaCoBrouw uit dezen benarden tijd in
wendig versterkt naar voren komen, in het volle besef
dat een rijk en dankbaar arbeidsveld voor ons ligt.
Wageningen, 30 Januari 1940,
De Voorzitter van het
Nationaal Comité voor Brouw gerst,
C. BROEKEMA.
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Uit dankbaarheid voor de gastvrije ontvangst, schonk
•de Vereeniging van plantenkweekers, na haar bespre
kingen over de veredeling van zaaigranen, dezen zomer
aan de Directie van de Amstel-Brouwerij een gres bier
pul, volgens de overlevering in het Land van Reimerswaal opgegraven.
De fraaie bierpul is boven dit artikel afgebeeld en
vormt een interessant voorbeeld van de in de 17e en 18e
eeuw bloeiende industrie, die het zoogenaamde Keulsche
aardewerk voortbracht.
De pul in quaestie is een ruim bier-recipient, klaar
blijkelijk vervaardigd voor eenvoudige lieden, die met
een flinken dorst gezegend waren. 16 centimeter hoog
en 12 cm in doorsnee, kan zij een en een kwart liter bier
bevatten. Zij is gebakken van gele klei en heeft door
langdurig verblijf in den grond een donkerbruine tint
gekregen. De makelij is tamelijk primitief. Aan een zijde
is bij het bakken de wand zelfs vrij veel ingezakt, zoodat
Tiij niet meer cylindrisch is. Het ornament werd er met
de middelen die de techniek van de draaischijf verschaft,
in dik relief bovenop gedraaid en bestaat uit grove, dicht
naast elkaar gelegen, ribbels, in banden aangebracht
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boven en onder een van binnen uit uitgebogen buik. Op
deze buik is tegenover het oor een medaillon op het op 
pervlak van de pul aangebracht door er met rolletjes
klei een elegante figuur op te plakken. Bovendien is de
pul versierd met een band van drie rijen stippen in zwaar
relief.
Het geheel maakt een eenigszins primitieven indruk,
terwijl de evenwichtige indeeling, de versieringen en de
juiste toepassing van de elementaire pottenmakerstechniek doen zien, dat een eenvoudig maar tevens goed
werkman deze pul vervaardigd heeft.
Uit een en ander blijkt, dat deze pul in Altenburg in
Saxen, en wel in de 18e eeuw, ontstaan is. In Saxen be
stond in dien tijd een niet onbelangrijke nabloei van het
typisch Nederrijnsche gilde der gres-bakkers,
Langs den Rijn van Coblenz tot Keulen met uitloopers
in België en tot in ons huidig Limburg, — waar heden
ten dage in Tegelen nog een overblijfsel van deze oude
industrie bestaat, die daar effen bruin geschilderde en
geglazuurde bierpullen vervaardigt onder den naam van
,,oeles" —, bloeide in de 16e en 17e eeuw de fabricage
van wat men hier te lande Keulsch aardewerk noemde.
Dat het dezen naam kreeg, zal wel een gevolg zijn van
het feit, dat deze bierpullen, kannen en potten van Keu
len uit naar ons land verscheept werden.
In een zestal plaatsen ontwikkelde deze industrie zich
en merkwaardig genoeg in elke stad in een eigen en
duidelijk te onderscheiden richting. Deze hoofdcentra
waren: Frechen, Langerwehe, Raeren, Meckenheim,
Siegburg en Grenzhausen, waarvan Raeren ongetwijfeld
den grootsten naam had en de kostbaarste producten
voortbracht.
Een korte beschrijving van de verschillende toepas
singen van deze pottenbakkerskunst, die vrijwel uitslui
tend ten behoeve van de bierconsumptie werkte, moge
hier volgen. Voordien past intusschen een verklaring
waarom aardewerk en geen glas, zooals thans voor het
drinken van bier gebruikelijk, werd toegepast. Toenter-
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tijd werd het bier namelijk langs bovengistenden weg
vervaardigd en was niet helder, veelal zelfs sterk troebel,
zoodat het geen zin had het in een doorschijnend reci
pient te schenken om het daaruit te drinken. De bier
glazen vonden derhalve dan ook eerst ingang in de
tweede helft van de 19e eeuw, toen het heldere en ondergistende bier meer en meer in gebruik kwam.
Naast steenen kannen, kruiken en potten werden in
vorige eeuwen ook metalen bekers gebruikt, meestal van
tin of zilver vervaardigd, doch deze waren uiteraard veel
kostbaarder, dus ook zeldzamer.
Om te beginnen met de noordelijkste stad van het
ware gresgebied: Frechen. Deze stad ligt ten westen van
Keulen en vervaardigde uitsluitend bruin ongeschilderd
aardewerk. De productie bestond voornamelijk uit bui
kige bierkruiken, zoogenaamde „baardmannetjes", ge
noemd naar den gebaarden mannekop, die direct onder
den hals placht aangebracht te worden. De kleur van
deze kruiken is zacht bruin en de oppervlakte fijn on
effen, zoodat kleine lichte en donkere bruine vlekjes er
een levendig uiterlijk aan geven. De verdere versiering
bestaat meestal uit op de natte kruik geplakte ovale me
daillons en in lateren tijd ook uit geappliceerde ranken
en bladeren. In het algemeen gesproken blijft de versie
ring steeds eenvoudig.
Naar het zuiden gaande, komt men vervolgens in Lan
gerwehe. Hier ontstond in de tweede helft van de 17e
eeuw een pottenbakkersindustrie, die zich op den stijl
uit de vroegste periode van Raeren inspireerde, en grijs
aardewerk met blauw geschilderde ornamenten voort
bracht.
Verreweg het belangrijkste en rijkste was intusschen
Raeren, in de buurt van Aken gelegen. Deze destijds
Limburgsche stad en de er omheen gelegen dorpen vor
men de bakermat van het lichtbruine aardewerk. Raeren
produceerde steeds werk van voortreffelijke qualiteit en
verfijnde bewerking, en wel voornamelijk bierkruiken.
Gecompliceerde vormen, gedeeltelijk op de draaischijf
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gemaakt en voltooid met de hand, zoodat veelal ook in
verticale richting — en dat in het bijzonder in de onder
ste helft van de kannen — reliefs aangebracht werden,
kenmerken de kannen uit Raeren. Bovendien werden
deze kruiken met even ingewikkelde als fraaie orna
menten versierd, die door middel van gesneden mallen
in de natte klei werden ingedrukt, terwijl bovendien te
voren in vormen geperste medaillons werden opgeplakt.
Het moet een feest voor de oogen geweest zijn als aan
de tafels van de vorsten het schuimende bier hoog ge
schonken werd uit deze met hun wapen versierde sier
lijke, schoone kannen. Omstreeks 1600 bereikte de Raerensche gres-industrie haar hoogtepunt.
Aan den rechteroever van den Rijn bij Bonn ligt Siegburg. Ook hier stond de kunst van versiering van het
aardewerk op een hoogen trap en maakte steeds minder
gebruik van het primitieve ornament, dat op de draai
schijf gemaakt kan worden. Iets grover in het werk dan
te Raeren, lijkt het product van Siegburg, wat het ma
teriaal betreft, op dat van die plaats; overigens werd in
Siegburg een veel grootere variëteit van goed als: krui
ken, kandelaars, vazen, kannetjes, portretten en pullen
vervaardigd. Naast de opgedrukte versiering werd veelal
geboetseerd ornament, zelfs in hoog relief, toegepast,
terwijl sommige kannen zelfs met tallooze losse kleien
ringen werden behangen. Het meest bekend zijn intusschen de zoogenaamde „Schnellen", bierpullen die zeer
hoog en nauw waren en van onder tot boven in verticale
banen met mythologische of bijbelsche voorstellingen in
relief werden bezet.
Aan de andere zijde van den Rijn lag Meckenheim,
waar de bierpullen een lichtgrijze kleur hadden. Hier be
stond de versiering uit in de klei met een mes gesneden
geometrische figuren in den trant van ons oud-Nederlandsche houtkerfwerk.
Ten slotte blijft nog te bespreken Grenzhausen bij
Coblenz, dat zijn bloeiperiode bereikte tusschen 1646 en
1726. Men verwerkte er bruine en grijze klei, al dan niet
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versierd met blauwe en zelfs met purpere emaille-verf.
Het ornament werd voornamelijk met de hand vervaar
digd en in laag relief op de kannen gesneden of er op
geappliceerd. De figuren zijn vloeiend van lijn en grootendeels op de plantenwereld geïnspireerd. In vergelij
king met Raeren, waaruit deze stijl wel gesproten schijnt,
leverde Grenzhausen een liefelijker en vroolijker product,
dat echter de grootheid van allure van Raeren bleef
missen.
Er zij nog opgemerkt, dat in de 18e en 19e eeuw de
verschillende productie-centra eikaars stijlen copieerden,
zij het ook in verslapten vorm, om ten slotte in onzen
tijd te zijn terug gevallen op: boterpotten, inmaakvaten
en andere eenvoudige gebruiksvoorwerpen, die in rijk
heid van uitvoering en stijl niet meer te vergelijken zijn
met de vorstelijke recipiënten, die in vroeger eeuwen voor
een hooger doel, namelijk het bewaren, schenken en
drinken van de voor de volksgezondheid toen zoo bij
uitstek belangrijke drank: het bier, gebruikt werden.
SIX VAN HILLEGOM.
Amsterdam, 9 November 1939.
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DE BROUWGERSTBEURS 1939
TE UTRECHT.
Voor het eerst in de geschiedenis van het NaCoBrouw
werd in 1939 de brouwgerstbeurs gescheiden van de
brouwgersttentoonstelling. Het
NaCoBrouw-Bestuur
stond nl, voor de volgende moeilijkheid: een tentoonstel
ling, waarop zoo veel mogelijk alle door de Nederlandsche brouwerijen en mouterijen gekochte Nederlandsche
brouwgerst wordt uitgestald, kon onmogelijk gehouden
worden op den datum waarop de Nederlandsche Jaar
beurs plaats vond, zonder dat belangrijke brouwgerstgebieden van de tentoonstelling worden uitgesloten, om
dat men op dien datum nog niet met de oogstwerkzaamheden gereed is. Anderzijds was men algemeen van ge
voelen, dat het NaCoBrouw op de Nederlandsche Jaar
beurs vertegenwoordigd behoorde te zijn. De ruime mate
van gastvrijheid en de belangstelling, die aan het NaCo
Brouw ten deel viel op de Najaarsbeurs in 1938, ver
plichtte het NaCoBrouw min of meer om ook in 1939
aanwezig te zijn.
Het Bestuur van het NaCoBrouw kwam toen tot het
gelukkige besluit om in 1939 een brouwgerstbeurs uit te
schrijven gedurende de Najaarsbeurs, de brouwgerstten
toonstelling daarentegen te houden in Januari 1940. (De
inmiddels ingetreden oorlogstoestand heeft het noodza
kelijk gemaakt de datum van de tentoonstelling te ver
schuiven tot Mei 1940).
Evenals vorige jaren werd de organisatie van beurs en
tentoonstelling opgedragen aan de Normalisatie-Com
missie (N. C.). Het beursreglement wordt als bijlage van
dit verslag afgedrukt. Van belang is, dat dit jaar slechts
de rassen Kenia, Saxonia, Mansholt's tweerijige en Spratt
Archer op de beurs mochten worden aangeboden.
Tengevolge van de ingetreden oorlog, waardoor de
datum van de Jaarbeurs een week werd verschoven en de
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Regeering een vervoer- en verwerkingsverbod van gerst
uitvaardigde is deze brouwgerstbeurs slechts gedeel
telijk tot haar recht gekomen. Op het tijdstip van de
Jaarbeurs mocht geen gerst meer verhandeld worden,
terwijl bovendien in de spannende dagen die aan de mo
bilisatie vooraf gingen een groot deel van de reeds op
de beurs ingezonden partijen verkocht waren. Ondanks
deze moeilijkheden werd besloten de beurs te laten door
gaan. In een stand in het Jaarbeursgebouw werden de
ingezonden monsters op de bekende zorgvuldige wijze
uitgestald door den, inmiddels naar Ned.-Indië vertrok
ken, secretaris van de N. C., Ir. R. P. Lammers.
Evenals vorige jaren waren de monsters weer geana
lyseerd op het laboratorium van de Heineken's Bierbrou
werij te Rotterdam en op den dag vóór de opening van
de Jaarbeurs geboniteerd door een college van Keur
meesters.
Op 12 September 1939 ging aan de officiëele opening
van de beurs nog een bespreking van aspirant-koopers
vooraf. Bij deze bespreking werd besloten, dat het NaCoBrouw-Bestuur met de Regeeringsinstanties overleg
zou plegen om de mogelijkheid te openen, dat op de
beurs ingezonden nog onverkochte partijen brouwgerst
door de koopers in optie genomen zouden kunnen wor
den en dan later, wanneer de brouwgerstregeling uitge
werkt zou zijn, ook aan die koopers zouden worden ge
leverd.
Na afloop van deze bespreking werd de beurs door
den Voorzitter van het NaCoBrouw Prof. C. Broekema
geopend. Het werd op hooge prijs gesteld dat deze ope
ning werd bijgewoond door Dr. F. H. Fentener van
Vlissingen, die ook dit jaar weer op deze wijze van zijn
belangstelling in het NaCoBrouw blijk gaf.
Er waren slechts 15 monsters, vertegenwoordigende
1616 ton brouwgerst van het ras Abed Kenia, uitgestald.
Bovendien waren nog drie monsters, vertegenwoordi
gende 3500 ton reeds verkochte brouwgerst aangemeld.
Van de aanwezige 15 partijen bleken er eveneens 5, ver-
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tegenwoordigende 700 ton, verkocht te zijn. Op de nog
niet verkochte partijen werd onmiddellijk optie genomen
door de aanwezige koppers.
De Voorzitter van de N. C. vestigde in een korte tech
nische uiteenzetting nog de aandacht op enkele bijzon
dere eigenschappen, die de Nederlandsche brouwgerst
dit jaar vertoonde. In de eerste plaats bleek het eiwit
gehalte 0,5 tot 1 % hooger te zijn dan in de voorafge
gane jaren, in de tweede plaats was de kiemenergie en
de kiemkracht veel hooger dan wij in Nederland om
streeks half September gewend zijn.
Gezien het geringe aantal monsters dat voor de beurs
geanalyseerd is, lijkt het ons beter van een gedetailleerd
overzicht over de kwaliteit van den oogst 1939 op dit
moment af te zien. Ter gelegenheid van de nog te hou 
den brouwgersttentoonstelling hopen wij in de gelegen
heid te zijn hierop nader terug te komen.
Dr. H. van Veldhuizen.
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REGLEMENT VOOR DE
NEDERLANDSCHE BROUWGERSTJAARBEURS 1939.
Art, 1. Van 5 t/m 14 September 1939 wordt in het
Jaarbeursgebouw (Afd. Agrarische Jaarbeurs) te Utrecht
een beurs gehouden van in Nederland gegroeide brouwgerst, oogst 1939. Deze beurs is toegankelijk voor de
bezoekers van de Jaarbeurs.
Art. 2. De ingezonden monsters moeten een juist ge
middelde weergeven van ten verkoop beschikbare par
tijen, groot ten minste 20.000 kg.
Elk monster moet omstreeks 5 kg groot zijn. Dadelijk
na de bemonstering wordt een gedeelte van dit monster
(ongeveer 500 gram) verpakt in een blikken busje en
vervolgens toegezonden aan Ir. Lens van Ryn, Heineken's Bierbrouwerij Mij. te Rotterdam-N. De rest van
het monster (ongeveer 4^ kg) wordt in een linnen zakje
gezonden aan Ir. R. P. Lammers, adres t/m 1 September
1939: Instituut voor Plantenveredeling, Wageningen.
Adres na 1 September 1939: Portier Jaarbeursgebouw,
Utrecht.
Monsterbusjes en zakjes zijn verkrijgbaar bij het NaCoBrouw p/a Instituut voor Plantenveredeling te Wage
ningen.
Beide monsters moeten een briefje bevatten, vermel
dende de volgende gegevens:
Provincie
Ras
Partij No
Naam en adres van de(n) teler(s)
De partij is groot
kg en kan geleverd worden te
Voor de juistheid van ras, monster en grootte van de
partij wordt ingestaan door
Adres voor correspondentie en afrekening
Telefoon
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De monsters, die vóór Zondag 27 Augustus 1939 het
laboratorium van de Heineken's Bierbrouwerij Mij. te
Rotterdam-N. bereikt hebben, zullen op den openingsdag
van de Jaarbeurs geanalyseerd en geboniteerd zijn. De
monsters, die later worden ingezonden, zullen zoo mo
gelijk nog geanalyseerd en geboniteerd worden, zoodat
de gegevens in den loop van de Jaarbeurs bekend ge
maakt zullen worden.
Art. 3. Aanbiedingen kunnen worden gedaan door
leden van het NaCoBrouw.
Art. 4. De aanbieders dienen in te staan voor de
juistheid der monsters, inclusief de naam van het opge
geven ras en de grootte der partijen. Bij het inzenden der
monsters moet aan het NaCoBrouw te Wageningen
worden medegedeeld op welke wijze men zich hierom
trent zekerheid heeft verschaft. Verder moeten de aan
bieders eventueele controle door het NaCoBrouw toe
laten en daarbij alle gevraagde medewerking verleenen,
als inzage der boeken, enz. Bovendien worden van alle
afzonderlijke partijen, die tot de vorming van een grootere hoeveelheid gerst hebben bijgedragen, door den aan
bieder kleine monsters ter grootte van plm. 300 gram be
waard en desgevraagd aan het NaCoBrouw toegezonden.
Art. 5. Het Bestuur van het NaCoBrouw behoudt
zich het recht voor bepaalde partijen van de tentoonstel
ling uit te sluiten.
Art. 6. Alleen de volgende rassen komen voor inzen
ding in aanmerking: Kenia, Saxonia, Spratt Archer en
Mansholt's tweerijige zomergerst.
Art. 7. De Normalisatie-Commissie van het NaCo
Brouw doet uitspraak of de partijen voldoen aan de
voorwaarden van dit reglement. Zij draagt zorg voor de
beoordeeling op het oog en voor het verrichten van de
noodige analyses volgens de voorschriften van'het Na
CoBrouw. Aan de keurmeesters is slechts het ras bekend.
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Art. 8. Er worden enkele goede buitenlandsche
gerstmonsters uitgestald. Zij worden op dezelfde wijze
beoordeeld.
Art. 9. De Brouwgerstjaarbeurs wordt geopend op
5 September, des middags 12 uur.
De partijen, waarvan monsters aanwezig zijn, mogen
direct na de opening worden verkocht.
Indien één of meer dezer partijen gedurende de Brouwgerstjaarbeurs wordt verkocht, wordt hiervan onmiddel
lijk door den verkooper mededeeling gedaan aan Ir. R.
P. Lammers, Agrarische Jaarbeurs, Utrecht, telefoon No.
13979, Utrecht.
Op 5 September des morgens om 10 uur komen de bij
het NaCoBrouw aangesloten brouwers en mouters in het
voor anderen afgesloten beurslokaal bijeen voor een be
spreking. Bindende afspraken betreffende de voor de
brouwgerst te betalen prijzen worden bij deze bespreking
niet gemaakt.
Art. 10. Desgewenscht kan bij den verkoop van par
tijen na 14 September gebruik worden gemaakt van de
bemiddeling van den Secretaris van het NaCoBrouw.
Alle op diens bemiddeling vallende kosten zijn voor re
kening van den verkooper.
Art. 11. Er bestaat ook gelegenheid partijen brouw
gerst rechtstreeks aan de brouwerijen en mouterijen aan
te bieden. Hiervoor worden 2 verzegelde, in blik ver
pakte monsters van ten minste 500 gram ingezonden.
De kooper opent één dezer monsters, terwijl het tweede
monster voor eventueele arbitrage ongeopend wordt be
waard. Wordt een partij brouwgerst geleverd, dan kan
de verkooper desgewenscht bij de partij voegen 4 ver
zegelde monsters in blik, van ten minste 300 gram, waar
van de kooper bij aankomst der partij het recht heeft er
2 te openen voor controle der monsterneming, terwijl de
beide andere monsters door hem worden bewaard voor
eventueele arbitrage.
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Art. 12. Voor alle aankoopen, tenzij andere afspra
ken zijn gemaakt, gelden de volgende regelingen:
Art. 13. Na afsluiten van den koop heeft de levering
ten spoedigste plaats. De verkooper overtuigt zich dat de
partij die geleverd wordt identiek is met het monster en
dat ze in perfecte conditie, eventueel verpakt in deug
delijk materiaal, wordt afgeleverd. Alle transportrisico
is voor den kooper, die het recht heeft de partijen bij in
lading te controleeren. Als gewicht van de partij geldt
het door den ontvanger bepaalde gewicht. De leveran
cier heeft het recht zich bij de gewichtsbepaling te doen
vertegenwoordigen.
Art. 14. De betaling geschiedt contant binnen een
week na ontvangst der partij aan het in art. 2 opgegeven
adres.
Van elke ontvangst en de zich daarbij voordoende
bijzonderheden (hoeveelheid enz.) wordt door het be
trokken bedrijf aan den Secretaris van het NaCoBrouw
kennis gegeven (p/a Instituut voor Plantenveredeling,
Wageningen). Deze gegevens zullen als vertrouwelijk
worden beschouwd.
Blijkt bij aankomst der partij aan het bedrijf, dat de
kwaliteit niet aan het monster beantwoorrdt, dan kan de
kooper deze
a) weigeren, in geval van flagrante afwijking;
b) voorwaardelijk accepteeren.
In beide gevallen wordt telegrafisch aan den verkoo
per kennis gegeven, die zich ter plaatse kan overtuigen.
Verschijnt deze niet binnen 24 uur, dan kan de kooper
in het sub a bedoelde geval de partij door een onpar
tijdig persoon (m. n. een graanfactor, deurwaarder, beeedigd monsternemer of een controleur van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst) doen bemonste
ren en haar daarna, op kosten van den leverancier, te
rugzenden.
In geval b wordt de partij, na als boven bemonsterd
te zijn, in ontvangst genomen en den leverancier mede-
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gedeeld, welke prijsvermindering gewenscht wordt. Gaat
de leverancier hiermede niet accoord, dan beslist eene
vriendschappelijke arbitrage-commissie, bestaande uit
twee leden, waarvan één lid door den kooper en één lid
door den verkooper wordt benoemd.
Bedoelde twee leden kunnen desgewenscht als derde
lid verzoeken tot de commissie toe te treden: den Direc
teur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen.
De besluiten der arbitrage-commissie zijn voor beide
partijen bindend. Iedere arbitrage-commissie bepaalt bij
haar uitspraak het bedrag van hare kosten; zij bepaalt
tevens voor welk deel van deze kosten ieder der arbitreerende partijen aansprakelijk is. De leden der arbi
trage-commissie kunnen worden benoemd uit:
R. J. H. Beltjens te Roermond; S. Dronkers te RillandBath; Ir. J. A. Emmens te Rotterdam; Ing. Jac, de Groen
te Groenlo; Jos. Hendrickx Cryns te Swalmen; H. Her
zog te Breda; G. A. Jooss te Wageningen; Ing. W.
Koerner te Amsterdam; P. Kooiman te Anna Paulowna;
Ir. W. C. v. d. Meer te Barendrecht; Dr. Mees te Gro
ningen; De Vereenigde Pondgaarders te Rotterdam;
Firma j. J. Poortman te Rotterdam; J. A. Rutten te Am
sterdam; Firma Wed. A. Schippers te Kamperland; Dr.
H. van Veldhuizen te Rotterdam; Ir. J. Versteeg te Goes;
G. A. van der Waal te Barendrecht en W. G. de Waard
te Werkendam.
Art. 15. Mocht deze regeling aanvulling of wijziging
behoeven, dan kan die door het Bestuur worden aange
bracht.
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BROUWGERSTRASSEN.
De resultaten van de proefvelden met zomergerstrassen, die in 1939 werden aangelegd onder leiding van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
en het Instituut voor Plantenveredeling, beide te Wageningen, zijn aan de gegevens uit vorige jaren toegevoegd
en weergegeven in tabel II voor wat betreft de zaadop
brengst en in tabel III voor de stroo-opbrengst.
In deze tabellen worden de volgende landbouwgebie
den onderscheiden: het Westelijk zeekleigebied, omvat
tende de kleigronden van Zeeland, West Brabant, Zuid
en Noord-Holland; het Noordelijk zeekleigebied, waar
toe de kleigronden van Groningen en Friesland worden
gerekend; verder de rivierklei-, löss- en zandstreken en
de dalgronden. In de laatste kolom is alles voor geheel
Nederland samengevat.
In de bovenste regel zijn de gemiddelde opbrengsten
van Kenia in kg. per are weergegeven. De opbrengsten
der overige rassen zijn in procenten hiervan uitgedrukt.
De cursief gedrukte cijfers geven weer het aantal waar
nemingen waaruit de betreffende absolute of relatieve
opbrengstcijfers zijn berekend.
Door een horizontale streep worden de rassen in
twee groepen verdeeld. Er boven bevinden zich de ras
sen, die in de Beschrijvende Rassenlijst van het Insti
tuut voor Plantenveredeling zijn opgenomen, er onder
de nieuwe in beproeving zijnde rassen.
Tabel IV is ontleend aan bovengenoemde Rassenlijst
en geeft ons een beeld van de uitgebreidheid van den
gerstverbouw, oogst 1939, in verschillende deelen van
het land (laatste kolom). Bovendien is voor elk ras
aangegeven welk percentage het van de totale opper
vlakte zomergerst in de onderscheiden gebieden innam.
In het kaartje dat zich naast tabel IV bevindt, zijn deze
landbouwgebieden binnen elke provincie met een roode
lijn omgrensd. Met behulp van deze gegevens kan wor30

den berekend hoeveel ha. door elk ras werd ingenomen.
In tabel V zijn de statistische gegevens voor geheel
Nederland samengevat, en eveneens voor het Westelijk
brouwgerstgebied en voor de Noordelijke gerststreek
afzonderlijk. Tevens zijn de cijfers vanaf 1931 opgeno
men, zoodat een vergelijking met vroegere jaren mo
gelijk is.
In tabel I, wederom ontleend aan de Rassenlijst, zijn
de belangrijkste eigenschappen der oudere rassen door
cijfers uitgedrukt.
Door deze gegevens zijn de rassen in hoofdzaak ge
karakteriseerd. Wij zullen alleen de belangrijkste punten
nog naar voren brengen, waarbij bedacht moet worden,
dat de zaadopbrengst in 1939, vergeleken met het ge
middelde van 1932-1938 zeer hoog was. De stroo-opbrengsten waren daarentegen in 1939 vrij normaal,
zoodat 1939 dus een „zaadjaar" was.
Abed Kenia.

Dit ras kwam in 1939 t.o.v. de andere bekende rassen
zeer goed voor den dag. Wij wisten reeds, dat Kenia
vooral tot zijn recht komt onder gunstige omstandig
heden, m.n. op de vruchtbare kleigronden van Zeeland,
West Brabant en de Hollanden. Bedenken we nu, dat
1939 in het algemeen een gunstig jaar voor de zomergerst was, dan verwondert het niet, dat dit nog in bij
zondere mate voor de Kenia heeft gegolden. Zelfs op
zandgrond deed dit ras het in 1939 zeer goed.
Over de minder gunstige eigenschappen, als vatbaar
heid voor roest, somtijds te kort groeien van het stroo
en het doorzakken aan de voet, werden in het afgeloopen
jaar geen of weinig klachten vernomen.
Kenia nam in 1939 op de Westelijke kleigronden
55 % van het zomergerstareaal in beslag, dit is 2 %
meer dan in het daaraan voorafgaande jaar, zelfs op de
Groninger klei begint de verbouw weer iets toe te nemen.
Voorloopig blijft Abed Kenia met zijn kort, stevig
stroo en onder gunstige omstandigheden hooge op
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brengst, het brouwgerstras bij uitnemendheid op de
vruchtbare gronden van het Westelijke zeekleigebied.
Het zaad is vatbaar voor schot. Men bestede aan den
oogst dus de noodige zorg.
Mansholt's tweerijige zomergerst.

Vormde Kenia het hoofdras voor de Westelijke zee
kleigronden, Mansholt's tweerijige staat in het Noorden
des lands op de eerste plaats, in Groningen n.l. met
56 % van de daar met zomergerst bezette oppervlakte.
In het Westelijk zeekleigebied komt dit ras slechts
weinig voor ( 6 % ), in Noord Holland wat meer, in
Zeeland minder. Zoowel in het Westen als in het
Noorden blijft de verbouw toenemen; ook in de andere
streken van ons land wint het veld.
De zaadopbrengst blijft, zand- en dalgrond uitgezon
derd, beneden Kenia. Op zeeklei bedraagt het verschil
omstreeks 6 %. Ten deele wordt dit echter weer goed
gemaakt door weinig uitschot. Het groote zaad werd
bovendien op de vrije markt zeer goed betaald, mede
wegens geschiktheid voor pelgerst.
Het ras is weinig vatbaar voor plantenziekten en heeft
tamelijk lang, voldoende stevig stroo. Goede stroo-opbrengst, omstreeks 15 % meer dan Kenia.
De bovengenoemde eigenschappen maken dat dit
— hoewel niet zeer productieve — ras, in de practijk,
vooral in het Noorden van het land en op lichtere gron
den, wel waardeering vindt.
Het zaad heeft gemiddeld bijna 1 % meer eiwit dan
Kenia en wordt gebruikt voor de bereiding van donker
bier. De eiwit afbraak is voldoende; de diastase ontwik
keling rijkelijk. De kieming is vaak wat onregelmatig,
waardoor men nogal eens huzaren krijgt.
De korrels zijn zeer gevoelig voor dorschbeschadiging,
zoodat het dorschen met beleid moet geschieden.
Saxonia.

Het zaad van Saxonia wordt in toenemende mate
gebruikt voor de bereiding van donker bier, dit in ver-
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band met de rijkelijke diastase ontwikkeling, het vrij
hooge eiwitgehalte en voldoende eiwitafbraak. De kie
ming verloopt snel, waarbij neiging tot warm worden en
huzaren-vorming. De korrels zijn iets gerekt, grooter en
blanker dan die van Kenia.
Saxonia heeft een bescheiden plaats veroverd in het
Zuiden en Zuid-Westen van ons land. Ze voldoet goed
op zandgrond en op de minder vruchtbare perceelen
van het Zuid-Westelijke zeekleigebied. Op de vrucht
bare kleigronden wordt het stroo aan de slappe kant
bevonden.
De opbrengst is, vooral in middelmatige jaren en onder
minder gunstige omstandigheden, goed.
Saxonia geeft een goede grondbedekking, rijpt vroeg,
is weinig vatbaar voor schot, doch wel gevoelig voor
dorschbeschadiging.
Spratt Archer.

De verbouw van dit vrij goede brouwgerstras beteekent niet veel meer. Het wordt in de Rassenlijst 1940
niet langer aanbevolen.
Isaria.

De opbrengst blijft gemiddeld iets beneden Kenia,
bovendien wordt bij verbouw op kleigrond het stroo over
het algemeen te slap bevonden, hetgeen een groote ver
breiding in den weg zal staan.
Het zaad is vrij klein, kort, gevuld, regelmatig, met
fijn gerimpeld kaf; het eiwitgehalte is hoog, de brouwwaarde schijnt minder goed te zijn, dan het zich eerst
liet aanzien.
Naast bovengenoemde brouwgerst-rassen worden in
ons land verbouwd: Goudgerst, Zegegerst en Bigo.
Goudgerst.

Is in de Nederlandsche brouwerijen niet gewild. De
verbouw, over het geheele land gerekend, is afgenomen
van 69 % in 1931 tot 32 % in 1939. In het Westelijk
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kleigebied is het percentage gedaald tot 23 %, in Gro
ningen tot 16 %.
Zegegerst.

Ook dit ras is niet geschikt voor de brouwerijen. Het
werd van de Rassenlijst 1940 geschrapt. De verbouw
neemt geleidelijk af.
Bigo.

Dit is een vierrijige zomergerst en niet geschikt voor
de brouwerij. Wordt hoofdzakelijk in Groningen ver
bouwd (14 %). Over het geheele land gerekend neemt
Bigo 4 % van de zomergerstoppervlakte in.
Thans iets over de beproefde nieuwe rassen:
Plumage Archer.

De aanvankelijk gunstige indruk van 1938 werd in
1939 niet bevestigd: de zaadopbrengst bleef thans eenige
procenten beneden Kenia. Het gewas is bladrijk, laat
rijp en geneigd tot legeren. De zaadkwaliteit lijkt overi
gens wel goed. Veel stroo.
Spratt Archer, vroege selectie.

Dit is een selectie uit Spratt Archer, die vroeger rijpt.
Soms is het verschil echter niet groot. Het stroo is
midden lang, bladrijk en matig stevig. De kwaliteit van
het zaad was goed, de opbrengst bleef in 1939, vooral
op de zeekleigronden, nogal beneden Kenia.
Georgine.

Kon de zaadopbrengst van dit ras in voorgaande
jaren ongeveer met Kenia op één lijn worden gesteld,
in 1939 bleef het er belangrijk onder. Het gewas is
stroorijk, vrij lang, vaak wat slap. Vatbaar voor roest.
Het zaad lijkt veel op dat van Isaria, mogelijk is de
kwaliteit niet geheel zoo goed.
Puke II.

Dit aantrekkelijk, zeer vroeg rijpend, zeer kort, stevig
rasje, geeft een te geringe opbrengst en komt om deze
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reden, tenzij voor zeer bijzondere omstandigheden, niet
voor de grootcultuur in aanmerking. De kwaliteit van
het zaad lijkt goed te zijn.
Breuns.

Ook hiervan bleef in 1939, vooral op de zeeklei
gronden, de opbrengst bij Kenia ten achter. Goede zaad
kwaliteit.
Het gewas ontwikkelt vlug, schiet vroeg door en is
vrij vroeg rijp. Het stroo is vrij lang en aan de slappe
kant.
Hadostreng.

Zoowel in 1938 als in 1939 bleef de opbrengst te
laag, verder slap, middenlang stroo.
Tot slot nog eenige rassen, die in 1939 voor het eerst
werden beproefd:
Isba.

Vrij lang, wat slap, nogal bladrijk gewas. Zaadop
brengst behoorlijk, kwaliteit goed.
Tall Kenia.

Trage begin ontwikkeling, later vrij lang stroo, niet
te stevig en vrij laat rijpend. Opbrengst en kwaliteit vrij
goed.
Bethges und Oelzes XIII.

Dit ras maakte te velde een goede indruk: Vrij kort,
behoorlijk stevig, gezond, iets bladrijk gewas met breede
aren: tijdig rijp. De opbrengst viel in 1939 echter tegen.
Het zaad is grooter dan dat van Kenia, wat langer,
blank, doch iets grof gerimpeld.
Als wij het bovenstaande overzien, dan blijkt wel,
dat de algemeen verbouwde brouwgerst-rassen Abed
Kenia, Mansholt's tweerijige, en Saxonia voorloopig van
de nieuwere rassen geen groote cancurrentie hebben te
duchten. Volgens Tabel V namen deze drie rassen in
1939 met elkaar in de Westelijke kleistreken 68 % van
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de zomersgerstoppervlakte in beslag (in 1933 werden ze
in dit gebied nog slechts sporadisch verbouwd!) hetgeen
neerkomt op omstreeks 13000 ha. Nu werd in 1939, in
verband met de uitwintering van wintertarwe en wintergerst, zeer veel zomergerst verbouwd, zoodat een opper
vlakte van 10000 ha. Kenia, Mansholt en Saxonia ge
zamenlijk dichter bij het gemiddelde in genoemd gebied
za\ liggen. De opbrengst van 10000 ha. kan gesteld wor
den op 30000 tot 40000 ton. Deze hoeveelheid komt
echter niet geheel voor brouwgerst beschikbaar: een
deel zal van onvoldoende kwaliteit zijn en ook de zaai
zaadbehoefte moet worden gedekt.
De Nederlandsche brouwerijen hebben een jaarlijksche
behoefte van omstreeks 25000 ton gerst.
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Tabel I
VERGELIJKEND OVERZICHT DER
RASEIGENSCHAPPEN VAN ZOMERGERST.
In deze tabel is een hoog cijfer
geplaatst, wanneer de betrokken
eigenschap gunstig ontwikkeld is.
Verder worden lang stroo, groote
bladrijkdom en groot halmgetal
door een hoog cijfer aangeduid.
1.
2.
3.
4.
5.

Mogelijkheid v. laat zaaien
„
v. herfstzaai
Wintervastheid
Vroegheid van grondbedekking.
Vroegheid van in aar schieten..

6.
7.
8.
9.
10.

Bladrijkheid
Lengte stroo
Vroegrijpheid
Halmgetal
Aantal korrels per aar

6
6
8
85
6

7
8
7
6
65

7
7
85
75
63

73
73
7
75
6

63
65
73
8
6

9
8
61
6
8

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Korrelgrootte
Marktbaar gedeelte
Handelswaarde en kwaliteit
Opbrengst aan zaad.
„ stroo
Verhouding korrel : stroo , ,

6
65
70
8
65
81

9
9
8
7
85
6

7®
7
7
8
75
8

63
8
75
75
85
7

65
7
7«
75
7
8

7
5^
6
8*
9
7

75
6«
6
5
5
6
6
7
4
8

7
8
7
7
7
75

6
75
8
55
63
65
7
7
8
75

55
8
75
65
7
75
75
7
6
6

65
7
7
55
6
6
75
63
7
4

6
6ä
75
8
8
6
7
5
65
3

..

legeren
17.
18.
uitval van korrels ..
19. Resis schot
20. tentie dwergroest
21.
gele roest
22. tegen meeldauw
32.
stuifbrand
33.
strepenziekte
24. Geschiktheid voor zandgrond .
„ brouwgerst
35.

„

1
7
7
7
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60

190

6

621

100

100

100

100

.

Geheel
Nederland

79

Kenia (relatief)

Dalgrond

33.1 31.9 32.9 36.0 37.3

66

Zand

34.1

220

Löss

Kenia kg/a .... 45.1

De cursief gedrukte cijfers
geven het aantal waarne
mingen weer.

Rivierklei

N oordelijk
kleigebied

ZAAD-OPBRENGSTEN 1932/'39.
Westelijk
kleigebied

Tabel II

.

100

100

100

Mansholt's tweerijige .

93.8

93.8

92.0 98.8 100.9 110.7 96.5

99.1 100.7
163

46

99.2 103.5 103.5 94.3 101.0

97.9

99.8

85.9 96.7 99.8 81.7 95.9

95.8

92.7 103.3 96.4 106.2 96.8

120

Saxonia
Spratt Archer .

.

.

71

Isaria

97.0
72

Goudgerst

. . . .

.

.

20
13

96.2 104.5
45

Plumage Archer

51

17

64

68

31

35
5

32

3

2

143

152
38
44

3

3
3
1

412
467

169

135

89.4 80.2 101.3 100.4 96.7
35

6

50

3

156

97.4

96.0 105.0 100.0 78.3

94.1

93.3 105.0

,—

105.0

95.2

99.2 101.3

—

9

100,2

97.0

4

Puke II

81.7

89.6

92.5

,—

88.3

84.2

Breuns

93.9

90.0 103.3

43

Spratt Archer vr. sel.

10

Georgine

36
23

5
3

5

3

2

,

1

3

89.1

94.0

97.5

Isba

95.8

95.0 107.5

Tall Kenia .... 92.0

91.7 113.3

,—

Bethges und
Oelzes XIII

85.0 103.8

—

6

10

95.0
6

1

3

2

33

108.8

—.

97.9

86.7

.—<

89.8

91.7

.—

96.7

21

4

.—

1

2

3

2

3

4

58

3

2

97.4
19

9

13

1

56

•—

4

2

Hadostreng . . . .

19

96.5

3

111.7
3

—

23
12

98.4
19

96.3
12

Kenia (relatief)

100

100

.

.

Geheel
Nederland

53

Dalgrond

48.8

170

Zand

50.3

Löss

Kenia kg/a ....

Rivierklei

De cursief gedrukte cijfers
geven het aantal waarne
mingen weer.

Noordelijk
kleigebied

STROO-OPBRENGSTEN 1932/'39
Westelijk
kleigebied

Tabel III

51.3 36.0 41.7 36.2 46.1
62

42

157

6

490

100

100

100

100

100

Mansholt's tweerijige . 118.6 115.6 110.4 108.3 112.7 110.7 114.0
99

138

Spratt Archer ..

.

Isaria
Goudgerst

40

51

27

123

3

343

104.8 104.9 104.9 104.1 103.9 101.5 104.5

Saxonia

39

64

18

116.7 111.4
60

12

. . . . 100.1 107.3

Plumage Archer

36

.

57

27

123

3

387

. 122.7 124.2 117.2 109.9 120.8 81.7 120.4

10

28

3

30

3

146

80.0 135.0 109.8 139.4 114.1
l

3

42

1

119

98.0 91.0 106.8 100.4 102.1
29

6

45

. 122.1 116.3 125.0 125.0 130.0

3

129

—

122.3
50

3

3

Spratt Archer vr. sel. 109.4 105.0 117.5

—

111.3

—•

110.3

119.0 121.2 108.3

—

108.9

—

117.0

39
9

Georgine

27

4

2

7

1

4

2

3

7

17

44

89.0 125.0

—

80.0

—

88.0

107.2 105.0 112.5

—

99.6

—

105.6

H a d o s t r e n g . . . . 110.2 101.9 110.0

—

—

—

109.6

Isba

—

106.7

—

113.3

Tall Kenia .... 115.5 107.5 115.0

—

110.0

—

113.5

Bethges und
Oelzes XIII 105.0

—

—

—

108.6

Puke II

87.1
17

Breuns

9

13

3
1
1

120.0

3

2
2

—

3

10

1

2

2

95.0 116.7
l

3

3

4

3

3

24

16
16
6

17

7

Groningen:

9 Noord, 10 Oldambt
en 24 Veenkoloniën.

Friesland:

8 Klei en 23 Zand.

Drente:

25 Veen en 22 Zand.

Overijssel:

26 Veen, 21 Zand en 14
Rivierklei.

Gelderland:

19 Veluwe, 20 Graaf
schap en 11 Betuwe,
Lijmers.

s
0

25

Utrecht:

22

13 Kleistreken en 18
Zand.

Noordholland.

7 Boven het IJ en 6
Meerlanden.

Zuidholland :

4Eilanden en 5 Vaste
land, Alblasserwaard,
Vijfheerenlanden.

20

Zeeland:

2 Eilanden en 1 Zeeuwsch-Vlaanderen

Noordbrabant:

3 Zeeklei, 12 Rivierklei en 17 Zand.
Limburg: 16 Noord en 15 zuid.

40

15

Tabel IV.
RASSEN STATISTIEK 1939.

11 Geld. Bet. Lym.
12 Brabant riv.klei
13 Utrecht riv.klei
14 Overijsel riv.klei

10
45
20
20

15 Limburg zuid

17 12 9

16 Limburg noord
17 Brabant zand
18 Utrecht zand
19 Geld. Veluwe
20 „ Graafschap
21 Overijssel zanid
22 Drenthe zand
23 Friesland zand

13
3
15
8

6 17
5 12
15 s
20 s
—
17
3 3
11

24 Gron. Veenkol.
25 Drenthe „
26 Overijssel „

7 40 s
9 s —
22 6 s

15 2
6 s
10 —
10 —

S
1

1

—

—

—

—

1
3
—

s

2

—
—
—
—

S

60
32
60
60

5
3
5
9

—

59

—

60
67
68
65
71
90
85

1
s
4
5
2

51
85
70

S

1

—

—

—

—

—

—

—

—

s
—

S

5
s

3
3
3

„

—

S

8
18
12

—

—

7
7
5
5
4

1
1

1
—

Bigo

—

—
—

16
10
5
2
s
—

9
1
3

Oppervia
1939 afge
100 ha.

15 70
7 53 1
8 60 4

Cu
CA)

E—
""<u -ae
S£

Diverse

8 Friesland klei
9 Gron. noord
10 „ Oldainbt

"es

s

bc

-a
3
O
a
23
20
25
22
30
18
25

Zege

55
56
53
62
57
67
48

S
3 11
3 7
8 4
8 —
8 —
10 1
19 1

(fi
w
Isaria

1 Zeeland Z.-Vl.
2
„
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3 Brabant zeeklei
4 Z.-Holland eil.
5
„
vasteland
6 N.-HoII. Meerl.
7 „
boven 't IJ

JS
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G
rt

a

<vu,
s:
o
Saxonia
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.2?
'u.
<N

Rassenstatistiek
in % van de opper
vlakte zomergerst
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aangegeven gebieden.

1
1
4
3
1
3
2

74
52
14
13
4
5
29

4
1
2

5
41
32

3
11
5
1

25
7
3
2

3

4

4
3
2
2
4
2
4

8
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1
4
3
3
1
a

1
6
2

12
3
1
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RASSENSTATISTIEK 1931-1939
In °/o van de oppervlakte zomergerst

J3
V
M <J>
0 ~
£ 'E
è <N

1931
1932
1933
1934
Nederland 1935
1936
1937
1938
1939

s
s
11
16
18
31
38
33

s
s
4
9
10
12
12
19

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

s
s
3
21
28
50
53
55

s

Westelijk
kleigebied
(N. en Z.
Holland,
Zeeland en
WestBrabant)

,

1931
1932 S
Noordelijk
1933 s
kleigebied
1934 32
(Noord1935 25
Groningen
1936 12
en
1937
5
Oldambt)
1938
3
1939
7

ra
'3
o
COX

CO

.

.

—•

—

u
aCO -G£
«- u
a
Cfl <
S

s
s

s

2
2

—

S

1

*—

4
5
5

1
s
s

S

—

s

<—

s

—

s

—

2
4
5
5
5
6

—

4
4

—

—•

s
s

5
6
7

—

.

s

s
7
26
33
43
52
56

,—

s
3
3
2

—

2
2

—

s
s

—

s

s
s
s
1
1
s

—

s
*—

}

-

,
—

—

,—

—

1

Bigo

10
'3u
«

<0
3

Cfl
ÖCR
"0=3
0
Ü

Zeg«

Zomeraerstrassenstatistiek
van de jaren
1931-1939.

Isaria

TABEL V.

69
68
63
56
49
50
38
33
32

2
6
8
9
9
9
6
6
4

8
4
4
2
4
4
4
4
4

63
57
55
53
43
41
25
25
23

3
10
14
14
13
12
8
6
6

7
5
3
2
3
2
2
3
1

71
78
75
49
39
36
37
22
16

1
3
6
3
2
6
1
4
3

12
5
3
2
3
7
10
14
14

"ti (Q

«
to
*> o

(J
VI<0U
Ö

S

£

O
VI<y(m
>
5

02
a
S-s

l
2
2
s
1
s
s

13
14
11
9
5
4
s

—

.—

—

—

7
6
12
7
5
4
4
2
3

202
133
106
228
257
274
291
198
370

2
2
2
1
1
s

20
21
19
15
7
6

5
5
7
6
4
4
3
2
2

102
59
44
94
121
137
160
127
191

7
5
7
3
2
2
1
2
1

50
38
27
66
56
41
34
21
73

QS
C

s

s

—

—

—1

1
1
1
s
s
s
.

8
8
8
4
2
3
s

•—'

—

—

—

HET VERKRIJGEN VAN DROGE EN
GOED GESORTEERDE
BROUWGERST.
Dit artikel wordt geschreven naar aanleiding van de
in den afgeloopen zomer te Hulst gehouden inleiding,
waarbij dan rekening gehouden is met na dien tijd be
kend geworden feiten.
In het vierde NaCoBrouw Jaarboekje staan op blz. 126
en 127 de aan telers aanbevolen overwegingen omschre
ven. Deze worden bekend verondersteld, terwijl het plan
dan verder is, op de details nader in te gaan.
De eischen welke voor het verbouwen van goede
brouwgerst gesteld worden, zooals van gelijkmatig land,
goede bemesting, niet te dichte stand, niet te zwaar le
gerend gewas en het in rijpen toestand maaien, beschouw
ik als volledig bekend.
Het maaien geschiedt algemeen machinaal en de be
handeling, die daarna moet volgen, mag aan een bespre
king onderworpen worden.
Vergelijken we de gerst even met de tarwe, dan zijn
er bij dit laatste gewas in de laatste jaren vele proeven
genomen met verschillende methoden van hokken, met
schelven en met het plaatsen op ruiters. Deze ervaring is
met gerst niet opgegaan, terwijl dë voorloopige indruk
is, dat door het gebruik van ruiters in bepaalde jaren
voordeelen te verkrijgen zijn.
De normale wijze van hokken is vaak 10 of 12 scho
ven naast elkaar, zonder zijschoven. Soms heeft men er
een paar schoven overheen, zoodat eigenlijk Duitsche
stuken ontstaan. De toevoeging van deze laatste schoven
is bij gerst van weinig belang. Gemiddeld is Augustus
de regenrijkste maand, zoodat naar een methode, die bij
ongunstig weer nog goede resultaten geeft, wel uitgezien
mag worden. Het zetten van groote hoopen is in het
algemeen niet aanbevelenswaardig, omdat door het slap-
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pe stroo deze hoopen te veel in elkaar zakken bij aan
houdend nat weer. Slechts van enkele boerderijen in
Zeeland vernam ik, dat van deze schelfjes gebruik ge
maakt wordt. Hier heeft men 50-60 schoven in zoo'n
schelf. In het algemeen zal men bij Kenia-gerst al gauw
tot ruiteren overgaan, als men iets anders wil dan ge
wone hokken.
Met dit ruiteren zijn wel eens slechte resultaten opge
daan, doordat het gewas te vast zakt op de horizontale
stokken en daardoor gaat broeien en het zaad een min
der mooie kleur verkrijgt.
Een methode, die mij als goed meegedeeld is, bestaat
daarin, dat in de ruiter een paar horizontale stokken ex
tra gelegd worden en dat de schoven dan zooveel mo
gelijk vertikaal op die stokken gezet worden, waarbij de
schoven dus steun krijgen tegen de vertikale stokken en
tegen elkaar. Men bouwt dan de schoven vertikaal naar
boven en dekt tenslotte de kop flink af. Op die wijze
komen er dan 70-100 schoven aan zoo'n ruiter. Deze
schoven zijn machineschoven van een gewone paardenbinder, welke zoo afgesteld is, dat de schoven betrek
kelijk klein blijven. Deze methode van ruiteren bevalt in
het bijzonder goed, als de gerst zoo verbouwd wordt,
dat een ruime stand ontstaat en er niet te zware bemes
ting gegeven wordt en als de gerst bij zoodanig vast
weer gemaaid kan worden, dat het mogelijk is de scho
ven een paar dagen op het veld te laten liggen. Het
voordeel van deze methode is dan verder nog, dat er
geen stroo qp den grond staat en dat een klaver- of lu
cerne ondervrucht niet beschadigd wordt.
Als de gerst nu goed droog is, komt men voor de
vraag te staan: dorschen of opbergen aan de schelf of
in de schuur en dan door laten broeien en na twee maan
den dorschen. Bij Kenia zal de gerst altijd van het
veld gehaald worden, als de korrels droger zijn dan het
stroo. Het direct dorschen schijnt mij dan vrijwel altijd
beter toe, dan na twee maanden dorschen. Bij het dor
schen na den broei wordt het zaad wel vrij goed droog,
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maar door dien broei is er veel kans, dat de kleur en de
kiemkracht geleden hebben. Een voordeel van het dorschen na den broei is wel, dat het stroo dan grooter
waarde heeft, vooral als het in draadpakken geperst
wordt. Bij het dorschen direct van het veld moet de
gerst goed bewaard worden, om na te rijpen. Dit na
rijpen heeft bij ongedorschen toestand ook plaats. Ver
moedelijk moet men het zoo stellen, dat de verwarming,
welke bij geringen broei ontstaat, gunstig is voor het
narijpen, terwijl een iets sterkere broei kleur en kiem
kracht doet achteruitgaan.
De bewaring van te vroeg gedorschen gerst moet nu
zoo plaats hebben, dat ook hierbij het juiste narijpen be
hoorlijk verzekerd is.
Deze bewaring mag wel iets nader besproken worden.
Op de boerderij zal men in den regel in zakken be
waren en deze ruim opstapelen. De ruimte zal men bij
drogend weer luchten, dus als het zonnig en winderig is.
Naar ik vernam, is het zaad ook wel in het kaf be
waard. Dit is in Groningen met tarwe ook vrij veel toe
gepast. Het heeft wellicht zin om onder bepaalde om
standigheden aan de bewaring in eigen kaf of in tarwekaf meer aandacht te schenken. Het is natuurlijk een
bewerkelijke methode, maar het zou wel eens een goede
methode kunnen zijn.
Dit geheele vraagstuk: de tijd van dorschen en de
bewaring onder verschillende omstandigheden, mag wel
nader door groote proeven in onderzoek genomen wor
den. Het gaat er dan economisch om, welke methode
voor den landbouwer het beste past en technisch gaat
het er om, volgens welke methode de beste brouwgerst
verkregen wordt. Hiertoe moeten dus gelijkmatige groote
perceelen ongelijk behandeld worden. De uitkomsten
zullen wel verschillend zijn, al naar de omstandigheden,
en het gaat er om deze te leeren kennen. De ervaring
zal wel streeksgewijs uit elkaar loopen. Nemen we hier
van als voorbeelden Zeeland en Noord-Holland, dan
zijn de beide provincies wel wat ongelijk ingesteld. In
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Noord-Holland dorscht men zooveel mogelijk van het
veld af. Hier is dan ook de heele werkmethode daarop
ingesteld. Door het verbouwen van een dun gewas met
groote aren en door doodrijp maaien, heeft men in het
gemaaide gewas weinig blad meer. Men laat het graan
dan op het veld, tot het geheel droog is om te dorschen.
Bij gebruik van de touwpers heeft het stroo dan wel de
volle waarde, om als voerstroo naar de weidebedrijven
verkocht te worden. Voor deze werkmethode moet het
gewas vrij lang op het veld staan en hierdoor neemt men
iets langer het risico van het weer. wat door ruiteren iets
minder groot wordt, dan op het eerste oog lijkt.
In Zeeland is men er meer op ingesteld om de gerst
ongedorschen in de schuur of op een stapel te bewaren.
Hier maait men het gewas vaak niet zoo doodrijp en
heeft men geen geduld om het gewas zoo lang op het
veld te laten staan. Gaat men dan van het veld dor
schen, dan doet men dit vaak te vroeg, maar bergt men
het gewas in diezelfden toestand in de schuur, dan zal
vaak de broei te sterk zijn, waardoor kleur en kiemkracht lijden en men niet steeds de beste brouwgerst
verkrijgt. Door het te vroeg dorschen en het persen van
het stroo in draadpakken, gaat het stroo in de pakken
broeien en verkrijgt daardoor een geringere waarde.
Deze waardevermindering moet dan weer in rekening
gebracht worden bij vergelijking van den prijs van
brouwgerst en gewone handelsgerst.
Het is nu in de laatste jaren gebleken, dat de ver
schillen welke hier tusschen de werkmethode van NoordHolland en van Zeeland geschetst zijn, in zijn algemeen
heid geringer geworden zijn. Ook in Zeeland wordt nu
op vele bedrijven de brouwgerst zoo van het veld gedorschen. Met iedere werkmethode moet men in het be
drijf volledige ervaring opdoen om zich geheel aan te
kunnen passen aan de omstandigheden. Ieder vindt vaak
de eigen methode de eenige goede, maar als hij de an
dere beter leert kennen, slaat dikwijls de waardeering
naar den anderen kant over.
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Bij dit alles is het goed er aan te denken dat ik het
steeds over de Kenia-gerst heb, welke in vele opzichten
andere eigenschappen heeft dan de overige rassen.
In enkele streken maait men bij voorkeur vroeg en
haalt het gewas vroeg binnen om daarmee te bereiken,
dat men met de gerst klaar is, als de groote drukte voor
de tarwe-oogst komt. Deze methode is in het algemeen
minder geschikt om de beste brouwgerst te verkrijgen.
Ondanks alle goede zorgen van de landbouwers houdt
de Nederlandsche gerst een hooger vochtgehalte dan de
Midden-Europeesche gerst.
Dit vochtgehalte zal van jaar tot jaar uiteenloopen.
In 1938 was het vrij goed; van de 34 tentoonstellings
monsters kregen er slechts 2 aftrek van punten wegens
te hoog vochtgehalte.
Verschillende brouwers hebben echter gaarne drogere
gerst. Dit is voldoende gebleken uit het artikel van den
heer Emmens in het 4e NaCoBrouw Jaarboekje.
Gepubliceerd is, dat in de jaren 1929-1933 de door
een groote brouwerij aangekochte inlandsche gerst ge
middeld 2.3 % vochthoudender was, dan de in die vijf
jaren aangekochte Midden-Europeesche gerst. Het wer
kelijke vochtgehalte van de hier geoogste gerst is nog
ongunstiger, omdat de brouwerij geen gerst koopt met
een hoog vochtgehalte, zij neemt in het algemeen geen
gerst, die meer vocht inhoudt dan 17 %.
De groote brouwerijen drogen daarom • dikwijls de
aangekochte inlandsche gerst. Hiermee wordt de houd
baarheid van groote partijen in silo's bevorderd. De
vraag kan nu gesteld worden, of het niet beter is, dat de
landbouwers in graanpakhuizen direct na het dorschen
laten drogen. Vermoedelijk komt het tijdig drogen de
kwaliteit ten goede. Een drooginrichting is ten behoeve
van de tarwe op vele plaatsen aanwezig. Een nieuwe
droger kost, naar ik vernam, ongeveer ƒ 1800.— en heeft
dan een capaciteit van ongeveer 750 kg per uur, afhan
kelijk van de hoeveelheid water, welke er uit moet. Als
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de drooginrichting vrij veel in gebruik is, zullen de kos
ten niet hoog worden, een 20 cent per 100 kg is me
opgegeven.
Regel is, dat de gerst aan de brouwerijen aangeboden
wordt, zonder dat ze machinaal gedroogd is en dan
hangt het vochtgehalte af van het weer en de zorg,
die de landbouwer aan den oogst en de bewaring heeft
besteed.
In de kleinere brouwerijen en in de mouterijen wordt
inlandsche gerst niet gedroogd. Uit het groote kwan
tum dat gekocht wordt, blijkt wel dat ze ermee tevreden
zijn. Iedere landbouwer en handelaar weet echter ook,
dat vaak op aangeboden partijen niet ingegaan wordt,
omdat ze te vochtig zijn.
In het vorenstaande mogen enkele maatregelen ter
overweging genoemd zijn, maar in bepaalde jaren zal er
zeker nog wel gerst met slechte kleur en te hoog vocht
gehalte aangeboden worden.
Terwijl nu de landbouwer ten aanzien van het vocht
gehalte, van het weer afhankelijk is, is dit niet het geval
bij het dorschen en het schoonen.
Het dorschen moet zoo gebeuren, dat geen korrelbe
schadiging plaats heeft. Bij het droog in de zon dorschen
is dan wel goed toezicht van den landbouwer iioodig.
Het gaat niet alleen om de midden doorgeslagen korrels,
maar ook om de kleinere beschadigingen, gepelde korrels
en beschadigd kaf. Een eerste eisch is, regelmatig inste
ken, opdat niet tusschen twee schoven in, losse korrels
in de machine geraken, want deze slaan gemakkelijk stuk.
Bij zeer droog graan kan men bij het insteken in breede
dorschmachines de stoppeleinden iets voor laten gaan.
Bij eventueele beschadiging moet nagegaan worden,
waar deze ontstaat. Dit kan zijn bij de trommel of bij de
beuker. Door zoo wijd mogelijk afstellen moet het stuk
slaan tegengegaan worden. Gewoonlijk zal in den mid
dag ruimer gesteld kunnen worden dan in den voormid
dag. Om droog graan te behouden, zal men in den mor
gen niet vroeg kunnen beginnen met van het veld te
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halen; beter is het in den avond een paar wagens vol te
halen, die 's morgens eerst gedorschen worden.
Bij sommige dorschmachines blijven dan echter nog
beschadigde korrels voorkomen. Het eenige middel om
dit tegen te gaan, is het toerental van de dorschtrommel
iets te verminderen. Een vermindering van 5 % is dik
wijls voldoende. Dit is gewoonlijk te bereiken door het
afstellen van den dorschmotor, als met een motortrekker
gedorschen wordt.
In zeer moeilijke gevallen wordt de dorschmantel aan
de bovenzijde met een stuk blik afgedekt. Dit is in het
bijzonder het geval bij die machinetypen, waarvoor ook
bij erwten het afdekken met blik noodzakelijk is.
Alles bijeen genomen, is door het goed afstellen van
de dorschmachine de beschadiging voor een groot deel
te voorkomen.
De landbouwers zien gaarne, dat het zaad zoo schoon
uit de dorschmachine komt, dat het zonder meer afge
leverd kan worden. In de kleistreken wordt dikwijls zoo
goed gedorschen, dat het graan op de markt om de sor
teering wel in de hoogste prijsklasse kan vallen. De
brouwers stellen hoogere eischen en hieraan voldoen de
dorschmachines niet. Bij vergelijking van de dorschcapaciteit met de grootte van de tweede waaier en van de
zeeften blijkt wel, dat een zeer goede sorteering niet te
bereiken valt. Een graansorteermachine heeft een breedere windstroom en een grooter zeefoppervlak, terwijl
deze graansorteermachine nog niet de helft van de capa
citeit van de dorschmachine heeft.
De lichte korrels, de onkruidzaden en alle korrels be
neden 2.2 mm, moeten in een goede sorteerinrichting
verwijderd worden. Dit kan wel met een eenvoudige in
richting, zooals vanouds op de boerderijen aanwezig is.
Dit vergt echter veel tijd en tevens komen er dan te veel
goede korrels bij het afval.
Op eenvoudige boerderijen goed passend is dan nog
een apparaat, als door den Groninger wagenmaker Tim
mer te Spijk gemaakt wordt, bestaande uit een waaier
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met vertikale windstroom, waarna het zware zaad ge
zeefd wordt over de geborstelde zeeften. Ook een paar
andere wagenmakers, als Groendijk te Roodeschool en
Gebr. Oldenhuis te Bier um, maken dergelijke machines.
Deze machines kosten, al naar de grootte, 200-240 gul
den en hebben dan een capaciteit van 8 tot 15 hl per
uur, welke bij graan, dat mooi uit de dorschmachine
komt, wel wat opgevoerd kan worden.
In graanpakhuizen vindt men meestal een machine,
zooals de Röber Petkus, bestaande uit een vertikale
waaier, geborstelde zeeften en trieur. Deze machines heb
ben een capaciteit als de Groninger waaiers en werken
bij nauwkeurige afstelling goed. Een machine die vrijwel
geheel hiermede overeenstemt, wordt gebouwd door de
machinefabriek Van Opstal te Zevenbergen, terwijl de
Neusaat-machines ook voor hetzelfde doei gebruikt wor
den. De machinefabriek te Zevenbergen kan zich als
Hollandsche fabriek gemakkelijk instellen op de eischen
welke in de pakhuizen gesteld worden. Dikwijls worden
dan de windsorteering en de zeeftsorteering in afzon
derlijke machines ondergebracht, waardoor nauwkeuriger
regeling mogelijk is en men tevens, al naar den aard van
de partijen, meer de nadruk op de wind- of op de zeefsorteering kan leggen. Deze machines hebben de laatste
jaren in de pakhuizen van den N. C. B. veel ingang ge
vonden.
In groote bedrijven wordt met machines van meer ca
paciteit gewerkt. Deze hebben meestal de combinatie van
zuig- en drukwind, terwijl het stof in een bepaalde in
richting wordt opgevangen.
Hier mag er nog even de aandacht op gevestigd wor
den, dat het bij iedere machine noodig is de afstelling
van de wind, van de verschillende schuiven en van de
capaciteit zoo te regelen, als noodig is om een goede sor
teering te verkrijgen. Deze afstelling is bij iedere partij
anders; een accuraat persoon is dus noodig.
De sorteering komt bij de tentoonstellingsmonsters,
waarvan de waardeering in het vierde NaCoBrouw Jaar50

boekje omschreven is, tot uiting in de rubrieken: korrel
grootte, gelijkmatigheid, verontreinigingen en bescha
digde korrels. Dit zijn nu juist de rubrieken, waarvoor
de Nederlandsche gerst geen hooge waardeering ver
krijgt. Er wordt toch zeker aan tentoonstellingspartijen
alle zorg besteed, zoodat vermoedelijk aangenomen mag
worden, dat de vele gerst, die daarnaast nog als brouwgerst verkocht wordt, gemiddeld nog minder is. De buitenlandsche gerst, waarmede de onze moet concurreeren,
is in dit opzicht beter. Voor goede brouwgerst moet dus
beter gesorteerd worden, de kleine korrels, de verontrei
nigingen en de beschadigde korrels moeten er beter uit.
Ten aanzien van de afwerking bestaan in de afzonder
lijke deelen van het land verschillen. Soms willen de
boeren zelf hun graan afwerken en eerst bij den verkoop
hun partij met die van de buren tot een groote leverantie
samenvoegen, en elders zendt men het graan direct na
het dorschen naar het graanpakhuis, waar de zendingen
van vele landbouwers samen tot een goede partij ver
werkt worden. Dit laatste geeft meer zekerheid om tot
een uniforme partij te komen, doch als de verkoop niet
vlot gaat, hebben vele boeren hun graan liever zelf in
handen.
Bij de heele verwerking van de brouwgerst op de boer
derij mag niet vergeten worden, dat er wel veel zorg aan
de gerst besteed kan worden, maar dat dit alleen econo
misch verantwoord is, als de prijs in vergelijking met
voergerst voldoende hoog ligt. Dit zal er wel veel van
afhangen, voor welke prijzen Midden-Europeesche gerst,
welke altijd al voorsprong heeft door de goede eigen
schappen van fijn kaf en goede kleur, aangeboden
wordt. Dit loopt van week tot week uiteen, zoodat niet
altijd een goede prijsvergelijking gemaakt kan worden.
Het blijft natuurlijk jammer als de landbouwers, die
de gerst goed klaargemaakt hebben, door sorteering,
waarbij veel afval ontstaat, toch tenslotte op de gewone
markt zoowat dezelfde prijzen kunnen krijgen, als door
de brouwerijen betaald worden.
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Nu is het vermoedelijk ook weer zoo, dat de brouwgerst, die voor Holland en België gekocht wordt, de
marktprijs onder bepaalde omstandigheden nogal be
langrijk omhoog trekt. Men denkt soms dat de gerst
welke op de gewone graanbeurzen verkocht wordt, voergerst is. Als dit juist was, zou de prijs liggen in de buurt
van de buitenlandsche voergerst. De prijs ligt echter veel
hooger, omdat veel van de goede inlandsche gerst ten
slotte toch nog klaargemaakt wordt voor Belgische en
Hollandsche brouwerijen en mouterijen. Doordat er op
die wijze veel uit de markt genomen wordt, wordt de
inlandsche voergerst vrij duur.
De prijsbeoordeeling blijft moeilijk, maar het staat wel
vast, dat een hooge prijs slechts betaald zal worden voor
groote, droge, goed gesorteerde partijen.
Wageningen.
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P. A. van den Ban.

BESCHOUWINGEN OVER
OPVATTINGEN BETREFFENDE DE
PRODUCTIVITEIT VAN DEN
GROND
door Ir. W. C. Visser.
INLEIDING.
Een van de vraagstukken, waar tegenover de practische landbouwer zich reeds van oudsher telkens weer
gesteld ziet, is het vraagstuk van het behouden of verhoogen van het productievermogen van den akker. Het
vraagstuk is uiterst gecompliceerd, niet alleen omdat
vruchtbaarheid van den grond een begrip is, dat zeer
veel factoren omvat, doch ook, omdat de in de practijk
tot behoud of verhooging van de vruchtbaarheid toege
paste behandeling van den akker veelal een gecompli
ceerde verandering met zich brengt. Vruchtopvolging,
bemesting met stalmest, grondbewerking enz., dit alles
zijn maatregelen waarvan het resultaat niet valt te be
schrijven als een verandering bij enkele wel omlijnde
groeifactoren; en men kan zelfs zeggen dat de verande
ringen in den grond, die deze maatregelen veroorzaken,
in details maar zeer ten deele bekend zijn en begrepen
worden. Dit bemoeilijkt in sterke mate het verkrijgen van
een goed beeld van den juisten toestand van het pro
ductievermogen en van de wijze, waarop men met de
minste kosten en moeite een zoo groot mogelijke ver
betering kan aanbrengen.
Om hierin een scherper inzicht te verkrijgen is de
meest voor de hand liggende wijze van onderzoek, na
te gaan wat de invloed van een enkele groeifactor af
zonderlijk is. De vele proefvelden, waarop een meststof
in verschillende hoeveelheden wordt gegeven, of een be
handeling in verschillende intensiteiten wordt toegepast,
zijn voorbeelden van deze wijze van onderzoek. Bij zulke
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proeven negeert men meestal den invloed van andere
factoren. Deze vereenvoudiging van het vraagstuk, die
noodzakelijk en nuttig was voor het vooruitbrengen van
onze kennis omtrent de productiviteit van den grond,
had naast onmiskenbare voordeelen ook nadeelen. Het
feit, dat men zich niet steeds realiseerde, dat gevonden
resultaten slechts juist waren bij een bepaald samenspel
van groeifactoren, en dat onder andere omstandigheden
een ander resultaat zou zijn gevonden, had als gevolg
dat aan waarnemingen op proefvelden veelal een te algemeene waarde werd gehecht. Het zijn evenwel juist
deze nevenfactoren, die maken dat het resultaat van een
invloed de eene maal anders uitvalt dan de andere maal.
Indien de omstandigheden zeer gunstig, dan wel zeer
ongunstig zijn, dan kan dit een zeer groot verschil te
weeg brengen. Een advies, dat met deze nevenomstan
digheden geen rekening houdt, geeft voorschriften voor
een gemiddelden toestand, inplaats van voor den toe
stand, zooals die zich in werkelijkheid voordeed. Zulk
een advies kan daarom nooit een recept zijn, waarvan
gegarandeerd kan worden dat de uitvoering een opti
malen toestand zal doen ontstaan. Het is slechts een
algemeene raad, die met zekere mate van waarschijnlijk
heid aangeeft, hoe het beste gehandeld kan worden.
De onafhankelijkheid van de groeifactoren is zelfs wel
als een principieele biologische wet aangezien, inplaats
van als een middel om een vereenvoudiging in het on
derzoek te verkrijgen. Zoo heeft bijvoorbeeld een be
kende onderzoeker als Mitscherlich deze onafhankelijk
heid als een groeiwet vooropgesteld en er zijn methode
van grondonderzoek op gebaseerd; eerst zeer kort ge
leden heeft hij, door de feiten gedwongen, moeten toe
geven dat de werking van groeifactoren niet alleen sa
menhangt met de mate, waarin zij zelf aanwezig zijn,
maar ook met de waarde van andere groeifactoren.
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TWEE ZIENSWIJZEN.
Moge men in sommige gevallen ten aanzien van de
onderlinge samenwerking van groeifactoren wel eens op
een dwaalspoor zijn gekomen, meestal hebben de onder
zoekers zoowel als de practici rekening gehouden met
de waarschijnlijkheid, dat een onderlinge beïnvloeding
van groeivoorwaarden bestaat.
Dit vermoeden werd daarbij op verschillende wijzen,
in den vorm van hypothesen en veronderstellingen tot
uitdrukking gebracht, aangezien uit de proefveldgegevens
nog geen algemeene lijn duidelijk was aan te toonen.
In nog weinig vaststaanden vorm bracht men daarbij
twee zienswijzen naar voren. De eerste was gebaseerd
op de veronderstelling, dat een groeifactor pas tot volle
werking kan komen, indien de andere groeifactoren,
doordat zij in voldoende mate aanwezig zijn, dit toe
laten. Tusschen de groeifactoren moet een zekere sa
menhang bestaan, een zekere harmonie; een eenzijdige
verhooging van het vruchtbaarheidsniveau zou geen ef
fect kunnen hebben, en soms zelfs schadelijk zijn. Zeer
begrijpelijk is deze veronderstelling, wanneer men denkt
aan de opname van meststofzouten. Het lijkt een zeer
voor de hand liggende veronderstelling te zijn, aan te
nemen dat de plant de meststofzouten, b.v. kali en fosforzuur, in een ongeveer constante verhouding zal op~
nemen. Het geven van veel kali heeft dan alleen zin,
indien er ook veel fosforzuur aanwezig is. Een optimaal
gewas verkrijgt men slechts indien men naast veel kali
ook veel fosforzuur beschikbaar stelt; om den hoogsten
oogst te verkrijgen wordt het gewas veeleischender, naar
mate een of meer groeifactoren reeds op een hoog ni
veau zijn gebracht.
Bij de tweede veronderstelling ging de redeneering
een anderen kant uit. Hierbij nam men aan, dat een
krachtig groeiend gewas beter gewapend zou zijn tegen
ongunstige omstandigheden dan een minder forsch ge
was. Het krachtige gewas zou wel een stootje kunnen
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velen en meer weerstandsvermogen hebben tegen een te
kort aan het een of ander; een gezond gewas zou wel
in staat zijn, het ontbrekende b.v. uit diepere lagen of
uit moeilijker beschikbare verbindingen aan te vullen,
waar een minder sterk gewas niet zou slagen.
Wanneer men deze veronderstellingen aanvaardt, dan
zou men moeten verwachten dat b.v. door een betere
vruchtbaarheid van den grond de plant reeds bij lager
niveau van kalkverzorging een optimalen oogst zal ge
ven. In dit geval zou men dus moeten aannemen dat bij
gunstiger groeivoorwaarden de eischen van het gewas
ten aanzien van de niet voldoende verzorgde factoren
geringer werden.
Vergeleken met wat als eerste veronderstelling werd
uiteengezet, is dit laatste dus juist het tegenovergestelde.
Terwijl eerst de logische gevolgtrekking werd gemaakt
dat bij hooger vruchtbaarheidsniveau het gewas aan de
in het minimum zijnde factoren hoogere eischen zou gaan
stéllen, volgt bij de tweede wijze van zien, dat in dat
geval de plant geringere eischen stelt.
De wijze van stellen van het probleem, waarbij deze
twee mogelijkheden tegenover elkander worden ge
plaatst, is nog maar betrekkelijk nieuw, zoodat nog
slechts van weinig factorenparen gezegd kan worden in
welke groep ze vallen, of met andere woorden, of het verhoogen van de eene factor den invloed van een eventueel
tekort aan de andere factor zal versterken of verminde
ren. Bij bewerkings- en bemestingsvraagstukken zou het
van groot practisch belang kunnen zijn, te weten wat in
dit opzicht het gevolg van een aangewende bemesting of
van een of andere behandeling vermoedelijk zal zijn.
Aan het Rijkslandbouwproefstation wordt sedert eenige jaren gewerkt met het doel, na te gaan, hoe men in
dit opzicht het probleem van de bodemvruchtbaarheid
zal moeten beoordeelen; er werden bepaalde groepen van
eigenschapepn gevonden, waarvan reeds met zekerheid
te zeggen valt, of ze in de eene, dan wel in de andere
groep vallen.
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REACTIES WAARBIJ HET GEWAS HOOGERE
EISCHEN GAAT STELLEN.
Als eerste groep zal worden behandeld die waarbij
hoogere eischen aan de in het minimum zijnde factoren
worden gesteld, naarmate een of meer van de overige
groeifactoren op hooger niveau zijn gebracht. Als voor
naamste en best bekende groep van reacties behoort
hiertoe die, waarbij de opname door de plant van een
bepaald ion de opneming van andere ionen tegen
werkt. De kennis van de hier bedoelde reacties, die in
de physiologie welbekend en veel onderzocht zijn, en
waarover in Nederland in hoofdzaak Th. B. v. Itallie
en ]. G. Maschhaupt voor den landbouw van groot be
lang zijnde bijdragen hebben geleverd, maakt het reeds
tot op zekere hoogte mogelijk, het samenspel van eenige
groeifactoren in algemeene trekken te overzien.
Op de eenvoudigste wijze uiteengezet is de grondleggende reactie, waarmee men bij tegenwerkende ionen te
maken heeft, als volgt op te vatten: De plant neemt voor
zijn groei basen zooals kalk, kali, magnesium enz. op,
terwijl tevens zuurresten, zooals nitraat en fosfaat, noodig zijn. Om chemische redenen is het een absolute eisch
dat er even veel basische als zure ionen worden opge
nomen. Hoeveel de plant in het totaal van beide soorten
ionen opneemt, hangt, zooals vanzelf spreekt, van de
grootte van de plant af. Zou nu de plant zonder moeite
veel kalk op kunnen nemen, dan zou het opnemen van
kali daardoor moeilijker worden. Dientengevolge zal de
opneming verminderen en zou de basen-opname geheel
naar den kant van het kalk-ion dreigen te verschuiven.
Door het geven van veel kalk loopt men dus gevaar kali
gebrek op te wekken.
Een fraai geval van dezen vorm van reactie bij het
gewas vindt men in het artikel „Over de chemische sa
menstelling van gewassen in verband met landbouwkun
dige vraagstukken" door Th. B. van Itallie gepubliceerd
als mededeeling van het Rijkslandbouwproefstation voor
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den Akker en Weidebouw op biz. 44, dat wij hier
overnemen. * ) Een grond met matig kaligebrek en sterk
kalkgebrek werd in kleine vakken ingevuld, en deels met
kalk, deels met kali bemest, zoodat de combinaties ont
stonden: geen kalk en kali, alleen kalk, alleen kali en
met kalk zoowel als met kali bemest. De kalkbemesting
verhoogde de pH van 4.2 op 6.7, de kalibemesting was
naar 240 kg K20 per ha.
ra.aeq
In figuur 1 ziet men
P. 100 g
dr.at.plant
boven de horizontale
lijn de chemische sa
menstelling van de
plant, onder de lijn die
van den grond. Geeft
men geen kalk, dan
ziet men door de kali
bemesting de opne
ming van kalium door
de plant toenemen. De
opneming van kalk en
o.aeq.
pH 4.2
ja 6.7
magnesium vermindert
P' 1?° «
ga kalk1
tegelijkertijd. Door het
Fig. i.
geven van kalk daalt
Invloed van de bemesting met kali
de hoeveelheid kali en
kalk op de opname van de ionen
die in het gewas ge
K, Mg en Ca door de plant
(naar Th. B. van Itallie).
vonden wordt. Geeft
men echter tegelijk
kali, dan ziet men dat de verhouding van kalk tot kali
zich weer herstelt en dat men ongeveer de chemische
samenstelling vindt, die op het onbemeste vak werd ge
vonden. Hier ziet men een fraai voorbeeld van den regel,
dat onder bepaalde omstandigheden het verhoogen van
een groeifactor noodzakelijk maakt, dat ook een andere
wordt verhoogd. De eischen van het gewas worden bij
verbetering van de groeivoorwaarden dus hooger. Dat
deze reactie van het gewas nog aanzienlijk ingewikkelder
*) Uitgaive van de Algemeene landsdrukkerij 's Gravenhage
1038, groene serie.
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is, dan hier uiteengezet werd, blijkt wel uit het gedrag
van het magnesium-ion, dat ook in de teekening is op
genomen, en dat eveneens aan de veranderingen deel
neemt, zooals ook nog andere ionen dit zullen doen.
Dat het door van Itallie weergegeven geval niet alleen
maar een laboratorium geval is, maar dat het kennen van
het onderlinge gedrag van kalk en kali voor de landbouwpractijk van het grootste belang is, toont het resul
taat van een groot aantal proefvelden, die door het
Rijkslandbouwproefstation in samenwerking met de Gro
ninger Maatschappij van Landbouw werden genomen.
Ons hier beperkende tot het gewas zomertarwe, in
hoofdzaak de variëteit Blanka, waarbij de oogst werd
bepaald van 16 proefvelden, over kleigronden met zeer
verschillend klei- en kalkgehalte verdeeld, verkregen wij
opbrengstgegevens als in de volgende tabel worden
weergegeven. De proefvelden met gelijk of ongeveer ge
lijk kalicijfer worden twee aan twee vergeleken voor
grooten of kleineren kalkrijkdom.
Vergelijkt men gronden met ongeveer gelijk kalicijfer,
dan valt op, dat vrijwel steeds de akker met het hoogste
gehalte aan CaCOs de sterkste reactie op kali vertoont.
Bij beoordeelen van de resultaten dient men te bedenken,
dat kleine verschillen op de eenvoudige proefvelden
moeilijk waren vast te stellen. De reactie van het gewas,
dat bij verhooging van een groeifactor een andere factor
eveneens verhoogd dient te worden •— of, zooals wij dit
meer populair aanduidden, de reactie, waarbij het gewas
hoogere eischen gaat stellen — is voor den landbouwer
van direct belang. Op grond van het bestaan van deze
reactie dient hij op kalkhoudende zavelgronden of op
zavels na een zware bekalking, verdacht te zijn op het
voorkomen van kaligebrek.
REACTIES WAARBIJ HET GEWAS GERINGERE
EISCHEN GAAT STELLEN.
In het voorgaande deel werd reeds de mogelijkheid
van een reactie van het gewas genoemd, waarbij een
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Tabel I.
Meeropbrengst in kg/are
door onderstaande beOpbrengst mestingshoeveelheden als
gehalte onbemest
K—40 in kg per ha
CaC03 in kg/are 150 kg
375 kg
750 kg

Analyse grondmonster

Klei

kaligehalte

20
15

7
8

66*
83*

38.0
36.5

+ 2.6
+ 1.6

+ 5.3
+ 4.7

+ 3.2
+ 0.6

14
19

9
9

0.12
0.37

45.0
40.3

+ 3.7
+ 3.9

— 0.4
+ 2.9

+ 4.6
+ 5.8

17
22

11
11

0.12
0.59

49.8
38.8

+ 2.2
+ 3.2

+ 3.3
+ 1.6

+ 3.1
+ 2.2

58
29

12
12

geen
1.79

40.8
47.4

+ 2.3
+ 1.1

+ 0.8
+ 7.2

+ 1.6
+ 3.0

75
60
63
65

20
21
20
18

0.12
0.12
0.60
0.77

403
34.2
42.2
36.7

+ 1.2
— 0.4
— 0.2
+ 13

+ 0.7
+ 1.4
+ 3.5
+ 3.9

— 0.8
+ 1.7
+ 3.5
+ 2.5

68
65

24
24

0.09
0.20

40.7
36.9

+ 0.4
+ 1.7

— 2.3
+ 3.1

+ 0.6
+ 2.1

* Deze velden bevatten geen CaC03. Helt gegeven getal duidt
den verzadigingsgraad aan.

krachtig en gezond groeiend gewas tegen ongunstige om
standigheden beter bestand zou zijn dan een schraal ge
was dat op een armen bodem verbouwd werd. Alvorens
hierop dieper in te gaan willen wij eerst een voorbeeld
van deze wijze van reageeren van het gewas geven, op
dat duidelijk wordt wat hier eigenlijk bedoeld wordt.
De gegevens zijn ontleend aan een onderzoek, in 1935
uitgevoerd, waarbij op een aantal kleine proefvelden ver
schillende stikstofmeststofsoorten met elkander werden
vergeleken.
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Het zal bekend zijn dat op zandgrond, waarop deze
proefvelden werden aangelegd, zwavelzure ammoniak
een minder goeden meststofvorm vertegenwoordigt dan
chili- of kalksalpeter. Teneinde dit nader te bestudeeren
werd in een beperkt gebied een aantal gelijkvormige
proefvelden aangelegd. Deze velden lagen op akkers van
verschillende eigenaren met verschillende bemesting en
voorgeschiedenis, maar bovenal met zeer verschillende
vruchtbaarheid. De verbouwde rogge gaf dientengevolge
zeer verschillende opbrengsten. Voor deze beschouwing
is echter voornamelijk van belang dat ook het verschil in
opbrengst tusschen de met chili en zwavelzuren ammo
niak bemeste veldjes in grootte zeer bleek te wisselen. In
Fig. 2 geven wij in teekening weer hoe de minderopbrengst met zwavelzuren ammoniak samenhangt met de
gemiddelde opbrengst, verkregen met chili-, natron- en
kalksalpeter. De laatste drie meststoffen gaven ongeveer
dezelfde opbrengst. In tabel II wordt onder het 'hoofd
„Opbrengst met nitraat" het gemiddelde van deze drie
opbrengsten genomen om een wat nauwkeuriger cijfer te
verkrijgen.
Fig. 2 geeft nu een
y q/ha roggeltorrals 4.0
opmerkelijk voorbeeld
opbrengst m. NOj
van het stellen van
minder hooge eischen
bij gunstige omstan
digheden. Zoo leest
men uit de figuur af
dat bij een hooge op
brengst van b.v. 3800
kg. per ha de rogge
Ü9
aan den stikstofvorm
de minst hooge eischen
stelt. Zwavelzure am
Fig. 2.
moniak geeft een oogst- Invloed van het productievermogen
depressie van 400 kg. van den grond weergegeven door de
opbrengst met nitraatstikstof op de
Bij een lage opbrengst
oogstdepressie met zwavelzuren
daarentegen van 2200
ammoniak.
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kg is de oogstdepressie met dezelfde meststof 1600 kg.
Bij deze geringe productiviteit van den grond, die bij
deze proefvelden veroorzaakt werd door een ongunstigen bodemtoestand, kan de plant den stikstof in ammoniakvorm niet meer goed verwerken, en stelt aan de voedingsvoorwaarden hoogere eischen. Populair uitgedrukt
zou men kunnen zeggen dat het door deze omstandig
heden verzwakte gewas gevoelig is geworden tegen zwa
velzuren ammoniak en reageert door een volledigen mis
oogst te geven.
De verklaring van dit gedrag hangt niet, zooals men
wellicht zou denken, samen met de kalkvoorziening van
den grond of van andere chemische eigenschappen. De
pH was op deze velden weinig verschillend, zooals uit
onderstaande Tabel II blijkt.
Tabel II.
Pr

216
217
218
219
220
221
222

Opbrengst met

Grondonderzoek.

Nitraat

za

Opbrengstverschil.

pH

23.6
22.1
27.9
23.9
34.4
25.1
38.1

12.8
12.5
21.2
4.8
30.6
13.6
34.0

10.8
9.6
6.7
19.1
3.8
11.5
4.1

4.30
4.55
4.10
4.35
4.55
4.35
4.70

MgO K-getal P-getal

0.25
0.23
0.27
0.23
0.25
0.35
0.15

22
26
17
22
16
22
20

16
14
11
14
5
14
6

Zooals men ziet is geen duidelijke samenhang tusschen de cijfers van de chemische analyse en het gedrag
van de oogsten te vinden. Bij het onderzoek van deze
gronden kregen wij echter sterk den indruk dat de ver
klaring van het verschillend gedrag voor een zeer groot
deel in de structuur van den grond te vinden was. Deze
was bijvoorbeeld op het proefveld Pr 219 zeer slecht,
terwijl daarentegen de structuur op het proefveld Pr 218
en Pr 222 opvallend mooi was.
Vraagt men zich af, op welke wijze men b.v. op Pr
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219 te werk zou moeten gaan, om een goeden oogst te
verkrijgen, dan staan hier duidelijk twee wegen open.
Men kan den gunstigsten stikstofvorm kiezen, dus ni
traatstikstof. Maar men kan ook de algemeene vrucht
baarheid verhoogen, in dit geval dus zorgen voor een
goede structuur. Onnoodig te zeggen dat men het beste
resultaat krijgt door het eene te doen en het andere niet
te laten. Maar tegelijk dient opgemerkt te worden, dat
de meststofvorm van minder belang wordt, naarmate men
de algemeene vruchtbaarheid meer omhoog drijft. Wel
licht is het dus mogelijk, den grond in een zoo goeden
toestand te brengen dat men even goed zwavelzuren am
moniak kan geven als chili. Dit zou het geval kunnen
zijn bij een grond, die nog aanzienlijk beter is dan die
van Pr 222. Men zou daarmee het extreme geval bereikt
hebben dat men een zoo krachtig gewas had verkregen
dat het ten aanzien van de stikstofsoort in het geheel
geen eischen meer stelde.
Nog een ander voorbeeld van deze wijze van reageeren op een complex van groeifactoren, dat evenals het
juist besproken geval met stikstofmeststofsoorten het te
genovergestelde beteekent van de reeds behandelde
voorwaarde van harmonische verhouding van groeifac
toren, willen wij behandelen in den vorm van de reactie
van Thorbecke aardappelen op den kalktoestand. Dit
onderzoek geeft eveneens de resultaten van een aantal
parallel loopende proefvelden op zandgrond in een verzameloverzicht weer.
Van de veldjes van elk proefveld werd de oogst uit
gezet tegen de pH van het veldje. Op deze wijze krijgt
men een zoogenaamde stippenkaart, waarvan het resul
taat op eenvoudige wijze kan worden weergegeven door
de gemiddelde lijn. Deze lijnen zijn in Fig. 3 afgebeeld
en geven aan dat bij te lage pH het gewas vrijwel niet
groeit, terwijl bij een pH van omstreeks 5.0 een bevredi
gende oogst, soms zelfs de maximale oogst, wordt ver
kregen.
Vraagt men zich nu af hoe de productiviteit van den
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bodem de gevoelig
heid van het gewas
heeft beinvloed, dan
geeft hierop de fi
guur een duidelijk
antwoord. De proef
velden of proefveld
jaren met lage op
brengst geven een
optimalen oogst bij
een pH van om
streeks 5.2, terwijl
op de proefvelden
met hooge opbrengst
de beste resultaten
reeds bij pH 4.3
worden bereikt.
Fig- 3Dit naar lager Samenhang tusschen pH en zetmeeloppH-waarde zich uit brengst bij verschillende proefvelden op
dalgrond. Het eerste cijfer of de twee
breiden
van
de eerste bij elke curve geeft het proef
maximale opbrengst, veldnummer aan, het laatste cijfer het
jaar van proefneming.
naarmate deze maxi
male opbrengst hoo
ger uitvalt, geven wij in de figuur weer met een lijn,
die de optima met elkander verbindt. Uit het verloop
blijkt, dat een verhooging van het productievermogen
van den grond, die zich uit in een opbrengstvermeerde
ring van 2000 kg zetmeel, het tevens mogelijk maakt om
deze optimale opbrengst te verkrijgen bij een pH, die
een eenheid lager ligt. Ook hier weer kan het zwaardere
gewas den ongunstigen invloed van een gebrek aan kalk
beter verdragen dan een schraler gewas.
KENIAGERST EN DE KALKTOESTAND VAN
DEN GROND.
In verband met den aard van dit geschrift zal nog wat
nader ingegaan worden op de wijze waarop Keniagerst
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op de pH van zand- en dalgronden reageert, een geval
dat, evenals het hiervoor besproken geval met aardap
pelen, aantoont dat een zwaar gewas geringere eischen
aan den kalktoestand stelt dan een licht gewas. *) Wij
geven hier twee voorbeelden van de reactie, waarbij het
gewas geringere eischen aan de groeivoorwaarden stelt,
namelijk voor aardappelen zoowel als voor gerst, om
daarmede aan te geven dat deze wijze van reageeren,
hoewel tot dusverre niet nauwkeurig bekend, in het ge
heel niet zelden voorkomt.
De Keniagerst groeide op zes proefvelden van het
Rijkslandbouwproefstation die, ingevolge een desbetref
fend verzoek van het Nacobrouw, in 1938 voor den ver
bouw van Keniagerst beschikbaar werden gesteld. Uit
het voorgaande zal duidelijk zijn dat het niet voldoende
zou zijn geweest om op een enkel proefveld deze gerst
variëteit te probeeren, doch dat zooveel proefvelden be
schikbaar dienden te worden gesteld als in verband met
het aantal en de vruchtwisseling maar mogelijk was. Een
enkele opbrengstlijn zegt ten aanzien van het hier te bestudeeren verschijnsel niets, en eerst een aantal krom
men, met zooveel mogelijk gevarieerde maximale op
brengst, kan den samenhang toonen tusschen de produc
tiviteit van den grond en de gevoeligheid van het gewas
voor een te lagen kalktoestand. Het aantal proefvelden,
dat voor deze studie ter beschikking stond, kan naar
onze meening zelfs nauwelijks voldoende worden ge
noemd. Doch de aanvulling tot het door ons gewenschte
aantal van bijvoorbeeld vijftien velden zou op andere
grondsoorten gezocht moeten worden dan alleen op de
noordelijke zand- en dalgronden.
De opbrengstcurven, die wij op deze proefvelden ver
kregen, worden in Fig. 4 weergegeven. In deze figuur
ziet men den voor graangewassen gebruikelijken vorm
*) Uitgebreider vindt men dit geval besproken in Verslagen
van landbouwkundige Onderzoekingen No. 45 (14) A. Kalktoe
stand en Oogstopbrengst II, Keniagerst door W. C. Visser.
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van kromme, die aangeeft dat een lage pH den groei
onmogelijk maakt. Verhooging van de pH doet de op
brengst snel toenemen. Bij omstreeks pH 5 wordt een
punt bereikt, waarbij
bekalking steeds min
der gaat helpen. Er
wordt soms een maxi
mum bereikt, waarna
dan bij nog hooger pH
de oogst weer daalt.
In deze figuur ziet
men weer duidelijk hoe
de kromming van de
lijnen naar links ver
schuift, naarmate de
grootste opbrengst hoo
ger ligt. Deze ver
schuiving naar links
wil zeggen, dat een
gewas met hooge op
Fig. 4.
brengst met een lagere
Invloed van den kalktoestand op de
pH toe kan. Er treedt korrelopbrengst van Keniagerst. Bij
hier dus een verlaging hooger maximale opbrengst treedt
van eischen op bij een verschuiving van het optimum
grooter
vruchtbaar naar links op, zooals door de grens
lijn wordt aangegeven.
heid. Teneinde deze
ligging van de ondergrenzen van hoogen opbrengst dui
delijk aan te geven trokken wij een lijn door deze pun
ten. De kalkgevoeligheid van de Keniagerst wordt nu
eigenlijk het nauwkeurigste weergegeven door de ligging
en helling van deze lijn. Wil men Keniagerst met een
ander ras vergelijken, dan kan dit het beste geschieden
door voor dit ras ook een dergelijke lijn vast te stellen.
Deze vergelijking voerden wij uit met Goudgerst en
nog eens met rogge. In Fig. 4 vindt men de grenslijnen
voor beide gewassen weergegeven. Men ziet duidelijk
dat de Goudgerst met een pH genoegen neemt die 0.4
eenheden lager is dan die van Keniagerst en ten aan66

zien van den kalktoestand dus lagere eischen stelt. De
lage eischen van rogge ten opzichte van de pH zijn vol
doende bekend. Men ziet hier het uit de practijk zoo wel
bekende verschil in gevoeligheid tusschen rogge en gerst
in cijfers uitgedrukt. Goede groei van rogge is nog mo
gelijk bij een toestand van den grond, die voor rogge
0.7 pH eenheden lager ligt dan voor Kenia gerst en 0.3
eenheden lager dan voor Goudgerst. In deze cijfers komt
tot uitdrukking dat ten aanzien van den kalktoestand
Keniagerst nog meer aanspraak kan maken op de be
naming van „fijne juffer" dan Goudgerst.
Behalve
de
opbrengsthoeveelheid is
bij brouwgerst de kwa
liteit een belangrijke
factor. Het beoordee'
len van de mout- en
brouwkwaliteit is een
specialistisch
onder
zoek, dat het Rijks«
landbouwproefstation
gaarne overlaat aan
het Nacobrouw, waar
aan te dien einde
é
monsters zaad van de
ze proefvelden ter be
schikking werden ge
steld. De aan het
5
Rijkslandbouwproefstation
gebruikelijke
kwaliteitsbeoordeeling,
bestaande uit de be
paling van het hectos
40
40
10
litergewicht en van
het duizend-korrelgeFig. 5.
wicht werden in deze Invloed van den kalktoestand op het
monsters »«gevoerd.
™ h~pIn figuur 5 worden
timum naar links.
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de krommen weergegeven, die men verkrijgt, indien de
hectolitergewichtcijfers tegen de pH-waarden van de be
treffende velden worden uitgezet. Wanneer men eerst
den algemeenen vorm van de lijnen nagaat, dan valt op,
dat de verschillen in het hectolitergewicht veel kleiner
zijn dan die in de opbrengst. Door een grootere schaal
te kiezen is hieraan in de teekening tegemoet gekomen.
Het hectolitergewicht blijkt bij lage pH te dalen.
Wellicht ten overvloede zij er hier op gewezen, dat de
curven nooit tot nul zullen dalen, omdat de graankorrels
vanzelfsprekend altijd een zeker gewicht hebben. In wer
kelijkheid vindt men nog maar een betrekkelijk geringe
verlaging van het hectolitergewicht wanneer de oogst
reeds zoo sterk gedaald is, dat een veldje van het proef
veld nauwelijks meer voldoende graan opbrengt om er
de bepaling in te verrichten.
Bij hoogere pH neemt het hectolitergewicht eerst snel,
later langzamer toe; bij
hooge waarden daalt
het soms. De onder
grens van de hooge
hectolitergewichten,
dus de plaats van de
buiging van de lijn,
verschuift weer duide
lijk naar links bij de
hoogere hectoliterge
wichten op de goed
bekalkte veldjes. Voor
dit kwaliteitscij f er
geldt dus blijkbaar,
evenals voor de op
brengst, dat het krach
tiger groeiende gewas
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gemeene omstandigheden de eischen van het gewas lager
worden.
Hoe ingewikkeld en onoverzichtelijk deze gedragingen
van het gewas echter zijn toont Figuur 6 aan, waarbij
het duizend-korrelgewicht tegen de pH werd uitgezet.
Men ziet in deze figuur kromme lijnen met een algemeenen vorm als in de vorige figuren, doch de onder
linge samenhang tusschen de pH, waarbij de hooge
duizend-korrelgewicht waarden gaan optreden, en de
hoogte van deze waarden zelf, ontbreekt. Men kan hier
dus niet van een bepaalde reactie volgens een van beide
in het begin genoemde reactietypen spreken.
Op zichzelf lijkt dit resultaat vreemd, omdat het dui
zend-korrelgewicht meer met de opbrengst lijkt samen te
hangen dan het hectolitergewicht, zoodat men een nauwen samenhang eerder bij het duizend-korrelgewicht zou
verwachten dan bij het hectolitergewicht. Bij het groote
aantal vragen, dat nog bestudeerd kan worden is dit er
echter slechts een uit vele.
VERKLARING EN BETEEKENIS VAN DE GE
VONDEN REACTIETYPEN.
Het vinden van een juiste verklaring voor het gedrag
der gewassen, en het contrôleeren of deze verklaring
onder alle omstandigheden zoowel kwalitatief als kwan
titatief opgaat, vergt vele jaren van geconcentreerde stu
die. Het Rijkslandbouwproefstation, dat het eerste het
vruchtbaarheidsprobleem op de hiervoor weergegeven
wijze leerde beschouwen, begon die studie nog slechts
weinige jaren geleden. Een nauwkeurige uiteenzetting
van de oorzaken van een bepaalde reactie en de kwanti
tatieve beteekenis van deze oorzaken is dan ook geens
zins te geven. Opsommingen van en beschouwingen over
de factoren, die eventueel de genoemde reacties zouden
kunnen veroorzaken, werden door F. v. d. Paauw *) en
*) Landbouwk. Tijdschr. Oct. 1938.
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door O. de Vries**) gepubliceerd in het Landbouw
kundig Tijdschrift. Hier zal op deze punten niet dieper
worden ingegaan. Naar ons voorkomt zijn er echter twee
punten, die men scherp van elkander zal moeten onder
scheiden. Men kan zich voorstellen dat een gewas zich
op niet geheel gunstige verhoudingen van groeifactoren
instelt, doordat bepaalde vermogens in versterkte mate
tot ontwikkeling komen. Hierdoor zou dan aan de min
der gunstige omstandigheden tegemoet worden gekomen.
Zoo zou een plant in armen grond, door het vormen van
een grooter wortelstelsel of door het vergrooten van het
vermogen van den wortel om plantenvoedende stof op
te nemen, zich in dezen bodem normaal kunnen ontwik
kelen. Hiertegenover staat de mogelijkheid, dat de plant
een duidelijke verandering in chemische samenstelling
ondergaat, en, wanneer men het zoo zou willen uitdruk
ken, in een min of meer ziekelijken toestand doorgroeit
voor zoover de omstandigheden dat toelaten. In het eer
ste geval zou men van een gehard gewas willen spreken,
in het tweede geval van een verzwakt gewas. Bij het
geval uit de publicatie van Th. B. v. Itallie toonde de
chemische analyse duidelijk aan dat de bekalking de om
standigheden voor het gewas zoo veranderde, dat een
samenstelling van de plant, die ver van de normale af
week, het gevolg was. Voor het chemisch onderzoek van
gewassen ligt in deze richting een belangrijk veld voor
onderzoek.
De directe beteekenis voor de practijk van deze rich
ting van onderzoek blijkt in verschillende opzichten. Zoo
is het van direct belang om te weten dat men op een
zandgrond met een slecht productievermogen met zwa
velzuren ammoniak voorzichtig dient te zijn, en dat een
nitraathoudende meststof betere kansen biedt op een op
brengst die onder de daar heerschende omstandigheden
zoo groot mogelijk is. Een andere beteekenis ligt echter
nog in de gevonden reacties. Zooals werd uiteengezet
**) Landbouwk. Tijdschr. Oct. 1939.
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kan bij het verbeteren van het niveau van een groei
factor het gewas aan de andere groeifactoren hoogere
eischen gaan stellen, doch ook kunnen in andere om
standigheden de eischen lager worden. Dit is een punt
van zeer veel beteekenis. Zouden in het algemeen de
eischen van de gewassen bij groote productiviteit hooger
worden, dan zou dit willen zeggen dat het zeer moeilijk
zal zijn, deze hooge productiviteit te handhaven, daar
men op steeds grootere moeilijkheden zal stuiten, en
steeds nauwkeuriger op elke factor zal moeten gaan let
ten. Een geringe daling van een van de groeifactoren zal
dan een scherpe terugslag in den oogst leveren. Op hoog
productieniveau zou de oogst onzeker worden. Zouden
de gewassen echter geringere eischen gaan stellen, dan
zou de oogst juist zekerder worden. De groeifactoren,
die de laatstgenoemde uitwerking hebben, zijn zeer be
langrijk. Een factor, die deze werking in sterke mate
heeft, is een ieder welbekend, n.l. het weer. Bij goede
weersomstandigheden brengt ook slechte grond nog veel
op. Drainage en structuur van den grond lijken ook in
deze groep thuis te behooren en zijn juist ook daarom
zoo belangrijk. Welken invloed verschillende meststof
fen hebben, is een punt dat nog nader bestudeerd wordt,
doch waarvan, zooals de voorgaande uiteenzettingen wel
zullen hebben aangetoond, de kennis voor den practischen landbouwer van buitengewoon groot nut kan zijn.
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OVER DE VOEDERWAARDE VAN
ENKELE AFVALPRODUCTEN
DER BIERBROUWERIJEN
door Prof. Dr. E. Brouwer.
De afvalproducten der bierbrouwerijen zijn vrij groot
in aantal; de belangrijkste evenwel zijn de bierbostel, de
gist en de moutkiemen. Wij zullen ze achtereenvolgens
aan een korte bespreking onderwerpen, waarbij wij in
het bijzonder hun voederwaarde voor de grootere huis
dieren in het oog zullen vatten. Voor het schrijven van
dit opstel werden mij door Ir. J. A. EMMENS van
Heineken's Bierbrouwerij-Maatschappij enkele waarde
volle gegevens betreffende de bierbrouwerij verstrekt,
waarvoor ik hem hier een woord van dank breng.
Wat de hoeveelheden van deze producten aangaat,
deze kan men ongeveer berekenen door er van uit te
gaan, dat voor onze bierbrouwerijen gedurende de laat
ste jaren circa 26000 ton gerst per jaar noodig was,
welke gerst echter voor circa een derde deel in het bui
tenland was vermout en als mout werd ingevoerd. Wan
neer wij nu bedenken, dat van 100 kg gerst ongeveer
100 kg natte bostel (of 20 à 25 kg gedroogde bostel),
3 kg gedroogde moutkiemen en circa 1 kg (volgens Nederlandsche gegevens van Ir. EMMENS % kg) ge
droogde gist als afvalproducten beschikbaar komen, dan
blijkt daaruit wel, dat deze voedermiddelen onze aan
dacht ten volle waard zijn, in het bijzonder natuurlijk in
tijden van voederschaarschte.
1.

BIERBOSTEL.

Onder natte bostel verstaat men de resten, welke na
de extractie van de suikers en andere oplosbare stoffen,
van de mout overblijven. Wordt dit materiaal, dat ge
middeld 77 % vocht bevat, gedroogd, dan spreekt men
van gedroogde bostel. Het vochtgehalte loopt daarbij tot
circa 11 % terug.
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Voor het vergelijken van de samenstelling en voederwaarde der bostel met die van andere voedermiddelen
kan men van de gedroogde bostel uitgaan, omdat het
droge-stof-gehalte daarvan ongeveer met dat der meeste
andere droge en gedroogde voedermiddelen overeen
komt. De vergelijking met de natte bostel volgt daaruit
direct door in aanmerking te nemen, dat het droge-stofgehalte hiervan één vierde van dat der gedroogde bostel
bedraagt. Vier kg natte bostel zijn dus, wat hun voederwaarde betreft, ongeveer gelijkwaardig met één kg ge
droogde bostel.
Beschouwt men nu de bijgevoegde tabel1), dan blijkt
de gedroogde bostel een tamelijk hoog gehalte aan eiwit
achtige stof te bezitten, nl. 21,3 %, hetgeen overeenkomt
met het gehalte van kunstmatig gedroogd gras van zeer
goede kwaliteit; de verteerbaarheid van het eiwit staat
niet ver bij die in het gedroogde gras achter. Vergelijkt
men met de krachtvoeders, dan kan de gedroogde bos
tel, wat het eiwit aangaat, op één lijn worden gesteld
met cocoskoek, die ongeveer even veel eiwitachtige stof
en verteerbaar eiwit bevat (20,0 % eiwitachtige stof en
15,6 % verteerbare eiwitachtige stof).
Tot een minder gunstig resultaat leidt de beschouwing
van de zetmeelwaarde (51-52); immers deze is in de
cocoskoek met 76-77 aanmerkelijk hooger; die van de
gedroogde bostel komt meer overeen met die van ge
droogde pulp (51); de zetmeelwaardecijfers zijn voorts
iets lager dan die van tarwegries (60-62), maar iets
hooger dan die van tarwegrint (46-47).
Zetmeelwaarde en verteerbaar eiwit zijn belangrijk;
zij zijn echter niet voldoende om de waarde der voeder
middelen afdoende te beoordeeien. Daarnaast zijn ook
practische waarnemingen en ervaringen van veel belang.
Reeds tientallen jaren geleden hebben de Duitsche on
derzoekers zich op het verzamelen van dergelijke prac!) Ontleend aan Huisman, Samenstelling, verteerbaarheid,
verteerbare bestanddeelen en zetmeelwaarde van voedermiddelen.
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tische ervaringen toegelegd en de verkregen gegevens in
handboeken verzameld; zie b.v. POTT, Handbuch der
tierischen Ernährung (1904-1909), een boek, dat ook
thans nog schier dagelijks met succes kan worden op
geslagen.
Volgens de in dit boek en in andere werken vervatte
gegevens is de bostel beter op haar plaats bij runderen
en paarden dan bij varkens, welke dit materiaal trou
wens ook iets minder goed verteren, hetgeen echter niet
wegneemt, dat van uit de practijk bij varkens, naast
minder gunstige, ook wel gunstige ervaringen worden
gemeld. Voorts acht men zoowel de natte als de ge
droogde bostel vooral geschikt voor het mesten van vol
wassen runderen. In het licht der nieuwere opvattingen
is dit begrijpelijk, omdat het hier een geëxtraheerd ma
teriaal betreft, waaraan mineralen en vitaminen (althans
voor zoover in water oplosbaar) zijn onttrokken. Voor
het mesten van volwassen dieren nu is dit geen al te
groot bezwaar, omdat deze in hoofdzaak slechts vet,
zoog. reservevet of depotvet, behoeven af te zetten.
Jonge dieren daarentegen moeten actief, levend weefsel
met mineralen, vitaminen en hormonen vormen, waar
voor zij in een uitgeloogd materiaal niet voldoende bouw
stof vinden. Al kan men dergelijke dieren gerust matige
hoeveelheden bostel toedienen, grootere hoeveelheden
met b.v. 3 of meer kg droge stof zijn beter op hun plaats
bij mestdieren. Ook aan melkkoeien kan men volgens
practische ervaringen méér geven dan aan jongere die
ren. Gezien echter het feit, dat de melkvorming bijkans
even hooge eischen aan het voedsel stelt als de vorming
van levend weefsel, zullen wij ons ook bij het melkvee
beperkingen opleggen en liever niet boven 1 à 2 kg droge
stof per dier en per dag gaan. Overigens behoeft deze
beperking uit den aard der zaak minder sterk te zijn
wanneer het ruwvoeder uit veel hooi van goede kwali
teit bestaat, dan wanneer dit ruwvoeder van slechtere
kwaliteit is (grof hooi, stroo en dergelijke).
Vooral in de omgeving der brouwerijen heeft men bij
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melkvee niet steeds matigheid betracht, wanneer de natte
bostel tegen billijke prijzen beschikbaar werd gesteld.
Hoeveelheden van 20 kg per dag (overeenkomende met
5 kg gedroogde bostel) en méér zijn wel gevoederd. In
derdaad zijn daarbij af en toe minder gunstige ervarin
gen opgedaan. De dieren werden te vet, waarbij de
voortplanting, zoowel van mannelijke als van vrouwelijke
individuen, te wenschen over liet (onvruchtbaarheid,
achterblijven der nageboorte, zwakke kalveren), terwijl
de melk een abnormale samenstelling verkreeg. Het ont
staan van dergelijke afwijkingen wordt uit den aard der
zaak nog bevorderd, wanneer men de bostel niet zeer
versch voedert; immers bij bewaren aan de lucht gaat het
materiaal spoedig gisten en schimmelen. Al deze bezwa 
ren, welke aan de reputatie van de bostel geen goed
hebben gedaan, hadden bij een doelmatig gebruik zeker
kunnen worden voorkomen.
Ook met het oog op kaasgebreken voedere men de
natte bostel aan melkvee slechts zeer versch; men be
handele het materiaal zindelijk en verwijdere de resten
spoedig en volledig uit de voedertroggen, vóórdat zij in
bederf overgaan.
Zooals gezegd kan men ook aan paarden bostel ( liefst
gedroogd) toedienen. Wanneer de prijsverhoudingen
gunstig zijn, kan de halve hoeveelheid haver door ge 
droogde bostel worden vervangen; met natte bostel zij
men bij paarden voorzichtig.
De nieuwere inzichten in de voedingsleer zijn ons niet
alleen dienstig om een verklaring te geven van reeds lang
bekende ervaringsfeiten, zij moeten tevens een richtsnoer
zijn voor het verrichten van nieuwe proeven en het op
sporen van nieuwe ervaringen. Beziet men nu de analysecijfers in de tabel, dan valt ons nog op het hooge vet
gehalte van de gedroogde bostel (9 %). Bijkans al het
vet uit de gerst (2,2 %) vinden wij in de bostel terug.
Nu blijkt de kwaliteit van het voedervet in het algemeen
van groot belang te zijn voor de kwaliteit der boter.
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Daarom zou er reden zijn om de kwaliteit van het bostelvet en zijn invloed op het botervet nader te gaan bestudeeren.
Tot wellicht nog belangrijker vragen komen wij, wan
neer wij bedenken, dat het vet uit het uitgangsmateriaal
der bostel, dus uit de gerst, in tegenstelling met dat uit
een aantal andere granen, een vitamine bevat, dat de
ontwikkeling van het beenstelsel bevordert (anti-rachitis vitamine = vitamine D). Het is in vet oplosbaar
en wordt daarom vermoedelijk bij de extractie van de
mout niet verwijderd. Naar wij meenen is het voor een
belangrijk deel aan dit vitamine toe te schrijven, dat
men van oudsher zulke gunstige ervaringen met gerst
als varkensvoeder heeft opgedaan. Er rijst nu onmid
dellijk de vraag of dit vitamine in de bierbostel in even
groote of wellicht zelfs in grootere concentratie dan in
de gerst voorkomt, evenredig met het hoogere gehalte
aan vet. Ware zulks het geval, dan zou dit ook uit practisch oogpunt belangrijk zijn, want met het vitamine-Dgehalte van onze voedermiddelen is het, behoudens en
kele weinige uitzonderingen, niet gunstig gesteld. Ook
hier is verder onderzoek noodig.
Ensileeren van natte bostel. Moet de bostel worden
geconserveerd, dan kan dit uit een oogpunt van veevoe
ding het best geschieden door drogen en het valt te be
treuren, dat dit procédé ten onzent gedurende de laatste
jaren practisch niet meer wordt toegepast.
Nu kan het materiaal volgens velen zeer goed worden
ingekuild, waarbij in hoofdzaak een melkzuurgisting zou
intreden. Niettemin zij men bij de voedering van de in
gekuilde bostel aan melkvee op zijn hoede voor kaasge
breken, welke niet denkbeeldig zijn, wanneer de inkui
ling met boterzuurvorming en de ontwikkeling van boterzuurbacteriën gepaard gaat. Enkele cijfers, mij welwil
lend verstrekt door het Rijkslandbouwproefstation te
Maastricht, versterken mij in mijn vermoeden, dat een
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dergelijke ontwikkeling van boterzuurbacteriën geenszins
denkbeeldig is.
Wat de voederwaardecijfers van de ingekuilde bostel
betreft houde men er rekening mee, dat het droge-stofgehalte van het geënsileerde materiaal hooger is dan dat
van het versehe; inkuilen toch gaat niet alleen gepaard
met verlies aan droge stof, maar tevens, en meestal in
nog sterkere mate, met het afloopen van vocht. Helaas
beschikken wij nog niet over voldoende gegevens om
betrouwbare cijfers voor de voederwaarde van het inge
kuilde product te kunnen berekenen. Landbouw en in
dustrie beide zouden ermede gebaat zijn, indien deze
leemte zou worden aangevuld.
2.

GEDROOGDE BIERGIST.

Wij beperken ons tot de bespreking van het gedroogde
materiaal; de versehe, levende gist is, evenals de natte
bostel, weinig duurzaam en kan bovendien tot gistingen
in het maagdarmkanaal aanleiding geven, waaraan ge
varen voor het vee zijn verbonden.
Is de hoeveelheid van dit materiaal, vergeleken bij de
andere afvalproducten, slechts gering, wat de kwaliteit
betreft staat dit voedsel bovenaan, verondersteld dat men
te maken heeft met een product, waaraan door uitlooging geen waardevolle bestanddeelen zijn onttrokken,
waarop hier uitdrukkelijk zij gewezen. De onuitgetrokken gedroogde gist met een gehalte aan verteerbare
eiwitachtige stof van 42 % en een zetmeelwaarde van
72-76 kan zich meten met onze beste krachtvoeders en
kan met sojakoek en grondnotenmeel geheel op één lijn
worden geplaatst. Ook de kwaliteit (biologische waarde)
van het eiwit wordt op grond van onderscheiden proef
nemingen met levende dieren hoog aangeslagen.
Door de zetmeelwaarde- en eiwitcijfers alléén, hoe
hoog deze ook mogen zijn, is de voederwaarde van de
gist echter zeer onvoldoende gekarakteriseerd. Wij die
nen de gist nl. vooral te zien als een rijke bron van vita78

minen, in het bijzonder van de vitaminen uit de B-groep
(vitamine Bi of aneurine, vitamine B2 of lactoflavine,
vitamine B« of adermine, anti-pellagra-vitamine of nicotinezuur, kuiken-antidermatitis-vitamine of pantotheenzuur en wellicht nog andere). Wat het vitamine Bi
betreft, wordt van verschillende zijden medegedeeld, dat
het gehalte van biergist nog aanzienlijk hooger is dan
dat van andere gistsoorten, doordat het uit den mout ge
trokken vitamine door de gistcellen wordt opgenomen.
De hooge vitaminegehalten worden voor ons begrij
pelijk, wanneer wij bedenken, dat wij bij de versehe gist,
in tegenstelling met de bostel, te maken hebben met een
levende, snel groeiende cellenmassa, waarin allerlei en
zymen in groote hoeveelheid voorkomen. Men heeft nu
bewijzen kunnen aanvoeren, dat actieve bestanddeelen
van deze gistenzymen ook in sommige enzymen van het
dierlijk lichaam voorkomen en voorts, dat deze actieve
bestanddeelen in het dierlijk organisme niet alle kunnen
worden bereid, maar met het voedsel (als vitaminen)
moeten worden opgenomen. De actieve bestanddeelen
van de gistenzymen kunnen dus voor het dier als vita
minen fungeeren en gelukkig blijven deze vitaminen bij
het drogen van de gist behouden; ja, zij worden daar
door in het darmkanaal zelfs beter opneembaar.
Juist gedurende de laatste jaren is men een heel eind
gevorderd met de ontwarring van het complex der gistvitaminen. Zóó ver zelfs, dat de landbouwwetenschap
ietwat onwennig staat tegenover de nieuw verworven
kennis en nog niet voldoende kan overzien in welke ge
vallen de dieren van de gistvitaminen profijt kunnen
trekken en wanneer niet. Reeds thans wordt de ge
droogde gist veelvuldig in pluimveerantsoenen opgeno
men. Bedriegen de voorteekenen echter niet, dan is er
ook bij de grootere huisdieren veel meer behoefte aan
de gistvitaminen dan men tot voor enkele jaren heeft ge
dacht. Ik denk hierbij b.v. aan een zeer veelvuldig bij
runderen voorkomende ziekelijke afwijking, acetonaemie
genaamd, welke meermalen groote schade veroorzaakt.
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Volgens een nieuwe Scandinavische opvatting zou deze
aandoening, waarbij bloed en urine zoogenaamde acetonlichamen bevatten, door gebrek aan vitamine Bi worden
veroorzaakt. Op het groote belang van de gedroogde gist
voor de voeding van den mensch gaan wij hier niet in.
Wat tenslotte de practijkervaringen betreft, heeft de
gist als zetmeelwaarde- en eiwitleverancierster de ver
gelijking met andere krachtvoeders goed kunnen door
staan, al zijn de hoeveelheden, welke men voor onze
huisdieren aanbeveelt, slechts matig groot (paarden en
runderen tot + 1 kg, varkens, schapen enz. minder);
maar wellicht hangt dit met den prijs en den eiwitrijkdom
samen. Wij zien echter, zooals gezegd, in de gist voor
de toekomst nog iets méér dan een leverancierster van
zetmeelwaarde en eiwit, nl. een vitaminebron, welke
dient te worden aangewend dààr, waar de samenstelling
van het grondrantsoen vitaminetekort doet vreezen. Ook
zal de gist dienst kunnen doen als geneesmiddel, wan
neer het vitaminetekort reeds tot ziekelijke afwijkingen
aanleiding heeft gegeven.
Zooals vermeld bevat de gist vooral de vitaminen der
B-groep. Wij herinneren er echter aan, dat het niet
moeilijk is het materiaal ook geschikt te maken om in de
behoefte aan vitamine D (anti-rachitis-vitamine) te voor
zien, nl. door bestraling van de gedroogde gist met
ultraviolet licht. Of het echter in de practijk tot een meer
algemeen gebruik van bestraalde gist zal komen, lijkt
mij twijfelachtig na alles, wat er reeds over dit onder
werp is gepubliceerd. Desondanks bezit de gedroogde
gist zoodanige voortreffelijke eigenschappen, dat men
zeker moet betreuren, dat ten onzent lang niet alle gist
wordt gedroogd, doch voor een deel in het riool wordt
afgevoerd.
3.

MOUTKIEMEN (VAN GERST).

Zooals uit den naam is op te maken zijn de moutkiemen afkomstig van de gekiemde gerst. Zij zijn nl. de
jonge wortelkiemen, welke bij het verhitten (eesten) van
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de gekiemde gerst afvallen of later opzettelijk worden
verwijderd. Al naar de mate van verhitting, welke zij
daarbij hebben ondergaan, zijn zij lichter of donkerder
van kleur; de donker gekleurde zijn het hoogst verhit ge
weest, Bij sterke verhitting echter neemt de verteerbaar
heid van het eiwit dikwijls af; vandaar dat men aan licht
gekleurde moutkiemen de voorkeur geeft.
De donkere kleur kan trouwens ook nog op andere
wijze ontstaan, nl. door bederf, hetgeen uit den aard der
zaak eveneens nadeelig voor de voederwaarde is.
Volgens de gegevens in de tabel is de zetmeelwaarde
van de moutkiemen nog iets lager dan die van de bostel,
nl. 40-46, ongeveer overeenkomende met die van tarwe
zemelen, terwijl die van de gerst, waarvan was uitge
gaan, ongeveer 71 bedraagt. De vrij lage zetmeelwaarde
wordt niet veroorzaakt door een geringe verteerbaarheid,
maar door het hooge gehalte aan amiden en door het
lage „waardecijfer", dat KELLNER op grond van zijn
proeven met het respiratieapparaat aan dit voedermiddel
meende te moeten toekennen. Een herhaling van deze
proeven ware wel aangewezen, maar zal voorloopig wel
op zich laten wachten.
Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stof is tame
lijk hoog, nl. rond 20 %, hetgeen overeenkomt met dat
van erwten en boonen. Het gehalte aan verteerbaar wer
kelijk eiwit bedraagt echter slechts 12,4 %. Meer dan
7 % bestaat dus uit amiden, waarvan de eiwitwaarde
nog steeds niet definitief vaststaat. Ook op dit punt
heerscht derhalve nog onzekerheid.
Evenals de gist zijn ook de moutkiemen uit krachtig
groeiende cellen bereid. Daarom mag men ook van hen
iets méér verwachten dan alleen zetmeelwaarde en eiwit.
Inderdaad leeren volgens POTT oudere ervaringen, dat
de moutkiemen, in goed samengestelde voedermengsels
ingelascht, de „vertering" en de stofwisseling aanzetten
en dat zij vooral dienen te worden aanbevolen voor melk
vee, dat men er zonder schroom lj/2 kg van kan geven;
zelfs kan men tot 3 kg gaan. Bij zeer groote hoeveel

81

heden echter meent men somwijlen het verwerpen der
kalveren te hebben waargenomen, hetgeen aan een over
maat van actieve stoffen zou kunnen worden toegeschre
ven, indien het oorzakelijk verband althans inderdaad
vaststaat. Ook aan zoogende dieren geeft men liever
geen groote hoeveelheden.
Mag men dus in de moutkiemen de aanwezigheid van
vitaminen en andere belangrijke bestanddeelen verwacht
ten, opzettelijke onderzoekingen hieromtrent zijn er nog
niet vele verricht. Niettemin hebben SCHITTENHELM
en EISLER reeds aangetoond, dat het vitamine Bi rij
kelijk in de moutkiemen voorkomt; eveneens zouden de
antirachitische stof (vitamine D) en het vruchtbaarheids
vitamine (vitamine E) aanwezig zijn.
Ofschoon in de eerste plaats voor melkvee aanbevolen,
zijn de moutkiemen ook bij mestrunderen en paarden op
hun plaats, waarbij men tot 2,5 à 3,0 kg kan gaan. Der
gelijke groote hoeveelheden zullen echter bij de huidige
neiging tot het toedienen van samengestelde rantsoenen,
wel tot de hooge uitzonderingen behooren. Aan jonge
runderen en varkens zal men natuurlijk in elk geval klei
nere hoeveelheden verstrekken.
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IETS OVER ERFELIJKHEID EN
AFSTAMMING VAN GERST
door Dr. Ir. S. J. Wellensiek.
INLEIDING.
De herkomst onzer landbouwgewassen is een interessanté vraag, welke echter uiteraard gemakkelijker gesteld
is dan beantwoord. De moeilijkheid ligt in het feit, dat
de meeste der gewassen reeds bekend waren toen de
eerste geschiedschrijvers leefden. Wij moeten dus wer
ken met andere methoden dan het naslaan van geschied
kundige werken. Nu is er in de laatste jaren nieuw licht
geworpen op de gestelde vraag en de bedoeling van het
volgende is het geven van een samenvatting over de af
stamming van gerst, zooals deze in de literatuur thans
wordt beschouwd. Aangezien de nieuwe theorieën ten
nauwste samenhangen met erfelijkheidsverschijnselen, is
het noodig eerst deze laatste te bespreken.
EEN EENVOUDIG VOORBEELD VAN ERFE
LIJKHEID.
Onder erfelijkheid verstaan wij de gelijkenis tusschen
ouders en kinderen. Uit een gerstekorrel groeit een gerstplant, geen tarwe of haver en men zal zelfs de veronder
stelling, dat uit een gerstekorrel een eikenboom of om
gekeerd: dat uit een eikel een gersteplant groeit, als ab
surd verwerpen. Doch hiermede neemt men het bestaan
van erfelijkheid in den boven aangegeven zin aan.
Wij moeten echter ons gebied gaan verkleinen en let
ten op rasverschillen binnen één en hetzelfde gewas. Er
zijn zesrijige en tweerijige, bedektzadige of naaktzadige
gerstrassen. En, aannemende dat onze uitgangsrassen
zuiver zijn, blijven de genoemde kenmerken in de nako
melingschap bewaard, gelijken de kinderen op de ouders
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en zijn de besproken kenmerken dus erfelijk, gaan zij
over van de ouders op de kinderen.
Nu moeten wij bedenken, dat de kiem, dus het deel
van de gerstekorrel, waaruit de nieuwe plant groeit, ont
staat uit het versmeltingsprodukt van één (vrouwelijke)
eicel met één (mannelijke) stuifmeelkern. Met deze beide
geslachtscellen, die de stoffelijke schakel tusschen ouders
en kinderen vormen, moeten dus ook de erfelijke ken
merken overgaan. Het behoeft geen betoog, dat de ge
slachtscellen niet zesrijig of tweerijig zijn, zoodat wij
onze opvatting aldus moeten herzien, dat niet de erfelijke
kenmerken als zoodanig met de geslachtscellen overgaan,
doch een aanleg voor de erfelijke kenmerken.
Men denke aan de uitdrukking: Jan heeft de aanleg
voor muziek van zijn moeder, Piet heeft de aanleg voor
teekenen van zijn vader. Deze erfelijke aanleg wordt met
verschillende namen aangeduid, zooals erffactor, deter
minant e.a. Wij zullen spreken van „geen", meervoud
„genen", welk begrip ook opgesloten zit in Genesis:
wordingsgeschiedenis.
Nader inzicht in de erfelijkheidsverschijnselen wordt
nu verkregen, wanneer de nakomelingschap van kruisin
gen bestudeerd wordt. Als voorbeeld neem ik de kruising
tusschen twee gerstrassen, die aldus verschillen, dat het
eene lange, het andere korte naalden heeft. Onverschillig
welk van de beide ouderrassen als moeder, welk als va
der, wordt gebruikt, is de eerste generatie der kruising
uniform met lange naalden voorzien. Dit kenmerk overheerscht dus de korte naalden. Gregor Mendel, die in
1865 de grondslag legde voor de ontwikkeling der mo
derne erfelijkheidsleer (genetica), heeft voor kenmerken
zooals de lange naald de term „dominant" ingevoerd,
voor de tegenovergestelde kenmerken zooals korte naald
de term „recessief".
Het is nu uiterst belangwekkend om na te gaan hoe de
nakomelingschap der eerste generatie van onze kruising
zich gedraagt, m.a.w. wat er gebeurt met de planten, die
wij verkrijgen uit het zaad, dat gewonnen wordt uit zelf84

bestuiving of onderlinge kruising der planten uit de eer
ste kruisingsgeneratie. Het merkwaardige feit doet zich
nu voor, dat sommige planten worden aangetroffen met
het dominante, andere met het recessieve kenmerk. Een
deel onzer „tweede generatie" heeft dus lange naalden,
een ander deel heeft korte naalden en wel heeft om
streeks het 3/4 deel lange, het 1ji deel korte naalden. Om
een werkelijk uitgewerkt geval ter illustratie te noemen,
vermeld ik, dat Hor uit een totaal van 1547 planten er
1165 niet lange en 382 met korte naalden vond, bij een
verwachting 3/4 : 1/i = 1160 : 387.
En nu de verklaring van deze z.g. mendelsche split
sing. Aansluitend aan de boven gehouden beschouwing
noemen wij het geen, dat lange naalden veroorzaakt in
de langnaaldige ouder L. De geslachtscellen dezer plan
ten bevatten dus het geen, voorloopig niet nader om
schreven, dat verantwoordelijk is voor de latere ontwik
keling der lange naalden en dat wij met L aanduiden.
Analoog bevatten de geslachtscellen der kortnaaldige
planten het geen voor de latere ontwikkeling der kort
naaldige planten, dat wij aanduiden als l. Kruising beteekent vereeniging van twee geslachtscellen, waarmede
dus ook L en l in dezelfde cel komen. Wij hebben reeds
gezien, dat het uiterlijk der planten, die zich uit deze cel
ontwikkelen, in niets verschilt van de zuiver langnaaldige
ouderplant, doordat langnaaldigheid over kortnaaldigheid, of als men wil: L over l domineert.
De cellen van de planten der eerste kruisingsgeneratie
kunnen dus. wat hun erfelijke aanleg voor naaldlengte
betreft, voorgesteld worden door L l. Deze voorstelling
is dan gebaseerd op de aanname, dat mèt de celdeeling
ook elk geen gedeeld wordt, zoodat alle cellen dezelfde
erfelijke samenstelling hebben. Zou dit nu ook het geval
zijn met de geslachtscellen, dan zou bij de bevruchting
verdubbeling der genen en bij iedere volgende bevruch
ting wederom verdubbeling plaats hebben. Dit zou uiter
aard in het honderd loopen en wij nemen daarom aan,
dat bij de celdeeling, die voorafgaat aan de vorming der
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geslachtscellen, de beide leden van een paar genen split
sen en gelijkelijk verdeeld worden over de beide dochter
cellen. Deze laatste, de geslachtscellen, hebben dus
slechts één geen voor naaldlengte en aangezien het geenpaar voor naaldlengte in de eerste kruisingsgeneratie
door LI is voorgesteld, krijgt de eene geslachtscel L, de
andere l, zoodat op een groot aantal geslachtscellen, ei
cellen zoowel als stuifmeelkorrels. de helft L bevat, de
andere helft l.
Vatten wij de laatste belangrijke conclusie nog eens
samen, dan zien wij in het algemeen, dat de eerste kruisingsgeneratie, de hybride, verschillende soorten van ge
slachtscellen vormt.
Om even de draad van het betoog te onderbreken en
op een zijpaadje te gaan, wil ik wijzen op de analogie
van wat wij aangenomen hebben als het gedrag der ge
nen en het mechanisme der kerndeeling. Hierbij treden
in de celkern staafvormige lichaampjes op, de chromo
somen, die bij een gewone celdeeling overlangs in tweeën
splitsen en zich gelijkelijk over de beide dochtercellen verdeelen. Bij de deeling, die voorafgaat aan de vorming
der geslachtscellen, rangschikken zich de chromosomen
echter in paren en verdeelen deze paren zich gelijkelijk
over de beide geslachtscellen, die dus half zoo veel chro
mosomen verkrijgen als de lichaamscellen. Deze analogie
is dusdanig opvallend, dat zij geleid heeft tot de, inmid
dels door tal van argumenten nader bewezen, theorie,
dat de genen gelocaliseerd zijn in de chromosomen.
Keeren wij terug tot ons geval van kruising tusschen
langnaaldige en kortnaaldige gerst, dan moet thans de
samenstelling worden nagegaan van de tweede kruisings
generatie, m.a.w. wij moeten nu nagaan wat er gebeurt
met de geslachtscellen der L /-planten, die — zooals wij
reeds hebben gezien — voor de helft L, voor de andere
helft /, bevatten. Er zijn 2 soorten eicellen L of l. Er zijn
ook 2 soorten stuifmeelcellen, L of l. Er zijn dus 4 mo
gelijkheden voor combinatie, nl.:
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( 1 ) eicel L -\- stuifmeel L levert L L
( 2 ) eicel L -j- stuifmeel / levert L l
(3) eicel l -j- stuifmeel L levert IL
( 4 ) eicel l -|- stuifmeel l levert l L
Wij kennen van deze combinaties reeds (2) en (3),
die nl. gelijk zijn aan de eerste kruisingsgeneratie, dus
uiterlijk langnaaldig. Ook de eerste combinatie, die uit
sluitend genen voor langnaaldigheid bezit, zal uiterlijk
langnaaldig worden. Doch de vierde combinatie, die
slechts genen voor kortnaaldigheid bezit, zal uiterlijk
kortnaaldig worden, welk kenmerk nu niet meer verdekt
is door gelijktijdige aanwezigheid van een dominant
geen voor langnaaldigheid. Er ontstaan dus 3 langnaaldige planten en 1 kortnaaldige op een totaal van 4.
Op verschillende consequenties uit het bovenstaande
zou kunnen worden gewezen. Ik bepaal mij tot een twee 
tal. Allereerst is het van belang om vast te stellen, dat
de beide oudervormen, die voor de kruising hebben ge
diend, resp. door L L en II moeten worden voorgesteld.
Passen wij nu op elk van hen de ontwikkelde theorie toe,
dan volgt daaruit, dat elk slechts één soort van geslachts
cellen vormt, zoodat ook maar één combinatie mogelijk
is en beide rassen dus „zuiver" zijn. Algemeen gezegd:
wanneer in een ras de beide genen, die de totstandko
ming van een bepaald kenmerk bepalen, aan elkaar gelijk
zijn, is dit ras zuiver voor het beschouwde kenmerk.
Hieruit volgt de tweede consequentie. De boven neer
geschreven combinaties (2) en (3) zullen in hun nako
melingschap onzuiver zijn, zij zullen wederom uiteen
vallen in 3 langnaaldige planten tegen 1 kortnaaldige.
Doch de combinaties (1) en (4) zijn constant en zullen
dit blijven, zoo lang geen nieuwe kruising optreedt.
UITBREIDING OP VERSCHILLENDE
KENMERKEN.
Een volkomen analoge gang van zaken als wij boven
hebben leeren kennen voor de langnaaldige en de kort-
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naaldige rassen geldt voor tal van andere kenmerken.
Alvorens meer voorbeelden te vermelden, moet worden
vastgesteld, dat vaak een tweetal uitbreidingen moet
worden gegeven aan het eenvoudigste geval. Het kan
namelijk voorkomen, dat een bepaald kenmerk niet van
één, doch van de werking van eenige paren genen af
hangt. Het kan ook voorkomen, dat één paar genen
meer dan één uiterlijk kenmerk beïnvloedt. Met deze
beide complicaties voor oogen, kunnen dan de volgende
kenmerken, welke ontleend worden aan een overzicht
van Robertson en Wiebe, als „erfelijk" worden aange
geven: witte zaailingen, zwarte of witte vruchtwand,
kleur van de aleuronlaag, broze zij-aarspil, rechte of ge
bogen bloemsteel, halmlengte, benaaldheid der buitenste
kafjes, vroege of late ontwikkeling, getande of onge
tande bloemkafjes, glimmend groene kleur, geelgroene
kleur, resistentie tegen Helminthosporium sativum, be
dekte of naakte korrel, resistentie tegen meeldauw, ver
takte aren, resistentie tegen Puccinia graminis, zesrijigheid of tweerijigheid, en vele andere.
Wij nemen nu aan, dat de meeste, ja alle kenmer
kende rasverschillen terug te brengen zijn op de werking
van genen, ook al is dit in bepaalde kruisingsproeven
nog niet definitief bewezen. Zoo hebben opbrengstverschillen ongetwijfeld een erfelijke basis, die echter ge
compliceerd is doordat een groot aantal genen er invloed
op uitoefenen. En ook qualiteitsverschillen, b.v. de meer
dere of mindere geschiktheid van een bepaald ras om als
brouwgerst gebruikt te kunnen worden, hebben zeker een
erfelijke basis, hoewel deze moeilijk is vast te stellen,
doordat niet één bepaald geen rechtstreeks correspon
deert met een bepaalde eigenschap, maar een beperkte
variatie van eigenschappen mogelijk maakt. Welke van
de verschillende mogelijkheden nu verwerkelijkt wordt,
hangt af van de uitwendige groeifactoren, zooals bodem
en klimaat. Dit geldt ook voor opbrengst, in het alge
meen: voor quantitatieve kenmerken.
Hoe groot het aantal genen is, dat invloed heeft op de
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ontwikkeling der kenmerken onzer gerstrassen, kan
slechts gegist worden; het zijn er zeker verschillende
honderden. In verband met het volgende is het nu van
belang om ons nog even duidelijk voor oogen te stellen,
dat — in het algemeen gesproken — elk dezer genen in
twee verschillende toestanden kan voorkomen, een do
minante en recessieve. De ervaring leert, dat de zeer
oude rassen overwegend dominante kenmerken bezitten.
Met betrekking tot de afstamming onzer rassen volgt
hieruit, dat dominante kenmerken o,p hoogere ouderdom
wijzen. Door plotselinge verandering van de toestand
van een geen, door z.g. mutatie, zijn nieuwe raskenmer
ken ontstaan. Hoewel een enkel voorbeeld van het tegen
deel bekend is, zijn de meeste dezer mutaties recessief
ten opzichte van het ras, waarin zij ontstonden.
Ik ben reeds geleidelijk gaan spreken over afstam
mingskwesties. Alvorens af te stappen van onze be
schouwing over erfelijkheidsverschijnselen in engeren zin,
is het echter de moeite waard om na te gaan wat de krui
sing tusschen 2 rassen, die in 2 kenmerken verschillen,
oplevert. Ik ontleen wederom een voorbeeld aan Hor, nl.
de kruising tusschen een langnaaldig en een kortnaaldig
ras — zooals het reeds besproken geval —-, maar waar
van het eene nu bovendien bedektzadig, het andere
naaktzadig was. Beschouwen wij eerst elk kenmerk apart.
Overeenkomstig het eerste uitgewerkte voorbeeld was
het directe kruisingsproduct langnaaldig en kwamen in
de tweede kruisingsgeneratie omstreeks 3/a langnaaldige
en 1j4 kortnaaldige planten voor, nl. 256 langnaaldige op
80 kortnaaldige. Met betrekking tot het andere kenmerk
werd gevonden, dat de bedektzadigheid over de naaktzadigheid domineert — zoodat er goede kans bestaat, dat
het eerste kenmerk ouder is —•, terwijl in de tweede ge
neratie 251 bedektzadige op 85 naaktzadige werden ge
vonden, bij een verwachting van 252 : 84.
Wat kunnen wij nu verwachten, wanneer wij beide
kenmerken tezamen beschouwen? Van de 3/4 langnaaldige
planten zal wederom 3/4 tevens bedektzadig zijn, dat
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wordt "Iis van het totaal; verder zal 1U tevens naaktzadig
zijn, dus 3/ie van het totaal. Van de 1jn kortnaaldige plan
ten zal 3/i tevens bedektzadig zijn, dat is 3/io van het to
taal, terwijl 114 tevens naaktzadig is, dus V16 van het to
taal. Wij verwachten dus 4 groepen van planten, nl.
langarig en bedektzadig, langarig en naaktzadig, kortarig en bedektzadig, kortarig en naaktzadig en wel in de
verhouding B/ie : 3/ie : 3/ie : 1/i8 = 9:3:3:1. Als ver
wachting berekenen wij nu op een totaal van 336 planten
de verhouding 189 : 63 : 63 : 21, waarmede de werkelijk
gevonden verhouding van 197 : 59 : 54 : 26 goed over
eenkomt.
Belangrijk is het om vast te stellen, dat dus uit een
kruising langarig bedektzadig X kortarig naaktzadig in
de tweede generatie behalve de beide ouderlijke combi
naties ook twee nieuwe combinaties optreden, nl. langarig
naaktzadig en kortarig bedektzadig. Deze nieuwe vor
men kunnen door een volgende generatie te kweeken
constant worden verkregen. In het algemeen kunnen zoo
doende uit kruising tusschen twee rassen, die in meer dan
één kenmerk verschillen, nieuwe rassen gekweekt worden.
Ik teeken hierbij dadelijk aan, dat het gegeven voorbeeld
zeer eenvoudig is, terwijl meestal allerlei complicaties
worden aangetroffen, die het winnen van waardevolle
nieuwigheden bemoeilijken. Principieel geeft echter het
uitgewerkte voorbeeld een inzicht in de basis, waarop
het kweeken van nieuwe rassen door kruising berust.
DE AFSTAMMING ONZER CULTUURGEWAS
SEN IN HET ALGEMEEN.
Door den Russischen onderzoeker Vavilov is een ge
heel nieuw licht geworpen op de herkomst onzer cultuur
planten. Wij moeten zijn theorie eerst in het algemeen
samenvatten om straks na te gaan wat er omtrent de
gerst verteld kan worden.
Het uitgangspunt van Vavilov's theorie vormt een uit
gebreide studie van de geografische verspreiding der ras90

sen van cultuurplanten. Russische en later ook andere
expedities hebben de gegevens hiervoor verzameld. Het
bleek nu allereerst, dat de vormenrijkdom, dus het aantal
rassen per gewas, in verschillende streken zeer verschil
lend is. In de verspreiding zit echter een zekere regel
maat, in dezen zin, dat naar bepaalde gebieden gaande
het aantal vormen toeneemt en wel speciaal de vormen
met dominante kenmerken. Wij hebben reeds gezien, dat
dominante kenmerken zeer waarschijnlijk als ouder dan
de recessieve beschouwd moeten worden. Het aantal
oudere vormen neemt dus toe bij het gaan naar bepaalde
streken en er komt een gebied met een maximale rijkdom
aan oudere vormen. Het is nu geen gewaagde stap meer
om in dit gebied een centrum van ontstaan te zien en
hiermede is dan de methode van Vavilov aangegeven:
zoek naar de geografische verspreiding der rassen van
een bepaald gewas; er wordt dan een zekere regelmaat
in de verspreiding gevonden en in het gebied met een
maximum aan dominante vormen ligt de oorsprong van
het bestudeerde gewas.
Merkwaardig is het nu, dat de groote meerderheid on
zer cultuurgewassen terug te brengen zijn tot een beperkt
aantal oorsprongsgebieden. Vavilov heeft er aanvanke
lijk 5 onderscheiden, ruwweg als volgt: Z.W. Azië, Z.O.
Azië, het Middellandsche Zeegebied, Abyssinië, Mexico
en Peru. Later zijn nog enkele kleinere gebieden bekend
geworden, maar dat is voor het oogenblik minder belang
rijk. Alle vijf de genoemde oorsprongsgebieden zijn berg
achtige streken met een zeer sterk afwisselend klimaat.
Vavilov vermoedt voorts, dat langs de dalen der vele
rivieren, die hun oorsprong in de genoemde bergstreken
hebben, verspreiding heeft plaats gehad, waarbij gelei
delijk recessieve mutaties, dus nieuwe raskenmerken zijn
opgetreden. Het kan nu voorkomen, dat een aantal dezer
rassen zich wederom in een bepaald gebied ophoopt en
een dergelijke streek heet dan een secundair centrum
van oorsprong. Er kan een betrekkelijk groote vormen
rijkdom bestaan, maar deze omvat dan overwegend re-
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cessieve kenmerken, in tegenstelling tot de dominante
kenmerken in een primair oorsprongsgebied.
Interessant is de uitbouw, die Vavilov aan zijn theorie
heeft gegeven door te wijzen op de waarschijnlijkheid,
dat de oudste centra van menschelijke beschaving ge
zocht moeten worden in de oorsprongsgebieden der cul
tuurplanten, dus in de bergen en niet, zooals veelal wordt
aangenomen, in de rivierdalen. Het zou echter te ver
voeren om hierop thans verder in te gaan.
DE HERKOMST VAN DE GERST.
Hoe staat het nu met het gewas, dat thans onze spe
ciale belangstelling geniet? Vavilov zelf heeft de ver
spreiding der gerstrassen bestudeerd en Orlov heeft deze
studie uitgebreid. Zij concludeeren, dat een groot aantal
gerstrassen geconcentreerd is in twee der boven reeds
genoemde algemeene ontstaansgebieden, nl. in Abyssinië
en Z.O. Azië. In het eerste gebied hebben de verschil
lende vormen overwegend bedekte zaden. Zij hebben
een lange schietperiode, sterke uitstoeling, lange en
smalle, melkgroene bladeren, een karakteristieke vorm
van het bladtongetje, open bloemen, langwerpige groote
korrels. Overigens komt er een groote verscheidenheid
van vormen voor, evenals in het tweede gebied, dat ge
karakteriseerd is door naaktzadigheid, breede bladeren,
dunwandige halmen, breede grofgetande naalden, groote
immuniteit tegen meeldauw.
Op zichzelf heeft dit onderzoek een zeer groote ver
scheidenheid van totnogtoe onbekende gerstrassen opge
leverd. Onder de nieuwe eigenschappen noem ik zeer
groote korrels, sterke uitstoeling, resistentie tegen ex
treme vochtigheid of extreme droogte, tegen verschil
lende schimmelziekten en fritvlieg, groote vroegheid, ge
schiktheid als brouwgerst. Alle gevonden vormen zijn in
120 botanische groepen ondergebracht, waarvan totnog
toe slechts 3 in Europa geteeld worden. Als zoodanig
zullen de nieuwe vormen zelden direct cultuurwaarde
hebben, doch zij vormen mooi oudermateriaal voor krui92

singen. Speciale nadruk wordt gelegd op hun waarde als
uitgangspunt voor het kweeken van naaktzadige vormen.
Moeten wij nu ook in de beide genoemde gebieden,
dus in Abyssinië en Z.O. Azië (China en Japan) de
ontstaansplaatsen van de gerst zien? Vavilov zelf heeft
er direct op gewezen, dat meer waarschijnlijk een ge
meenschappelijk oorsprongsgebied is, dat nog veel ouder
is. Doch waar moeten we dit zoeken? Kort geleden heeft
Elisabeth Schiemann deze kwestie behandeld en ik ein
dig met een samenvatting van haar inzichten.
Zij gaat uit van een vergelijking tusschen zesrijige en
tweerijige rassen en beschouwt de eerste als ouder, om
dat bij de tweerijige rassen de beide zij-aartjes zich niet
ontwikkelen, gereduceerd zijn en dus afgeleid van, ont
staan uit, de zesrijige gedacht kunnen worden. Nu wa
ren in geen der beide gebieden, waar een groote ver
scheidenheid van gerstrassen zich ophoopt, wilde zes
rijige vormen bekend, ja, deze waren geheel en al onbe
kend. In deze leemte is nu in 1938 voorzien door de vondst
van een dergelijke vorm door Harry Smith in het oor
sprongsgebied van den bekenden Chineeschen rivier, den
Yangtse, in het Oosten van Tibet. Schiemann ziet nu in
dit gebied de herkomst van de gerst. Hiervandaan heeft
dan verspreiding plaats gehad en in de beide gebieden
van groote verscheidenheid heeft ophooping plaats gehad
van inmiddels door mutatie ontstane nieuwe vormen.
Met volkomen zekerheid kan uiteraard de herkomst
van een cultuurgewas bezwaarlijk worden vastgesteld.
Schiemann voert echter verschillende argumenten aan,
die haar zienswijze een behoorlijke mate van waarschijn
lijkheid geven. De wilde zesrijige gerst, die luistert naar
de fraaie naam van „Hordeum agriocrithon E. Aberg",
verdient dus wel onze speciale belangstelling en ik som
daarom, tot slot, enkele der eigenschappen van deze ver
meende stamvorm onzer gerstrassen op.
In de vindplaats van Hordeum agriocrithon, een dal
in het hooggebergte, heerscht een vrij droog klimaat met
zomerregens en zes koude wintermaanden. Het ras is een
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zomervorm met lange ontwikkelingsduur (100-110 dagen) en een langzame begin-ontwikkeling. Er is geen
winterhardheid, doch wel droogteresistentie. Als primi
tieve kenmerken gelden voorts brosheid van de aar, ster
ke beharing, kleine korrel, bedektzadigheid. Halm en bla
deren hebben een dikke waslaag. De halmlengte is ge
ring, nl. 60 cm. In het jeugdstadium komt een purper
kleur voor, die later verdwijnt.
Wageningen, 30 November 1939.
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DE BROUWGERST EN
HOPTENTOONSTELLING 1939
TE GENT.
Op uitnoodiging van de Vereeniging voor Brouwerij
Onderzoek en Onderwijs, organisatrice van de Brouwgerst en Hoptentoonstelling op 27 October 1939 te Gent,
werd deze tentoonstelling bezocht door een delegatie van
het NaCoBrouw, bestaande uit Ir. J. A. Emmens en
schrijver dezes.
Aan de bezichtiging van de Brouwgersttentoonstelling
in de Hoogere Technische Brouwerijschool „Sint Lie
ven", ging vooraf een mededeeling van Ir. J. A. Emmens
over wording en doel van het NaCoBrouw. Hij vond
hierbij tevens gelegenheid een aantal proeven te bespre
ken, door hem en anderen genomen bij het onderzoek
en de beproeving in de praktijk van oude en nieuwe in
Nederland verbouwde gerstrassen. Dat deze boeiende
voordracht, die in het ,,Tijdschrift voor Brouwerij en
Mouterij" 6, 186 (1939) is verschenen, in de smaak viel,
bleek wel uit de geanimeerde discussie, die er op volgde.
De voordracht werd bijgewoond door vele vooruitstre
vende Belgische brouwers en mouters en door tientallen
leerlingen en oud-leerlingen van de Hoogere Technische
Brouwerijschool „Sint Lieven". Uit Nederland was nog
aanwezig de Heer B. D. Hartong.
Op de Brouwgersttentoonstelling waren naast allerlei
bijzondere gerstrassen, van een Abessinisch oer-ras tot
het merkwaardige, ook ten onzent niet onbekende, Skan
dinavische ras Puke II toe, een klein aantal in België ver
bouwde gersten en een acht-tal monsters van de Neder landsch Brouwgerstbeurs uitgestald.
De bedoeling van de organisatoren van de tentoonstel
ling, van wie in de eerste plaats Prof. Ing. L. Isebaert
genoemd moet worden, was om de Belgische landbou-
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wers en brouwers „ras-bewust" te maken op het gebied
van brouwgersten en hen te doordringen van het groote
belang, dat het telen, verzamelen en verwerken van par
tijen brouwgerst van één zuiver ras heeft, om zoodoende
tot de stichting van een Belgisch NaCoBrouw te komen.
In den namiddag werden door de Heeren Indekeu en
Swartelé voordrachten over de hopcultuur in België ge
houden. De deelnemers werden daarna in staat gesteld
kennis te nemen van de verbluffende resultaten, die Prof.
Isebaert en zijn medewerkers op het gebied van de edelhopcultuur in België bereikt hebben. Het is hier niet de
plaats daarop nader in te gaan, doch belangstellenden
verzuimen niet de belangwekkende artikelen, die op die
gebied in het Tijdschrift voor Brouwerij en Mouterij
4 (1939) zijn verschenen, te lezen.
Moge Prof. Isebaert en de charmante gastheer van de
NaCoBrouwdelegatie: Prof. Dr. T. Blanquaert bij hun
streven om in België de brouwgerstcultuur te veredelen
evenveel succes hebben, als zij reeds bij de hop hadden.
Dr. H. van Veldhuizen.
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EEN EN ANDER OVER DE
BROUWERIJEN BINNEN DE STAD
DORDRECHT.
De oude Merwestad, tot voor enkele decennia nog
slechts te bereiken per boot en veerpont, heeft vanaf
haar ontstaan brouwers onder haar inwoners geteld. In
de Middeleeuwen uitsluitend in particuliere brouwerijen,
welke van familie op familie overgingen, doch die thans
bijna alle niet meer bestaan. De laatste brouwerijen zijn
in het einde van de vorige eeuw door de opkomst der
thans groote brouwerijen gedoemd geweest te verdwij
nen, doch één brouwerij, de N.V. Brouwerij „De Sleu
tel", heeft weerstand kunnen bieden aan alle concurren
tie en economische stormen, die het Dordtsche brouwerijbedrijf heeft moeten doorstaan. Door tijdig haar bakens
te verzetten en over te gaan tot de vervaardiging van
ondergistende bieren, is zij in staat geweest haar 500jarig bestaan in 1933 te vieren.
In het begin der 17e eeuw telde Dordrecht 28 brouwe
rijen binnen haar veste, doch reeds aan het einde dier
eeuw was dit aantal tot op nagenoeg de helft inge
krompen. Namen als: „De Ster", „De Dissel", „het An
ker", „het Lam", „de Lelie" zijn slechts terug te vinden
in de archieven.
Het oudste eigendomsbewijs der Brouwerij , De Sleu
tel", vroeger genaamd „Die Sloetell", „de Vergulde,
Gouden of Gulden Sleutel" is gedateerd 27 Juli 1433.
In 1887 werd de particuliere brouwerij omgezet in een
naamlooze vennootschap. Gaan wij in het kort de ge
schiedenis van deze, eenig overgebleven Dordtsche brou
werij na, dan lezen wij dat deze brouwerij in de middel
eeuwen niet alleen bier, doch ook azijn brouwde. Het
zou te ver voeren alle koop- en nalatenschapsacten hier
weer te geven, doch wij willen enkele typische omschrij
vingen laten volgen. Dat de brouwerij steeds op dezelfde
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plaats is gebleven, heeft zij te danken aan de zware
schuldenlast, welke omstreeks 1430 op de stad drukte.
Wij lezen hieromtrent in het oudste stuk, dat in de ar
chieven bewaard is:
— „OTt 3@ucßtnrö übcepen en &aet mitgäbet* ben oube &aet
ben &djte ben ttoatlbe peröone ijiertoe ban ber ü>tebe toege gebotcfjt en ben gemene befeens ban be neringfje btnne 3Borbt boe
kont alle lubt bat top bp gemene raet bine on«?e ü>tebe gehabt
(om be ?toare lagt ons éètebe aeleggebe en onser ê>tebe Ükulbe
te betale) om bte te berballe tot minster Jkftabe mttter ârtebe
guebe So fjebbe top uit aenbrtgfje ber gestoore retraits ban
onss H>tebe bercoft OTtllem ©amels soe bie ïjouber tö ba bese
briebe atóulfce erbe gelegen after sine ljupjïe
enj."

Een latere koopacte vermeldt:
„1584 — Augustus 16 — Pieter Cornelisz Praem, muntenaar verkoopt aan Marijcken van Beaumont brouwster,
weduwe wijlen Jan Gerritsz. een erf achter zijn huizinge
van den bierkelder van Marijcken Jansdr. tot aan de
bedstede van Cornells Jansz. groot 9 roeden 3 voet en
zekere duimen, behalve een gang zoo breed als de gang
tusschen het achterhuisje en de heining van de Wed. van
Evert Adriaensz.

— Dit stuk is voorzien van 3 zegels.

Nog weer later lezen wij:

„15 Februari 1645 — Cristiaan Pauwelsz. Gravesteyn verkoopt
aan Helmich van den Heuvel 62 Carolus gulden 10 st. sjaars los
rente onder verband een huis en erf aan de Nieuwe Haven
tusschen het erf van de brouwerij „De Sleutel" en den rosmolen
van de brouwerij ,/t Hart". — Ook dit stuk is voorzien van 5
zegels.
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Als maatstaf voor de waarde der brouwerij toentertijd
noemen wij nog, dat de brouwerij „de Sleutel" met pak
huis, stallingen enz. aan de Vogelmarkt op 16 September
1727 door Vrouwe Hester Coeymans verkocht werd
voor f. 11500,—.
Dat de vroede vaderen beducht waren voor brand,
blijkt uit een bepaling uitgevaardigd in de 15e eeuw, die
inhield, dat de brouwers geen vuur in „horen essen"
mocht houden noch hebben „nadat die clocke 'savonts
achte geslegen" had. „Wie daerna in sijn esse vuer
hadde", die mocht in het half jaar niet brouwen op
boete van 40 £ en verbeurdverklaring van het bier.
Toch werd in het begin van de 17e eeuw de voorgevel
van het pand door brand vernield en opnieuw opge
trokken.
Het poortje, dat toegang geeft tot het huidige kan
toor. draagt een gevel-steen met twee vergulde sleutels
en het jaartal 1612. Ook in de gevels van de gebouwen
op de binnenplaats vinden we thans nog gevelsteenen
uit dien tijd.
Reeds voor 1433 werd in Dordrecht bier gebrouwen
daar in een oud stuk uit de 13e eeuw over Dordtsch bier.
„MOM" genaamd, gesproken wordt. Niet alleen dat het
Dordtsche bier een plaatselijke vermaardheid genoot,
doch de overheid moest zelfs in 1422 een verordening
in het leven roepen, dat het Dordtsche bier niet verder
dan in Holland en Zeeland mocht worden verkocht.
Naast „Mom" hadden ook andere biersoorten een re
putatie zooals: Kuit, Israel, Moeselaar en Pharao. De
laatste naam wordt nog steeds door de Brouwerij „De
Sleutel" gevoerd voor een harer biersoorten. Meer be
kend is echter nog altijd het „Paulus Jonas", dat sinds
1780 genoemd is naar den Amerikaanschen zeeroover
„Paulus Jones", die in 1789 met een grooten buit op
Texel landde en wiens populariteit van toen nog voort
leeft in een liedje.
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De Dordtenaren bleken goede bierdrinkers te zijn,
want stadsrekeningen van 1284-87 vermelden onder de
uitgaven o.m.: „Clayse Pelegrims broder en Hughen
swagher van bire 2 £ 16 st." en ,,van enen vate birs, dat
die timmermans droncken
5 st."
De vervaardiging van bier in groote hoeveelheden
bracht met zich den handel in grondstoffen waaronder
de gruit (een monopolie) een belangrijke rol speelde.
In het 3e NaCoBrouw-jaarboekje maakt Ir. Emmens
gewag van een oud Dordtsch archiefstuk, waarin over
dit kruidenmengsel gesproken wordt. Ook bierkeuren
werden ingesteld; zoo werd in 1401 bepaald dat de vaten
„mitter stede brant" gemerkt moesten zijn.
Zooals elders, had ook Dordrecht in de vroegere eeu
wen haar Brouwersgilde. Veel hieromtrent is niet bekend.
In 1367 wordt dit gilde vermeld, doch het schijnt later
ontbonden te zijn, daar in 1483 er niet meer over ge
schreven wordt en in 1583 de confrérie der Brouwers
opnieuw werd gesticht.
Een nauw verwant gilde is het bierkruiers-gilde, dat
strenge wetten had en uit welker „ordonnantie" wij hier
eenige artikelen weergeven:

— Ordonnatie van de Bierkruyers
binnen Dordrecht —

I.
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In den eersten zullen de Bier-kruyers haar
alle morgen ende des naer middaghs / tydelyk
voir het openen van het Bier-Comtoir / laten
vinden in het Huisken / voor haar gedestineert / ofte op de Wynbrugge / ende al-daer
verblyven / omme het voorvallende Werck te
doen / ter tydt toe het voornoemde Comtoir
gesloten / ende het laetste Billiet tot het Werck
zal afgesonden syn / ende alle morgens ende
des naer middaghs / te werpen wiens beurte

het sal syn om het eerste Werck te doen/
ende soo vervolgens tot den laetsten toe: op
Peyne dat die daer niet en is wanneer den
Over-man sal komen te bellen / al waer hy
den eersten die het Billiet van het Werck
soude moeten ontvangen / den laetsten sal
moeten wesen.
II.

Ende sullen voortaen alle heele ende halve
kinnekens / ofte minder gedeelten / by de borgers in te legen / soo wel binnen de Stadt als
buyten tot de Heckens toe / by de voornoemde
Bierkruyers alleen verwerckt werden / sonder
dat sy lieden eenigh ander Bier-werck meer
vermogen te sullen te wercken; tot welcken
einde op den Over-man haer lieden sal behandight werden een Billiet van den Pachter
van de Bieren / soo van Stadt als Staaten we
gen / innehoudende de qualiteit ende quantiteit van dien.

VII. Ende sullen de Bier-kruyers hen hebben te
wachten van alle insolentien ende quadt spre
ken / soo wanneer sy in de Brouweryen ende
Borgers huysen / 't sy van den Brouwer /
Brouwster / uyt-leveraer / ofte iemandt van
de Borgers daer sy het Bier sullen komen te
brengen / op de verbeurte van thien stuyvers/
dadelyck te moeten betalen / ende voorts
veerthien daghen ledigh te gaen / 't en ware
grooter ende meerder moetwilligheyt / ' welck
sal staen ter arbitragie van myn Edele Heeren.
IX. Item soo en sullen de voortseghde Bier
kruyers geen kinnekens / half kinnekens ende
minder gedeelten naer advenant / vermogen
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te wercken / 't sy de selve met deses ofte eenig
ander Stadts Merck in Hollandt / binnen 't
Jaer behoorlijck syn Geyckt ende Gebrandt
op Peyne van twaelf stuivers.
XI. Oock soo en sullen de Bier-kruyers niet ver
mogen op Sondagen / ofte andere Vierdagen /
eenigh Bier te wercken sonder ecpres consent
van den Heer Officier.
XII. Soo haest den Over-man de belle luydt / sal
den genen die 't syn beurt is te wercken /
datelyck op staen / ende aan 't Comtoir gaen /
ende het Billiet tot het Werck ontfangen heb
bende / terstondt sonder vertoeven syn Werck
vol-trecken.
XIV. Indien iemandt drocken ofte beschoncken op
't Huysken ofte Wijn-brugge / omtrent het
Comtoir komt / ofte eenighe Gedistilleerde
Wateren in 't Huysken droncke / sal verbeu
ren een Boete van ses Stuyvers.
XVI. Soo iemandt den name Godts lasterde / ofte
een den anderen injurieerden / sloegh ofte
samen vochten / sal verbeuren thien stuyvers.
XVIII. Dat niemandt van de selve op de Wynbrugge / buyten het Huysken / Toback sal
mogen te suygen / op Peyne van twee stuy
vers.
XIX. Soo wanneer iemandt begraven werdt / daer
sy lieden 'r samen sullen werden gebeden /
sullen alle mede moeten gaen / ende den an
deren volgen / op Boete van vier stuyvers.
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Dan volgen nog enkele bepalingen voor den Over
man. waarvan wij de laatste nog citeeren, alsmede het
onderschrift van de ordonnantie.

III. Den Over-man sal twee van de bequamste
personen tot Dekens uyt de Bier-kruyers kie
sen / ende ten einde het Jaer een verlaten/
ende een ander tot den blyvenden verkiesen /
ende voorts alle Jaer / in plaatse van den ge
nen die twee Jaeren gedient heeft / een ander
stellen: ende wanneer de Dekens klachtigh
soude mogen vallen / dat iemandt in Boeten
gevallen synde / wiegerigh was te betalen ofte
contentement te doen / den selven sal doen
betalen / ofte andersins by suspentie te constringeren.
Aldus gedaen / geordonneert / ende
gearresteert / by myn Edele Heeren van
den Gerechte der Stadt Dordrecht, op den
xo Marty 1668.
In kennisse van my
A. Muys van Holy.
Tenslotte vinden wij nog bijzonderheden betreffende
het brouwwater in die jaren. Dordrecht, een eiland in de
delta van Maas en Waal, kon het eenvoudigst het benoodigde water „putten" uit de rivier en de havens. Ge
zien de goede reputatie van het Dordtsche bier moet het
toch mogelijk geweest zijn een prima bier met dit water
te brouwen. Dat het echter ook wel aanleiding gaf tot
moeilijkheden, daar andere bedrijven, zooals ververijen,
het water wel eens verontreinigden, besluiten wij uit het
feit dat in een der annalen vermeld staat dat de Regee
ring den grachtmeesters opdroeg scherp toe te zien op
de verontreiniging van het water in de havens.
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Een aardig proces-verbaal dd. 14 Augustus 1577 ver
haalt ons een geval waarbij het bier ondrinkbaar is ge
worden door verontreiniging van het brouwwater.
De moderne techniek heeft echter gelukkig het moge
lijk gemaakt ook in Dordrecht bronnen te slaan en zuive
ringsinstallaties te bouwen zoodat de brouwer niet meer
aan gevaren bloot staat als Bernt Lambertsz in 1577.

,, Ter Justantie van de gemeyne Brouwers binnen der
Stede Dordrecht. —
Bernt Lambertsz, opperbrouwer, out omtrent XXXII jaeren; Aernt Aerntsz van boven ut het Sticht van Munster,
out omtrent XXV jaeren, ende Jan Adriaansz van der
Dussen, out omtrent XXVII jaeren, beyde brouwersknechts
in de selve brouwerie iuramento discunt, dat sy getuyghen
als Barent ende Aerndt al het coren, hoppe ende mout selffs
gemeten, gesackt ende helpen meten ende sacken hebben,
dat verbesicht is tottet broute, dat sy getuyghen opten eersten
Augusty lestleden hebben ghebrouwen ende dat het coren,
hoppe ende mout daerthoe ghedaen van egeene andren coorne,
hoppe ende mout gesackt ende gemeten es geweest, dan daer
syluyden te vooren ende daer nae van ghebrouwen, ghemeten
en ghesackt hebben, sonder dat syluyden eenighe andre mate
rie in 't selve broute verbesicht hebben, dan sy althyt ghewoonlyck syn gewest te doen ; verclarende voorts de voorsr.
Jan Verdussen alleen, dat hy getuyghe al 't water tottet
voorn, broute verbesicht selffs heeft gheputtet, nemende het
getyde waer by daeghe ende by nachte, als hy plach, ende
heeft in 't putten anders niet heeft ghehandelt dan hy plach
puttende recht neder ende haiende recht op nae ouder ghewoonten opte selve plaetse, daer hy plach te putten. Affirme
rende voorts gelyckelycken dattet selve broute opten coelback
hem wel hilde, zonder cortwynen ofte ontsetten ende in 't
setten wel opginghe, dan in 't wercken gheheel weder neder
sloech ende sulcken nieuwelycken roke hadde dat hy noit des104

gelycken binnen d'selve brouwerie noch in andre, daer hy oit
ghebrouwen hebben geroochen hebbe gehadt
"
Het proces verbaal gaat verder en een ander getuige komt
verklaren dat Adrien Lauwen hem gezegd had : „Jck wilde
dat den verveer aan den Noort woonde, hij verderft al het
water van de haven ende 't water achter mijn moeder is soe
leelyck dat sy daer njet uujt coecken mach
Zooals gezegd, deze tijden liggen ver achter ons. Het
bovengistende bier heeft gedeeltelijk baan moeten maken
voor het z.g.n. Beiersche (ondergistende) bier. De
brouwtechniek heeft voortgang gemaakt doch de herin
neringen aan lang vervlogen jaren blijven bewaard.
De thans overleden stads-archivaris Jan van Dalen
heeft op verzoek der Brouwerij vele oude geschriften
ontcijferd en interessant materiaal verzameld uit de stads
archieven waarvan hij ook in zijn schitterend boekwerk
..De Geschiedenis van Dordrecht" verhaalt.
Alhoewel dit artikeltje uitsluitend over brouwerijbij
zonderheden handelt, meenen wij dat het toch ook voor
dengene, die geen brouwer is, wel interessant kan zijn
temeer daar uit de belangrijkheid van de Dordtsche
brouwerijen in de vorige eeuwen blijkt dat de Nederlandsche gerst ook toen bruikbaar geweest is en er een
goed bier mee gebrouwen kon worden. Van een levering
van buitenlandsche gerst of mout zal in die jaren toch
wel geen sprake zijn geweest.
Wij eindigen dan ook met een rijm uit 1628:

Hoe wonder wil alhier by ons het brouwen aerden !
Men houdt vast overal ons bier in grooter waerden.
{nadruk verboden)

Lugard.
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DE VOORNAAMSTE EISCHEN
WELKE AAN BROUWGERST
GESTELD WORDEN.
a. Ras

: De gerst moet raszuiver zijn,
mag dus geen mengsel van
gerstrassen zijn. Het ras moet
zich leenen tot verwerking in
het brouwbedrijf.

b. Kaf

: Een fijn gerimpeld, niet te grof
kaf.

c. Kleur

: Gezond, lichtgeel, niet te don
ker, zonder zwarte punten.

d. Reuk

: Frisch, strooachtig, gezond, niet
muf.

e. Verontreinigingen

r Geen bijmengsels als haver,
tarwe, onkruid. Geen verontrei
nigingen als kluitjes, steentjes,
takjes, stroo. Geen insecten als
kevers, klanders of maden.

f. Beschadigde korrels: Geen beschadigde, maar toch
goed gekorte korrels.
g. Schot

: Geen schot.

h. Korrelgewicht

: 1000-korrelgewicht
den 40 gram.

i. Sorteering

: Niet meer dan 4 % mag door
een zeef van 2.2 mm spleetwijdte gaan.
De gerst moet gelijkmatig van
korrelgrootte zijn: de fracties I
+ II of II + III moeten mini
maal 85 % van het totaal ge
wicht bedragen (fractie I is het-
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niet

bene

geen blijft liggen op een zeef
van 2.8 mm spleetwijdte, frac
tie II dat, wat op een zeef van
2.5 mm spleetwijdte blijft lig
gen, fractie III dat, wat op een
zeef van 2.2 mm spleetwijdte
blijft liggen).
j. Vochtgehalte

: De gerst moet droog, hard en
glad aanvoelen. Het vochtge
halte mag niet meer dan 16Yi
% bedragen.

k. Eiwitgehalte

: Tusschen 9 en 11.5% van de
droge stof.

1. Kiemkracht

: Minstens 97 % van de korrels
moet binnen 5 dagen goed ge
kiemd zijn.
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AAN DE TELERS VAN BROUWGERST
AANBEVOLEN OVERWEGINGEN.
1 ) Gebruik een ras, dat van nature geschikt is voor
brouwgerst. Kenia is een goed brouwgerstras. Ver
der kunnen Spratt Archer, Saxonia en Mansholt's
tweerijige worden genoemd. Ongewenschte rassen
zijn Goudgerst en Zegegerst.
2) Gebruik goedgekeurd zaaizaad en ontsmet dit met
een goede droogontsmetter. Stuifbrand bestrijde
men door de warmwaterbehandeling.
3) Raadpleeg de voorschriften van den Plantenziektenkundigen Dienst.
4) Vermijd zoo mogelijk de onmiddellijke nabijheid
van wintergerst.
5) Kies egale akkers, welke in goede structuur verkeeren. Bedenk steeds: gerst is een juffrouw, haver
een boerenmeid.
6) Geef een voldoende hoeveelheid kali en fosforzuur
en, indien legeren verwacht kan worden, geen of
weinig stikstof. Zorg er voor dat de kunstmest
stoffen regelmatig worden uitgestrooid, liever aan
de vroege dan aan de late kant. Late overbemes
ting met stikstofhoudende meststoffen is af te ra
den.
7) Bereid het zaaibed goed voor. Zaai in geen geval
laat, zaai ook niet als het land nog te nat is. Tracht
een matig dichte stand te krijgen. Gebruik 70-120
kg/ha zaaizaad op klei en zavel en 90-140 kg/ha op
zandgrond. Op vruchtbare gronden minder dan op
schrale en van kleinzadige en sterk uitstoelende ras
sen als Kenia minder dan van grootzadige. Draag
er zorg voor dat de machine regelmatig zaait.
8) Ontdoe het te velde staand gewas van eventueele
opslag van tarwe, haver of wintergerst, eveneens
van onkruid. Let vooral op die onkruiden, welke
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9)

10)

11 )

12)

13)
14)

door reiniging niet of moeilijk uit het zaad te ver
wijderen zijn, b.v. kleefkruid, wilde haver, wikken,
zwaluwtong, haagwinde.
Zicht de gerst in volkomen rijpen toestand, dus als
de korrels hard zijn. Maak geen te groote schoven
en plaats deze, na eventueel aan de hok nagedroogd
te zijn, zoo mogelijk op ruiters, waarbij voor goede
ventilatie moet worden zorggedragen. Haal dan
niet te haastig binnen. Zet omgewaaide hokken zoo
spoedig mogelijk weer op.
Dorsch voorzichtig, opdat zoo weinig mogelijk ge
broken of beschadigde korrels voorkomen. Mans
holts tweerijige en Saxonia zijn gevoelig voor
dorschbeschadiging. Kort normaal, niet te lang en
ook niet zoo, dat de zaden worden beschadigd.
Controleer de dorschmachine geregeld. Sorteer
scherp. Verwijder de zaden, die door een zeef van
2,2 mm spleetwijdte vallen. Wegblazen van het
lichte zaad is gewenscht. Ook het afzeven van de
allergrootste korrels, hoewel dit geen vereischte is,
kan worden aanbevolen.
Bewaar de gedorschte gerst niet gelijkvloers, doch
op een droge zolder. Bedenk, dat het vochtgehalte
van de lucht het hoogst is vlak bij de aardopper
vlakte en eenige meters daarboven reeds aanzien
lijk afneemt. Ventileer op droge dagen, mits de
gerst niet te koud is, zooveel mogelijk. Vermijd
alles waardoor broei zou kunnen ontstaan.
Lees het artikel: Het verkrijgen van droge en goed
gesorteerde brouwgerst (pag. 43 van dit boekje) en
zend Uwe ervaringen aan het NaCoBrouw.
Neem deel aan de brouwgerstonderzoekingen.
Bezoek de brouwgersttentoonstelling.
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ADVIEZEN AAN HANDELAARS EN
HOUDERS VAN OPSLAGPLAATSEN.
1) Koop en ontvang nooit twijfelachtige partijen in de
hoop dat ge die door oppoetsen of vermenging wel
volwaardig zult maken.
2) Overtuig U ter dege dat de gerst behoort tot het ras
waarvoor het U wordt geleverd. Raadpleeg zoo noodig de kenmerken welke zijn neergelegd in het 4e
NaCoBrouw Jaarboekje.
3) Meng nimmer gerst van verschillende rassen dooreen.
Meng ook geen partijen, ook al zijn ze van hetzelfde
ras, die onder sterk verschillende omstandigheden zijn
gegroeid en geoogst, doch vereenig zooveel mogelijk
de partijen die uit dezelfde streek van overeenkomstige
velden afkomstig zijn. Onderzoek in gevallen van
twijfel de kiemkracht voor ge tot menging overgaat.
4) Let op het voorkomen van dorschbeschadiging en
wijs de verbouwers er op wanneer ge gebroken, ge
scheurde of te sterk gekorte korrels opmerkt.
5) Volg de regels die aan de landbouwers, brouwers en
mouters worden aanbevolen.
6) Houd Uw pakhuis zorgvuldig vrij van klanders en
zie toe dat aangevoerde partijen die niet meebrengen.
Roep eventueel de hulp in van den Plantenziektenkundige Dienst, om ze te vernietigen.
7) Verkoop niet in voorkoop, maar verhandel alleen
partijen die in Uw bezit zijn. Begin liever op te kleine
dan op te groote schaal.
Het is veel gemakkelijker een goede reputatie te ver
liezen dan er een op te bouwen.
8) Behandel de opdrachten die de Voedselcommissaris
of de Akkerbouw Centrale U verstrekt zoo mogelijk
met nog meer zorg dan Uw eigen zaken.
9) Bezoek de brouwgersttentoonstelling.
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ADVIEZEN AAN BROUWERS EN
MOUTERS, DIE INLANDSCHE GERST
VERWERKEN.
1 ) Bevorder de teelt van goede brouwgerst door voor
de extra beste partijen een hoogen prijs te betalen.
2) Eisch steeds gecontroleerde partijen, afkomstig van
een voor de brouwerijen geschikt ras.
3) Bedenk, dat inlandsche gerst in den regel een vocht
gehalte heeft boven de 15 %. Dergelijke partijen
kunnen niet gedurende langen tijd bewaard worden.
In den regel is het noodig ze luchtig op te slaan en
in beweging te houden.
Zal de gerst eerst na geruimen tijd worden vermou
ten, dan verdient, hoewel dit extra kosten meebrengt,
drogen bij een temperatuur van hoogstens 40 graden
C aanbeveling.
4) Het is bekend, dat inlandsche gerst zich bij verwer
king niet gelijk gedraagt aan buitenlandsche. Het
zelfde geldt voor de verschillende rassen, die elk hun
eigen behandeling behoeven.
5) Registreer de ervaringen aan de hand van de door
de Normalisatiecommissie gegeven normen en stel
deze ter beschikking van het NaCoBrouw (zie pag.
54-72 van het tweede NaCoBrouw Jaarboekje).
6) Bezoek de brouwgersttentoonstelling.
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