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INLEIDING.
Vaak hoort men in het dagelijksch leven de verzuch
ting dat de tijd zoo snel vervliegt, dat een jaar voorbij
is voordat men er erg in heeft.
Ditzelfde gevoel bekruipt hem, die zich er toe zet een
jaarlijksch bericht te geven over den stand van zaken
in een bedrijf of in een organisatie. Ook hij gevoelt dat
een jaar een korte spanne tijds is, waarin zich weliswaar
talrijke kleine gebeurtenissen voordoen, maar waarin
zelden zeer groote stappen voorwaarts worden gedaan.
Groote gebeurtenissen zijn in den regel de vrucht van
langdurige voorgeschiedenis, de tijd moet ,,rijp" zijn
voordat aan bepaalde handelingen of ondernemingen
kan worden gedacht; daarna volgt een periode van wik
ken, wegen en probeeren, maar pas veel later, wanneer
de omstandigheden verder ontwikkeld zijn, wijzigingen
in de oorspronkelijke plannen en denkbeelden gekomen
zijn en een manier gevonden is om zonder te groote ri
sico's een eerste stap te doen, vangt de eigenlijke historie
aan, die zich laat beschrijven in jaartallen en statistieken.
Het NaCoBrouw, dat in den beginne steeds nieuwe
denkbeelden moest overwegen en voor een verslaggever
overvloed van stof opleverde, is langzamerhand gekomen
in een meer gestabiliseerden toestand, waarbij de onder
deden zich geleidelijk ontwikkelen, doch de groote ge
beurtenissen schaarsch beginnen te worden. Het inlei
dend woord zal meer en meer dienen om te constateeren
of alles bevredigend verloopt en in welk tempo de ont
wikkeling zich voltrekt, dan om eclatante feiten te be
spreken.
Richten we allereerst het oog op de groote hoofdzaak:
de vraag of de inlandsche gerst in toenemende mate
dienst doet als grondstof voor de Nederlandsche indus
trie, dan mag al dadelijk worden vermeld, dat dit inder
daad het geval is.
Uit een door het Bestuur van het NaCoBrouw inge
steld onderzoek blijkt, dat ondanks de geleidelijke ver
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mindering van de totale bierproductie, de hoeveelheid
inlandsche gerst, die door de Nederlandsche industrie
wordt verbruikt in 1936 ongeveer het dubbele beloopt
van die in de jaren 1929/34. Er zit een sterke stijging
in de jaarcijfers.
Het percentage inlandsche grondstof dat in mout en
bier verwerkt wordt is dan ook zeer sterk gestegen.
Bovendien heeft men het gevoel dat de inlandsche
brouwgerstbeweging stimuleerend werkt op den exporthandel naar België. Dit is trouwens niet anders te ver
wachten. Hoe meer de gerstqualiteit in ons land wordt
omhoog gewerkt, hoe bruikbaarder het artikel tevens
voor export wordt. En aangezien onze productiecapa
citeit de mogelijkheid om plaatsing te vinden in Nederlandsche fabrieken ver overtreft, is de ontwikkeling van
de brouwgerstexport een belangrijke zaak.
Evenals in vorige jaren werd getracht het aanbod en
den verkoop van inlandsche gerst aan te moedigen door
verkoopers en koopers tot elkaar te brengen. Ditmaal
werd daartoe op 29 en 30 September een verkoopten
toonstelling georganiseerd, die tegelijkertijd met de
Landbouwweek te Wageningen werd gehouden in een
lokaal van het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek, daartoe met groote welwillendheid afge
staan door den Directeur, Dr. B. R. de Bruyn.
Over deze tentoonstelling, die èn wat de inzendingen
èn wat de omzet èn wat het bezoek betreft, wel geslaagd
mag heeten, wordt een afzonderlijk bericht in dit jaar
boekje opgenomen.
Wanneer wij in onze herinnering terugroepen dat in
1905 en 1906 op grond van een vrij uitvoerig onderzoek
van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle de Nederlandsche gerst als weinig geschikt voor de brouwerij
werd verklaard, en hoe in 1928 voor het eerst schuch
tere pogingen werden gedaan om toch nog eens proeven
te nemen — ditmaal echter met behulp van een brou
werij, daar zit het groote verschil! — terwijl thans op
één dag partijen van enkele honderden tons onder ga4

rantie van rasechtheid door de verbouwers worden aan
geboden en in één klap verkocht, terwijl a priori vast
staat dat deze partijen bij de verwerking aan een nauw
gezet genormaliseerd onderzoek zullen worden onder
worpen en weer bouwstof zullen opleveren voor een ver
der aangepaste techniek in onze vooraanstaande mout
en brouwbedrijven, is er alleszins reden tot tevredenheid
met het bereikte resultaat.
Dat de prijs der Nederlandsche gerst door deze actie
gesteund is, is voor alle insiders zonneklaar, doch het is
zèer moeilijk dat effect in cijfers te brengen. Nemen wij
bescheidenlijk aan dat de invloed op de prijs van zomergerst slechts 10 cent per 100 kg zou bedragen, dan ware
dit, over het geheele land gerekend, (30.000 ha zomergerst met een gemiddelde opbrengst van 3000 kg/ha)
reeds een bedrag van ƒ 90.000, dat aan de verbouwers
is toegevloeid. Moge dit bedrag niet zeer belangrijk
schijnen, men bedenke dat het als „schoone winst" kan
worden aangemerkt, en dan krijgt het in deze benarde
tijden, waarin de bedrijfsuitkomsten in vele gevallen ne
gatief zijn, wel degelijk zijn beteekenis.
Het is dan ook te betreuren dat nog niet algemeen
wordt ingezien dat het op den weg der landbouwers ligt
het Nationaal Comité voor Brouwgerst te steunen door
als lid toe te treden. Wel is een kleine verbetering in
dit opzicht te constateeren •— het aantal buitengewone
leden van het Comité steeg in 1937 van 41 tot 94 .—
maar een basis van pariteit tusschen landbouw en in
dustrie zal niet bereikt zijn, voor al onze nationale land
bouworganisaties en provinciale organisaties in die ge
westen, waar de gerstverbouw van beteekenis is, tot ons
Comité zijn toegetreden, benevens een paar duizend
landbouwers en plaatselijke landbouwvereenigingen.
Onder de buitengewone leden die zijn toegetreden,
bevinden zich behalve landbouwers, ook een aantal on
derzoekers, die wij zeer gaarne van harte welkom heeten. Niet alleen dragen zij er toe bij het peil der bespre
kingen in onze technische commissies hoog te houden,
maar ook zullen zij in toenemende mate steun kunnen
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verkenen bij het NaCoBrouw-onderzoek zelf. De algemeene vergadering besloot dit jaar eenige personen, die
zich tegenover het NaCoBrouw-onderzoek verdienstelijk
hebben gemaakt, als honoraire leden in te schrijven.
Het onderzoek van het Comité vervalt vanouds in
twee secties: een landbouwkundige en een brouwtechnische. Het landbouwkundig onderzoek omvat in de
eerste plaats het rassenvraagstuk en verder alles wat op
het welslagen van de gerstcultuur betrekking heeft, als
vruchtwisseling, grondbewerking, bemesting, behande
ling van het gewas en van den oogst. Het brouwtechnisch onderzoek heeft betrekking op het gedrag der
grondstof gedurende de verwerking, en op het vaststellen
van de waarde der grondstof aan de hand van waar
nemingen, die in het laboratorium kunnen worden ver
richt.
Waar bij het landbouwkundig onderzoek het rassen
vraagstuk aanvankelijk op den voorgrond stond, werd
ten nauwste samengewerkt met het Instituut voor Plan
tenveredeling en gaandeweg ook met de Regelingscom
missie voor het Landbouwproefveldwezen. Het rassenonderzoek te velde mag thans behoorlijk verzorgd wor
den geacht: terwijl enkele rassen, in tegenstelling met
andere, als bruikbare brouwgersten konden worden aan
gewezen, wordt geregeld een reeks van nieuwe rassen,
die mogelijk vooruitgang kunnen brengen, in observatie
gehouden om, zoodra een landbouwkundig veelbelovend
ras mocht voorkomen, dadelijk tot brouwonderzoekingen
op practische schaal te kunnen overgaan.
• Niet het ras alleen echter bepaalt de brouwqualiteit, evenzeer doen dit het klimaat en de verdere groeiomstandigheden. Het zijn dan ook laatstgenoemde in
vloeden, die onze aandacht opeischen, en in het afgeloopen jaar heeft de landbouwkundige van ons Comité,
Ir. Lammers, getracht een zoo volledig mogelijk beeld te
verkrijgen van de gerstcultuur in Nederland met alle
algemeene en bijzondere vraagstukken die daaraan kle
ven, zoodat een grondslag voor verder veldonderzoek
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is gelegd. Het rapport van Ir. Lammers wordt afzon
derlijk gepubliceerd.
Het brouwtechnisch onderzoek groepeerde zich aan
vankelijk om den persoon van Ir. Söhngen, die door het
L.E.B. Fonds te Wageningen met een onderzoek van de
qualiteit van Nederlandsche gerst was belast, in samen
werking met het NaCoBrouw. De heer Söhngen ver
anderde evenwel van werkkring, doordat hij werd aan
gesteld bij de Heineken's Brouwerij, waar hij tot dusverre
gastvrijheid had genoten. Het Bestuur besloot toen Ir.
Lammers in diens plaats te belasten met de werkzaam
heden, verbonden aan de georganiseerde samenwerking
der brouwerijen die inlandsche gerst verwerken, en die
tezamen vormen de Brouwtechnische Groep van ons
Comité, met de daaruit geboren „Normalisatie Com
missie".
In principe is hierdoor een eng verband gelegd tusschen het landbouwkundig en brouwtechnisch onderzoek,
hetgeen is te beschouwen als een stap vooruit. Evenwel,
er zal geruimen tijd moeten verloopen voor Ir. Lammers
practisch dezelfde positie kan innemen als Ir. Söhngen,
die zich in alle finesses van het mout- en brouwproces
en in alle wetenschappelijke vraagstukken die het op
werpt, had ingewerkt. Echter, hoe meer zich het land
bouwkundig onderzoek van Ir, Lammers verdiept, hoe
meer ook de brouwtechnische kant der vraagstukken
naar voren zal komen en het laat zich aanzien, dat bin
nen afzienbaren tijd verschillende brouwproeven, ver
band houdende met de groeiomstandigheden der gerst,
kunnen worden opgezet.
Inmiddels is een begin gemaakt met het regionaal
onderzoek van gerstmonsters (Kenia gerst), verzameld
op verschillende plaatsen in ons land uit practijkpartijen, waarvan de groeiomstandigheden bekend zijn.
Voor laboratoriumonderzoek dezer monsters wordt ge
bruik gemaakt van de diensten van het Centraal Labo
ratorium voor Nederlandsche Brouwerijen van Dr. F.
Kurris te Maastricht. Het laboratoriumonderzoek der
monsters van de proefvelden der Regelingscommissie is
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geschied door een 8-tal bij het NaCoBrouw aangesloten,
brouwerijen en mouterijen. In het geheel omvatte dit
onderzoek ruim 400 monsters van den oogst 1937, welke
volledig zijn onderzocht volgens de voorschriften der
Normalisatie Commissie. In 1936 bedroeg dit aantal
omstreeks 200. Bovendien werden door den heer Beltjens nog een groot aantal handboniteeringen verricht
van gerstmonsters van verschillende herkomst. Een
woord van hulde komt toe aan allen, die aan het land
bouwkundig onderzoek hebben medegewerkt voor de
welwillende en voortvarende wijze waarop dit is ge
schied. Hetzelfde geldt voor de medewerkers aan het
brouwtechnisch onderzoek, en in het bijzonder ook aan
de Normalisatie Commissie, die zooveel mogelijk als
commissie van advies bij dit onderzoek werd gebezigd
en aan welke bovendien de organisatie van de eerste Na
tionale Brouwgersttentoonstelling werd toevertrouwd.
Het brouwtechnisch onderzoek spreekt nog weinig
naar buiten en het kan zijn nut hebben de opzet van dit
onderzoek hier nog eens uiteen te zetten.
Aanvankelijk was het brouwtechnisch onderzoek ge
koppeld aan veldproeven. Deze proeven werden op zoo
groote schaal aangelegd, dat ze van elk der te verge
lijken objecten voldoenden oogst leverden om deze in een
brouwerij afzonderlijk tot bier te kunnen verwerken.
Daartoe moest dus per object een aanzienlijke opper
vlakte worden verbouwd, b.v. een hectare, zoodat een
proefveld allicht een grootte kreeg van 3 à 5 ha, wilde
men een aantal verschillende rassen of cultuurmaatre
gelen vergelijken. In de practijk stuitte men daarbij op
groote bezwaren. De proeven werden steeds zeer kost
baar, ze brachten voor den proefveldhouder en ook voor
de verwerkende brouwerij aanzienlijke risico's mee, en
niet steeds gelukte het gelijkmatige velden te vinden
van voldoende grootte en ze zoo te oogsten, dat vol
komen vergelijkbare resultaten konden worden verkre
gen.
Hoewel in principe het nemen van groote veldproeven
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mogelijk blijft, is besloten er in de naaste toekomst
slechts in bijzondere gevallen gebruik van ce maken,
maar in het algemeen een andere weg te betreden, die
ook resultaten belooft, zij het minder scherp en minder
snel, maar die veel minder kosten en risico meebrengt.
Overigens past deze methode geheel in het kader van
het NaCoBrouw, dat immers de uitwisseling van erva
ringen tusschen de bedrijven onderling voorstaat. Het
nieuwe systeem bestaat hierin, dat de mouterijen en
brouwerijen welke partijen inlandsche gerst aankoopen
van bepaalde herkomst en bepaalde hoedanigheid, deze
partijen afzonderlijk verwerken en alle ervaringen die
bij deze verwerking worden opgedaan neerleggen in een
rapport. Deze rapporten worden verzameld en tot algemeene conclusies verwerkt; ze worden besproken in den
kring der aan de proeven deelnemende brouwerijen en
mouterijen, die daartoe vereenigd worden in de Brouwtechnische Groep. De hoofdconclusies van deze onder
zoekingen worden ter kennis gebracht van de „groote"
Proeftechnische Commissie, en in verschillende van het
NaCoBrouw uitgaande publicaties verwerkt. Maar het
zwaartepunt ligt bij de vertrouwelijke besprekingen in.
den boezem van de Brouwtechnische Groep, welke be
sprekingen tengevolge hebben dat de betrokken bedrij
ven van elkanders ervaringen, bij het verwerken van in
landsche gerst opgedaan, kunnen profiteeren. Hierdoor
o.a. is men meer en meer er in geslaagd de zich voor
doende moeilijkheden te overwinnen, en meer en meer
heeft men vertrouwen in de inlandsche gerst gekregen.
Aangezien aanvankelijk aan de brouwerijen verschil
lende bepalingsmethoden bestonden voor het vaststellen
der eigenschappen van gerst, mout en bier, werd een
..Normalisatie Commissie" gevormd, die tot taak kreeg
de methodiek van het onderzoek te standaardiseeren.
Deze commissie heeft in korten tijd haar eerste taak op
uitmuntende wijze volbracht. Ze is echter niet opgeheven,
omdat te voorzien was dat in de toekomst nog herhaal
delijk van hare diensten gebruik kan worden gemaakt,
zooals reeds geschied is bij de organisatie der tentoon9

Stelling. Ook ligt in het voortbestaan der Normalisatie
Commissie een waarborg, dat de methodiek van het on
derzoek op de hoogte van den tijd zal blijven, terwijl ze
verder kan bevorderen dat eenheid van opvatting ver
kregen wordt voorzoover de onderzoekmethodiek be
staat uit subjectieve beoordeelingen.
Waar de organisatie van het NaCoBrouw voor hen,
die er nog niet bij zijn aangesloten, eenigermate inge
wikkeld schijnt, maak ik van deze gelegenheid gebruik
een schema in diagramvorm vast te leggen.
Het gegeven schema brengt nog enkele punten naar
voren, die nader dienen te worden gememoreerd.
De B.I.C. is een crisisinstelling, ze fungeert als ver
trouwenscommissie bij de uitvoering der crisisbeschik
kingen inzake den invoer van brouwgerst en brouwmout. Door het aanhouden der crisis kan deze commissie
nog niet worden opgeheven, maar haar voortbestaan is
onzeker. Tot dusverre verschafte deze commissie aan
het NaCoBrouw een deel van zijn inkomsten, zoodat bij
eventueele opheffing naar andere bronnen moet worden
omgezien.
Van de Proef technische Commissie in haar geheel
kan worden getuigd dat zij het nuttige aan het aange
name weet te paren. Haar zomerbijeenkomsten zijn deels
aan besprekingen gewijd, tegelijkertijd dienen zij echter
ook om de persoonlijke vriendschap aan te kweeken
tusschen de leden van het NaCoBrouw, die anders niet
dagelijks met elkaar in aanraking komen. Een excursie,
opgeluisterd met genoeglijk samenzijn ergens in de vrije
natuur, in het bedrijf of aan den maaltijd, wordt daartoe
aan deze vergadering verbonden. Dankbaar herdenken
wij de vast vrijheid die in 1934 genoten werd in Limburg,
in 1935 in de provincie Groningen, in 1936 in de NoordHollandsche polders. In 1937 was Breda ons punt van
samenkomst, en niet enkel heeft de Directie van „De
Drie Hoefijzers" zich daarbij als een voorbeeldig gastvrouwe doen kennen, maar bovendien kon, dank zij de
royale medewerking van de watersportliefhebbers uit
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Bestuur van het NaCoBrouw. Dit heeft de dagelijksche leiding en neemt alle be, slissingen die binnen het kader van statuten, reglement en begrooting genomen
moeten worden.
Het Bestuur wordt bijgestaan door een secretaris, door de onder te noemen com
mission en door een landbouwkundige.

1
Proeftechnische Commissie.
Deze dient om alle aangelegenheden
betreffende de onderzoekingen van het
NaCoBrouw te bespreken en eventueel
daarover voorstellen te doen aan het
Bestuur. Uit deze P.T.C. zijn enkele
afzonderlijke organen gevormd.

Het Dagelijksch Bestuur
van de P.T.C.
Deze dient o.a. om con
tact te onderhouden
met den onderzoeker,
die door het L.E.B.fonds is te werk gesteld.
Het wordt in die func
tie wel aangeduid als
Contact Commissie.

Brouwgerst Import Commissie.
Geeft voorlichting en bijstand aan de
Ned. Akkerbouw- en Meel-Oentrale
betreffende de invoer van brouwgerst
en brouwmout, en de restitutie van de
monopoliewinst.

De Brouwtechnische
Groep.
Deze bestaat uit afge
vaardigden der brouwe
rijen en mouterijen,
welke actief deelnemen
aan het onderzoek in
de fabrieken. Uit deze
commissie is gevormd—

De Normalisatie Com
missie.
Aanvankelijk belast met
de normaliseering der
laboratorium- en boniteeringsimethoden.
Thans ook met de or
ganisatie van deBrouwgersttentoonstellingen.
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de omgeving van Werkendam, een alleraardigste tocht
worden gemaakt naar de Biesbosch, waar o.a. ook het
landbouwbedrijf van den heer W. van der Vorm te Rot
terdam kon worden bezichtigd, gelukkig voordat Pluvius ons in herinnering bracht dat er behalve rivierwater
ook regenwater bestaat, nuttig op zijn tijd voor den
groei der gerst maar, in overdadige hoeveelheden neer
dalend op excursionisten toch ook, evenals het bier,
leidend tot de verzuchting: „Man kan auch des Guten
zuviel bekommen!"
Zoo kan dan geconstateerd worden dat het NaCoBrouw zich naar wensch blijft ontwikkelen en met op
gewektheid de toekomst tegemoet gaat.
Moge ook dit jaarboekje, dat aan leden en belang
stellenden wordt aangeboden, er het zijne toe bijdragen
om het Comité te verankeren in de harten van hen,
voor wie het werd opgericht.
Wageningen, 23 Februari 1938.
De Voorzitter van het
Nationaal Comité voor Brouwgerst,
C. BROEKEMA.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN
DE BIERBROUWERIJ.
Tot zoover men de geschiedenis van de menschheid
kan volgen, heeft men kunnen vaststellen, dat steeds,
nadat de eerste behoefte aan levensmiddelen was ge
dekt, een behoefte aan genotmiddelen is opgetreden.
Het is slechts bij de allerprimitiefste volkeren, waarbij
alle kracht en inspanning besteed moet worden om het
noodige voedsel te vergaren, dat geen genotmiddelen
geconstateerd zijn. Tot zekere hoogte kan men dus het
voorkomen hiervan beschouwen als een welstands-, zoo
niet, beschavingsaanwijzing.
Onder deze genotmiddelen hebben de alcoholische
dranken altijd een belangrijke plaats ingenomen. De
grondstoffen, waaruit deze dranken gemaakt werden,
varieerden naar de omstandigheden. In die streken,
waar graanbouw voorkwam, gebruikte men daartoe vaak
graan.
Tegenwoordig wordt wel algemeen aangenomen, dat
de graanbouw niet op verschillende streken der aarde
zich tegelijk heeft ontwikkeld, maar op één bepaald
punt tot ontwikkeling is gekomen en zich vandaar over
de aarde heeft verspreid.
Dit punt is naar alle waarschijnlijkheid het Oude
Babylonië tusschen de Euphrat en Tigris, de plaats
waar misschien het paradijs gelegen heeft en waar alle
dingen, betreffende de menschelijke cultuur, hun oor
sprong hebben gevonden. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat wij juist in deze streken reeds van 4200
v. Chr. af duidelijk aanwijzingen omtrent een alcoholischen drank terugvinden en wel uit inschriften, betref
fende verrekeningen van partijen graan.
Ook de oude Egyptenaren kenden de bierbereiding.
Misschien is ze overgenomen van het oude Babylonië.
Dit is verre van zeker.
Dit bier, dat ongetwijfeld een anderen smaak gehad
zal hebben dan het tegenwoordige, maar zeker alcohol
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bevatte, was een drank, die in het Oude Egypte van de
laagste tot de hoogste familie een dagelijksch gebruiks
artikel was. Er zijn gegevens over de bereiding, wand
schilderingen, waarop de bierbrouwerij wordt voorge
steld, enz. enz.
In den tijd van den bloei van het Oude Babylonië en
Egypte en nog wel later was Noord-Europa nog aller
minst gecultiveerd. Aangezien de schrijfkunst wel één
van de cultuur-vindingen is, die een vrij hooge ontwik
keling noodzakelijk maakt, is het duidelijk, dat wij om
trent de bierbereiding in Noord-Europa voor het eerst
iets gewaar worden door schrijvers, die vanuit het be
staande gecultiveerde gebied in de wildernis, die het
toenmalige Noord-Europa vormde, doordrongen.
De oudst bekende van deze schrijvers was een Griek,
Pythias genaamd, die ten tijde van Alexander den Groote,
dat is ongeveer 350 jaar v. Chr., van Massilia, dat is
het tegenwoordge Marseille, dat toen nog een Grieksche kolonie was, de zuilen van Hercules, c.q. de straat
van Gibraltar, uitvoer en Noord-Europa bereisde. Hij
ontdekte ongetwijfeld Engeland en moet vrij ver noor
delijk geweest zijn, aangezien hij schrijft over een streek,
waar de zon des zomers niet ondergaat en waar het
's-winters geen dag wordt. Ook beschreef hij, dat in
deze streek, waar wijnbouw niet meer bestaat, de in
woners hun wijn bereidden uit graan en talrijke andere
bijzonderheden. Hij schreef over een en ander een boek,
maar zijn tijdgenooten vonden dergelijke beweringen
dusdanig belachelijk, dat een zekere Strabo daarop een
kritiek schreef. Het is deze nog bestaande kritiek, waar
uit men deze bijzonderheden te weten is gekomen. Ter
vergoelijking van Strabo kan men opmerken, dat het
voor den zuideling, die de wijndruif kent en uit het sap
daarvan wijn maakt, natuurlijk ongeloofwaardig moet
zijn, dat men uit het droge graan wijn zou kunnen
maken.
Het is weer ruim 400 jaar later, dat wij iets over de
bierbereiding in het land der Germanen gewaar worden
door den Romein Tacitus. Tacitus beschrijft in 98 n.
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Chr. in zijn „Germania" de leefwijze van de oude Ger
manen. Hij doet dit uitvoerig en dusdanig exact, dat
zijn mededeelingen alle moderne kritiek hebben kunnen
doorstaan. Tacitus verhaalt ons dan over een op wijn
gelijkenden drank, welken de Germanen uit tarwe en
gerst bereidden en tevens, dat van dezen drank enorme
hoeveelheden werden gedronken. Hij schrijft b.v. „dag
en nacht onafgebroken met drinken door te gaan wordt
niemand als schande aangerekend" en op een andere
plaats ,,hun kost is eenvoudig, maar tegenover den dorst
betoonen zij niet dezelfde matigheid. Als men aan hun
drinklust toegeeft en men ze aldoor voorzet wat ze maar
begeeren, dan zal het blijken, dat men ze eerder kan
overwinnen door hen in hun zwak te tasten dan door
het geweld met wapenen."
Met dit al hooren wij over de eigenlijke bereidings
wijze van het bier weinig. Dit is wel te verklaren. De
Germanen woonden afzonderlijk op hoeven en op iedere
hoeve brouwde de huisvrouw het bier, zooals zij thans
nog haar eten kookt. Hierbij zullen diverse variaties in
de bereidingswijze hebben bestaan, die misschien het
onderwerp van vrouwengesprekken zijn geweest, maar
verder van geen belang waren.
Eerst in de 8e eeuw kan men aan eenige verordenin
gen merken, dat ook de mannen zich hiermede gaan be
moeien. Intusschen verneemt men zeer weinig bijzon
derheden. Wel verneemt men, dat ten tijde van Karei
den Groote er hoptuinen bestonden, maar of deze hop
gebruikt werd voor bier is niet zeker.
Een belangrijke verandering treedt op aan het einde
der Middeleeuwen bij het ontstaan van de steden. De
geheele situatie verandert. Er is een verdeeling van ar
beid gekomen. Verschillende handwerken treden op. De
huisvrouw kan haar brood betrekken bij den bakker en
haar bier bij den brouwer. Het brouwen is een beroep
geworden. Dit komt vooral tot uiting op twee punten.
Ie. De graaf, onder wien de nieuwe stad ressorteert,
heeft altijd behoefte aan geld. Er komen belastingen en
een van de eerste bronnen van belasting is de belasting
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op het bier. Dit twijfelachtige voorrecht heeft het bier
nog tot op den huidigen dag behouden. Intusschen was
het systeem van belastingheffen niet zoo geregeld als
tegenwoordig. De regeering van den graaf had iets
anders bedacht. De huisvrouwen hadden blijkbaar reeds
lang verschillende kruiden gebruikt om het bier een
aroma te geven, zoo zelfs, dat een ongekruid bier niet
meer denkbaar was. Als kruiden worden genoemd gagel,
wilde rozemarijn en andere. Men kan zich voorstellen,
dat ieder zijn eigen recept gebruikte. De graaf nu ver
bood eenvoudig, dat men zelf kruiden voor dit doel
zocht. Hij liet ze zelf verzamelen en dwong ieder, die
bier wilde gaan brouwen, het gruyt, zoo heette het krui
denmengsel, waarvan de samenstelling geheim werd ge
houden, van hem te betrekken. Met dit woord „gruyt"
hangen samen de woorden „gruuthuus" en „gruyter".
Het gruytrecht werd door den graaf gewoonlijk ver
pacht. Zoo vindt men in het Dordtsche archief in 1278:
„Floris V gaf zijn gruytrecht in pand aan Willem en
Jan Duking voor geleend geld".
Doordat het bier een middel tot het heffen van belas
ting werd, zijn er tal van gegevens overgebleven, die ons
een inzicht geven van de werkwijze der toenmalige brou
werijen. Met behulp daarvan kunnen wij nl. een belangxijke verandering in de bereidingswijze constateeren.
2e. De hop gaat optreden. De brouwer gebruikte tot
ongeveer 1300 het gruyt van den graaf. Op een of an
dere wijze drong het echter tot deze streken door, dat
als aromatiseeringsmiddel ook de hop gebruikt kon wor
den. Deze wetenschap is zeer waarschijnlijk uit het Oos
ten hierheen gekomen, doch onder de historici is men
het hierover nog niet eens.
Het gebruik van hop gaf in zooverre een verbetering,
dat het bier duurzamer werd. De hop bevat stoffen, die
de ontwikkeling van eenige bierbedervende bacteriën
tegen gaat. Deze duurzaamheid werd juist toen belang
rijk. Het tot handelsartikel geworden bier moest langer
bewaard kunnen worden. Zij die bier gingen brouwen
met hop, hebben blijkbaar geprobeerd vrij te komen van
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het gruytrecht van den graaf en zoo vindt men dan op
4 Juni 1326, dat Graaf Willem een verordening uit
vaardigt: „dat men in Leyden so veel betaelen sal van
hoppebier te brouwen als van bier, dat men gruyten sal."
Men kan dus aannemen, dat betrekkelijk kort voor 1326
de hop is opgetreden en een dusdanige uitbreiding ge
nomen heeft, dat de Graaf verplicht is geweest maat
regelen te nemen. Intusschen heeft het nog lang ge
duurd, voordat al het bier met hop gebrouwen werd.
De Goudsche Kuyte of Goyt b.v., welke groote ver
maardheid bezat, werd zonder hop bereid.
Vooral in dezen tijd heeft de bierbrouwerij zich enorm
ontwikkeld. In nauw verband hiermede stond, dat men
de bieren ging exporteeren. Het Hamburgsche bier, het
bier uit Lübeck, het Groningsche Kluynbier, het Brunswijksche Mom, het Danziger Jopenbier, hadden over
geheel Noord-Nederland en Duitschland een bekenden
naam en waren overal te verkrijgen.
Van de Hollandsche bieren waren bekend die uit
Gouda, Delft en Haarlem. Voor sommige van deze ste
den schijnt de periode van 1300 tot 1400 zelfs de hoofdbloei-periode van de bierbrouwerijen geweest te zijn.
Dit geldt b.v. voor Gouda en Delft.
In andere Hollandsche steden, zooals Amsterdam en
Rotterdam en andere, welker ontwikkeling later gelegen
was, heeft ook de bierbrouwerij haar hoogtepunt later
gekend.
Een grooten terugslag van het bierverbruik onder
vonden eerstgenoemde steden door de Hoeksche en Ka
bel jauwsche twisten van 1349—1492, die het economi
sche leven in deze steden ongunstig beïnvloedden.
Hoe belangrijk de bierbrouwerij te Gouda moet zijn
geweest, kan blijken uit het feit, dat in 1480, toen de
hoofdbloei-periode reeds achter den rug was, daar nog
ruim 350 brouwerijen werden geteld. Dit zullen nu wel
kleine brouwerijen zijn geweest (dit is af te leiden uit
gegevens over de inkomsten der bewoners van Gouda
uit dien tijd), doch al is de productie per brouwerij niet
groot geweest, door het enorme aantal moet men toch
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aannemen, dat er groote hoeveelheden graan door de
brouwerijen van Holland gebruikt zijn. Dit leidt tot de
vraag vanwaar al dit graan gekomen is.
De provincie Holland was laag gelegen en in dien
tijd niet zoo goed bemalen als thans. (De eerste water
molen treedt ± 1400 op) zoodat van graanbouw in
deze streken weinig kon komen. Het moet wel uit het
buitenland zijn ingevoerd. Blijkens een onderzoek van
Professor Sneller bestond er in dien tijd een levendige
scheepvaart op het Somme-gebied en werd het graan
voor de brouwerijen van Holland daaruit aangevoerd.
Hoewel men wel aanwijzingen vindt, dat in het al
gemeen het bierverbruik in den loop der tijden begon te
verminderen, zoo zijn er toch verschillende gegevens,
dat dit hier te lande tot ongeveer 1650 zeer groot is ge
bleven. Een zeer sterk bewijs daarvoor is b.v. wel, dat
in de Codex Batavus vermeld staat, dat onze 80-jarige
Oorlog voor een groot gedeelte gefinancierd werd met
het geld, dat verkregen werd uit de opbrengst van den
bieraccijns, die, met dien op den wijn, en in tegenstel
ling met de rest, de groote assyze (accijns) werd ge
noemd.
Dat de Nederlanders op dit punt nog weinig van hun
voorouders verschilden, blijkt uit een interessante be
schrijving van een Spaanschen hopman, Vazquez, die
meerdere jaren hier te lande vertoefde en vervolgens in
Spanje een zeer interessante en zeer geloofwaardige be
schrijving van de Nederlanden heeft gegeven.
Het is uit deze beschrijving, dat men van den toestand
in deze steden een heel andere en wellicht juistere voor
stelling kreeg dan men in de schoolboeken vaak over
dezen oorlog leest. Vazquez dan zegt: (vertaling Brou
wer) „zoo groot is in die streken de ondeugd van het
drinken, dat zij van de eene dronkenschap in de andere
vallen, zoodanig, dat ik het als zeer iets bijzonders ver
meld" en iets verder vertelt hij ons, dat behalve uit gerst
hier vooral bier bereid wordt uit tarwe, haver, rogge en
ook uit zemelen. Het bier uit zemelen is het z.g. „dun18

bier". Een bier van dien naam wordt tegenwoordig nog
in Brussel verkocht.
In den loop van de 17e eeuw begon het bier concur
renten te krijgen. Daar is in de eerste plaats de brande
wijn. De brandewijn is al zeer oud. Wij zullen ons in
zijn geschiedenis niet verdiepen.
Vóór 1500 is deze drank hier al geïmporteerd en in
1514 had men in Amsterdam reeds een brandewijnaccijns; in 1555 bedroeg de opbrengst hiervan echter nog
maar Fl. 224.—•, zoodat zelfs bij de toenmalige verhou
dingen niet is aan te nemen, dat deze drank anders dan
als geneesmiddel gebruikt werd en in ieder geval geen
volksdrank was. Eerst werd deze drank vervaardigd uit
wijn. Later vond men uit, dat het mogelijk was ook uit
graan alcohol te stoken en zoo ontstonden de Hollandsche Korenwijn-branderijen. Het gebruik van brande
wijn nam in den loop der tijden meer en meer toe. De
Hollandsche brandewijn kwam er eerst goed in na 1672
toen door den oorlog met Frankrijk de invoer van Franschen brandewijn verboden werd en het binnenlandsche
product noodgedwongen overal bekend en blijkbaar ook
geapprecieerd werd.
Een tweede concurrent trad op in den vorm van kof
fie, die, oorspronkelijk uit Abessynië afkomstig, in Eu
ropa haar intrede deed. Het eerste koffiehuis in Europa
werd in 1671 te Marseille geopend; in 1693 waren er te
London reeds 300 koffiehuizen, vandaar kwam het ge
bruik naar Holland.
Een derde concurrent was de thee, die door de OostIndische Compagnie voor het eerst naar Europa werd
gebracht in 1610. In 1660 werden 10 Kg. ingevoerd. De
import was dus nog klein gebleven, maar is later zeer
toegenomen.
Dit zijn wel de hoofdoorzaken van den achteruitgang
van het bierverbruik. In 1691 was de teruggang reeds
zoo belangrijk, dat de Staten van Holland, beducht voor
den grooten teruggang der inkomsten uit den bieraccijns
daartegen maatregelen namen. De Raad-Pensionaris
bracht een verslag uit, waaruit blijkt, dat de bevolking
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van de Provincie Holland, die op 1.200.000 geschat
werd, „maar" Fl. 1.700.000 aan belasting op bier meer
opbracht. Hij stelde voor, de consumptie en de belasting
daarop op deze hoogte te stabiliseeren. Zij zou dan
worden vastgesteld op 2 ton of 320 L. per jaar per per
soon boven 8 jaar en op één ton voor een kind van 8
jaar en jonger. De geheele provincie zou den ongeveer
3 millioen HL. consumeeren, althans den accijns ervoor
betalen. Om een indruk te krijgen van den omvang van
dit door de Staten reeds klein geachte verbruik, diene,
dat in 1937 ± 15 L. per hoofd per jaar verbruikt werd.
Ook uit een opdracht in het laatst der 17e eeuw aan
onze gezanten, om ten behoeve der brouwerijen voor
rekening van de kooplieden Anth. Moens en Dirk van
de Perre c.s. bij Tsaar Peter I 21000 last gerst te koopen, blijkt, dat er toch nog veel bier gedronken werd.
Bovengenoemde maatregelen hebben echter niet mo
gen baten. Het bierverbruik nam meer en meer af.
Behalve de reeds genoemde factoren werkten daartoe
nog andere mee. Het bier begon bij de deftige 18eeeuwsche burgers ordinair te worden. Het stond beter
wijn te drinken. De brouwers gingen knoeien met hun
grondstoffen om zoodoende meer winst te maken. Ook
schijnt de belastingwetgeving in dien tijd, evenals thans,
erop uit geweest te zijn om de kip met de gouden eieren
te slachten. Langzamerhand ging zelfs het particuliere
initiatief zich bemoeien met dezen, algemeen als schade
lijk voor de volksgezondheid aangenomen, achteruitgang
van het bierverbruik. Men moet daarbij niet vergeten,
dat het geregeld gebruik van sterken drank, dat enorm
was toegenomen, in zijn gevolgen veel minder onschul
dig is dan dat van bier. Ook bezit het bier eigenschap
pen, die in vroeger tijd van belang waren. In tegenstel
ling tot het drinkwater van dien tijd is het steeds ziektekiemvrij. Zelfs nog bij de groote cholera-epidemie van
1890 te Hamburg, waren de brouwers met hun perso
neel de groep van de bevolking, welke van deze ziekte
het minst te lijden had. De cholera-bacteriën konden in
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het bier, dat deze lieden uitsluitend dronken, niet blijven
leven.
Na verschillende andere geschriften verscheen in 1857
van de hand van Professor Gerrit Jan Mulder een ver
handeling over het bier, dat een gloeiend pleidooi werd
voor een toenemend bierverbruik. Door het verminderen
van de invoerrechten op buitenlandsche bieren, was de
invoer ervan regelmatig gestegen. Hieruit viel direct af
te leiden, dat het publiek nog wel geneigd was bier te
drinken, maar dat het Hollandsche bier in kwaliteit het
tegen het buitenlandsche moest afleggen. Dit werd trou
wens ook door Prof. Gerrit Jan Mulder duidelijk aan
getoond.
Het zijn waarschijnlijk deze feiten geweest, die eenige
ondernemende brouwers hier te lande hebben doen be
sluiten hun bedrijven te vernieuwen en over te gaan tot
invoering van het systeem, volgens welk de ingevoerde
buitenlandsche bieren werden gebrouwen. Wij moeten
thans eenige woorden zeggen over dit buitenlandsche
i. c. Beiersche brouwproces.
Pasteur zegt hierover in zijn „Etudes sur la Bière",
dat omstreeks 1840 het ondergistingssysteem in Beieren
zijn oorsprong vond en een dusdanig succes had, dat
het zich over geheel West-Europa uitbreidde en een
nieuwe bloeiperiode in de brouwindustrie verwekte. Hij
schrijft dit succes toe aan de methode van gisten bij
lage temperatuur met speciaal daarvoor geschikte ondergist.
Hetgeen Pasteur hier zegt is in dezen vorm niet juist.
Volgens de onderzoekingen van Pater Ildefons Poll
O.S.B, was deze methode van werken in München
waarschijnlijk in 1420 en in Beieren zeker al in 1470
bekend. De historische gang van zaken is waarschijnlijk
als volgt:
Evenals Noord-Duitschland bezat Beieren in de 14e
en 15e eeuw veel brouwerijen. De kwaliteit van het bier
was en bleef echter, vooral door de voorschriften van
overheidswege genomen, goed. In 1516 was er een
Hertogelijk gebod uitgevaardigd, geldende voor alle
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Beiersche markten en steden, zoowel als voor het platte
land, dat voor de bereiding van bier niet anders dan
gerst, hop en water gebruikt mocht worden. Dit gebod
is door alle tijden heen, ook thans nog, van kracht ge
bleven. Het zal de voornaamste reden geweest zijn, dat
het Beiersche bier, zelfs in den tijd van de grootste ma
laise, zijn goede kwaliteit bleef behouden.
De export was in deze eerste eeuwen van weinig beteekenis. Misschien komt dit mede door de slechte trans
portmogelijkheden (geen waterwegen).
In 1806 schiep Napoleon het groote Beiersche Ko
ninkrijk, met München als hoofdstad, en onder Koning
Ludwig I werd München groot. In dienzelfden tijd leef
den daar vooruitstrevende brouwers, die het brouwproces bestudeerden en verbeteringen aanbrachten. De
transportmogelijkheden werden verbeterd (invoering van
de spoorwegen). Alles werkte mede om het Münchenerbier een wereldnaam te doen verkrijgen. Dat het trou
wens ter plaatse ook in den smaak viel, blijkt uit het
verbruikscijfer, dat in 1820 in München 830 L. per per
soon per jaar bedroeg.
De brouwerijen, welke na 1850 hier te lande werden
opgericht, gingen volgens dit Münchener ondergistingsprocédé werken en dat met Duitsch personeel. Dit Duitsche personeel werkte met de grondstoffen, waarmede
het steeds gewerkt had, dat waren dus de Midden-Europeesche gerst en de Zuid-Duitsche en Boheemsche hop.
Men kan zich gemakkelijk indenken, dat dit personeel
met de gerst, welke hier in Holland geteeld werd,
moeilijkheden ondervond. Deze nieuwe brouwerijen ver
overden vrijwel de geheele Nederlandsche markt. Het
Duitsche personeel werd langzamerhand Nederlandsch,
maar de oude Beiersche principes, om de beste grond
stoffen te koopen en ook overigens moeite noch kosten
te sparen om het product op peil te houden, bleven ge
handhaafd. Het zijn deze principes, die het verwerken
van de altijd vochtige, vaak onvoldoend uitgerijpte, Ne
derlandsche gerst dikwijls en dan niet ten onrechte in
den weg staan.
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De ondernemers van deze nieuwe brouwerijen bleken
goed gezien te hebben. Het volgens de Beiersche me
thode gebrouwen bier veroverde en verovert nog de
Nederlandsche markt. In het begin hebben deze brou
werijen ongetwijfeld te kampen gehad met de moeilijk
heden, welke dit Beiersche brouwsysteem aankleefden.
Het bier moest beneden 10° C. bereid worden en dit
bracht mede, dat kunstmatige koeling moest worden toe
gepast. Men bewerkte dat in dien tijd door des winters
het ijs te halen uit nabij gelegen vaarten (deze brouwe
rijen werden altijd in de buurt van water gebouwd) en
dit op te stapelen rondom de legkelders, waarin het,
zooveel mogelijk in den winter gebrouwen, bier bewaard
werd en gerijpt.
Het is duidelijk, dat een en ander in vorstvrije win
ters groote moeilijkheden moest geven. Men moest dan
'een schip met ijs uit Noorwegen laten komen. Men kan
zich voorstellen, dat dit vaak tot moeilijkheden aanlei
ding gaf. Toen dan ook omstreeks 1879 Linde zijn ijs
machine uitvond, waren de brouwers wel de eersten,
die van deze uitvinding profiteerden. Wij kunnen hierbij
tot onze zelfvoldoening vaststellen, dat de Nederland
sche brouwers behoorden tot hen, die deze nieuwigheid
het eerst invoerden en in sommige onderdeelen daarvan
zelfs de leiding namen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de indertijd door
Pasteur gepropageerde gist-reincultuur. Het was Elion,
de scheikundige van de Heineken's Brouwerij, Rotter
dam, die na Hansen in Denemarken het eerst de zuivere
gist in groote hoeveelheden wist te kweëken in zelfgeconstrueerde apparaten. Zonder overdrijving kan ge
zegd worden, dat het grootste gedeelte van de Duitsche
brouwerijen van Holland uit voor het eerst van zuivere
gist werd voorzien.
De bierproductie is van 1874 tot ± 1900 weer gaan
stijgen van 33,1 tot 42,1 L. per hoofd per jaar. Nadien
is zij, weliswaar met tijdelijke stijgingen, toch achteruit
gegaan. Zooals reeds eerder vermeld, is het tegenwoor
dige verbruik ± 15 L. per hoofd per jaar.
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Dat het echter thans van uitstekende kwaliteit is, kan
blijken uit het feit, dat het Nederlandsche bier op de
exportmarkt de vierde plaats inneemt. In % van zijn
productie staat Nederland zelfs verreweg bovenaan.
Met het oog óp de belangen en belangstellingen van
de samenstellers van dit boekje, meenen wij deze ver
handeling het best te beëindigen met een variant op het
slot van het bovengenoemde boekje van Prof. Gerrit
jan Mulder:
„MEER NEDERLANDSCH BIER GEBRUIKT
LEDIGT DE BEURZEN MINDER DAN
FRANSCHE WIJN EN SCHRAAGT LAND
BOUW EN NIJVERHEID IN DEN LANDE."
Ir. J. A. Emmens.
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PRODUCTIE EN GEBRUIK VAN BIER
IN NEDERLAND.
Samenvatting van een voordracht
van Mr. H. Ivens in de vergadering
der Proeftechnische Commissie uit
het NaCoBrouw op 21 Juli 1937.

De navolgende economische opmerkingen over het
bier in Nederland betreffen achtereenvolgens de produc
tie, de distributie en de consumptie.
De productie van bier vond al van oudsher hier te
lande plaats; dat geschiedde in huis voor eigen gebruik
of in tallooze kleine brouwerijtjes, waarvan bijvoorbeeld
Amersfoort er in de 14e eeuw 350 telde.
In de 17e en 18e eeuw loopt het aantal brouwerijen,
evenals de omzet, sterk achteruit, hetgeen zich in de 19e
eeuw voortzet. Volgens „Ontwikkeling en organisatie
der Nederlandsche brouwindustrie" door Dr. Jol, waar
aan hier een en ander wordt ontleend, bedroeg het aan
tal Nederlandsche brouwerijen in 1800 ± 700 en in 1870
± 550; deze ondernemingen werkten toen gemiddeld
ieder met 5 arbeiders.
Omstreeks het midden der 19e eeuw ontstond een
sterke voorkeur voor het Beiersche bier, waarvan de in
voer een grooten omvang aannam. In Beieren werd het
bier op een andere wijze vervaardigd dan in Nederland.
Die methode werd hier overgenomen en wel door een
aantal grootbedrijven, wier ontstaan omstreeks 1870 mo
gelijk werd, dank zij de vooruitgang der techniek (o. a.
reincultuur van de gist, wering van bierbederf) en dank
zij een wijziging in de accijnswetgeving. De brouwerijen
werden een kapitaal-intensief bedrijf. Een sterke con
centratie trad in; in 1900 waren er nog ongeveer 500
brouwerijen, terwijl er thans slechts ruim 100 in bedrijf
zijn, sommige met honderden arbeiders en gemiddeld
ieder met 30 arbeiders.
De concentratie der productie is nog sterker dan uit
de gegeven cijfers blijkt, immers 28 van die 100 brouwe25

rijen hebben 94 % van den totalen Nederlandschen bieromzet. Van deze 28 zijn niet meer dan 6 als grootbrou
werijen te beschouwen.
Ook de geografische verspreiding van het brouwerijbedrijf is opmerkelijk. Benoorden de rivieren zijn 13
brouwerijen gevestigd, waaronder 5 groote, en bezuiden
de rivieren ongeveer 90, waaronder 1 groote. Deze con
centratie en ontwikkeling tot grootbedrijf ziet men ook
in andere landen. De aldus ontstane kapitaal-intensieve
ondernemingen, die bovendien voor een deel haar afne
mers financieren, worden zeer kwetsbaar, zoowel voor
de onderlinge concurrentie als voor invloeden van bui
ten. In vele landen ontstaan dan ook al vroeg kartels van
brouwerijen, die regelingen treffen over prijs en kwali
teit van het bier, over verkoopvoorwaarden en credietverleening. Zelfs komen verdergaande kartelvormen
voor, als uitsluitend leveringsrecht aan een bepaalden
klantenstam, resp. in een bepaalde streek, ofwel in den
vorm van toekenning van een bepaalden jaarlijkschen
omzet aan ieder der contractanten.
Een van de meest algemeene overeenkomsten, die vrij
wel een vaste usance is geworden, beoogt, dat een brou
werij niet levert aan een debiteur van een andere brou
werij, als niet tevoren de vordering dier laatste brou
werij betaald is. Reeds in 1700 bestond een dergelijke
afspraak tusschen de Amsterdamsche brouwers. Op het
belang van zulke overeenkomsten wordt hierna terug
gekomen.
Thans bestaat in Nederland een groep van brouwe
rijen, die het overgroote deel der productie vertegen
woordigen en die een onderlinge samenwerking hebben,
waarvan de omvang niet gepubliceerd is, hoewel in ieder
geval wel van een prijsafspraak gebleken is. Ook blijkt
naar buiten meermalen van samenwerking, waar het de
behartiging van gemeenschappelijke belangen betreft,
zoo ten aanzien van de drankwet, den accijns, etc.
Verreweg het grootste deel der Nederlandsche bier
productie dient voor binnenlandsch gebruik, ongeveer
8 % wordt uitgevoerd. Dat is voor Nederland overigens
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een eervol cijfer, ómdat geen land een zoo hoog export
percentage heeft.
De binnenlandsche afzet geschiedt door de brouwe
rijen in haar vestigingsplaatsen rechtstreeks aan den
kleinhandel, elders door bemiddeling van zelfstandig
werkende tusschenhandelaars, wier aantal ongeveer 6000
bedraagt. De detailverkoop vindt voornamelijk plaats in
de ± 2800 café's van Nederland. Daarnaast wordt veel
bier in flesschen verkocht in slijterijen en winkels. Tot
1932 kwam ook bierverkoop op straat voor, bij feeste
lijke gelegenheden, sportfeesten etc. Deze verkoop is
echter verboden bij een herziening van de Drankwet.
Deze wet beheerscht namelijk den kleinhandel in al
coholhoudende dranken tot in minutieuze bijzonderheden
met miskenning zoowel van de realiteit als van het we
zenlijke sociale belang, dat gediend had moeten worden.
Met recht wordt de Drankwet als de ondeugdelijkste
wet van Nederland beschouwd; bovendien werkt zij desorganiseerend ten aanzien van het bedrijf. Op café
panden kunnen bijvoorbeeld tengevolge van de wets
wijziging in 1932 vrijwel geen eerste hypotheken meer
verkregen worden. Het behoeft geen betoog, dat aller
wegen op herziening van deze wet wordt aangedrongen;
het resultaat hiervan is, dat de regeering een wetswijzi
ging voorbereidt.
De naleving der ingewikkelde Drankwet zou den hou
ders van café's etc. nauwelijks mogelijk zijn, indien zij
niet werden voorgelicht door deskundigen, zooals hun
organisaties of hun leveranciers. De brouwerijen staan
haar afnemers verder in groote mate bij in financieel op
zicht. Deze financiering is geen eigenlijke bankiersfunc
tie, maar heeft een historische verklaring in het feit, dat
de brouwerijen zich voor haar bederfelijk product een
vasten afzet moesten verzekeren. Dit geschiedde van
oudsher en in alle landen, doordat de brouwerijen crediet
geven aan afnemers, die daartegenover gehouden zijn
uitsluitend het bier van hun crediteur te betrekken. In
later tijd zijn nog andere oorzaken voor deze kapitaalinvesteering der brouwerijen ontstaan. Een en ander
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heeft geleid tot de reeds eerder aangehaalde usance, dat
een brouwerij niet levert aan een debiteur eener andere
brouwerij. In Nederland heeft de economische crisis van
de laatste jaren de credietverleening sterk geremd, in
Duitschland is zij eenigen tijd geleden wettelijk ver
boden.
De grootte der bierconsumptie is afhankelijk van ve
lerlei factoren, zooals cultureele, economische en klima
tologische. De cultureele factoren zijn talrijk, hieronder
zijn bijvoorbeeld te rangschikken: levensgewoonte, voor
keur voor bier, wijn, gedistilleerde dranken of alcohol
vrije dranken, inkomensbesteding voor andere zaken, in
vloed van sport, radio, drankbestrijding etc. Wat het
bier zelf betreft, is hierbij ook de smaak van het publiek
te noemen voor de verschillende biersoorten. Hier te
lande komt sinds jaren slechts een klein aantal bier
soorten op de markt en wel bijna uitsluitend ondergis
tend bier, dat volgens algemeenen eisch helder doorzich
tig is. Voornamelijk zijn er twee soorten: lagerbier in
donkere en lichte kleur en Pilsener, dat een hooger ex
tract- en alcoholgehalte heeft. Daarnaast verschijnen nog
de zwaardere soorten: Münchener, Bokbier en Stout, be
nevens enkele plaatselijke biersoorten zooals „Maastrichtsch". Ook wordt een kleine hoeveelheid (2 % van
het totale gebruik) uit het buitenland ingevoerd. Al het
bier moet aan minimum-eischen volgens de Warenwet
voldoen.
De economische factoren beheerschen in hooge mate
het biergebruik, dat immers afhankelijk is van den bierprijs, het algemeene prijsniveau, de werkloosheid, de
koopkracht van de inkomens (speciaal van de arbeidsloonen) etc. Al deze factoren hebben sinds verscheidene
jaren de bierconsumptie sterk verminderd, voornamelijk
omdat de detailprijs van het bier niet kon worden aan
gepast aan het algemeen gedaalde prijsniveau. Die aan
passing kon niet uitgaan van den kleinhandel, omdat
deze zwaar gebukt gaat onder de juist op café's zoo
zwaar drukkende overheidslasten. Evenmin konden de
brouwerijen tot een effectieve prijsverlaging overgaan,
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voornamelijk, omdat de accijns op het bier te hoog is.
Deze accijns is nu ± 13 maal zoo hoog als vóór 1917
(grafiek II). Allerwegen is men overtuigd, dat verla
ging van de accijnzen op bier en gedistilleerd noodza
kelijk is. De regeering heeft de wenschelijkheid hiervan
erkend, daar ook de fiscus nadeel ondervindt van den
te hoog opgeschroefden accijns (grafiek II).

GRAFIEK XL
'n.

/f/0
7c

fff

'f6

'fd

10

<LÎ

ï<t

U

'2<P

Hf

'3*

ns

BIERACCIJNS

tto

16

&

B E L A S T ïN G P E R H E C T O L I T E R

WO

----TOTAM_OPRRÉNGS7

too

BEIDE N 1 U PROCc NTEN

s°

V A N l<)30

/

86

1

/

1
1
V

1

\\

\

;
/

7°

foo

V
/ '

\

1
1

\
\
\

60

\
\

1

so

\
\

t
1

\

tsß

/
/

w

h-0

t

3Û

t

/

/
/

16
/

/0

/

t

/

/

/

a

'

Û

fffC

71

7 1/

tb

Vtf

'10

1%

t*

'U

'»<?

It

71

ié

Voor het bierbedrijf is uiteraard een geringere belas
ting van het bier een voordeel, omdat dit de consumptie
ten goede zal komen.
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Het zijn speciaal al deze economische factoren, welke
het biergebruik en dientengevolge de accijnsopbrengst
in Nederland sedert 1930 met de helft hebben doen ver
minderen. De consumptie per hoofd bedroeg in 1900:
42 liter, in 1925: 25 liter en in 1930: 27,5 liter; nadien
daalde het gebruik met groote sprongen tot 14 liter in
1936 (grafiek I). Een dergelijke sterke teruggang trad
in geen der omringende landen op, waar overigens het
biergebruik zich op een veel hooger niveau beweegt; de
consumptie per hoofd in 1936 was bijvoorbeeld in Bel
gië: 175 liter; in Engeland: 63 liter; in Duitschland: 59
liter en in het wijndrinkende Frankrijk zelfs nog 34 liter.
De totale wereldproductie van bier bevond zich in
1932 op een dieptepunt en is sedertdien (in tegenstelling
tot Nederland) weer gestegen en wel met 34 % tot ruim
200.000.000 hectoliter in 1936; daarvan komt ruim 30 %
voor rekening van de Vereenigde Staten van NoordAmerika en ruim 60 % voor Europa en wel onder an
deren voor Duitschland 20%, voor Engeland 15%,
voor België 7 % en voor Nederland x/2 %.
Veel van het vorenstaande toont wel, dat de algemeene toestand van het Nederlandsche brouwerijbedrijf,
dat in 6 jaar bijna de helft van zijn debiet verloor, zich
ongunstig heeft ontwikkeld. De daling schijnt in 1937
een einde te nemen; desniettemin blijft vóór alles voor
de brouwerijen een herstel van het vroegere debiet nood
zakelijk.
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BROUWGERSTRASSEN.
Rassen, die in alle opzichten uitblinken, behooren tot
de groote zeldzaamheden en, voor wat de zomergerst be
treft, beschikken wij niet over dergelijke rassen. De rassenkeuze, zooals die in de landbouwpractijk tot stand
komt, berust op een compromis: het is steeds een afwe
gen tegen elkaar van de gunstige en minder gunstige
eigenschappen van een bepaald ras; opbrengstvermogen
en kwaliteit zijn hierbij zeer belangrijke factoren, doch
niet de eenige. In streken, waar veel machinaal gezichi.
wordt, stelt men aan de stevigheid van het stroo hoogc
eischen. Op akkers met veel onkruid worden rassen gewenscht die een goede grondb.edekking geven. Gebieden
waar veel roest voorkomt vragen rassen, die tegen deze
ziekte een zekere resistentie bezitten. Verder kunnen tal
van andere factoren invloed op de rassenkeuze hebben:
wij denken aan de oogstzekerheid, tijd van rijping, korreluitval, gevoeligheid voor stuifbrand, enz.
De appreciatie der verschillende rassen uit zich ten
slotte in de daarmede bebouwde oppervlakte. Tabel I
geeft hiervan een overzicht. De gegevens zijn ontleend
aan de Rassenlijst van het Instituut voor Plantenverede
ling. Men vindt in de tabel aangegeven de met zomer
gerst beteelde oppervlakte en het percentage dat daarvan
door elk ras werd ingenomen.
Het blijkt, dat Goudgerst, Kenia en Mansholt's tweerijige de meest verbouwde rassen zijn en verder, althans
voor geheel Nederland, dat de verbouw van Goudgerst
sinds 1931 sterk is ingekrompen en die van Kenia en
Mansholt's tweerijige uitgebreid. In 1937 omvatte Kenia
in het Westelijk kleigebied de helft van het zomergerstareaal, terwijl Mansholt's tweerijige er slechts weinig
(5%) werd verbouwd.
In Groningen is het beeld juist het tegenovergestelde:
Mansholt's tweerijige neemt daar bijna de helft van de
zomergerstoppervlakte in beslag. Kenia heeft er een vrij
groote uitbreiding gevonden, doch dit was slechts van
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korten duur. Van 32% in 1934 liep het ras terug tot 5%
in 1937. In het Westelijk kleigebied zien we Kenia zich
snel uitbreiden: in 1934 besloeg ze slechts 3% van de
oppervlakte, in 1935 reeds 21%, in 1936 28%, welk
percentage in 1937 aangroeide tot 50%.
Van de overige rassen hebben Princesse en Minister
Ruys vrijwel afgedaan; ook Spratt Archer "beteekent nier.
veel meer, eveneens loopt de verbouw van Zegegerst
terug. Bigo, een vierrijige zomergerst, blijft in het Wes
ten vrijwel op één hoogte, in Groningen neemt de ver
bouw toe.
Het ras Saxonia, dat we reeds jaren beproefden,
begint meer de aandacht te trekken, niet alleen in Lim
burg en in het Brabantsch zandgebied, doch ook in de
zeekleistreken.
Uit onze tabel blijkt duidelijk, dat er een vrij snelle
verschuiving in de rassen heeft plaats gevonden. Behalve
op eigen ervaringen van de landbouwers, berust dit op
de uitkomsten der proefvelden, terwijl bovendien de
vraag naar brouwgerst meer en meer invloed op de rassenkeuze begint uit te oefenen.
In de tabellen II tot en met IX zijn de resultaten der
proefnemingen in het kort samengevat.
De tabellen II en III geven een overzicht van de ge
middelde zaad- en stroo-opbrengsten in verschillende ge
bieden sinds 1932. De opbrengsten zijn steeds uitge
drukt in procenten van die van Kenia. Tusschen haakjes
zijn vermeld het aantal veldjes waaruit de opbrengstcijfers berekend zijn. De eerste 7 rassen zijn opgenomen
in de Rassenlijst 1938, de overige niet. In beide groepen
zijn de rassen gerangschikt volgens de gemiddelde zaad
opbrengst van het geheele land. Van de nieuwe rassen
zijn er slechts een paar, die voor verdere beproeving in
aanmerking komen; de meeste kunnen reeds op grond
van een onvoldoende opbrengst worden uitgeschakeld.
Op analoge wijze als voor de opbrengst, wordt in de
tabellen IV en V een eerste beeld gegeven van het eiwit
gehalte en van het 1000-korrelgewicht, welke berekend
zijn op de drogestof. Deze cijfers hebben betrekking
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op de in 1936 en 1937 door de Regelingscommissie voor
het Landbouwproefveldwezen aangelegde proefvelden,
waarvan de monsters door leden van het NaCoBrouw
werden geanalyseerd. Bij de beschouwing dezer cijfers
moet bedacht worden, dat de betrouwbaarheid toeneemt
naarmate het aantal onderzochte monsters grooter is.
Ook moet men weten dat het eiwitgehalte van proefveld
monsters vaak hooger is dan dat van goede brouwgerstpartijen. Met het 1000-korrelgewicht zal stellig het om
gekeerde het geval zijn. Het relatieve beeld wordt daar
door echter waarschijnlijk niet veranderd.
Hoewel het aantal analyses nog zeer beperkt is, mag
toch wel, mede op grond van vroegere waarnemingen,
worden geconcludeerd, dat het eiwitgehalte op de klei
lager is dan op zand; het verschil bedraagt ongeveer
1%. Verder blijkt uit tabel IV opnieuw dat Saxonia
en Mansholt s tweerijige een hoog eiwitgehalte hebben,
ook het eiwitgehalte van Isaria is vrij hoog. Door tabel
V wordt bevestigd, dat Mansholt's tweerijige zeer grootzadig i9. Eveneens is het zaad van Saxonia vrij groot.
De korrelgrootte van Isaria ligt tusschen die van Kenia
en Saxonia in.
De monsters, afkomstig van de in 1935, 1936 en 1937
aangelegde proefvelden, werden door den heer R. J. H.
Beltjens op het oog beoordeeld. Voor de totale indruk
(oogoordeel) werden cijfers gegeven van 1-10, voor de
fijnheid van kaf 1-8, voor de kleur 1-6. Hoe hooger het
cijfer, hoe beter de betreffende eigenschap was. Alle ge
gevens zijn in de tabellen VI, VII en VIII samengevat.
Om de cijfers van de verschillende proefvelden te kun
nen combineeren, werden de aan Kenia toegekende
cijfers steeds op 100 gesteld en kreeg een ras, dat b.v.
met één punt minder werd gewaardeerd 90; werd het
een punt beter geoordeeld, dan werd 110 gegeven. In
de laatste kolom zijn de cijfers weer teruggerekend, hier
vindt men de absolute cijfers t.o.v. Kenia.
In tabel IX wordt een vergelijkend overzicht gegeven
van verschillende andere eigenschappen. Deze tabel is
vrijwel geheel ontleend aan de Rassenlijst 1938.
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Tot slot geven wij een beschrijving van de verschil
lende gerstrassen. Hierin zijn niet alleen de proefveldgegevens verwerkt, doch ook de ervaringen, die zoowel
in de landbouwpractijk als in mouterijen en brouwerijen
zijn opgedaan.
Abcd Kenia. De ervaringen, dat dit ras goed bruik
baar is als brouwgerst, zijn met oogst 1936 wederom
bevestigd. Zoowel de diastase-ontwikkeling als de eiwit
afbraak zijn behoorlijk goed.
Het zaad is wat klein, kort, gewoonlijk goed gevuld;
het fijne kaf is donkergeel van kleur. Het eiwitgehalte
is laag.
De verbouw is de laatste jaren in de westelijke klei
streken, waar Kenia thans de helft van de met zomergerst beteelde oppervlakte inneemt, sterk toegenomen. In
Groningen en ook op zandgronden, zijn andere rassen
beter op hun plaats; hetzelfde geldt voor de minder
vruchtbare perceelen in het westelijk kleigebied.
Kenia stoelt flink uit en rijpt vroeg; ze is vatbaar voor
stuifbrand en voor roest. Het stroo is fijn, kort en stevig,
soms zoo kort, dat het lastig in de band gaat, aan de hok
of op ruiters in elkaar zakt en dan moeilijk droogt. Ook
bij volkomen uitrijping, hetgeen voor brouwgerst gewenscht is, hebben de halmen neiging te knikken en in
elkaar te zakken, waardoor het oogsten bemoeilijkt wordt
en korrelverlies optreedt. Dit verschijnsel werd vooral in
Noord-Holland geconstateerd, waar het ras in 1937 bo
vendien veel van roest te lijden had.
Door te dichte zaai, droogte en schrale grond gaat
de kwaliteit van het zaad sterk achteruit, hetgeen zich
vooral uit in een groot percentage kleine korrels.
Op de vruchtbare westelijke kleigronden geeft Kenia
uitstekende opbrengsten van goede kwaliteit, ze kan daar
beschouwd worden als het beste brouwgerstras.
Saxonia. De brouwwaarde wordt voorloopig, vooral
voor de bereiding van donker bier, goed beoordeeld. Het
ras heeft een rijkelijke diastase-ontwikkeling; de eiwitaf
braak is voldoende. Het eiwitgehalte is ongeveer 1%
hooger dan dat van Kenia, waardoor de toelaatbare
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eiwitgrens eerder wordt bereikt. In het bijzonder geldt
dit voor die streken, welke van nature zaad met een
hoog eiwitgehalte voortbrengen (zandgrond).
De korrel is vrij groot, wat lang, niet zeer gelijkmatig;
donkergeel van kleur.
De opbrengst is op zand- en lössgrond hooger dan die
van Kenia en komt ook op kleigrond er nog iets boven.
Naast verbouw op eerstgenoemde grondsoorten, ver
dient het aanbeveling de Saxonia te beproeven op die
kleigronden, waar Kenia het minder goed doet. Op
vruchtbare kleigronden is het stroo te slap. Saxonia be
dekt den grond goed, rijpt vroeg en vertoont vrij weinig
roest en stuifbrand.
Mansholt's tweerijige Ook dit ras heeft een rijkelijke
diastase-ontwikkeling en hoog eiwitgehalte. De eiwitaf
braak is voldoende. Voor bereiding van donker bier is
de Mansholt's tweerijige goed bruikbaar.
De korrel is zeer groot, vaak wat blauwachtig van
kleur met iets grof doch blank kaf. De blauwachtige
kleur, die niet elk jaar even sterk optreedt, is niet nadeelig voor de bierbereiding.
Op kleigronden staat de zaadopbrengst ongeveer vijf
procent bij die van Kenia ten achter. Het percentage
kleine korrels is evenwel zeer gering, zoodat de hoeveel
heid marktschoon zaad meevalt. De groote korrel wordt
op de beurs, vooral in Groningen, mede wegens de ge
schiktheid voor pelgerst, goed betaald.
Het stroo is vrij lang, voldoend stevig en goed machi
naal te zichten. Het gewas schiet iets traag en onregel
matig op en rijpt wat laat. Het is vrij bladrijk en bedekt
den grond voldoende. Roest en stuifbrand komen weinig
voor.
Moet vroegtijdig en in verband met de groote korrel
(deze is ongeveer 20% zwaarder dan die van Kenia)
niet te dun worden gezaaid.
Het ras heeft vooral ingang gevonden in de provincie
Groningen en breidt zich tevens op de lichtere gron
den uit.
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Spratt Archer. De eiwitafbraak is zeer goed, de
diastase-ontwikkeling valt nogal eens tegen; overigens is
dit een goede brouwgerst. Het eiwitgehalte is normaal,
het zaad eenigszins smal, matig groot, vrij goed van
kleur.
De zaadopbrengst is variabel, ze kan op vruchtbare
gronden soms zeer goed zijn.
Laat opschietend en laat rijp. Veel, vrij lang, aan
vankelijk slap en bladrijk, doch later vrij stevig stroo.
Verdraagt geen ruime stikstofbemesting.
Weinig vatbaar voor roest en stuifbrand, wel voor
meeldauw.
Heeft buiten Noord-Holland weinig verbreiding ge
vonden. Een vroege stam uit Spratt Archer, die dit jaar
vermeerderd werd, bleek nog niet raszuiver te zijn.
Goudgerst. Als brouwgerst minder geschikt. De
diastase-ontwikkeling en eiwitafbraak zijn onvoldoende.
Dit ras, dat nog een belangrijke plaats inneemt, wordt
steeds meer verdrongen door de bovengenoemde rassen.
Zegegerst. Kan evenmin voor de brouwerij worden
aanbevolen. De diastase-ontwikkeling is nog vrij goed,
de eiwitafbraak echter slecht. Troebeling van het bier
(een zeer ongewenschte eigenschap) werd eenige keeren
waargenomen.
Ook de verbouw van Zegegerst wordt ingekrompen.
Isaria. De brouwwaarde van dit ras moet nog nader
onderzocht worden. Het zaad is iets grooter dan dat van
Kenia, goed gevuld en goed regelmatig met weinig uit
schot. De korrel is fijn van kaf en heeft een karakteris
tieke, egale, grijsachtige kleur. Het eiwitgehalte is vrij
hoog.
Opbrengstvermogen waarschijnlijk goed. Het stroo is
vrij lang, matig stevig, doch wel elastisch. Vroege grondbedekking, wat laat rijp. Tot dusverre weinig roest en
stuifbrand. Beproeving op kleigrond wordt aanbevolen.
Bovenstaande rassen zijn alle opgenomen in de Rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling; dit is
niet het geval met de volgende, die grootendeels nog
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weinig beproefd zijn en waarvan ook de brouwwaarde
niet bekend is.
Georgine. Lange, wat slappe, middenvroege, stroorijke gerst met vrij goede zaadopbrengst. De korrel is
goed gevuld, wat dof; vrij weinig uitschot. Eiwitgehalte
tamelijk hoog.
Abed Archer. Doet veel denken aan Spratt Archer.
Mogelijk is de opbrengst iets beter en het zaad ietwat
grooter. Het stroorijke gewas is laat rijp en vrij slap.
Roest komt weinig voor. Niet geschikt voor zandgrond.
Comtesse. Zeer laatrijpe, bladrijke gerst met zeer
veel, vrij slap stroo. Mooie groote aren; vrij goed ge
vulde bleeke korrels. Opbrengst behoorlijk. Stuifbrand
komt voor.
Ster. Vrij vroege gerst met tamelijk kort, doch matig
stevig stroo. Zeer vatbaar voor roest. Kleine aartjes. Het
zaad is smal; veel uitschot. De opbrengst was op de
proefvelden in Groningen goed, op die in het westelijk
kleigebied matig. De Stergerst zal Kenia daar niet kun
nen vervangen.
Heine's Olympia. Vrij stevig; ongeveer met Kenia
rijpend. Nogal roestig, ook stuifbrand komt voor. Vrij
groot zaad van goede kwaliteit. Eiwitgehalte aan de
hooge kant. Het ras kan in zaadopbrengst niet concurreer»en, zoodat het wel geen toekomst zal hebben.
Thüringer. Op Kenia gelijkende gerst met slapper
stroo en lagere opbrengst.
Opal B. Het stroo is vrij kort, slap en leelijk lege
rend. Tijdig rijp. Veel roest. Zaad vrij klein, bleek
bruin; matige kwaliteit. Bovendien is de opbrengst te
laag.
Silezia Imperial. Lange, breedbladige, bladrijke gerst
met slap stroo. Het zaad is vrij groot, bleek, matig ge
vuld. Zaadopbrengst slecht.
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Tabel IX.
Vergelijkend overzicht van verschillende eigenschappen.
In deze tabel is een hoog cijfer geplaatst, wanneer de betrokken eigenschap gunstig ontwikkeld is. Verder^
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worden lang stroo, groote bladrykdom &
en groot halmgetal door een hoog
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Mogelijkheid van laat zaaien
Vroegheid van grondbedekkiiïg
Vroegheid van in aar schieten
Vroegrijpheid

7 5
8 8
73 7
75 6

7
7
8
8

5
7
7
6

6
8
85
8

6
8
6
5

5
9
75
7

6» 65
65 75
8 8
.6 6

6
6
85
6

7
75
6
63

7
7
7
65

8
75
7
7

8
7
V
7

6
6
8
8
7

8
9
7
7
8

7s
7
7
7
6ä

6S
6
7
7
7

7
6
7
7
65

75

63

7
8

6
75

7ö

75

5
5
7

7
7
7

Bladrijkheid
Lengte van het stroo
Halmgetal
Aantal korrels per halm
Korrelgrootte
Marktbaar gedeelte
Gelijkmatigheid
Pynheid van kaf
Handelswaarde

65
7
8
8
7

7
8
8
85
75

legeren
uitval korrel
Resistentie schot
tegen
roest
stuifbrand
strepenziekte

6'
7
85
55
75
65

6
8
75
7
8
7

63 6ä
8 8
75
75
8
6° 7 5
7 8 7
7 8 6
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HET LANDBOUWKUNDIG
NACOBROUW-ONDERZOEK.
Door den Landbouwkundige van het NaCoBrouw, Ir.
R. P. Lammers, is in 1937 een uitvoerig orienteerend
onderzoek verricht naar den verbouw van gerst in ver
schillende streken van ons land, d.w.z. naar de omstan
digheden waaronder deze verbouw wordt uitgeoefend
en de resultaten waartoe hij leidt.
Het heeft aanvankelijk in de bedoeling gelegen van
de uitkomsten van dit onderzoek in dit jaarboekje een
korte samenvatting te geven, maar bij nader beschou
wing leek dit minder gewenscht. Het rapport toch,
waarvan Ir. Lammers in de vergadering der Proeftechnische Commissie op 18 Januari 1938 een overzicht gaf,
leent zich niet tot dit doel. Het stelt verschillende vraag
stukken aan de orde, die ieder voor zich uitvoerige toe
lichting behoeven, en een kort uittreksel zou niet den
werkelijken geest van dit rapport weergeven.
Naar wij hopen zal het rapport worden gedrukt en
voor belangstellenden verkrijgbaar gesteld; het wordt
hierbij gaarne in hun aandacht aanbevolen.
Het lijkt echter dienstig over den aard van het land
bouwkundig onderzoek hier eenige beschouwingen te
geven, die den lezer van het jaarboekje wellicht eenig
inzicht kunnen geven.
Er zij dan vooropgesteld dat dit onderzoek niet op
zichzelf staat, maar een onverbrekelijk geheel vormt met
het brouwtechnisch onderzoek, waarover hier niet zal
worden uitgewijd. Immers, het gaat er om, gerst te ver
krijgen die geheel aan den eisch voldoet, dat er mout
en bier uit bereid kan worden zooals onze industrieelen
dit wenschen en het is nog altijd zoo, dat the proof of
the pudding is in the eating, d.w.z.: eerst wanneer een
partij gerst technisch tot bier verwerkt is, en dit blijkt
te zijn een edel product, voldoend aan de hoogste
eischen die er aan gesteld kunnen worden, kan men
conchideeren dat ook de grondstof aan de te stellen
48

eischen voldeed. Alle beoordeeling van partijen op het
oog, alle analyses die men in het laboratorium kan ver
richten, zijn slechts hulpmiddelen om zoo goed en zoo
kwaad als het gaat de brouwwaarde te schatten.
In de practijk zijn het natuurlijk onmisbare hulpmid
delen. De brouwer kan niet zeggen: ik koop gerst op
voorwaarde dat over een jaar blijkt dat ik er goed bier
van heb kunnen maken. Er moet gekocht worden in ver
trouwen dat de partij goed is, want voor mislukt bier
is geen afzet te vinden. Dit vertrouwen moet verkregen
worden eenerzijds door opgehoopte ervaring, anderzijds
door verhooging van de betrouwbaarheid van de beoordeelingsmethoden die men op de gerst kan toepassen,
voordat men besluit deze voor mout of bier te be
stemmen.
Door de Brouwtechnische Groep wordt dan ook alle
moeite gedaan eenerzijds om de ervaringen met inlandsche gersten zoo nauwkeurig mogelijk te registreeren,
niet ruwweg in gunstige en minder gunstige ervaringen,
maar aan de hand van een genormaliseerd waarnemingsstelsel, waarin het gedrag van de grondstof in de
verschillende phasen van het bereidingsproces nauw
keurig wordt gevolgd. Anderzijds wordt getracht de
onderzoekmethoden van monsters te perfectioneeren,
mede aan de hand van bedoelde ondervindingen. Het
ideaal is daarbij het zoover te brengen, dat wij met
zekerheid de waarde van een partij gerst aan een mon
ster kunnen vaststellen. Dit punt is nog niet bereikt,
maar de eerste stappen in die richting zijn gedaan en
we mogen hopen het op den duur steeds dichter te zul
len naderen.
Nemen we een oogenblik aan dat dit ideaal eenmaal
bereikt zal zijn, dan staat men onmiddellijk voor de
vraag: hoe de gerst te telen, die aan de gestelde eischen
voldoet. De gerst zal dan moeten voldoen aan alle bij
de monsterbeoordeeling te stellen eischen. Zoolang deze
echter niet alles zeggen, en tevens nog nader moet
worden onderzocht in hoeverre men door bepaalde cul
tuurmaatregelen de kwaliteit der partijen kan beïnvloe
49

den, spreekt het wel vanzelf dat er alles voor te zeggen
is de voor de brouwerij bestemde partijen, waarvan niet
alleen het monster met alle beschikbare middelen zal
worden beoordeeld, doch waarvan tevens het gedrag in
het mout- en brouwbedrijf zal worden geregistreerd,
ook van haar landbouwkundige zijde te bestudeeren,
d.w.z. van deze partijen vast te stellen welke cultuuromstandigheden er op hebben ingewerkt. Daardoor zal
niet enkel de samenhang tusschen deze omstandigheden
en de eigenschappen van het monster aan het licht ko
men, maar bovendien het directe verband tusschen cul
tuuromstandigheden en later gedrag in de fabriek.
Dit is dan ook een der gedachtelijnen die bij het
onderzoek wordt gevolgd. Doch tevens zijn we op
andere aangewezen. Immers, het aantal partijen, waar
van vooraf kan worden vastgesteld dat ze eenmaal afzonderlijk zullen worden verbrouwen, is betrekkelijk
klein.
Er wordt dus gezocht naar methoden, die ons inzicht
kunnen verhelderen, welke naast de boven beschrevene
loopen. Ze zijn te verdeelen in analytische methoden
(waarbij dus een bepaalde eigenschap, b.v. het gedrag
der diastase of de invloed van een bepaalde omstandig
heid, b.v. de zaaitijd, afzonderlijk wordt onderzocht) en
statistische methoden, waarbij eerste voorwaarde is dat
met een groot aantal gegevens kan worden gewerkt,
zoodat, ondanks alle individueele stoornissen, toch het
verband tusschen de eene en de andere grootheid m.o.m.
wiskundig kan worden opgespoord.
Hoe deze methoden bij het brouwtechnisch onderzoek
worden verwezenlijkt, wordt hier niet nader behandeld;
voor het landbouwkundig onderzoek gelden echter de
volgende overwegingen:
In de eerste plaats worden opbrengst, kwaliteit en
verdere eigenschappen bepaald door het ras. De rassen
verschillen van elkaar in een reeks van reactiemogelijk
heden, die erfelijk verankerd zijn. De ontplooiing der
geërfde eigenschappen hangt van tal van omstandig
heden af. De veranderlijkheid dezer omstandigheden
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maakt dat de raseigenschappen in alle gradeeringen voor
den dag komen, maar het wezen van het ras verandert
daardoor niet. Een tweerijige gerst zal door klimaat of
voeding nooit een vierrijige worden, een zwartkorrelig
ras niet wit. Maar wanneer we zeggen dat Kenia gerst
een eiwitgehalte heeft van 9 à 10 %, weten we dat niet
elke partij binnen deze enge grenzen zal liggen, en zeker
niet elke aar of elke afzonderlijke korrel. Dergelijke
quantitatieve eigenschappen zijn modificeerbaar, en zelfs
vrij sterk. Het is zeer goed mogelijk dat dezelfde Kenia,
gegroeid in Egypte, een eiwitgehalte van 12 à 1-4%
zal vertoonen, zonder dat aan het erfelijk genencomplex
iets veranderd is.
Er zijn, kwantitatief beschouwd, groote en er zijn
geringe rasverschillen, de modificeerbaarheid der eigen
schappen op zichzelf is soms groot, soms klein. In het
algemeen behooren de eigenschappen der korrels tot de
minst modificeerbare eigenschappen der plant, wat tot
zekere hoogte begrijpelijk is, omdat de korrel door het
vegetatieve deel der plant gevoed wordt, m.a.w. in haar
ontwikkeling niet zoo rechtstreeks afhankelijk van voe
dingsomstandigheden, als stengels, bladeren en wortels
dat zijn. Niettemin is de variabiliteit aanmerkelijk en
zelfs zoo groot, dat indien in enkele opzichten slechts
geringe rasverschillen bestaan, b.v. de korrels van ras
A iets kleiner zijn dan die van ras B, het zeer goed kan
voorkomen dat in bepaalde gevallen de modificatie het
rasverschil overdekt, dus B kleinere korrels heeft dan A.
Alles aan de korrel is modificeerbaar: haar grootte,
haar vorm, haar samenstelling, haar fijnheid van kaf,
haar kleur, en nadat door vergelijkend rassenonderzoek
is vastgesteld welk ras van nature het dichtst staat bij
het door de brouwers gestelde ideaal, komt het er op
aan te bepalen welke omstandigheden dan verder in
gunstigen of ongunstigen zin op de korreleigenschappen
terugwerken.
Dat bij dit en het verder te bespreken onderzoek, be
halve op brouwkwaliteit, nog op een reeks van andere
eigenschappen gelet moet worden die de practijkwaarde
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bepalen, spreekt vanzelf, maar we willen daarover in
deze uiteenzetting niet spreken om de voorstelling niet
noodeloos ingewikkeld te maken.
.De omstandigheden welke modificatie veroorzaken
zijn velerlei, en we kunnen ze ruwweg splitsen in kli
matologische- en voedingsomstandigheden. Deze split
sing heeft practisch deze beteekenis, dat we aan de
klimatologische omstandigheden niet veel veranderen
kunnen. Ze worden beheerscht door de geografische
ligging van de groeiplaats en door de toevallige klimaatsflüctuaties die van jaar tot jaar en van dag tot dag
optreden.
Door den zaaitijd te verlaten kan men bereiken dat
de plant met een bepaald ontwikkelingsstadium in een
ander klimaat terecht komt dan een vroeg gezaaide
plant, maar in het algemeen is van deze manipulatie
geen heil te verwachten, omdat laat zaaien zelden
— d.w.z. slechts bij groot toeval — verbetering van
groeicondities beteekent en bijna altijd verslechtering.
Kunnen wij aan het klimaat niet veranderen, we kun
nen het in zijn uitwerking wel bestudeeren. Dit ge
schiedt in andere landen reeds sedert lang stelselmatig.
Vooral de Amerikaan Warren Smith heeft hier baan
brekend werk verricht; in vele landen wordt dit werk
voortgezet. Ook wel in Nederland (wij verwijzen o.a.
naar de dissertatie van Ir. Frankena), maar nog niet
op het gebied der brouwgerst. Hoewel ons land voor
klimatologische studiën wat klein is, zoodat op den duur
samenwerking met buitenlandsche zusterinstellingen op
dit terrein zeer gewenscht is, zijn de klimatologische
verschillen van jaar tot jaar en van streek tot streek
.toch groot genoeg om den invloed van het klimaat op de
ontwikkeling van de gerst in studie te nemen. Er zullen
althans pogingen in die richting worden ondernomen, en
wel allereerst in „phaenologische" richting, d.w.z. het
geografisch registreeren van opvallende verschijnselen
in het leven der gerstplant, alis doorschieten, bloei en
rijping. Dit onderzoek wordt zoo mogelijk verricht in
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samenwerking met anderen, die reeds dergelijke waar
nemingen verrichten.
Het rapport van den beer Lammers zal overigens
reeds enkele klimatologische bijzonderheden vermelden,
die vermoedelijk voor onze brouwgerstverbouw en wel
licht ook voor die van andere gewassen belang hebben.
Het is te hopen dat deze studiën mettertijd kunnen
worden aangevuld met waarnemingen omtrent het mi
croklimaat, d.w.z. het klimaat in de naaste omgeving der
gerstplanten, welk klimaat aanzienlijk afwijkt van het
klimaat op manshoogte, in de vrije lucht gemeten. Voorloopig ontbreken daartoe de middelen, evenals tot het
aanbrengen van kunstmatige veranderingen in dit kli
maat, b.v. door beregenen of beschaduwen. Het is ove
rigens noodig eerst orienteerende studiën te verrichten
over de klimatologische invloeden, voor aan dergelijke
fijnere waarnemingen behoeft te worden gedacht.
Bij de studie van de voedingsfactoren in engeren zin,
m.a.w. de invloed van aard en gesteldheid van den bo
dem, van vruchtwisseling, van bemesting, waarbij zich
de studie omtrent de methoden van oogstbehandeling
aansluit, kunnen wederom twee wegen worden bewan
deld, de experimenteel-analytische en de geografischstatistische.
De eerste methode is sedert jaar en dag algemeen
gebruikelijk; talrijke proefvelden worden aangelegd ter
vergelijking van rassen, van bemestingshoeveelheden,
van ziektebestrijdingsmiddelen, van bewerkingsmetho
den enz.
Voorzoover dergelijke proeven vanwege de Rege
lingscommissie voor het Landbouwproefveldwezen met
gerst worden genomen, worden ze thans door het
NaCoBrouw aangevuld met kwaliteitsonderzoek volgens
de methode der Normalisatie Commissie.
Er kan op gewezen worden dat het proefveldwezen
zich in een overgangsstadium bevindt, in zooverre, dat
men van het allereenvoudigste schema afstapt en begint
met combinaties in den opzet te maken door twee of
meer groeifactoren te varieeren, b.v. de hoeveelheid
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stikstof en de tijd van aanwending daarvan. Hierdoor
ontstaat een schema als onder aangegeven, dat natuur
lijk in het oneindige kan worden gevarieerd.
Hoeveelheid
stikstof

Tijd van aanwending
1 Febr.

1 Maart

1 April

1 Mei

0 kg N/ha
25 kg N/ha
50 kg N/ha
75 kg N/ha
100 kg N/ha
125 kg N/ha
150 kg N/ha
Reeds wordt dit principe bij de gerstrassenproeven der
Regelingscommissie toegepast; deze worden n.l. bemest
met opklimmende stikstofhoeveelheden.
Een mooi voorbeeld van dergelijke proefmethodiek
vindt men overigens in de Ie NaCoBrouw-Mededeeling,
van de hand van Ir. R. P. Dojes, welk voorbeeld tevens
het belang illustreert van waarneming der resultaten
volgens de oogstanalytische methode. Reeds twee jaar
stelt het NaCoBrouw een bedrag van ƒ 1000.— be
schikbaar voor het voortzetten van dergelijke proeven,
waartoe het wenscht samen te werken met andere orga
nisaties. Het is nog niet verder gekomen dan tot voorloopige besprekingen, maar nu onze landbouwkundige
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iets meer de handen vrij krijgt, en bovendien het aantal
„object-associaties" is uitgebreid en een vereenigingspunt voor landbouwkundig onderzoek in de maak, is er
alle kans dat binnen één à twee jaar tot verwezenlijking
van dit plan kan worden overgegaan. De Technische
Tarwe-Commissie en het Rijkslandbouwproefstation te
Groningen hebben inmiddels het pionierswerk op dit
gebied voortgezet, en Prof. Dr. O. de Vries heeft daar
aan belangwekkende beschouwingen gewijd op de In
dische Landbouwweek te Wageningen (zie Indische
Weeknummer van het Landbouwkundig Tijdschrift,
1938).
De door Ir. Lammers verrichte voorstudie over de
gerstverbouw in Nederland draagt meer het geografisch-statistisch karakter. De in de practijk bekende ge
gevens over den gerstverbouw en wat er bekend is over
opbrengst etc. in de verschillende landbouwgebieden, zijn
zoo goed mogelijk door hem verzameld en overzichtelijk
gemaakt, en zoodoende is een eerste globale schets van
den toestand verkregen. Deze schets zal zeer veel re
touche moeten ondergaan tot ze in details betrouwbaar
is en voordat ze een middel kan worden om partieel
inzicht te verdiepen. Maar als eerste stap is ze toch al
van belang te achten, welk belang zou toenemen wan
neer ook voor andere gewassen dergelijke overzichten
zouden worden gemaakt. Want vrij zeker zal blijken dat
verschillende gewassen, wat opbrengst en kwaliteit be
treft, in sommige opzichten parallel reageeren met de
zomergerst en in andere opzichten tegengesteld. De sta
tistische studie van het eene gewas kan die van het
andere zeer ten goede komen, en voor het nieuwe on
derzoekcentrum te Wageningen, ligt hier een prachtig
onderwerp voor coördinatie.
Het NaCoBrouw nam intusschen reeds een tweede
stap, n.l. de verzameling van een reeks van over het
geheele land verspreide gevallen van verbouw van Kenia
gerst, waarbij de groeiomstandigheden nauwkeurig zijn
opgeteekend en waarvan tenslotte monsteronderzoek
plaats vindt volgens de voorschriften der Normalisatie
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Commissie. Het boniteeringswerk geschiedt daarbij we
derom door onzen zeer gewaardeerden onbaatzuchtigen
medewerker, R. J. H. Beltjens te Roermond, het labo
ratoriumwerk door Dr. F. Kurris te Maastricht. Het
onderzoek wordt aangeduid als „regionaal monsteronderzoek"; het zal jaar op jaar een stippenkaart opleve
ren voor omstandigheden en kwaliteitseigenschappen.
Het zal parallel loopen met dergelijk onderzoek dat ver
richt wordt door het Instituut voor Suikerbietenteelt en
door de Technische Tarwe-Commissie.
Ook van dit onderzoek koesteren wij voor de toe
komst groote verwachtingen. Wij hopen het te kunnen
uitbreiden met oogstanalytische en klimatologsche waar
nemingen en met regionaal grondonderzoek dat door het
Bedrijfslaboratorium te Groningen wordt verricht; wij
hopen dat het aanstekelijk mag werken en dat de land
bouwers in bepaalde kringen mettertijd mogen gaan
inzien — op de Zuid-Holl. Eilanden is men met aard
appels reeds in die richting begonnen — dat zij zelf
groot belang hebben bij dergelijk onderzoek, dat zij zelf
kunnen verrichten of in elk geval krachtdadig kunnen
steunen. Wij moeten meer en meer gaan in de richting
van kwantitatieve en kwalitatieve oogstcontrôle.
Maar het is niet goed de huid van den beer te verkoopen voor het dier geschoten is. En zoo gaat het ook
hier. Het openen van dit wijde perspectief beteekent de
facto niet meer dan een belofte van ons Comité om in
de aangewezen richting zijn best te doen; misschien
duurt het jaren voor deze illusies kunnen worden ver
wezenlijkt.
Dezelfde moraal geldt ook voor de kleinere beertjes
die wij trachten onder schot te krijgen en die wij het
best aan onze lezers kunnen voorstellen door het werk
plan dat in de vergadering der Proeftechnische Com
missie van 18 Januari werd ontvouwd (en dat overigens
zoowel het landbouw- als het brouwkundig werk omvat)
hier tot slot in extenso af te drukken.
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Procfplan NaCoBrouw 1938.
1. In de eerste plaats is het gewenscht om van de in
vorige jaren verrichte onderzoekingen, voorzoover dit
nog niet is geschied, overzichtelijke rapporten samen
te stellen en deze te publiceeren.
2. Voortzetting van het verzamelen van ervaringen bij
de verwerking van inlandsche gerst door de Brouwtechnische Groep, volgens de voorschriften van hare
Normalisatie Commissie.
3. Het verrichten van landbouwkundige waarnemingen
aan die perceelen, waarvan de oogst naar alle waar
schijnlijkheid als brouwgerst zal worden verwerkt, om
zoodoende verband te leggen tusschen de factoren,
die invloed op de groei en bewaring van gerst hebben
en de geschiktheid van het product voor de bier
bereiding. Essentieel hierbij is te streven naar een
goede boniteering van gerst, hetgeen de onderzoe
kingen in de toekomst veel zou kunnen vereenvou
digen.
4. Het verrichten van onderzoekingen, die rechtstreeks
voortvloeien uit de in 1937 gemaakte studie over den
verbouw van gerst in ons land. Het regionale monsteronderzoek, waarmede de vorige jaren reeds een
begin werd gemaakt, dient in elk geval te worden
voortgezet. Indien de tijd van den landbouwkundige
van het. NaCoBrouw het toelaat, kan dit onderzoek
in verschillende richtingen worden verdiept. Wij
noemen in volgorde van belangrijkheid:
a. Nader onderzoek naar de oorzaken van verschil
in opbrengst en kwaliteit van gerst in verschillende
streken van ons land en van diverse perceelen in
een bepaald gebied.
b. Het verrichten van phaenologische waarnemingen,
bij voorkeur in samenwerking met andere in
stanties.
c. Aan de invloed van verschillende oogstbehandelingen zou speciaal aandacht kunnen worden ge
schonken.
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5.

6.

7.
8.

9.

d. Getracht zou kunnen worden het gewas tijdens
de groei experimenteel te beïnvloeden, b.v. door
het kunstmatig te doen legeren, of het te be
schaduwen of beregenen.
Het bevorderen van wetenschappelijke onderzoe
kingen, voorzoover die door anderen worden verricht.
a. Onderzoekingen in de brouwerij door een van
wege het L.E.B.-fonds aangewezen persoon.
b. Bestudeering van de ontwikkeling van de gerstplant en de gerstkorrel onder verschillende om
standigheden. Dit onderzoek kan mogelijk wor
den verricht door een werkeloozen intellectueel.
c. Onderzoek naar raskenmerken, in het bijzonder
van de gerstkorrel.
Voortzetting van de rassenproeven op kleine veldjes,
zooveel mogelijk onder leiding van de Regelings
commissie voor het Landbouwproefveldwezen en het
Instituut voor Plantenveredeling.
Het aanleggen van z.g. groote brouwgerstproefvelden, ter vergelijking van Isaria met Kenia.
Samenwerking met alle instanties, die bemestingsproeven, grondbewerkingsproeven enz. met gerst
mochten willen nemen, als het Rijkslandbouwproef
station te Groningen, de Rijkslandbouwconsulenten
en de Kunstmestbureaux.
Verzameling van gegevens omtrent den handel in
gerst en de uiteindelijke bestemming van het Nederlandsche product.

Het plan moge overladen schijnen, in de practijk keert
de wal het schip en men zij er van verzekerd dat aan de
belangrijkste zaken, in het bijzonder die genoemd onder
2, 3 en 4 het meest de aandacht zal worden besteed.
Met deze reserve beschouwd, moge het programma
een opwekking tot steun zijn aan alle vooruitstrevende
landbouwers. Wij hebben dien steun noodig voor het
bestaan van ons Comité, maar evenzeer voor ons land58

bouwkundig onderzoek. En, waar wij in de toekomst
bij velen zullen aankloppen voor het verrichten van
waarnemingen e.d., hopen wij een even welwillend ge
hoor te vinden als tot dusverre het geval was wanneer
wij aanklopten in kleineren kring.
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BEKNOPTE ANATOMISCHE
BESCHRIJVING VAN DE ONTWIK
KELING DER GERSTKORREL VAN
VRUCHTBEGINSEL TOT VRUCHT
een literatuurstudie door Ir. M. Hildesheim.
De gerstkorrel, zooals wij die kennen, is de door de
beide kroonkafjes stevig omsloten eenzadige vrucht van
de gerstplant. Van de vrucht is in rijpen toestand niet
veel meer te zien; de vruchtwand is innig vergroeid met
de zaadhuid en wat wij overhouden, wanneer we de
gerstkorrel van de kafjes ontdoen, kan men, zonder al
te groote fout te begaan, als het zaad beschouwen. Een
schematische teekening van de rijpe gerstkorrel vindt
men op nevenstaande bladzijde (fig. 1).
Het zaad vertegenwoordigt een bepaald stadium van
ontwikkeling van de plant. Deze ontwikkeling, die direct
na de bevruchting begint, wordt op een bepaald oogenblik afgebroken, doordat de moederplant rijpt, afsterft.
De toevoer van water en van andere voedende stoffen
houdt op; de nog in ontwikkeling verkeerende jonge
plant met haar reservemateriaal scheidt zich van de
moederplant af, teneinde elders en later haar groei te
kunnen voortzetten. De korrel is slechts een tijdelijk
ruststadium.
Voor een goed begrip van den bouw en de functies
van de verschillende deelen der korrel is het niet alleen
noodig, te weten, wat later, na de kieming met elk deel
gebeuren zal, doch ook, hoe 'het zich vóór het korrel
stadium gedragen heeft. Doel van dit hoofdstuk is nu,
eenig inzicht te geven in dat gedeelte van den groei,
dat over het algemeen het minst bekend is, nl. dat van
bevruchting tot rijpe korrel en hieraan enkele beschou
wingen over sommige deelen van de korrel vast te
knoopen.
Het vruchtbeginsel van de Gramineeën is eenhokkig
en bevat één zaadknop. Deze zaadknop staat aanvan60

kelijk rechtop in het vruchtbeginsel; doordat echter de
basis van den zaadknop aan één zijde sneller groeit dan
aan de andere zijde, wordt de zaadknop langzamerhand
bijna 180° omgedraaid, zoodat de top van den zaadknop
naar beneden gericht is. Aan een der zijden is de zaad-
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knop bijna over de geheele hoogte aan den vruchtwand
vastgehecht.
Van buiten naar binnen bestaat het vruchtbeginsel
dan uit (fig. 2):

FI)

.vruchtwand
buitenste integument
antipoden

binnenste integument
nucellus

pool kernen

eikern mei
Synergiden

embryozak
micropyle

Fi®. 2. Omkeeriiïg en ontwikkeling van den zaadknop.

1. den vruchtwand, omvattende een opperhuid, eenige
lagen parenchym, 2 lagen chlorophyl- ( bladgroen ) hou
dende cellen een een binnen-epidermis,
2. het buitenste integument van den zaadknop,
3. het binnenste integument van den zaadknop, uit 2
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cellagen bestaand, die zich intensief deelen; zoowel aan
de binnen- als aan de buitenzijde van dit integument be
vindt zich een dunne cuticula,
4. den nucellus, het weefsel, waarin door deeling van
een zijner cellen (de embryozakmoedercel) de embryozak is ontstaan,
5. den embryozak, normaal gevormd met 8 kernen,
waarvan de eikern met de beide Synergiden beneden
gelegen zijn en de 3 antipoden boven; de 2 poolkernen
liggen vrij dicht bij de antipoden.
Wordt nu een der stempels van den stamper besto
ven, dan groeit uit de stuifmeelkorrel een buis, die van
boven af in het vruchtbeginsel geleid wordt door de
opening in den vruchtwand. Hierna arriveert de buis op
een puntig, naar boven gericht uitsteeksel van het bui
tenste integument, wordt hierdoor opzij geleid, tusschen
vruchtwand en buitenste integument door, en komt ten
slotte beneden, waar buitenste en binnenste integument
een opening (de micropyle) vormen, welke toegang
geeft tot den embryozak. Hierdoor begeeft zich de stuifmeelbuis en tenslotte dringen haar twee kernen in den
embryozak binnen; de een versmelt met de eikern, de
ander met de intusschen vereenigde poolkernen. De be
vruchting heeft dan plaats gehad; de jonge plant is thans
in de eerste phase van haar ontwikkeling getreden.
Door deeling van de bevruchte cellen worden nu de
verschillende deelen van de jonge plant en haar voed
selreserve aangelegd. Tegelijkertijd sterven de buiten
den embryozak gelegen deelen langzamerhand af en
verdwijnen geheel of gedeeltelijk, zoodat in het rijpe
zaad nog slechts resten van deze deelen aanwezig zijn,
die dan tot bescherming van de levende inwendige dee
len helpen dienen.
Nog voor de eikern met de stuifmeelkern vereenigd
is, deelt zich de reeds bevruchte secundaire embryozakkern. Al spoedig vormt deze een weefsel, aanvankelijk
meer uit kernen in een plasmalaag dan uit werkelijke
cellen met wanden bestaand, dat den wand van den
embryozak geheel bedekt, doch binnenin nog ruimte
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overlaat. Dit weefsel vormt het begin van het endosperm
(zie fig. 3). (Het is triploïd, uit 3 haploïde kernen ont
staan).
Iets later gaat ook de bevruchte eicel door deeling
weefsel vormen: het embryo. Dit komt dus beneden het
endosperm te liggen en wordt hierdoor al spoedig om
sloten.
rest van buitenste integument
binnenste integument

antipoden
aanhechtingsplaats
endosperm

Fig. 3. Na de bevruchting: vorming van endosperm en embryo.

Merkwaardigerwijs deelen zich aanvankelijk ook de
antipoden en vormen een weefseltje, tot circa 30 cellen
groot, dat later evenwel afsterft en waarschijnlijk ge
absorbeerd wordt door het endosperm.
Onder in den vruchtwand beginnen zich tracheïden
te vertoonen, houtvaten, welke dienen voor voedseltoevoer vanuit de aarspil door de navelstreng naar het zich
ontwikkelende zaad.
Beschouwt men nu het groeiende vruchtbeginsel eenige
dagen later, dan blijkt de embryozak aanmerkelijk ge
groeid te zijn, vooral in de lengte, dus van boven naar
beneden (fig. 4). Hij is echter nog smal. Het embryo is
nog weinig gegroeid. Het endosperm bedekt nog steeds
den wand van den embryozak: aan het benedeneinde,
d. i. boven het embryo en daar tegen aan, vult het ech64

ter al de geheele ruimte. Het vormt echter nog geen celwanden tusschen zijn kernen.
Het blijkt, dat sommige deelen van het vruchtbeginsel
reeds min of meer verdwenen zijn of in staat van ont
binding verkeeren. Zoo is van het buitenste integument
al niet veel meer over dan wat leege cellen, die op het
punt staan opgelost te worden. Ook de nucellus is aan

vruchtwand

binnenste
integument
aanhechtings^
plaats

endeosperm
embryo

Pig. 4. Na uitzakking van den embryozak.

het verdwijnen, behalve de epidermis, die goed behouden
blijft. Voorts komt ook reeds de vruchtwand in verdruk
king, doch de chlorophylhoudende binnenlagen hiervan
deelen zich nog sterk.
Daarentegen houdt het binnenste integument zeer
goed stand. De cellen hiervan zijn nog sterk deelende,
hoewel hier en daar reeds een geringe verdrukking
merkbaar wordt.
Intusschen groeit het onderste deel van den zaadknop,
waarin de embryozak ligt, naar beneden uit, vormt dus
een uitzakking, zoodat de embryozak, waarin endosperm
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en embryo zich ontwikkelen, geheel in de lengterichting
van het vruchtbeginsel komt te liggen.
Weer eenige dagen later blijkt de desintegratie van
de deelen om den embryozak nog meer gevorderd. Het
buitenste integument is zoo goed als verdwenen. Van
den vruchtwand begint de binnenepidermis op te lossen,
zoodat de daarbuiten gelegen vruchtwandcellen, die aan
vankelijk chlorophyl bevatten, tegen het binnenste inte
gument komen te liggen. Het chlorophyl verdwijnt ech
ter op den duur uit deze cellen, die ook tangentieel iets
gerekt worden en zich zoodoende dwars op de lengte
richting van het vruchtbeginsel plaatsen, tegen het bin
nenste integument aan. Overigens sterft het geheele
vruchtwandparenchyn langzamerhand af en wordt door
trokken met houtvaten, dienende voor den steeds toenemenden voedseltoevoer. Doordat de chlorophylhoudende lagen meer aan de buitenzijde komen te liggen,
krijgt de aanvankelijk bleeke vrucht nu een groene kleur.
Het binnenste integument, hoewel iets in verdrukking,
deelt zich nog en is vrij levenskrachtig. Vooral groeien
de cuticulae van zijn beide cellagen vrij sterk aan.
Van de nucellus blijft over het algemeen alleen de
epidermis over. Echter is langs de aanhechtingsplaats
van den zaadknop aan den vruchtwand, dus zijdelings
bijna over de geheele hoogte van den zaadknop, de nu
cellus grootendeels behouden als een soort overlangsche
lijst (fig. 5). Deze nucelluslijst, een rest van het nucellusweefsel dus, steekt vooruit in den groeiènden em
bryozak, zoodat hierin langs de aanhechtingsplaats een
overlangsche groeve ontstaat. Aanvankelijk deelen de
cellen dezer lijst zich intensief; op den duur sterft hun
inhoud echter af.
Behandelt men in dit stadium een doorsnede van het
vruchtbeginsel met jood-joodkalium, waardoor zetmeel
donkerpaars gekleurd wordt, dan blijkt, dat de vrucht
wand, met uitzondering van de daarin gelegen vaatbundels, veel zetmeel bevat, het embryo een weinig; endo
sperm en integumenten bevatten geen zetmeel, doch in
het endosperm zal het nu spoedig verschijnen.
66

vaatbunde.1
aanhechtingsplaats v
nucelluslijst \

vruchtwand.

chlorophylhoudende dwarscellen

binnenste integument
endosperm

Pig. 5. Dwarse doorsnede door het groeiende vruchtbeginsel.

Endosperm en embryo groeien gestadig (fig. 6). Het
eerste groeit om het laatstgenoemde heen, zoodat ten
slotte het embryo gedeeltelijk steekt in een holte van het
endosperm. Het embryo begint reeds aanleg van pluim
en wortel te vertoonen en waar het aan het endosperm
grenst, lost de inhoud der endospermcellen op; het em
bryo voedt zich ten koste van het groeiende endosperm.
vrucht wand.
vaatbundel
endosperm
uitgezogen endosperm
pluimaanleg

"begin schildje

begin w o r t e l t j e

vruchtstee!
Fig. 6. Het embryo in ontwikkeling.
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Tenslotte is het vruchtbeginsel, nu bijna geheel inge
nomen door den uitgegroeiden embryozak (waarin en
dosperm en embryo), zoo gegroeid, dat het de ruimte
tusschen de kafjes geheel vult en hier dus dicht tegen
aansluit.
Het embryo vertoont thans duidelijker een begin van
het worteltje en van het schildje. Het verdringt het en
dosperm, vooral aan de rugzijde (d. i. de zijde tegenover
nucelluslijst en aanhechtingsplaats), komt dus zelf aan
de rugzijde van het zaad te liggen, waar van het ver
drukte endosperm slechts de buitenste laag overblijft,
die zich boven het embryo in de aleuronlaag voortzet.
Ook aan de andere zijde lost het embryo endosperm op,
zoodat het tenslotte omgeven is met ontbindend weefsel,
ten koste waarvan het zijn eigen cellen opbouwt.
De aanvoer van zetmeel via de aanhechtingsplaats in
het endosperm is nu rijkelijk begonnen. Het eerst heeft
deze plaats ongeveer op den vijfden dag na de bevruch
ting, midden in elk van de twee vleugels, waarin de
nucelluslijst het endosperm verdeelt. Vanaf de beide
middelpunten, dus centrifugaal, wordt in elk dezer vleu
gels steeds meer zetmeel afgezet, aanvankelijk als kleine
korrels, die daarna steeds aangroeien, zonder dat ge
woonlijk bij de reeds gegroeide korrels weer nieuwe,
kleine gevormd worden. Slechts in een bepaald stadium,
circa 17 dagen na de bevruchting, verschijnt een nieuwe
aanwas van kleine korreltjes.
Zoodoende vertoont de gerst tenslotte, in tegenstel
ling met andere Gramineeën, naast de vele groote en
kleine zetmeelkorrels slechts weinige van middelmatige
grootte. De zetmeelkorrels van gerst zijn voorts lens
vormig (dus niet bol, zooals ze in zijaanzicht lijken) en
zeer onduidelijk gelaagd.
Daar, zooals gezegd, de afzetting van zetmeel ge
schiedt vanaf de centra der beide vleugels, heeft zij het
laatst plaats aan de buitenzijden van het endosperm. De
allerbuitenste lagen, de aleuronlagen, bevatten in het
geheel geen zetmeel. De even daarbinnen gelegen lagen,
die uit kleinere cellen bestaan dan de meer binnenwaarts
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gelegene, bevatten ook slechts weinige, laat gevormde,
kleine korrels. Daarentegen bevatten deze lagen veel
eiwit, de aleuronlaag bovendien vet. De binnenlagen
echter worden tenslotte tot een compact zetmeelreservoir; het plasma der cellen is hier verdwenen, de kernen
door het zetmeel grootendeels verdrukt; de wanden zijn
zeer dun. Deze cellen zijn juist zoo gebouwd, dat ze
later zoo gemakkelijk mogelijk hun inhoud aan het
groeiende plantje kunnen afstaan.
De 1 à 2 zetmeelvrije buitenlagen van het endosperm
bestaan uit plasmarijke, kleinere, dikwandige, op dwarse
doorsnede rechthoekige tot vierkante cellen, welker ker
nen zich deelen totdat 2 à 3 aleuronlagen ontstaan zijn.
De vruchtwand is nog steeds aan het afsterven. Het
middenparenchym lost gedeeltelijk op, zoodat de dwarscellen (de vroegere chlorophylhoudende binnencellen)
los komen te liggen, daar ook de binnenepidermis lang
zamerhand verdwijnt. De vruchtwand zit nu vol houtvaten.
vruchtwand
dwarscellen
__
,

cuticulae van het
binnenste integ'ument

cel lus - epidermis
aleuronlaag van het

endosperm

Pig. 7. Ontwikkeling van vruchtwand en zaacLhuid.

Het buitenste integument is reeds lang verdwenen.
Het binnenste met zijn twee celrijen bestaat echter nog;
zijn binnen- en buitencuticulae zijn nu sterk ontwikkeld
en golvend, zijn cellen worden echter samengedrukt
(fig. 7).
Van de nucellus is de epidermis overgebleven en
voorts de vooruitspringende lijst, welker celwanden verslijmen, terwijl de inhoud afsterft. In de cellen der aan69

hechtingsplaats, dat is dus buiten de lijst, heeft zich intusschen veel vet opgehoopt.
In het laatst van den groei neemt het embryo sterk in
grootte toe. De vroeger gevormde uitzakking van den
embryozak wordt nu geheel ingenomen door het worVruchtwand en —
z.aadhuid
endosp<2rm
uiröezog'en endosperm
ep'irheliumlaatf van
hei schildje
schildje
pluimscheede
pluimpje

stenjJeldee

worteltje
wortelscheede

afbrekin^splaab

embryonaal aanhangsel
Pig. 10. Overlangsche doorsnede door het embryo in de
rijpe korrel.

teltje met de wortelscheede. Van deze laatste sterft de
top af en bedekt als een embryonaal aanhangsel de micropyle van binnen (fig. 10). In vele deelen van het em
bryo is nu ook zetmeel binnengetreden, betrokken uit
het endosperm. Van dit laatste wordt alleen het zetmeel
opgelost, niet de celwanden, die dan ook als een uitge
zogen weefsel plat tegen het schildje van het embryo
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aanliggen. (Dit in tegenstelling met den gang van zaken
na de kieming, waarbij zoowel zetmeel als celwanden
aangetast worden.)
Doordat in beide vleugels van het doorgroefde endo
sperm meer zetmeel is afgezet dan in het midden, is de
groeve nog verdiept en vertoont ook een holte (fig. 8).
vruchtwand

hoifce

Fig. 8. Dwarse doorsnede door de groenrijpe korrel, (vgl. fig. 5).

Rondom het embryo zijn de aleuronlaag van het en
dosperm en de nucellus-epidermis niet meer met zeker
heid waar te nemen. De laatste is ook elders geheel in
elkaar gedrukt, doch aanwezig.
Het binnenste integument, dat het van alle omrin
gende deelen nog het best heeft uitgehouden, groeit niet
meer en wordt dus sterk uitgerekt en verdrukt door het
groeiende zaad. Zijn cuticulae zijn sterk verdikt, behalveom de micropyle, waar ze zeer dun gebleven zijn.
De cellen der aanhechtingsplaats van het zaad aan
den vruchtwand (dus aan de zijde der groeve), die eerst
vet hadden opgehoopt, zijn nu verkurkt, vormen dus een
kurkstreng buiten in de groeve. Het lumen van deze
cellen is geheel door de kurkaanzetting van de wanden
ingenomen.
Wat er van den vruchtwand over is, heeft sterk ge
zwollen celwanden en ligt als een bijna egale, vrij dikke
laag aan de buitenzijde van het zaad. De buitencuticula
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hiervan vergroeit bij de gewone gerstsoorten met de
kroonkafjes der bloem, die zoodoende aan het zaad vast
gehecht worden. Van de dwarscellen van den vruchtwand zijn de celwanden, of resten hiervan, nog terug te
vinden in het rijpe zaad: zij liggen dwars over de lengte
richting.
Wanneer de korrel rijp is, bevat het embryo een vol
ledig pluimpje met pluimscheede, een worteltje met wortelscheede, benevens 5-8 secundaire wortels. Zijn er 8,
dan bevinden er zich aan weerskanten drie en aan de
buikzijde twee. Tusschen pluimpje en worteltjes bevindt
zich het hypocotyle stengeldeel, dat aan de binnenzijde
met het scutellum (schildje) in verbinding staat.
In tegenstelling met andere granen heeft het embryo
van de gerst geen epiblast (klein uitsteeksel aan de bui
tenzijde van het stengeldeel).
Het embryo bevat bijna geen zetmeel meer, wel veel
vet. De uitzuiging van het endosperm door het schildje
is reeds een eind gevorderd, doch wordt nu voorloopig
stopgezet tot aan het oogenblik van kieming.
De wand en de bekleedselen van de korrel worden nu
op de meeste plaatsen van buiten naar binnen gevormd
door: (fig. 9)
1. de twee kroonkafjes, waarvan dat aan de buikzijde
ongeveer de halve korrel omsluit en dat aan de rugzijde
nog iets meer; het laatste grijpt dan ook aan weerskan
ten der buikzijde iets over het eerste heen,
2. de rest van den vruchtwand, bestaande uit samen
gedrukte celwanden, waarvan de buitenste met de kafjes
zijn vergroeid; binnenin liggen nog de dwarscellen van
den vruchtwand,
3. de bijna tegen elkaar gedrukte buiten- en binnencuticula van het binnenste integument,
4. een rest van de nucellus-epidermis.
Hierbinnen volgt dan het eigenlijke zaad, te beginnen
met de aleuronlagen.
De aanhechtingsplaats van den zaadknop aan den
vruchtwand is een bruine, overlangsçhe streng gewor
den, circa 10 malen zoo lang als oorspronkelijk. Het zijn
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sterk verkurkte cellen met een verhouten middenlameL
Hierbinnen vindt men de resten der nucelluslijst. Door
dat zich hieronder eerst een holte bevond, hebben de
wanden van de endospermgroeve zich hier bij het uit
drogen tegen elkaar kunnen leggen, zoodat de gaping
thans is gesloten. De groeve lijkt dan ook van buiten
vlakker dan bij tarwe. Onderaan de aanhechtingsplaats
breekt de vrucht van den steel af, nadat ook hier een
beschermend kurklaagje is gevormd.
— kapje
vruchtwand
gg» o clwarscellen

binnenste integument
nucellu5-epLcl,erVnis + bu.i tenwand der aleuroncellen

aleuronlagen

L endosperm met
eiwit en zetmeel

mee!-endosperm
Pig. 9. Buitenlagen van de rijpe korrel (vgl. fig. 7).

Om de micropyle, die dicht bij den worteltop gelegen,
doch moeilijk terug te vinden is, zijn de cuticulae van
het binnenste integument, die hier nooit erg dik werden,
opgelost. Hier bevindt zich dus een plaats, waar later
het voor de kieming benoodigde water zal kunnen bin
nendringen, temeer daar om het embryo ook de aleuronlaag ontbreekt. Wel zit aan de binnenzijde van de mi
cropyle een verkurkt weefsel, mogelijk een rest van den
wand der nucellus-epidermis en van het embryonale aan
hangsel. Op deze plaats kan ook de worteltop later ge73

makkelijk den wand doorbreken. Evenzoo bestaat even
boven den top der pluimscheede voor deze de gelegen
heid, aldaar den wand te doorboren, zoodat dus alle
voorwaarden om de kieming zoo gemakkelijk mogelijk
te doen plaats hebben, in het zaad aanwezig zijn.
In aansluiting op het voorgaande volgen hier enkele
morphologische en anatomische eischen, die aan goede
brouwgerst te stellen zijn.
Bij het moutproces dienen de wanden van de endospermcellen, behalve die van de aleuronlagen, geheel te
worden opgelost opdat de diastase zich door het geheele
endosperm verspreiden kan. Echter is het van belang,
dat zoo weinig mogelijk zetmeel na omzetting in suiker
in de kiem terechtkomt en aldus verloren gaat. Het ge
volg van deze twee strijdige voorwaarden is, dat de wer
king der cytase, die de celwanden oplost, evenals de
verspreiding der diastase, zoo snel mogelijk dient te ge
schieden en dat, onmiddellijk nadat alle wanden opge
lost zijn, de kieming moet worden stopgezet en de kiemplant gedood.
De oplossende enzymen worden gevormd in de tegen
het endosperm gelegen laag van het schildje: de epitheliumlaag. Volgens sommigen is het mogelijk, dat ook
andére weefsels aan deze enzymevorming zouden mede
werken, zooals de aleuronlaag of het zetmeelendosperm
zelf, doch, zooals door proeven (o.a. afsnijden van die
deelen) is gebleken, is dit niet zeker. In ieder geval is
de epitheellaag van het schildje verreweg de belang
rijkste enzyme-leverancier. (Mann en Harlan. 1915).
Nu dient, zooals hierboven vermeld, het oplossen der
celwanden zoo snel mogelijk plaats te grijpen, opdat de
kiem niet veel tijd zal hebben om versuikerd zetmeel op
te nemen. Derhalve moeten alle deelen van het zetmeel
endosperm, vooral de verst verwijderde, snel vanuit het
schildje te bereiken zijn. Dus de korrel moet kort wezen
( fig. 11). In een lange, spitse korrel duurt het lang,
voor de enzymen uit het schildje den top bereikt heb
ben. Weliswaar verloopt de oplossing het snelst langs
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de groeve en de aleuronlaag, waarschijnlijk doordat hier
de zetmeelcellen het laatst gevuld werden, minder zet
meel bevatten en dus minder weerstand bieden, maar
niettemin is denzelfden proefnemers een duidelijk ver
schil gebleken in oplossingssnelheid der celwanden bij
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Fig. 11. Een voordeelig en een onvoordeelig te mouten, korrel.

Voorts dient het embryo met het schildje krachtig ont
wikkeld te zijn. Zij moeten het benedeneinde van de
korrel geheel innemen. Het schildje moet breed zijn, aan
weerszijden der korrel een eindweegs den zijwand inne
men, als het ware „breedgeschouderd" een der uiteinden
van de korrel bezetten. Een smal scutellum is niet in
staat, alle deelen van het endosperm snel en gelijkmatig
te doen bereiken door de afgescheiden enzymen.
De ideale vorm voor een te mouten gerst is dus een
korte, zoo rond mogelijke korrel met een breed, aan
weerszijden goed ontwikkeld schildje. Proeven in de
Vereenigde Staten door Mann en Harlan genomen met
talrijke gerstsoorten, hebben deze opvatting bevestigd.
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Het zal nu ook duidelijk zijn, waarom een partij
brouwgerst uniform moet wezen. Was dit niet het geval,
dan zou bijv. een lange, spitsere korrel nog niet vol
doende gemout zijn, als een korte, breedere het reeds
wel was. Bovendien is het bekend, dat een kleine korrel
eerder klaar is dan een groote. Men zou dus óf onnoodige verliezen lijden óf gedeeltelijk onvoldoende moeten
mouten (of beide). Vandaar ook de voorkeur voor tweerijige gerst: de buitenrijen van vierrijige gerst wijken in
korrelvorm af van de binnenrijen.

Fig. 12. Epitheliumlagen van het schildje.

Er is nog een anatomisch kenmerk, dat mede beslis
send is voor de snelheid, waarmede gemout kan worden.
Het epitheel van het scutellum kan bestaan uit lange,
smalle of uit korte, breede cellen (fig. 12).
Aangezien de cellen met de lengterichting tegen el
kander liggen, zal de laag met lange, smalle cellen in een
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overigens even uitgebreid schildje meer cellen, meer cel
kernen en een grooteren totaalinhoud hebben dan een
laag met korte, breede cellen. De laag is in het eerste
geval dikker en zal meer enzymen vormen. Inderdaad
werd in de door de practijk goed bevonden brouwgerstrassen ook steeds een epitheellaag gevonden, bestaande
uit lange, smalle cellen. (Mann en Harlan, 1915.)
Ook het eiwitgehalte van een korrel is binnen zekere
grenzen in de doorsnede van die korrel microscopisch
vast te stellen. Men kleurt dan de dwarse doorsnede van
het endosperm met jood-joodkalium. Het zetmeel in het
endosperm kleurt zich donker. De aleuronlagen worden
geel. De endospermcellen juist binnen de aleuronlagen,
waar het zetmeel het laatst afgezet is, bevatten slechts
weinig en bovendien kleine zetmeelkorrels, doch niet
altijd evenveel. Hier bevindt zich echter de hoofdmassa
van het eiwit. Ziet men in deze buitenlagen van het zetmeelhoudende endosperm nu veel donkergekleurde kor
rels, dan heeft men met een eiwitarm zaad te doen. Ligt
hier slechts weinig zetmeel, dus kleuren deze lagen zich
grootendeels geel, dan is de korrel eiwitrijk.
Men moet hierbij evenwel bedenken, dat naar de uit
einden van het zaad toe de doorsneden rijker aan eiwit
worden, dus snijde men voor vergelijkingen de gerst
korrels steeds op dezelfde hoogte, bij voorkeur in het
midden, dwars door. Ook in één doorsnede varieert het
eiwitgehalte: het is nl. aan de buikzijde hooger dan aan
de rugzijde. Men beschouwe dus liefst een geheele
dwarse doorsnede, steeds op dezelfde hoogte.
Tenslotte nog iets over de bekende tegenstelling:
melige en glazige korrels. Hoewel algemeen aangeno
men wordt, dat de laatste een hooger gehalte aan eiwit
hebben, is hiermede toch voorzichtigheid geboden. Tij
dens het bewaren gaan nl. door uitdrogen van het endo
sperm vele glazige korrels over in halfglazige, evenzoo
halfglazige in melige. Het aantal melige korrels neemt
tijdens de bewaring toe, zonder dat hiermede het eiwit
gehalte wijzigingen ondergaat. Daarentegen worden tij 
dens het mouten vele melige korrels weer halfglazig of
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glazig. Met de beoordeeling van een partij brouwgerst
naar het percentage glazige korrels zij men dus op zijn
hoede.
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NARIJPING EN VERTRAAGDE
ONTKIEMING BIJ GERST
door Dr. Ir. W. }. Franck.
(Voordracht, gehouden voor de vergadering der
Proeftechnische Commissie van het NaCoBrouw
op 18 Januari 1938.)
Mij werd verzocht te spreken over de ontkieming van
gerst, ik heb dit zoo opgevat, dat U speciale belang
stelling zult hebben voor een daarbij veelvuldig optre
dend verschijnsel, nl. dat van onvoldoende narijping en
vertraagde ontkieming, reden waarom dan ook dit on
derdeel de hoofdschotel zal vormen.
Het zal U allen wel bekend zijn dat men, in koude
vochtige zomers, waarin het graan laat rijpt en de oogst
op het veld niet goed kan drogen, bij het dorschen een
vochtig product verkrijgt, dat bij onderzoek op kiem
kracht, volgens de gewone, gangbare kiemmethoden,
slechts een zeer lage kiemkracht schijnt te bezitten.
Wel is waar weet de landbouwer, dat deze kiem
kracht aanmerkelijk verbeteren kan bij indrogen van het
graan in het stroo of door herhaald omwerken van het
reeds gedorschte graan, doch het is algemeen bekend,
dat dit in sommige jaren niet naar wensch gelukt, nl.
indien het narijpingsproces niet voldoende heeft plaats
gevonden. In noordelijke landen is dit laatste practisch
steeds het geval, waarom men dan ook daar steeds zijn
toevlucht moet nemen tot kunstmatige droging.
Wat zijn nu de verschijnselen in het kiembed, die wij
waarnemen bij niet voldoende uitgerijpte zaden?
In de eerste plaats constateeren we, als resultaat van
een onder normale omstandigheden aangezette kiemproef, een bijzonder laag kiemcijfer, terwijl het zaad zich
daarbij zeer wispelturig gedraagt; bij elk herhaald on
derzoek blijkt de kiemkracht iets hooger geworden te
zijn, waarbij veel afhangt van de wijze van bewaring.
Het tengevolge van onvoldoende narijping tot ont
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kiemen ongeschikte zaad kenmerkt zich bovendien door
de eigenschap om te kunnen opzwellen en in dezen ge
zwollen toestand in de kiembedden te kunnen blijven
liggen zonder te ontkiemen, doch eveneens zonder tot
bederf over te gaan, dit laatste in tegenstelling met niet
gekiemde zaden van wel uitgerijpt graan, die bij verblijf
in vochtige kiembedden spoedig tot rotting overgaan.
Het zaad blijft dus, ondanks plaats gevonden zwel
ling, in een soort rusttoestand, die wel genoemd wordt
„kiemrust" (dormancy, Keimruhe).
Deze toestand van kiemrust wordt onder normale om
standigheden geleidelijk opgeheven, al naar gelang van
het voortschrijden van het narijpingsproces. Na beëin
diging van dit proces zal het zaad onmiddellijk tot ont
kieming komen, zoodra gunstige voorwaarden daarvoor
aanwezig zijn.
De duur van het narijpingsproces is zeer verschillend,
door hoogere temperaturen wordt het versneld, onaf
hankelijk van het vochtgehalte bij den aanvang van de
bewaring. In sommige jaren is een bewaring van enkele
weken voldoende, in andere jaren zijn daarvoor meer
dere maanden noodig.
Reeds werd medegedeeld, dat kunstmatige droging
van het zaad een normaal verloop van de ontkieming
sterk in de hand werkt. In de praktijk worden verschil
lende temperaturen gebruikt voor de droging van gerst,
waarbij wel gebleken is, dat temperaturen boven 60° C
te hoog zijn en nadeelig voor de kiemkracht van het
zaad. Eerst bij drogen bij een temperatuur van ong.
40° C, verkrijgt men maximale ontkieming. Bij aanwen
ding van nog lagere temperaturen van ong. 30° C wordt
de tijd van drogen bij zeer onrijpe gerst te lang. In elk
geval is dit drogingsproces in het laboratorium tamelijk
tijdroovend (5-8 dagen), reden waarom men daar naar
andere middelen heeft gezocht om de kiemkracht van
onvoldoende nagerijpt zaad snel op te voeren. Als zeer
effectief middel wordt verlaging van de kiemtemperatuur toegepast.
Hoe minder het zaad is nagerijpt, des te lager kiem50

temperatuur vereischt wordt; gerst is eerst als volrijp te
beschouwen, indien ze bij temperaturen tusschen 20 en
30° C snel kan ontkiemen. Bij minder goed nagerijpt
zaad is een kiemtemperatuur van hoogstens 10-15° C
bruikbaar.
Is echter bij deze lage temperatuur nog geen volko
men ontkieming te verkrijgen, dan dient men tot voordrogen zijn toevlucht te nemen.
Door deze combinatie van drogen en ontkieming bij
lage temperatuur, zal het meerendeels mogelijk zijn vol
komen ontkieming te verkrijgen.
Dit wat de verschijnselen betreft, we spraken daarbij
steeds van onvoldoende narijping en zullen thans iets
meer in details nagaan wat daaronder moet worden ver
staan, terwijl we er ons daarbij tevens rekenschap moe
ten geven van wat feitelijk geschiedt bij de ontkieming
van gerst, waarbij we ons onvermijdelijk op physiolo
gisch-chemisch terrein zullen moeten bewegen.
Ik zal in het gunstigste geval hoogstens in staat zijn
een tipje voor U op te lichten van de geheimzinnige
sluier, die het rijpings- en ontkiemingsproces omhult,
omdat veel van hetgeen daarbij geschiedt nog onbekend
voor ons is. Diegenen onder U, die zich nimmer hebben
verdiept in de physiologie der ontkieming, hoop ik intusschen toch iets wegwijzer té kunnen maken.
De ontkieming, d. i. het ontstaan van een nieuw zich
ontwikkelend kiemplantje uit zaad, omvat een geheele
serie veranderingen in het inwendige van het ontkie
mende zaad. Geen enkele van deze veranderingen op
zich zelf kan men ontkieming noemen, doch gezamenlijk
vormen zij de eigenlijke ontkieming.
Onder de zich hierbij afspelende processen zijn in de
eerste plaats te noemen: de opzwelling van het zaad
door waterabsorptie, de daarvan het gevolg zijnde ver
sterkte ademhaling, eene toenemende enzymwerking,
mobiliseering der reservestoffen en daarmede gepaard
gaande verandering van de plasmatische structuur van
het levende cellenweefsel, strekking en celdeeling in de
jonge kiem.
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In het algemeen wordt een zaad als gekiemd be
schouwd, wanneer een duidelijk zichtbaar, normaal ge
vormd worteltje en pluimpje zijn ontstaan, zoodat het
kiemplantje tot verdere ontwikkeling in staat mag wor
den geacht.
Bij de beoordeeling van gekiemde gerst, bestemd voor
de brouwerij, heeft men uit utiliteitsoverwegingen het
criterium, of een gerstkorrel al of niet gekiemd is, ietwat
verschoven en volstaat men met de eerste verschijnselen
van de ontwikkeling van het worteltje. Het beoogde doel
is hier toch geheel anders. De mogelijkheid tot uitgroeien
tot een nieuwe plant interesseert den mouter niet, het is
er hem slechts om te doen de gerstekorrel in een toe
stand te brengen, waarbij zooveel mogelijk zetmeel wordt
omgezet in dextrine en suiker. Daarom is het voor hem
voldoende te weten, dat het kiemproces een aanvang
heeft genomen, hetgeen hem blijkt uit het ontstaan van
het worteltje; hij is er dan zeker van, dat de gewenschte
chemische en enzymatische processen zich in het zaad
afspelen. Zijn verdere zorg behoeft slechts te zijn om
deze processen op een geschikt oogenblik wederom tot
stilstand te brengen, teneinde suikerverliezen te voorko
men, welke bij een te lang voortgaande mouting zouden
optreden.
Aan bovenbedoelde ontkieming gaat nu steeds een
rusttoestand vooraf, die korter of langer van duur kan
zijn, waarbij de levensfuncties van het zaad tot een mi
nimum zijn gereduceerd en die bekend is onder den naam
van zaadrust.
Het gewichtige oogenblik bij de ontkieming is dat,
waarop de zaadrust verbroken wordt, waarop dus het
latente leven van het zaad overgaat in een meer actief
leven, derhalve de tot standkoming van de eerste ont
wikkelingsstadia van de jonge kiem. Daarbij dient goed
in het oog te worden gehouden, dat een zaad een zeer
heterogene substantie is, bestaande uit een embryonaal
gedeelte, waaruit zich later de jonge kiem zal moeten
ontwikkelen, daarnaast zijn weefsels aanwezig, die in
hoofdzaak reservevoedsel opzamelen, dat bestemd is
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voor de latere voeding van de jonge kiemplant in haar
eerste ontwikkelingsstadia, welke deelen daarbij te
gronde zullen gaan. Een en ander is omgeven door een
beschermend weefsel, de zaadhuid, die al of niet met
de vruchtwand is vergroeid. Het is nu onze opgaaf om
zeer vluchtig de veranderingen te volgen, die in die on
derdeden bij het kiemproces plaats hebben, teneinde
daardoor een beter inzicht in het wezen der zaak te ver
krijgen. Daarbij moet als bekend worden verondersteld,
dat een overbrenging van het zaad uit den toestand van
kiemrust in die van ontkieming alleen dan mogelijk is,
wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, die
bij verschillende zaadsoorten verschillend zijn, doch die
steeds hierop neerkomen, dat het zaad voldoende is uit
en nagerijpt, dat er voldoende vocht- en zuurstoftoevoer
plaats heeft, dat de temperatuursverhoudmgen optimaal
zijn en in sommige gevallen, dat er voldoende lichttoe
voer is.
We komen dan eerst tot een korte beschouwing van
het begrip rijpheid en narijping. Onder rijpheid van een
zaad verstaan we in het algemeen een toestand, waarin
het zaad in staat is een bepaalde functie uit te oefenen,
of geschikt is voor een bepaalde bewerking. Zoo spreekt
men van oogstrijp of lagerrijp en kiemrijp.
Een zaad is oogstrijp of lagerrijp, wanneer de afzet
ting van reservestoffen uit de verschillende deelen van
de plant vrij volledig heeft plaats gehad. Is om de een
of andere reden afscheiding van het zaad van de moe
derplant noodzakelijk, lang voordat deze afzetting van
reservestoffen volledig heeft plaats gevonden, dan noemt
men het zaad noodrijp.
Kiemrijp noemt men een zaad, wanneer dit in staat
is om tot ontkieming over te gaan, onder daarvoor gun
stige omstandigheden.
Oogstrijp zaad behoeft geenszins kiemrijp te zijn,
vaak is een narij ping noodig om het oogstrijpe zaad
kiemrijp te maken. Omgekeerd kan een zaad ook eerder
kiemrijp zijn dan oogstrijp, alhoewel in zulke gevallen
de nakomelingschap in het algemeen zeer zwak en wei83

nig levenskrachtig zal zijn.
Naast de alreeds genoemde rijpheidsstadia, onder
scheidt men bij de granen nog verschillende tusschenliggende stadia in de ontwikkeling van het zaad, men
spreekt daarbij achtereenvolgens van melkrijp, geelrijp,
volrijp en doodcijp. Ik zal niet trachten al deze rijp
heidsstadia volledig te omschrijven, doch wil volstaan
met mede te deelen, dat het melkrijpheidsstadium be
reikt wordt, zoodra het aanvankelijk zeer waterrijke
endosperm door sterke toevoer en afzetting van zetmeel
dik vloeibaar (melkachtig) is geworden. Bij nog verder
indikken wordt het endosperm taai van consistentie en
is dan het geelrijpheidsstadium bereikt. Tenslotte wordt
de concentratie der opgeloste stoffen zoo hoog, dat ver
der transport naar het zaad onmogelijk wordt, waardoor
een einde komt aan de afzetting van reservestoffen; het
zaad is thans geschikt voor afscheiding van de moeder
plant, men noemt het volrijp. Indien het zaad dan toch
met de moederplant verbonden blijft, heeft verdere uit
droging plaats en wordt het hard en broos. Ongunstige
weersomstandigheden kunnen thans een nadeeligen in
vloed uitoefenen op de kwaliteit, bv. verkleuring van de
korrel door herhaald opzwellen en uitdrogen, of stofverlies tengevolge van voortijdig uitloopen van de kiem.
Men noemt het graan in dit stadium doodrijp.
De tot standkoming van al deze wijzigingen in de
consistentie van het graan is het gevolg van het rij
pingsproces. Is in het stadium van volrijpheid het zaad
nog niet kiemrijp geworden, doch moeten daarvoor nog
verdere wijzigingen plaats hebben, dan vat men deze
samen onder den naam „narijping".
Rijping en narijping kunnen derhalve ten deele gelijk
tijdig plaats hebben.
Uit de korte beschrijving van de verschillende rijpingsstadia is U alreeds gebleken, dat de veranderingen
in samenstelling tijdens de rijping van het zaad neer
komen op een toeneming van het drogestofgehalte, sa
mengaand met een daling van het vochtpercentage.
Bij gerst is deze drogestof-toeneming het sterkst in de
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periode, verloopende tusschen melk- en geelrijpheid. Tij
dens de melkrijpheid is het watergehalte bij gerst ong.
60 %, tijdens de geelrijpheid ong. 40 %, terwijl het bij
den aanvang van de volrijpheid tot ongeveer 30 % is
gedaald.
Deze toeneming van drogestof tijdens de rijping be
staat voor een zeer belangrijk deel uit een toeneming van
koolhydraten, waarbij op te merken valt, dat tijdens de
aanvangsstadia vooral eenvoudige suikers (monosen)
voorkomen, dat in latere stadia meer biosen (rietsuiker)
worden aangetroffen en dat tenslotte hoofdzakelijk zet
meel wordt afgezet. Bovendien neemt het stikstofge
halte regelmatig toe tot aan het volrijpheidsstadium, wij
kunnen daarbij een duidelijke toeneming van meer ge
compliceerde onoplosbare stikstofverbindingen en een af
neming van eenvoudige oplosbare stikstofverbindingen
constateeren. Tenslotte heeft een vermindering plaats
van in water oplosbare zuren, die dienen voor opbouw
en afzetting van organische phosphorverbindingen
(Phosphatiden en lecithine), waardoor dan ook het vet
gehalte van gerst, dat overigens van geen groote beteekenis is, tijdens de rijping daalt, omdat het noodig is
voor de vorming van deze Phosphatiden.

Wij zien dus bij de rijping een voortdurende opbouw
en condensatie tot meer samengestelde verbindingen uit
eenvoudige stoffen.
Al deze opbouw- en condensatieprocessen, waarbij
dus de reservestoffen van het zaad worden gevormd,
kunnen slechts worden verklaard, indien men daarbij de
medewerking van enzymen aanneemt, alhoewel zich
daarnaast eveneens processen afspelen van zuiver phy
sisch-chemischen aard, zooals het oplossen en neerslaan
van kolloidale stoffen, die voor de afzetting van reservestoffen van het grootste belang zijn. Inderdaad kan dan
ook gedurende de rijping van gerst een toeneming van
de diastase-werking worden geconstateerd. Overigens is
een verhooging van de diastase-activiteit geenszins een
criterium voor de beoordeeling der kiemrijpheid van
gerst, omdat bij gerst voorbeelden bekend zijn, dat het
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zaad, ondanks groote diastatische kracht, niet kiemt.
We hebben reeds opgemerkt, dat de toestand van
kiemrijpheid bereikt wordt, wanneer het zaad in staat is
onder gunstige kiemomstandigheden tot ontkieming over
te gaan, waarbij dan onder ontkieming niet alleen wordt
begrepen de ingangzetting van enkele bij de ontkieming
plaats hebbende reacties, zooals versnelde ademhaling,
verhoogde enzymwerking, strekking van het worteltje,
enz., doch de volkomen ontvouwing van het jonge kiemplantje en daarvoor is het weer noodzakelijk dat alle on
derdeden van het ingewikkeld organisme „zaad", zooals
de kiem, het voedingsweefsel en de zaadhuid kiemrijp
zijn.
Het kan bv. voorkomen, bij zaaizaad in het algemeen,
dat het embryo kiemrijp is, doch dat de toestand, waarin
zich de zaadhuid bevindt nog geen ontkieming toelaat,
of dat bij volkomen rijpheid van het embryo de voe
dingsstoffen zich nog niet in een toestand bevinden,
karakteristiek voor kiemrijpheid.
Zoo kan het dan ook voorkomen, dat onvoldoende
kiemrijpheid van vroeg geoogste gerst, zich uitende in
te geringe snelheid van ontkieming, een belemmerende
rol speelt in het fabricage-proces in bierbrouwerijen.
Thans nog iets over de vermoedelijke oorzaken van
onvoldoende kiemrijpheid. Reeds merkte ik op, dat alle
onderdeelen van het zaad, kiem, endosperm en zaadhuid
kiemrijp moeten zijn. De vraag dringt daarbij naar voren
of zich tijdens de narijping processen in het inwendige
der zaden afspelen, die tenslotte het zaad kiemrijp ma
ken, dan wel of dit inwendige alreeds in een toestand
is, geschikt voor ontkieming, doch de aanvang van de
ontkieming wacht op een nog noodzakelijke verandering
in structuur of chemische samenstelling van de zaadhuid, m. a. w. of wij te doen hebben met een onvol
doende narijping van kiem en kiemwit dan wel met een
feitelijke onvoldoende narijping van de zaadhuid, die
zich bv. zou kunnen uiten in een onvoldoende doorlaat
baarheid voor bepaalde stoffen, die een belangrijke rol
spelen bij de ontkieming.
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De meeste onderzoekers, die dit vraagstuk tot onder
werp van hunne studie hebben gemaakt, zijn, althans
voor granen, voorstanders van de laatste meening, welke
meening in sterke mate wordt gesteund door de omstan
digheid, dat men, om zoo te zeggen het niet kiemrijpe
zaad op elk oogenblik kiemrijp kan maken, door ver
wonding of verwijdering van de zaadhuid. Het ver
schijnsel van vertraagde ontkieming wordt daardoor op
geheven en het zaad is in staat geheel normaal te ont
kiemen. Het eenige, wat bij deze verwonding of aansnij
ding kan zijn geschied, is, dat de zaadhuid plaatselijk
doorlaatbaar is geworden voor diverse stoffen. Zuurstof
kan thans binnendringen, de intensiteit van het adem
halingsproces kan daardoor toenemen, het daarbij ge
vormde koolzuurgas kan verwijderd worden, waardoor
een eventueel alreeds ontstane toestand van koolzuurnarcose kan worden opgeheven en daarmede zouden dan
de remmende factoren voor de ontkieming zijn ter zijde
gesteld.
Wanneer we ondoorlaatbaarheid van de zaadhuid als
oorzaak voor het vertraagde ontkiemen bij gerst aan
nemen, dan moet de daaruit volgende conclusie wel zijn,
dat deze impermeabiliteit eveneens op andere eenvoudige
wijzen kan worden opgeheven.
In de eerste plaats moet dan gewezen worden op het
bij lage temperatuur te kiemen leggen van de gerst, nl.
bij temperaturen tusschen 10-15° C.
Onder deze omstandigheden te kiemen gelegd kan
gerst, die bij gewone kiemtemperatuur vertraagde ont
kieming vertoont, veelal in een toestand worden ge
bracht, waarbij vlotte kieming plaats vindt. Van dit feit
wordt dan ook op de zaadcontrolestations gretig ge
bruik gemaakt om de ontkieming van onvoldoende nagerijpte zaden te bespoedigen. In Wageningen is voor
dat doel een serie gekoelde kiemkasten in gebruik. Het
zaad blijft de eerste 3-5 dagen in deze tot 10° C ge
koelde thermostaten, waarna het overgebracht kan wor
den naar kiemkasten met gewone kiemtemperatuur, het
geen zonder nadeelige gevolgen kan geschieden.
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Voorts is gebleken dat verhooging van de tempera
tuur van het droge (niet te kiemen gelegde) zaad even
eens een zeer bruikbaar middel is om de ontkieming van
het zaad te versnellen, vandaar dan ook de vrij alge
meen toegepaste methode van kunstmatige droging bij
verhoogde temperatuur. Alhoewel men daarbij geneigd
zou zijn de verdere indroging van het zaad als oorzaak
voor de snellere ontkieming te beschouwen (hetgeen in
analogie met hetgeen geschiedt bij de gewone uitrijping
zeer begrijpelijk en verklaarbaar is), schijnt deze opvat
ting onjuist te zijn. Blijkbaar is hier de hoogere temperatuur en niet het verdere indrogen de oorzaak.
Dat het hierbij tenslotte niet een kwestie van drogen
is, doch van hoogere temperatuur, kan worden aange
toond door het feit, dat verwarming zonder gelijktijdig
vochtverlies, zooals het geval is bij voorweeken in warm
water, eveneens de ontkieming bevordert. Met deze op
vatting is eveneens in overeenstemming het geconsta
teerde feit, dat de kiemenergie, bij de ontsmetting van
onvoldoende nagerijpte gerst tegen stuifbrand, door
middel van de warmwatermethode wordt verhoogd.
In al deze gevallen staan temperatuur en duur der in
werking der verhoogde temperatuur in bepaalde betrek
king tot den graad van rijpheid van het graan. De uit
werking zal des te gunstiger zijn, naarmate de narijping
verder is voortgeschreden. Herhaaldelijk kan echter wor
den geconstateerd, bij zeer onvoldoende nagerijpt graan,
dat de ontkiemingbevorderende invloed van het verwar
men nog niet voldoende is geweest, zoodat ook na dro
gen bij verhoogde temperatuur vaak nog niet volkomen
normale kiemcijfers kunnen wordfen verkregen. In elk
geval staat vast dat de ontkieming door verwarming van
het droge zaad in sterke mate wordt bevorderd.
Talrijke onderzoekers hebben zich bezig gehouden
met de bestudeering van het boven geconstateerde feit,
dat ontkieming bevorderd wordt door bewaring van het
zaad bij verhoogde temperatuur, hunne conclusies loopen echter uiteen. Bij het tegenover elkaar stellen van
deze conclusies is te constateeren, dat, alhoewel de sti88

muleerende invloed van drogen van het zaad op de op
heffing van de kiemrust in talrijke gevallen met zeker
heid geconstateerd is, de meening toch overheerscht, dat
men daarbij de grootste waarde moet hechten aan den
daarbij komenden factor „temperatuursverhooging", ter
wijl men aanneemt dat de rol van het vochtgehalte voor
de narijping van slechts ondergeschikt belang is.
Hoe het ook zij, het staat in elk geval vast, dat de
drie door mij besproken manipulaties nl.:
a. het laten ontkiemen van het zaad bij lage tempe
ratuur (10-15° C)
b. het aansnijden van de zaden, gevolgd door voorweeken
c. het drogen van het zaad bij ong. 35° C
een sterk bevorderende werking hebben op de verhoo
ging van de snelheid van ontkiemen bij gerst, reden
waarom al deze middelen toepassing vinden in de tech
niek van het kiemkrachtsonderzoek van gerst in de ver
schillende zaadcontrolestations en laboratoria.
Enkele andere stimuleerende middelen mogen nog
worden vermeld, die wel gebruikt zijn om de kiemrust
bij gerst op te heffen, zonder daarop uitvoerig in te
gaan. In de eerste plaats behandeling met verschillende
chemische middelen zooals aetherdamp, verzadigde kalkwateroplossing, chloorkalk, formaline, verdund zwavel
zuur, droogontsmetters zooals Uspulun en Tutan. De
gunstige werking van deze chemische middelen wordt
wel ten deele toegeschreven aan de desinfecteerende en
bacterieslijm oplossende werking op het zaad, waardoor
de luchtcirculatie bevorderd wordt.
Een ander stimuleerend middel bij gerst toegepast, nl.
bestraling met ultra-violet licht, dat zeer kiembevorderend werkt, moge daarom worden vermeld, omdat de
hierbij verkregen gunstige werking zou kunnen pleiten
voor de aanname, dat de oorzaak van de vertraagde
ontkieming in den vruchtwand of zaadhuid is gelegen,
omdat aangenomen wordt, dat de ultra-violette stralen
hunne werking slechts kunnen uitoefenen op de buiten
ste lagen van het zaad.
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Wij hebben alreeds medegedeeld, dat het klimaat en
de weersgesteldheid zeer invloedrijke {actoren zijn voor
de behoefte aan en den duur van de narijping van gerst.
Gradueele verschillen, tot uiting komende in een ver
schil in kiemrustduur bij afzonderlijke partijen van één
zelfde ras, worden voor een belangrijk deel door het
klimaat veroorzaakt. Eveneens hebben we vermeld, dat
het tijdstip van oogsten van overwegend belang is op
den duur der narijping. Hoe eerder het zaad geoogst
wordt, des te minder ver is de rijping en narijping voort
geschreden.
Daarnaast mag echter ook als vaststaand worden
aangenomen, dat de kortere of langere duur van de
kiemrust een uitgesproken raseigenschap is. Men zou
daarbij geneigd zijn te veronderstellen, dat vroegrijpe
gerstrassen een kortere narijpingsduur zullen vereischen
dan laatrijpe, hetgeen echter in de praktijk niet opgaat.
Blijkbaar behooren vroegrijpe rassen als Hannagerst
tot de langst narijpende en rijpen laatrijpe rassen, zoo
als Princessegerst, naar verhouding juist sneller na. Het
gelukte K i e s s 1 i n g, die zich met dit vraagstuk spe
ciaal heeft beziggehouden, om uit een populatie zuivere
rassen af te scheiden met langer en korter kiemrust als
erfelijke eigenschap.
N i 1 s s o n-E h 1 e bestudeerde het vraagstuk van de
narijping speciaal bij diverse tarwerassen, hij beschouwt
deze eveneens als een erfelijke eigenschap. Volgens hem
wordt het uiteenloopend gedrag der tarwerassen ten
aanzien van den duur der kiemrust door een reeks van
erfelijke factoren bepaald, waaronder de factoren, die
de roode kleur van den vruchtwand veroorzaken, een
belangrijke rol spelen. Volgens N i 1 s s o n-E h 1e zou
witte tarwe na den oogst gemakkelijker ontkiemen dan
roode, terwijl die roode rassen het moeilijkst zouden kie
men, waarin meer factoren voor rood aanwezig zijn.
Ook bij enkele kruisingsproeven is het optreden van
narijping als erfelijke factor gebleken, waarop we niet
verder zullen ingaan. Tevens is geconstateerd, dat de
mate van narijping bij de verschillende graansoorten
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zeer verschillend kan zijn. Ze is het meest langdurig bij
haver, iets korter van duur bij gerst en tarwe en het
kortst bij rogge, terwijl ze in het algemeen bij winter
granen korter van duur is dan bij zomergranen.
Wellicht dat als een der oorzaken van deze verschil
len moet worden aangezien een verschil in anatomische
bouw. Zoo bevatten de gersten bv. meer aleuroncellen
in de buitenste weefsels, die toetreding van zuurstof
zouden kunnen vertragen.
Zooals uit het voorgaande wel is op te maken, is het
narijpingsprobleem in hoofdzaak als een laboratoriumskwestie te beschouwen in ons land, omdat hier te lande
de granen meerendeels reeds vóór den winteruitzaai hun
volle kiemkracht zullen hebben bereikt, terwijl voor zoo
ver dit nog niet het geval mocht zijn, de wisselende dag
en nachttemperaturen voldoende stimulans voor ontkie
ming zullen geven. Toch heeft de narijping van zaden
wel degelijk een praktische landbouwtechnische beteekenis, tengevolge van het correlatief verband tusschen
narijping en resistentie tegen schot. Het zal U toch dui
delijk zijn, na hetgeen ik U over de narijping vertelde,
dat in een natte oogstperiode nog niet nagerijpte gerste
korrels veel resistenter zullen zijn tegen voortijdige ont
kieming in de aar op het veld, dan goed uitgerijpte za
den, zoodat langzame narijping een krachtige bescher
ming vormt tegen schot. Het weerstandsvermogen tegen
schot houdt nauw verband met den duur der narijpingsperiode, langzame narijping waarborgt een groote resis
tentie tegen schot, een snel narijpend ras schiet ge
makkelijk.
Met betrekking tot de narijpingsverschijnselen heeft
de brouwtechniek dus feitelijk twee tegenovergestelde
desiderata, die tenslotte moeilijk vereenigbaar zijn, nl.:
Ie. in de eerste plaats de wensch, dat de landbouwer
gerstrassen teelt waarbij de narijpingsfactor tot
minimale beteekenis is teruggedrongen, omdat
toch alleen bij snel narijpende rassen reeds van
den aanvang af snelle gelijkmatige ontkieming is
te verwachten en deze factor „snelle en regel
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matige ontkieming" van 200 overwegende betee kenis is voor de mouterij.
Wanneer toch een gedeelte van de gerst nog
niet voldoende is gekiemd, terwijl de groote
massa al zoover is, zal in het eerste gedeelte de
diastase-vorming onvolkomen zijn op het oogenblik van het beëindigen van het moutproces door
eesten, terwijl het practisch ontoelaatbaar is het
moutproces van het geheel nog iets te verlengen
ter wille van het achterlijke gedeelte, omdat in
dat geval een deel van de gevormde maltose door
de zich ontwikkelende kiemplanten zou worden
opgeteerd, als bouwstof voor de groeiende ge
deelten, hetgeen natuurlijk een extra en ongewenscht verlies zou beteekenen.
2e. het 2e desideratum van de brouwtechniek is het
telen van gerstrassen waarbij niet of niet gemak
kelijk schot optreedt, in verband met de omstan
digheid, dat geschoten gerst voor de brouwerij
minderwaardig is.
Bij geschoten gerst kan toch, afhankelijk van
het tijdstip van schieten, het gewone rijpingspro
ces zijn onderbroken, waardoor de normale con
densatie van opgeloste stikstofverbindingen en
koolhydraten tot eiwitten en zetmeel ontijdig is
stopgezet, terwijl reeds een deel der voorhanden
reservestoffen verbruikt is voor de verhoogde
ademhaling en vorming van het nieuwe weefsel
der uitloopende kiem. Bovendien zijn de verschil
lende enzymen hierin reeds tot een meer actieven
vorm gebracht, terwijl de aanwezige reservestof
fen (vooral zetmeel) zich in de meest verschil
lende stadia van ontleding bevinden. De gescho
ten korrels nemen sneller en meer water op, de
vitaliteit boet snel in, zoodat de massa gemak
kelijk door schimmels wordt aangetast, welke
schimmelflora tenslotte op de gezonde korrels kan
overgaan. Dit laatste geldt eveneens voor be
schadigde korrels, omdat de beschadigde deelen

zeer gemakkelijk haarden van schimmelgroei wor
den. Dit alles brengt op de moutvloer extra ver
liezen en een onregelmatige ontkieming te weeg
en is daarom in hooge mate ongewenscht.
We hebben echter gehoord, dat juist de lang
zaam narijpende rassen, de niet voortijdig schie
tende rassen zijn, vandaar dat ik sprak van twee
moeilijk vereenigbare desiderata van de brouwtechniek.
Het was er mij in mijn laatste beschouwing geenszins
om te doen daaruit aanwijzingen af te leiden, ten dienste
van de rassenkeuze van gerst voor de brouwerij, omdat
ik mij daartoe zeker niet bij machte gevoel. Ik heb slechts
getracht — zeer onvolledig — de beteekenis te belichten
van het rijpingsvraagstuk voor de brouwerijen en be
schouw daarmede mijn taak voor heden als volbracht.
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DE BROUWGERSTTENTOONSTELLINGEN IN 1937
TE WAGENINGEN EN TE BERLIJN
door Dr. H. van Veldhuizen.
Op 29 en 30 September 1937 werd ter gelegenheid
van de Landbouwweek te Wageningen in het Rijksland
bouwproefstation voor Veevoederonderzoek de eerste
Nederlandsche brouwgersttentoonstelling gehouden. De
organisatie van deze tentoonstelling was opgedragen
aan de Normalisatie-Commissie van het NaCoBrouw.
De bedoeling van deze tentoonstelling was niet slechts
een overzicht te geven van de in 1937 bereikte kwaliteit
van de in Nederland verbouwde brouwgerst, doch te
vens om aan verbouwers en koopers een gelegenheid te
bieden met elkaar in contact te komen. Vandaar dat in
het tentoonstellingsreglement, dat reeds vroeg werd be
kend gemaakt en dat als bijlage van dit verslag wordt
afgedrukt, was bepaald, dat een monster dat voor een
prijs in aanmerking wilde komen, een partij gerst van
ten minste 30.000 kg. moest vertegenwoordigen. Tevens
was bepaald dat slechts monsters werden geaccepteerd,
waarvan het ras was gewaarborgd door een Provinciale
landbouworganisatie.
Nadat de monsters chemisch en mechanisch geanaly
seerd waren op het laboratorium van de Heineken's
Brouwerij Maatschappij te Rotterdam, werden zij op
den dag vóór de opening van de tentoonstelling op de
hand geboniteerd door een viertal Keurmeesters. Aan de
hand van het bij de analyse en de handboniteering be
reikte puntenaantal werden door de N. C. de verschil
lende prijzen toegekend.
De monsters werden vervolgens tentoongesteld op een
wijze, die afgebeeld is op den omslag van dit jaarboekje.
Op den openingsdag van de tentoonstelling werd een
korte vergadering van aspirant-koopers gehouden; hier
na opende de Voorzitter van het NaCoBrouw, Prof. C.
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Broekema, de tentoonstelling. De Voorzitter van de
N. C., Dr. H. van Veldhuizen, gaf een korte technische
uiteenzetting en maakte de prijswinnaars bekend. Hij
deelde mede, dat de N. C. gemeend had geen der in
gezonden monsters van een eventueele prijstoekenning
te mogen uitsluiten op grond van een te hoog water
gehalte, ook al overschreed het watergehalte van ver
schillende monsters de 16.5 %-grens, genoemd in het
Tweede Jaarboekje van het NaCoBrouw. Daar deze
monsters in het boniteeringsschema strafpunten krijgen
voor dat te hoog watergehalte, werd hiermede toch reeds
voldoende rekening gehouden. Ook een viertal monsters,
die blijkens de groote verschillen tusschen kiemenergie
en kiemkracht in aanzienlijke mate het verschijnsel van
kiemvertraging vertoonden, werd niet van een even
tueele prijstoekenning uitgesloten, daar de N. C. de
overtuiging had, dat de bedoelde monsters een paar
maanden later een voldoende kiemkracht zouden vertoonen.
In totaal werden ingezonden 19 monsters, vertegen
woordigende 1.141.120 kg gerst. Behalve een partij van
55 ton Saxonia waren alle tentoongestelde gersten van
het ras Abed Kenia.
De hoofdprijs voor de beste gerst van de tentoonstel
ling, een groote zilveren beker, uitgeloofd door het Na
CoBrouw, en een verguld zilveren medaille uitgeloofd
door de Hollandsche Mij. van Landbouw, werd toege
kend aan een partij van 40 ton Abed Kenia gerst, inge
zonden door de Coöperatieve Handelsvereeniging van
de N.C.B, te Hulst (51 punten). De prijs voor de beste
gerst uit het gebied ten Zuiden van Rijn-Lek-Nieuwe
Waterweg, behoudens den hoofdprijswinnaar, een zil
veren beker, uitgeloofd door het NaCoBrouw, viel te
beurt aan een partij van 30.5 ton Abed Kenia gerst, in
gezonden door de Zeeuwsche Landbouw Mij. te Goes
(50 punten).
De daarmee overeenstemmende prijs voor het gebied
ten Noorden van Rijn-Lek-Nieuwe Waterweg werd
toegekend aan een partij van 39.3 ton Abed Kenia gerst,
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ingezonden door de Hollandsche Mij. van Landbouw te
Anna Paulowna (46 punten).
De extra prijs, een groote zilveren beker, uitgeloofd
door den Bond van Nederlandsche Brouwerijen voor die
partij, die van goede kwaliteit was en waarvan zoo
groote hoeveelheid beschikbaar was, dat zij voor de
brouwerijen de hoogste commercieele waarde had, werd
gewonnen door een partij Abed Kenia gerst van 311.6
ton, ingezonden door de Zeeuwsche Landbouw Mij. te
Goes (45 punten).
Een partij van 16.3 ton Abed Kenia gerst, ingezonden
door de Noord-Brabantsche Mij. van Landbouw te Ze
venbergen werd een eervolle vermelding waardig ge
keurd (48 punten). Voor bijzonderheden over de ver
schillende monsters verwijzen wij naar de tabellen A,
B en C.
In het algemeen kan men wel zeggen, dat speciaal de
Zeeuwsche gerst, die in 1937 in Wageningen werd ten
toongesteld, van veel betere kwaliteit was dan de inlandsche gersten, die het vorige jaar door de brouwerijen zijn
verwerkt. Toen behaalden de gersten ternauwernood 40
punten, terwijl er dit jaar gersten waren die 50 en 51
punten behaalden. Dat wij nochtans vrij ver van het
ideaal verwijderd zijn, wordt duidelijk als men bedenkt,
dat het maximaal te behalen aantal punten 62 bedraagt
en dat de hoofdprijswinnaar van Wageningen op de
Berlijnsche tentoonstelling ten hoogste een eervolle ver
melding, maar nog niet een derde prijs verkregen zou
hebben.
Opvallend is, dat de Zeeuwsche gerst op de tentoon
stelling van zooveel betere kwaliteit was dan de NoordHollandsche (vergelijk in tabel C de partijen 2 t/m 6
met de partijen 11 t/m 16). Als men nagaat door welke
eigenschappen dit verschil wordt veroorzaakt, dan valt
in de eerste plaats op dat de korrelgrootte en de sortee
ring van de Zeeuwsche gersten beter was dan die van
de Noord-Hollandsche. Dit is trouwens ook voor een
groot deel de oorzaak van het hoogere aantal punten
van deze gersten ten opzichte van die van den oogst
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1936. In de tweede plaats traden de eigenschappen, die
de waarde van brouwgerst verminderen, als hoog water
gehalte, verontreinigingen en beschadigde korrels, in de
Noord-Hollandsche gersten meer op den voorgrond.
Het eiwitgehalte van de ingezonden monsters was bij
zonder gunstig, meer dan 10.5 % eiwit kwam practisch
niet voor.
Op de Wageningsche tentoonstelling waren door de
goede zorgen van den secretaris der N. C., Ir. R. P.
Lammers, nog een aantal monsters van verschillende
gerstrassen afkomstig van proefvelden te bezichtigen.
Over het geheel genomen kan men zeggen dat de
eerste Nederlandsche Brouwgersttentoonstelling zeer
goed is geslaagd, temeer daar er voor het overgroote
deel van de tentoongestelde gersten zich onmiddellijk
gegadigden meldden, zoodat het zeker aanbeveling zal
verdienen in 1938 de tentoonstelling te herhalen.
De brouwgersttentoonstelling, die in October 1937 te
Berlijn werd gehouden, werd bezocht door een 6-tal
leden van het Nacobrouw. De besprekingen, die in 1936
door de toen aanwezige delegatie van het NaCoBrouw,
onder leiding van Dr. A. C. van Rossem, met den or
ganisator van de tentoonstelling Dr. K. Göpp, werden
aangevangen, werden in 1937 door een drietal leden
van de N. C., de Heeren B. D. Hartong, Ir. A. M.
Söhngen en Dr. H. van Veldhuizen voortgezet. Door
bemiddeling van Dr. K. Göpp werden de prijswinnaarsgersten van de Wageningsche tentoonstelling, door de
Duitsche Keurmeesters geboniteerd en daarbij bleek,
dat, zooals reeds boven werd opgemerkt, de Neder
landsche hoofdprijswinnaar in Berlijn een eervolle ver
melding, maar nog niet een derde prijs zou behalen.
Tevens bleek dat de Duitsche Keurmeesters practisch
dezelfde cijfers toekenden als de Nederlandsche hadden
gedaan. In totaal waren te Berlijn ingezonden 301 mon
sters, hoofdzakelijk van de rassen Ackermann's Isaria
en Hadostreng. De hoofdprijs van de tentoonstelling
werd gewonnen door een gerst uit Oberfranken van het
ras Breun's Neuzucht Sommergerste (59 punten!),
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daarnaast waren er nog een 7-tal eerste prijswinnaars,
die 58 punten behaalden. De gersten waren in het al
gemeen van zeer goede kwaliteit, zij wonnen het van de
onze in fijnheid van kaf, betere sorteering en korrel grootte en afwezigheid van verontreinigingen en be
schadigde korrels. Het eiwitgehalte was echter in het
algemeen belangrijk hooger dan dat van onze gersten.
Een voorbeeld betreffende de kwaliteit van de inge
zonden gersten, voor zoover die door analyse en boniteering kan worden weergegeven, zij hier vermeld. Het
district Niederbayern-Oberpfalz zond 28 monsters in.
Deze behaalden gemiddeld 52 punten!
Nadere bijzonderheden omtrent de Berlijnsche ten
toonstelling zijn te vinden in: „Die Ergebnisse des Ger
sten- und Hopfenpreisbewerbs der 32. Deutschen Brau
gersten- und Hopfenausstellung in Berlin 1937" door
Dr. K. Göpp, Rohstoffabteilung der Versuchs- und
Lehranstalt für Brauerei in Berlin.
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TABEL A.
aCP
1°
ja

Hoeveelheid

in kg.

Ras

Inzender

1

55.000

Saxonia

Coöp. Handelsvereeniging v. d. N.C.B, te Hulst.

2

40.000

Kenia

Coöp. Handelsvereeniging v. d. N.C.B, te Hulst.

3

40.000

Kenia

Coöp. Handelsvereeniging v. d. N.C.B, te Hulst.

4

100.000

Kenia

Coöp. Handelsvereeniging v. d. N.C.B, te Hulst.

5

311.620

Kenia

Zeeuwsche Landbouw Mij. te Goes.

6

30.500

Kenia

Zeeuwsche Landbouw Mij. te Goes.

7

16.800

Kenia

Zeeuwsche Landbouw Mij. te Goes.

8

18.500

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Barendrecht.

9

32.000

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Barendrecht.

10

16.000

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Barendrecht.

11

21.630

Kenia

R.K. Land- en Tuinbouwbond te Texel.

12

93.800

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Anna Paulowna.

13

135.600

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Anna Paulowna.

14

101.800

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Anna Paulowna.

15

39.270

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Anna Paulowna.

16

34.000

Kenia

Holl. Mij. van Landbouw te Anna Paulowna.

17

14.300

Kenia

N.-Brab. Mij. van Landbouw te Zevenbergen.

18

16.300

Kenia

N.-Brab. Mij. van Landbouw te Zevenbergen.

19

24.000

Kenia

Groninger Mij. van Landbouw te Groningen.

Tot. 1.141.120

TABEL B.
Inzen
ding Vocht
°/o
No.

Eiwit
dr st.

16,5
15.5
15,5
14,8
16,5
15,3
16,5
17,7
17,6
18,2
16,5
17,1
17,5
18,0
17,2
17,1
16,2
16,2
15,5

10,3
9,9
9,9
9,7
10,0
9,9
10,7
9,0
10,2
8,8
10,0
10,5
9,9
10,4
10,0
10,5
9,6
9,0
10,2

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

°/o

1000korrel
gewicht
in gram
men
50,3
44,5
43,4
42,5
42,6
44,7
40,8
43,9
40,0
44,6
43,2
41,5
39,4
38,2
45,0
39,7
41,5
42,5
39,7

Sorteering in gewicht % *)
I

55,0
49,5
40,5
39,4
42,7
54,2
23,9
57,7
23.3
57,7
47,3
38,3
21,7
19,4
59,7
29,0
43,2
46,7
32,0

11
42,8
47,3
53,3
51,8
45,1
39,2
57.2
36,2
47,0
37,3
43,6
47,2
54,1
51,2
34,3
49,2
44,0
46,7
50,7

111
2.0
3,2
6,1
8,6
10,2
6,5
16,1
4,8
23,7
3,9
7,8
10,9
21,1
22,5
4,6
15,9
10,6
5,3
15,0

Kiemenergie

IV

%

Kiemkracht
%

0,2
0
0,1
0,2
2,0
0,1
2,8
1.3
6,0
1,1
1,3
3,6
3,1
6,9
1,4
5,9
2,2
1,3
2,3

96,5
91,5
90,0
93,5
95,5
93,5
79,0
93,0
95,5
78,5
95,5
95,0
92,0
95,0
90,0
92,0
91,0
91,0
91,5

98,0
98,0
94,5
99.0
98.5
98,0
88,5
96.0
97,5
92,5
98,5
95,5
98,0
97,0
96,0
96,0
98,0
95.0
97,5

*) Zeeffraotie I toestaat uit korrels die niet vallen door een zeef met 2.8 mm
spleetwijidte. Korrels welke door deze zeaf vallen doch blijven liggen op een zeef
van 2.5 mm komen in fractie II, vervolgens komen in fractie m die welke blijven
liggen op een zeef van 2.2 mm. Fractie IV bestaat uit de kleine en smalle korrels
welke nog door deze zeef heen gaan.
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REGLEMENT VOOR DE VERKOOP
TENTOONSTELLING EN VOOR DE
AAN- EN VERKOOP VAN INLANDSCHE BROUWGERST, OOGST 1937.
1) Op Woensdag 29 September van 113^2 tot ^
uur en op Donderdag 30 September van 8^ tot 18 uur
wordt in het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek te Wageningen een verkooptentoonstel
ling gehouden van in Nederland gegroeide brouwgerst,
oogst 1937. Deze tentoonstelling is toegankelijk voor de
gewone en buitengewone leden van het NaCoBrouw,
voor de inzenders en voor verdere belangstellenden.
2) De inzending van de monsters moet geschieden
vóór 18 September 1937 door Provinciale Landbouw
organisaties. De monsters moeten een juist gemiddelde
weergeven van ten verkoop beschikbaar zijnde partijen,
groot ten minste 10.000 kg. Ieder monster moet om
streeks 5 kg groot zijn. Dadelijk na de bemonstering
wordt een deel van dit monster (ongeveer 300 gram)
verpakt in een blikken busje en vervolgens toegezonden
aan Ir. A. M. Söhngen p/a Heineken's Bierbrouwerij te
Rotterdam. De rest van het monster (ongeveer 4 kg)
wordt in een linnen zakje gezonden aan Ir. R. P. Lam
mers, secretaris van de Normalisatie Commissie p/a In
stituut voor Plantenveredeling te Wageningen. Beide
monsters moeten een briefje bevatten, vermeldende de
volgende gegevens:
Provincie
Ras
Partij No.
Naam van de(n) teler(s)
De partij is groot
kg en kan geleverd wor
den te
Voor de juistheid van ras en monster wordt ingestaan
door
Adres voor correspondentie en afrekening
telefoon
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3) Aanbiedingen kunnen worden gedaan door Pro
vinciale landbouworganisaties en door handelaren, met
dien verstande, dat slechts monsters worden geaccep
teerd, waarvan de juistheid, inclusief de naam van het
opgegeven ras, wordt gewaarborgd door een Provinciale
landbouworganisatie. Monsterbusjes en monsterzakken,
die bij den secretaris van het NaCoBrouw verkrijgbaar
zijn, worden alleen aan Provinciale landbouworganisa
ties afgegeven.
4) Alleen de volgende rassen komen voor bekroning
in aanmerking: Kenia, Spràtt Archer, Saxonia en Mans
holts tweerijige zomergerst.
5) Door de Normalisatie Commissie van het NaCo
Brouw wordt zorg gedragen voor de beoordeeling op
het oog en voor het verrichten van de noodige analyses
volgens de voorschriften van het NaCoBrouw, gepubli
ceerd in de Mededeelingen van het NaCoBrouw 1936-2
en in het Tweede NaCoBrouw Jaarboekje pag. 54-62.
Aan de keurmeesters is slechts het ras bekend. De Nor
malisatie Commissie doet uitspraak of de partij geschikt
of ongeschikt is, terwijl ze verder aan de beste partijen,
voorzoover deze bekroningswaard worden geacht, prij
zen toekent; hierbij wordt rekening gehouden met de
grootte der partijen. Voor bekroning komen alleen par
tijen van 30.000 kg of grooter in aanmerking. Aan bij
zonder goede partijen, kleiner dan 30.000 kg kan een
eervolle vermelding worden verleend in den vorm van
een diploma.
6) Het NaCoBrouw stelt de volgende prijzen be
schikbaar:
Hoofdprijs voor de beste brouwgerst van de tentoon
stelling.
Ie Prijs voor de beste brouwgerst, gegroeid ten Noor
den van de Rijn-Lek-Nieuwe Waterweg. Hiervoor komt
de hoofdprijswinnaar niet in aanmerking.
Ie Prijs voor de beste brouwgerst, gegroeid ten Zui
den van de Rijn-Lek-Nieuwe Waterweg. Hiervóór komt
de hoofdprijswinnaar niet in aanmerking.
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Deze prijzen bestaan uit fraaie bierpullen met di
ploma's.
Extra prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
De Bond van Nederlandsche Brouwerijen te Amster
dam voor die partij, die van goede kwaliteit is en waar
van zoo groote hoeveelheid beschikbaar is, dat deze
partij voor de brouwerijen de hoogste commercieele
waarde heeft (bierpul).
De Hollandsche Maatschappij van Landbouw te
's Gravenhage voor de winnaar van de hoofdprijs (ver
guld zilveren medaille).
7) Buiten medededinging worden enkele goede buitenlandsche gerstmonsters tentoongesteld. Zij worden
overigens op dezelfde wijze beoordeeld.
8) De opening der tentoonstelling vindt plaats op
29 September, des voormiddags 11Yi uur, door den
voorzitter van het NaCoBrouw, De brouwers en mou
ters vergaderen van te voren ter verdeeling der aanwe
zige partijen en ter vaststelling van de richtprijzen, zoo
dat direct na de opening over de verkoop kan worden
onderhandeld. Leiden deze onderhandelingen niet tot
resultaat, dan kunnen de houders zich tot den secretaris
van het NaCoBrouw wenden, en zal deze met de partijën handelen zooals is aangegeven in artikel 9.
9) Alle na de tentoonstelling beschikbaar komende
partijen kunnen aan den secretaris worden aangeboden.
Deze geeft het aanbod onverwijld door aan het naar zijn
meening het meest in aanmerking komende bedrijf, dat
dan ten spoedigste in onderhandeling treedt met den
aanbieder. Leidt de onderhandeling niet tot resultaat,
dan wordt dé partij opnieuw aan den secretaris aange
boden, die nog éénmaal den houder gelegenheid geeft
met èen ander bedrijf te onderhandelen. Mislukt ook
deze onderhandeling, dan komt de partij niet meer voor
gecontroleerde aankoop in aanmerking.
10) De aanbiedingen, bedoeld in art. 9, bestaan uit
een in blik verpakt monster van 1 kg. Van dit monster
behoudt de secretaris steeds 1/3 deel onder zijn berus104

ting, terwijl telkens 1/3 deel, in blik verpakt, aan de ge
gadigden wordt doorgezonden. De aanbieding gaat ver
gezeld van een briefje, vermeldende de in art. 2 ge
noemde gegevens. De juistheid van ras en monster moet
wederom gewaarborgd zijn door een Provinciale Land
bouworganisatie.
11) De mouterijen en brouwerijen stellen den secre
taris tijdens of na de tentoonstelling in kennis met de
hoeveelheden gerst welke zij bereid zijn aan te koopen
en met alle bijzondere wenschen omtrent grootte der par
tijen, ras en herkomst die zij daarbij koesteren.
12) Voor alle aankoopen van door de landbouwor
ganisaties gecontroleerde partijen gelden volgende rege
lingen:
13) Na afsluiten van den koop heeft de levering ten
spoedigste plaats. De controleerende landbouworganisa
tie overtuigt zich dat de partij die geleverd wordt iden
tiek is met het monster en dat ze in perfecte conditie,
eventueel verpakt in deugdelijk materiaal, wordt afge
leverd. Alle transportrisico is voor den kooper, tenzij
partijen anders mochten overeenkomen.
Blijkt bij aankomst der partij aan het bedrijf dat de
qualiteit niet aan het monster beantwoordt, dan kan de
kooper deze
a) weigeren, ingeval van flagrante afwijking;
b) voorwaardelijk accepteeren.
In beide gevallen wordt telegrafisch aan den betrok
ken controleur of controleerende organisatie kennis ge
geven, die zich ter plaatse kan overtuigen. Verschijnt de
controleur niet binnen 24 uur, dan kan de kooper in het
sub a bedoelde geval de partij door een onpartijdig per
soon doen bemonsteren en haar daarna op kosten van
den leverancier terugzenden. In geval b wordt de partij
na als boven bemonsterd te zijn, in ontvangst genomen
en den leverancier medegedeeld welke prijsvermindering
gewenscht wordt. Gaat de leverancier hiermede niet accoord, dan beslist een vriendschappelijke arbitrage-com
missie, bestaande uit twee leden, waarvan één lid door
den verkooper en één lid door den kooper wordt be
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noemd. Bedoelde twee leden kunnen desgewenscht een
derde lid benoemen. De besluiten der arbitrage-commis
sie 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.
Als gewicht van de partij geldt het door den ontvan
ger bepaalde gewicht. De leverancier heeft het recht zich
bij de gewichtsbepaling te doen vertegenwoordigen.
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. Deze gegevens zullen als vertrouwelijk
worden beschouwd.
De leden der arbitrage-commissie kunnen worden be
noemd uit: R. J. H. Beltjens te Roermond, S. Donkers
te Rilland-Bath, Ir. J. A. Emmens te Rotterdam, Dr. W.
J. Franck te Wageningen, Ir. Jac. de Groen te Groenlo,
Jos. Hendrickx Crijns te Swalmen, H. Herzog te Breda,
G. A. Jooss te Wageningen, Ing. W. Koerner te Am
sterdam, P. Kooiman te Anna Paulowna, Ir. W. C. v. d.
Meer te Barendrecht, Dr. Mees te Groningen, De Vereenigde Pondgaarders te Rotterdam, Fa. J. J. Poortman
te Rotterdam, J. A. Rutten te Amsterdam, Fa. Wed. A.
Schippers te Kamperland, Dr. H. van Veldhuizen te
Rotterdam, Ir. J. Versteeg te Goes, G. A. v. d. Waal
te Barendrecht, W. G. de Waard te Werkendam.
14) Mocht deze regeling aanvulling of wijziging be
hoeven, dan kan die door het Bestuur worden aange
bracht.
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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 hooge 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 opgeslagen wor
den. Wordt de gerst dus niet direct vermouten, dan
verdient, hoewel dit extra kosten meebrengt, drogen
bij een temperatuur van hoogstens 40 graden C aan
beveling. In den regel is het noodig de partijen luch
tig op te slaan en in beweging te houden.
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.
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DE VOORNAAMSTE EISCHEN
WELKE AAN BROUWGERST
GESTELD WORDEN.
a. Ras

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

De gerst moet raszuiver zijn,
mag dus geen mengsel van
gerstrassen zijn.
Het ras moet zich leenen tot
verwerking in het brouwbedrijf.
Kaf
Een fijn gerimpeld, niet te grof
kaf.
Kleur
Gezond, lichtgeel, niet te don
ker, zonder zwarte punten.
Reuk
Frisch, strooachtig, gezond, niet
muf.
Verontreinigingen
Geen bijmengsels als haver,
tarwe, onkruid.
Geen verontreinigingen als kluit
jes, steentjes, takjes, stroo. Geen
insecten als kevers, klanders of
maden.
Beschadigde korrels: Geen beschadigde, maar toch
goed gekorte korrels.
Schot
: Geen schot.
Korrelgewicht
1000-korrelgewicht niet bene
den 37,5 gram.
Sorteering
: Niet meer dan 5 % mag door
een zeef van 2.2 mm spleetwijdte gaan.
De gerst moet gelijkmatig van
korrelgrootte zijn: de fracties I
-j- II of II -f" III moeten mini
maal 85 % van het totaal ge
wicht bedragen ( fractie I is het
geen blijft liggen op een zeef
van 2.8 mm spleetwijdte, frac-
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j. Vochtgehalte

k. Eiwitgehalte
1. Kiemkracht

tie II dat, wat op een zeef van
2.5 mm spleetwijdte blijft lig
gen, fractie III dat, wat op een
zeef vàn 2.2 mm spleetwijdte
blijft liggen).
: De gerst moet droog, hard en
glad aanvoelen. Het vochtge
halte mag niet meer dan 163^
% bedragen.
: Tusschen 9 en 11.5 % van de
droge stof.
: Minstens 97 % van de korrels
moet binnen 5 dagen goed ge
kiemd zijn.

De spleetzeven, welke worden gebruikt voor het sorteeren van gerst, kunnen behalve door het adres, ver
meld op pag. 72 van het Tweede NaCoBrouw Jaar
boekje, ook worden geleverd door: Den Skandinaviske
Bryggerhjzijskole, Forhaabningsholms Allé 24, Kopen
hagen.
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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) Vermijd zoo mogelijk de onmiddellijke nabijheid
van wintergerst.
4) Kies egale akkers, welke in goeden structuur verkeeren. Bedenk steeds: gerst is een juffrouw, haver
een boerenmeid.
5) 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.
6) 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.
7) Ontdoe het te velde staand gewas van eventueele
opslag van tarwe, haver of wintergerst, eveneens
van onkruid. Let vooral op die onkruiden, welke
door reiniging niet of moeilijk uit het zaad te ver
wijderen zijn, b.v. kleefkruid, wilde haver, wikken,
zwaluwtong, haagwinde.
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8) 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.
9) Zomergerst is direct na den oogst niet kiemrijp en
moet als regel 6 tot 8 weken in het stroo blijven
zitten vóór het te dorschen. Is het weer tijdens de
rijpingsperiode en in den oogst droog en zonnig,
dan kan direct van het veld worden gedorscht.
10) Dorsch voorzichtig, opdat zoo weinig mogelijk ge
broken korrels voorkomen. Kort normaal, niet te
lang en ook niet zoo, dat de zaden worden bescha
digd. Sorteer scherp. Verwijder de zaden, die door
een zeef van 2,2 mm spleetwijdte vallen. Wegbla
zen van het lichte zaad is gewenscht. Ook het afzeven van de allergrootste korrels, hoewel dit geen
vereischte is, kan worden aanbevolen.
11 ) Bewaar de gedorschen 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 zooveel mo 
gelijk. Vermijd alles waardoor broei zou kunnen
ontstaan.
12) Neem deel aan de brouwgerstonderzoekingen.
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BESTUUR EN COMMISSIELEDEN.
BESTUUR.
Prof. Ir. C. Broekcma, voorzitter, Wageningen.
A. W. Hoette, vice-voorzitter, Rotterdam.
M. v. Marwijk Kooij, penningmeester, Amsterdam.
R. J. H. Beltjens, Roermond.
J. M. Bom, Colijnsplaat.
Eug. Marres, Maastricht.
Dr. A. C. v. Rossem, Rotterdam.
Ir. C. Stevens, 's Gravenhage.
Ir. H. Verheij, Didam.
W. G. de Waard, Werkendam.
Secretaris: Ir. }. K. Groenewolt, Wageningen.
Landbouwkundige: Ir. R. P. Lammers, Wageningen.
BROUWGERST IMPORT COMMISSIE.
Prof. Ir. C. Broekema, voorzitter, Wageningen.
A. W. Hoette, vice-voorzitter, Rotterdam.
R. J. H. Beltjens, Roermond.
Eug. Marres, Maastricht.
M. v. Marwijk Kooij, Amsterdam.
Secretaris: Mr. Ch. J. F. Karsten, Amsterdam.
PROEFTECHNISCHE COMMISSIE.
Prof. Ir. C. Broekema, voorzitter, Wageningen.
Ir. W. J. Dewez, Roermond.
Ir. C. }. Droogendijk, Goes.
Ir. J. A. Emmens, Rotterdam.
Dr. W. J. Franck, Wageningen.
Jos. Hendrickx Crijns, Swalmen.
G. A. Jooss, Wageningen.
Ing. W. Koerner, Amsterdam.
P. Kooiman, Anna Paulowna.
Dr. F. Kurris, Maastricht.
Ir. W. C. v. d. Meer, Barendrecht.
J. M. Rutten, Amsterdam.
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Ir. G. Vèenstra, Groningen.
Ir. J. Versteeg, Goes.
Prof. Dr. O. de Vries, Groningen.
G. A. v. d. Waal, Barendrecht.
W. G. de Waard, Werkendam.
Secretaris: Ir. }. K. Groenewolt, Wageningen.
DAGELIJKSCH BESTUUR VAN DE PROEFTECHNISCHE COMMISSIE.
Prof. Ir. C. Broekema, voorzitter, Wageningen.
Ir. J. A. Emmens, Rotterdam.
G. A. v. d. Waal, Barendrecht.
Secretaris: Ir. J. K. Groenewolt, Wageningen.
BROUWTECHNISCHE GROEP.
Wordt gevormd door het Dagelijksch Bestuur der
Proef technische Commissie en de brouwerijen en mou
terijen, die proeven met inlandsche gerst nemen.
NORMALISATIE COMMISSIE.
Dr. H. v. Veldhuizen, voorzitter, Rotterdam.
Drs. B. D. Hartong, Amersfoort.
Ir. A. M. Söhngen, Rotterdam.
J. G. A. Weisenborn, Amsterdam.
Secretaris: Ir. R. P. Lammers, Wageningen.
CONTACTCOMMISSIE.
Prof. Ir. C. Broekema, voorzitter, Wageningen.
Ir. J. A. Emmens, Rotterdam.
G. A. v. d. Waal, Barendrecht.
Prof. Ir. B. v. d. Burg, vertegenwoordiger van het
L.E.B. Fonds, Wageningen.
Secretaris: Ir. J. K. Groenewolt, Wageningen.
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LEDENLIJST.
GEWONE LEDEN.
G 1. N.V. Heineken's Bierbrouwerij Mij., Amsterdam.
G 2. N.V. Huyben's Bierbrouwerij „De Kroon", Horn.
G 3. Bierbrouwerij Eug. Marres, O. L. Vrouweplein
4-5, Maastricht.
G 4. R. J. H. Beltjens, Mouterij „Limburgia", Roer
mond.
G 5. Moutfabriek Jos. Hendrickx-Crijns, Swalmen.
G 6. Bond van Nederlandsche Moutfabrieken, Roer
mond.
G 7. Noord-Brabantsche Mij. van Landbouw, Almkerk.
G 8. Zeeuwsche Landbouw Mij., Goes.
G 9. Hollandsche Mij. van Landbouw, 's Gravenhage.
G 10. N.V. Beiersch-Bierbrouwerij „De Amstel", Am
sterdam.
G i l . N.V. v. Vollenhoven's Bierbrouwerij, Amsterdam.
G 12. N.V. Brouwerij d'Oranjeboom, Rotterdam.
G 13. Bond van Nederlandsche Brouwerijen, Amster
dam.
G 14. N.V. Bierbrouwerij „De Drie Hoefijzers Breda.
G 15. N.V. Bierbrouwerij „De Leeuw", Houthemf post
Valkenburg.
G 16. N.V. Beiersch-Bierbrouwerij ,,Bavaria", Lieshout.
G 17. N.V. Phoenix Brouwerij, Amersfoort.
G 18. Nederlandsche Brouwers Bond, Maasbree.
G 19. N.V. Bierbrouwerij „De Vriendenkring", Arcen.
G 20. Moutfabriek Jos. Arnoidts, Sittard.
G 21. I. Méuwissen-van Kempen, Moutfabriek, Echt.
G 22. Aartsdiocesane R.K. Boeren- 6 Tuindersbond,
Arnhem.
G 23. N.V. Export Mouterij „Nederland", Wageningen.
G 24. Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond, 's Gravenhage.
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G 25. N.V. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, 's Gravenhage.
G 26. N.V. Bierbrouwerij „De Klok", Enschede.
G 27. N.V. Brouwerij „De Sleutel", Dordrecht.
G 28. N.V. Wertha Brouwerij, Weert.
G 29. Bierbrouwerij Gebr. Vullings, Sevenum.
G 30. N.V. Vereenigde Bierbrouwerijen „Keizer Bar
barossa", Groningen.
G 31. Stoombierbrouwerij Marres-Ceulen, Capucijnenstraat No. 94, Maastricht.
G 32. P. M. Philips & Zonen, Stoombierbrouwerij „De
Ster", Wouw.
G 33. N.V. Bierbrouwerij „De Schaapskooi", Tilburg.
G 34. Fa. Wed. G. M. Arts, Electrische Bierbrouwerij
en Limonadefabriek „De Hoop", Budel.
G 35. Electrische Bierbrouwerij „De Haan", Gebr. Henquet, Eysden.
G 36. A. & J. Kerkhofs, Bierbrouwerij „De Zwaan",
Reusel.
G 37. N.V. Bierbrouwerij „De Wereld" v/h Wed. v.
Iersel, Raamsdonk (dorp).
G 39. N.V. Hengelosche Bierbrouwerij, Hengelo (O.).
G 40. N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Gulpen.
G 41. Brouwerij „De Kroon", Stramproy.
G 42. Brouwerij „De Keizer", Maastricht.
G 43. Brouwerij „De Ridder", Maastricht.
G 44. Brouwerij „De Zwaan", Berlicum (N.-Br.).
G 45. Brouwerij „Cevelum", Cuyk.
G 46. Brouwerij der Wed. Rutten, Venray.
G 47. Brouwerij „De Halve Maan", Hulst (Z.).
G 48. N.V. Dömmelsche Bierbrouwerij, Dommelen.
G 49. N.V. Moutfabriek „Aurore", Gennep.
G 50. Fa. W. Geenen & Zoon, Bierbrouwerij „de Lin
deboom", Neer (L.).
G 51. N.V. Brand s Bierbrouwerij „De Kroon", Wylre.
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BUITENGEWONE LEDEN.
B 1. Prof. Ir. C. Broekema, Wageningen.
B 2. Ir. Const, G. P. Stevens, Floris Grijpstraat 27,
's Gravenhage.
B 3. Ir. C. C. Klynhout, Pompe van Meerdervoortstraat 11, Voorburg.
B 4. Fa. de Wed. A. Schippers, Kamperland.
B 5. Drs. B. D. Hartong, B. Wuytierslaan 11, Amers
foort.
B 6. De Vereenigde Pondgaarders, Bogaertstraat 8-10,
Rotterdam.
B 7. S. Dronkers, Rilland-Bath.
B 8. Mr. H, v. Haastert, Bezuidenhout 76, 's Graven
hage.
B 9. Prof. Dr. O. de Vries, Groningen.
B 10. Pierre Hendrickx, Swalmen.
B i l . Dr. W . J. Franck, Wageningen.
B 12. Prof. Ir. H. Mayer Gmelin, Wageningen.
B 13. R. W. Janssen, Roosendaal.
B 14. Ir. A. M. Söhngen, Heemraadssingel 112, Rotter
dam.
B 15. L. van der Velden, Reuver.
B 16. J. M. Bom, Colijnsplaat.
B 17. W. G. de Waard, Werkendam.
B 18. H. Lindeman, Heerengracht 342, Amsterdam.
B 19. Prof. Ir. J. Hudig, Wageningen.
B 20. Firma J. J. Poortman & Co., Spaansche Kade 8,
Rotterdam.
B 21. W. Reinhold, p/a N.V. Moutfabriek „Aurore",
Gennep.
B 22. T- C. Onderdijk, Colijnsplaat.
B 23. F. J. Dees, Wissekerke.
B 24. P. Scheele de Putter, Biezelinge.
B 25. H. A. Hanken, Goes.
B 26. W. Koning Wz, Rilland.
B 27. C. Dz. Rezelman, Anna Paulowna.
B 28. K. Brugman, Anna Paulowna.
B 29. G. H. Geerlings, Anna Paulowna.
B 30. W. Komen Jz., Anna Paulowna.
116

B31.
B 32.
B 33.
B 34.
B 35.
B 36.
B 38.
B 39.
B 40.
B41.
B 42.
B 43.
B44.
B 45.
B46.
B 47.
B 48.
B 49.
B 50.
B51.
B 52.
B 53.
B 54.
B 55.
B 56.
B 58.
B 59.
B 60.
B61.
B 62.
B 63.
B 64.

J. A. Waiboer, Anna Paulowna.
H. D. Wilken, Winkel.
D. Molenaar, Winkel.
J. Vethman Sz, Anna Paulowna.
Joch. Blaauboer, Kolhorn.
P. Blaauboer, Kolhorn.
J. Breebaart Kz, Winkel.
A. J. Waiboer, Winkel.
P. Kistemaker, Kolhorn.
A- Spaans, Kolhorn.
S. Breebaart, Middenmeer.
J. C. Brooymans, St. Annaland (Z.).
Gebr. J. en M. v. d. Weele, Colijnsplaat.
P. Dijkhuis, Directeur N.V. Landbouwbureau M.
Wiersum, Groningen.
De Wilhelminapolder, Wilhelminadorp (Z.).
Ir. C. C. C. van Stolk, Directeur van de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale, 's Gravenhage.
Ir. R. P. Dojes, Uithuizen.
A. Deés Becu, Groede W. 73.
Adr. Hartog, voorzitter van de Landbouwvereeniging Unitas, Colijnsplaat.
A. C. de Oude, Zierikzee.
M. W. van Arenthals, Kats.
Prof. Dr. H. M. Quanjer, Wageningen.
Ir. J. Siebenga, secretaris van den N.A.K., Wa
geningen.
Ir. R. P. Lammers, Wageningen.
Ir. D. S. Huizinga, 's Gravenhage.
Ir. O. J. Cleveringa, Zutphen.
G. J. Geertsema, Anna Paulowna.
P. Kooiman, Anna Paulowna.
Ir. H. Menrath, Citroenstraat 52, 's Gravenhage.
Prof. Dr. J. Smit, Wageningen.
Dr. P. J. H. v. Ginneken, Directeur Inst. v. Sui
kerbietenteelt, Bergen op Zoom.
Dr. Ir. G. van der Lee, Novadel Laboratorium,
Deventer.
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B 65. N.V. Landbouw Maatschappij „De Fredericapol
der", Goes.
B 66. P. J. Bom, Colijnsplaat, zaakvoerder der Coöp.
Landbouwvereeniging „Noord-Beveland".
B 67. K. van Langeraad, Kamperland.
B 68. M. van Oeveren, Kortgene.
B 69. J. van Maldegem, Kortgene.
B 70. P. A. Priester, Kortgene.
B71. W. Klompe, Kortgene.
B 72. A. C. Hanse, Geersdijk.
B 73. P. J. v. d. Zande, Colijnsplaat.
B 74. J. S. de Regt, Kats.
B 75. H. Klompe, Wissekerke.
B 76. Joh. de Graaf, Eierland E 86, Texel.
B 77. De voorzitter van de Coöp. Handelsvereeniging
van de N.C.B., Veghel.
B 78. De voorzitter van het Bijkantoor Hulst van de
C.H.V. van de N.C.B., Hulst.
B 79. De voorzitter van de Kring Hulst van de N.C.B.,
Hulst.
B 80. M. Uytdewilligen, voorzitter van de N.C.B., Aar
denburg.
B81. Alf. Staal, voorzitter van de N.C.B., Graauw.
B 82. B. van Mol, voorzitter van de N.C.B., Hulst.
B 83. C. L. Martinet, voorzitter van de N.C.B., Heikant.
B 84. Alf. de Nijs, voorzitter van de N.C.B., Kloosterzande.
B 85. H. Plaschaert, voorzitter van de N.C.B., Koe
wacht.
B 86. Jos. Buysrogge, voorzitter van de N.C.B.. Lamswaarde.
B 87. AI. de Deckere, voorzitter van de N.C.B., NieuwNamen.
B 88. J. F. de Bruyn, voorzitter van de N.C.B., Ossenisse.
B 89. Jos. Apers, voorzitter van de N.C.B., Overslag.
B 90. C. Barbe, voorzitter van de N.C.B., Philippine.
B91. J. C. Vereecken, voorzitter van de N.C.B., Stop
peldijk.
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B 92. P. J. Nijskens, voorzitter van de N.C.B., Terhole
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