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INLEIDING

Hierbij ontvangt u de Jubileumuitgave van "Het Bulletin", die ter ere
van het 90-jarig bestaan van ons instituut werd samengesteld door een
commissie met als voorzitter de heer P. Boekei
De heren J. Pieters en B. van Luit hebben het hunne bijgedragen door
Thomasvaer en Pieternel weer van stal te halen. De heer H.P. de Roos
heeft de jaarlijkse uitstapjes van de mensen van het voormalige Eemskanaal naar voren gebracht, van de Lovinkhoeve is van de overdracht
aan het IB iets te voorschijn gekomen, terwijl ook de tuinbcruwmensen
hun aandeel bijdroegen.
Een waardevolle bijdrage over de 90 jaren die zijn vervlogen met al
hun "Ups and Downs" van vroeger tot 1980 toe, heeft onze oud-directeur,
de heer P. Bruin geleverd. In dit nummer wilden we natuurlijk iets
uit het verleden vertellen en als er iemand is die hierover veel
weet en op schrift kan stellen is hij het wel. Desgevraagd was hij
direct bereid een historische bijdrage te leveren. Onze dank daarvoor!
Ook in "90 jaar in vogelvlucht" komt iets van die geschiedenis naar
voren.
De heer Romers heeft veel moeite gedaan om aardige bijzonderheden te
halen uit oude nummers van "Het Balkengat" e.d., ook verzorgde hij de
puzzel achter in het nummer.
Ondergetekende heeft de fotopagina's en het omslag voor z'n rekening
genomen en er voor gezorgd dat het geheel drukklaar gemaakt en uitge
voerd werd zoals het nu voor u ligt.
Onze directeur, de heer C.M.J. Sluijsmans schreef het voorwoord.
Veel dank gaat uit naar mevrouw Janna Nijnuis die alles getikt heeft
en dat terwijl de typekamer door vacature en ziekte al erg onderbezet
was.
Ik hoop dat dit Jubileumnummer van "Het Bulletin" in de smaak zal
vallen.

Uw Bulletin redacteur
J.J. Klinkhamer
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VOORWOORD

.. 89, 90, 91, 92

jaar IB! Roept het getal 90 in deze reeks

bijzondere gevoelens bij u op? Eerlijk gezegd bij mij niet. Zou het
om de verjaardag van een dierbaar familielid gaan, dan ga je daar
natuurlijk heen met een bloem in de hand en een gemoed vol hartelijk
heid want je weet dat de horizon niet zo ver meer is. Maar is dat
bij het IB dan niet zo? Wel nee, je moet al een vreemdeling zijn in
Jeruzalem om te denken dat we de 99, de 100 of de 108 niet zouden
halen. Ondanks bezuinigingen, ondanks inkrimpingen. Dat is gewoon
een kwestie van aanpassen en doorgaan met scheppend leven.

Waarom kreeg het 90-jarig bestaan van ons instituut dan toch een
accent? Dat is heel eenvoudig. Omdat er mensen zijn die er een
andere filosofie op na houden dan de toevallige persoon, die uit
hoofde van zijn functie dit voorwoord schrijft.
En als die mensen dan ook nog gebundeld zijn tot een bestuur van
een personeelsvereniging, dan gaat het niet aan hun roepen te smoren.
Integendeel, bovendien zijn ze niet de enigen die vinden dat 90 jaar
bestaan noodt tot extra activiteit. Kijk maar naar deze jubileum
uitgave, en herken de activelingen die met hun bijdrage kleur geven
aan die verjaardag.

Achteraf ben ik blij dat we 28 mei niet ongemerkt lieten voorbij
gaan. Het was gezellig en het deed me in het bijzonder goed op die
dag zoveel uitingen van saamhorigheid te kunnen onderkennen. Die
saamhorigheid zullen we ook nodig hebben om straks, over 10 jaar,
het 100-jarig bestaan op passend-uitbundige wijze te kunnen vieren.
Toevallig roept het getal 100 wel emoties bij me op; nullen werken
vertederend en prikkelend.

C.M.J. Sluijsmans
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90 jaar in vogelvlucht
1890 - Opening van het Rijkslandbouwproefstation. Taak: het verrichten
van speurwerk en van controle-onderzoek.
1916 - Reorganisatie tot Rijkslandbouwproefstation voor de Akker- en
Weidebouw (5 afdelingen). Taak: onderzoek op het gebied van
bodem, bodemvruchtbaarheid en teelt van gewassen.
1926 - Eén der vijf afdelingen, namelijk de bodemkundige afdeling,
wordt een zelfstandig Bodemkundig Instituut.
1927 - Oprichting van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek,
dat het routine-grondonderzoek overneemt.
1930 - De vier afdelingen worden onder een éénhoofdige leiding geplaatst
door benoeming van een hoofddirecteur (prof. dr. 0. de Vries).
1939 - Reorganisatie tot Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut. Taak: onderzoek op het gebied van bodem en bodemvruchtbaarheid. Het onderzoek betreffende gewassenteelt wordt

^

naar Wageningen overgebracht.

y

1945 - Het instituut wordt onder de naam van Landbouwproefstation en ;
Bodemkundig Instituut TNO in beheer gegeven bij de Landbouw
organisatie TNO.
1957 - Reorganisatie tot ministeriële stichting Instituut voor Bodem
vruchtbaarheid. Taak: onderzoek op het gebied van bodemvrucht
baarheid voor de akker- en weidebouw en de tuinbouw. Het waterhuishoudkundige onderzoek wordt naar Wageningen overgebracht.
1965 - Herdenking van het 75-jarig bestaan en begin met de uitvoering
van de nieuwbouw te Haren.
1968 - Opening van het nieuwe gebouwencomplex in Haren door de
Minister van Landbouw en Visserij (ir. P.J. Lardinois).
1980 - Herdenking van het 90-jarig bestaan.

t
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Van Rijkslandbouwproefstation tot Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid

1890-1980
Iedere organisatie is gekenmerkt door een structuur en door een leven
binnen deze structuur. Het eerste is nodig, het tweede belangrijker.
Toch zullen wij ons in dit artikel overwegend bezig houden met de
organisatorische veranderingen welke zich in de loop der jaren hebben
voltrokken, voordat het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is geworden
tot wat het thans is, aangezien het huidige personeel nauwelijks of
niet bekend is met deze voorgeschiedenis.
Er is veel gedokterd aan de organisatie van het instituut, zowel met
betrekking tot de juridische status: Rijksinstelling (1890 - 1945) TNO-instituut (1945 - 1957) - Ministriële Stichting (1957 --heden), als
tengevolge van het voortdurende streven naar specialisatie en decentra
lisatie, gekenmerkt door de volgende taken: algemeen onderzoek ten dienste
van de Landbouw (1890 - 1916) - bodem, bodemvruchtbaarheid en gewassenteelt (1916 - 1939) - bodem en bodemvruchtbaarheid (1939 - 1957) bodemvruchtbaarheid (1957 - heden). De volgende naamsveranderingen zijn
met de wijzigingen van de taak gepaard gegaan: Rijkslandbouwproefstation Rijkslandbouwproefstation voor de Akker- en Weidebouw - Landbouwproef
station en Bodemkundig Instituut - Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Wij zullen achtereenvolgens nader op deze ontwikkeling ingaan.
Sê£_besin_(1890_=_19_162
De Stichting van drie Rijkslandbouwproefstations in 1890, nl. te
Groningen, Hoorn en Breda (het laatste is in 1893 overgeplaatst naar
Goes en in 1922 ogeheven) naast het reeds bestaande te Wageningen (1877)
en gevolgd door Maastricht (1897), was een reactie op de landbouwcrisis
der jaren tachtig. Zij kregen tot taak de landbouw tot steun te zijn in
de strijd om zelfbehoud. Adolf Mayer, Duitser van geboorte en geestelijk
vader van de organisatie van de landbouwproefstations in Nederland
(onder zijn leiding werd het Rijkslandbouwproefstation te Wageningen
in een der lokalen van de Rijkslandbouwschool gevestigd) schreef de
vertraging van de wetenschappelijke landbouwkundige ontwikkeling in ons
land - in Duitsland nam deze ongeveer 25 jaar vroeger een aanvang toe aan het zelfstandige karakter van onze boeren en vooral aan het
bezit van overzeese gebiedsdelen, waardoor de handel prevaleerde boven
het streven naar technische-landbouwkundige kennis.
De taak van de genoemde proefstations, elk voor het eigen ressort,
was er een van alle diensten, nauwkeuriger omschreven: "Ten einde in
de behoefte aan onderzoek van kunstmeststoffen, handelsvoedermiddelen
en zaaizaden te voorzien, den practischen landbouwer voor te lichten
bij het gebruik dezer verschillende stoffen en over het algemeen daar,
waar wetenschappelijk advies nodig is den landbouwer in den ruimsten
zin ter zijde te staan."
Hoewel in de taakomschrijving het wetenschappelijke onderzoek voorop
werd gesteld, overheerste weldra het controle-onderzoek van kunstmest
stoffen, zaaizaden, bestrijdingsmiddelen van plantenziekten en voeder
middelen.
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Kennis nemende van de verrichtingen in deze episode van het bestaan
van de proefstations, komt men er onwillekeurig van onder de indruk,
hoeveel werk er kon worden verzet met eenvoudige middelen. Dit betrof
zowel de huisvesting en de hulpmiddelen voor onderzoek als het beschik.bare personeel. In dit verband zij ter lezing aanbevolen het:
"Gedenkboek, uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
der Rijkslandbouwproefstations" (1877 - 1927). Wat Groningen betreft,
leze men het humoristische>artikel van de eerst directeur dr. A.F.
"Holleman (1889 - 1893; werd hoogleraar in de organische chemie aan de
gemeentelijke Universiteit te Amsterdam), getiteld: "Herinneringen
uit de eerste jaren van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen"
en de bijdrage van de derde directeur (de tweede, A. van Bijlert,
fungeerde als zodanig ruim een jaar) nl. dr. B. Sjollema over:
"Het Rijkslandbouwproefstation te Groningen van 1 februari 1895 tot
1 september 1907" (deze werd later hoogleraar aan de veterinaire facul
teit van de Rijksuniversiteit te Utrecht). De vierde directeur, ir.
J.G. Maschhaupt, beperkte zijn artikel tot de episode sedert de
reorganisatie in 1916.
Het is ondoenlijk de namen van allen te noemen die hun krachten hebben
ingezet voor de ontwikkeling van het proefstationwezen. Wij willen
echter op het bijzondere feit wijzen dat in die begintijd van het
controleonderzoek het beroep van analist is ontstaan. Dr. Holleman
wijst in genoemd artikel reeds op zijn steun en toeverlaat, de heer
H.J.F. de Vries en uit eigen ervaring zal ik niemand tekort doen, wan
neer wordt gememoreerd dat J. ten Have in 1906 als eerste analist in
Nederland, door Sjollema opgeleid, de continuïteit van gedegen analytisch
onderzoek hooghield tot 1950, toen hij met de titel "adjunct-scheikundige"
de rijksdienst verliet.
Betreffende de behuizing willen wij ter voorkóming van een zo snel
optredende vergetelheid vermelden, dat het proefstation allereerst in
een huurhuis werd ondergebracht, nl. achtereenvolgens in een perceel
Nieuwe Ebbingestraat 0, no. 26 en in een pand Westersingel 5, no. 370.
Eerst in 1904 kon een eigen gebouw aan de Professor van Hallstraat 3
met bijbehorende terreinen en inrichtingen voor vegetatieproeven, enz.
in gebruik worden genomen.
Dg reorganisatie van 1916
Bovengenoemde overheersing van het controle-onderzoek boven het
wetenschappelijke onderzoek heeft in 1916 een splitsing tussen deze
beide taken tot gevolg gehad. Wageningen, Maastricht en Goes kregen
eerstgenoemde taak toegewezen, terwijl het onderzoek werd toevertrouwd
aan de proefstations te Groningen (akker- en weidebouw) en Hoorn
(zuivelbereiding en veevoeding). Achteraf beschouwd is deze splitsing
het begin geweest van de steeds verdergaande specialisatie van het
landbouwkundige onderzoek in Nederland, in tegenstelling met het proef
stationswezen in Duitsland, dat tot de huidige dag het oorspronkelijke
karakter heeft gehandhaafd. Wij beperken ons verder tot de lotgevallen
van het bij de reorganisatie van 1916 ontstane Rijkslandbouwproefstation
voor de Akker- en Weidebouw met als taak onderzoek te verrichten op het
gebied van de grond, de vruchtbaarheid van de grond en de teelt van de
gewassen.
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Eigenlijk was het Rijkslandbouwproefstation te Groningen door zijn
geografische ligging reeds in 1890 voorbeschikt genoemde taak toebe
deeld te krijgen. Immers de in de provincie Groningen gelegen inpol
deringen van wisselende ouderdom, het veenkoloniale gebied, de daar
tussen gelegen overgangsgronden, de heideontginningen en de esgronden
nodigden de onderzoekers als het ware uit zich aan de studie van de
vruchtbaarheid van deze gronden te wijden. Bovendien had vóór hen
J.M. van Bemmelen, als scheikundige verbonden aan de rijksuniversiteit
en leraar aan de landbouwschool te Groningen, zijn verhandeling ge
schreven over: "Bouwstoffen tot de kennis van de kleigronden der
provincie Groningen" (1863).
Gelet op de karakteristieke kop van Van Bemmelen in de hal van ons
instituut, moge aan deze bekwame onderzoeker nog enkele woorden worden
gewijd. J.M. van Bemmelen kwam in 1852 als assistent van Prof. P.J.
van Kerckhoff naar Groningen en gaf sinds 1856 ook les aan de toenmalige
Landbouwkundige School, waardoor hij met de landbouw in contact kwam.
Bovendien nam hij intensief kennis van het werk van G.J. Mulder, hoog
leraar te Utrecht, die in zijn "Scheikunde der bouwbare aarde" (1859)
alles samenvatte wat er scheikundig over de cultuurgrond in verband met
de plantegroei onderzocht en beschreven was en die in het strijdperk
trad met Justus von Liebig.
Bovengenoemd onderzoek over de kleigronden van Groningen verscheen in
de door G.J. Mulder uitgegeven "Scheikundige verhandelingen en onder
zoekingen". Het onderzoek van Van Bemmelen heeft het latere werk van
Maschhaupt en Hissink belangrijk beïnvloed. Zijn "Verslag omtrent het
landbouwkundig onderzoek uit den bodem van het Wieringermeer" is voor
de'bij de directie van de Wieringermeer werkzame onderzoekers van veel
betekenis geweest. Van Bemmelen kan met recht als een pionier van het
bodemkundig onderzoek in Nederland worden beschouwd. Hij werd later
hoogleraar in Leiden en wordt wel de vader van de Kolloidchemie
genoemd.
Wanneer men nog iets meer wil weten over deze begin-tijd van het
landbouwonderwijs, het landbouwkundig onderzoek en de voorlichting
in Groningen, dan neme men kennis van het boek van N.G. Addens, getiteld:
"De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen - Historisch
overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan".
Wij komen na deze beschouwing van iets meer algemene aard terug op de
reorganisatie van 1916. De werkzaamheden aan het proefstation te
Groningen werden verdeeld over vijf afdelingen:
I. bemesting van klei- en zavelgronden en hetgeen daarmee samenhangt;
II. bemesting van zand- en veengronden en hetgeen daarmee samenhangt;
III. plantkunde, voor zover verband houdende met landbouwvraagstukken
en niet liggende op het gebied der plantenziektenkunde en der veredeling
van landbouwgewassen;
IV. microbiologie, voor zover verband houdend met landbouwvraagstukken;
V. bodemkundige afdeling.
Aan het hoofd van elke afdeling stond een directeur, zodat van een
verregaande graad van autonomie kon worden gesproken, hoewel deze direc' teuren, onder één hunner als permanente voorzitter, de raad van bestuur
vormden, die met de leiding van het proefstation in zijn geheel was
belast.
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De beide eerstgenoemde afdelingen resp. onder het directoraat van
ir. J.G. Maschhaupt en ir. J. Hudig waren gehuisvest in het gebouw
aan de prof. van Hallstraat 3, terwijl moet worden opgemerkt dat
de directeur van de tweede afdeling tevens directeur werd van het
Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek. Dit laatste neemt niet weg
dat ook aan de afdeling voor klei- en zavelgronden grondonderzoek ten
dienste van de praktijk van de landbouw tot ontwikkeling kwam, dat er
echter in het bijzonder op was gericht in kennis te komen met de
moeilijkheden, welke zich op die gronden voordeden. Dit wil echter
niet zeggen dat de zand- en veengronden alle over ëén kam konden
worden geschoren. Men leze daaromtrent de beide desbetreffende
artikelen van Maschhaupt en Hudig in reeds genoemd gedenkboek ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de rijkslandbouwproefstations.
Hudig en Maschhaupt wijzen er beiden op hoezeer dit grondonderzoek be
vorderend was voor het contact tussen het onderzoek, de voorlichtings
dienst en de praktijk. Hudig wijst in het bijzonder op het belang van
het proefveldwezen en verheugde zich zeer over de tot stand koming van
de "Vereniging tot Exploitatie van proefboerderijen in de Veenkoloniën"
(1918). In 1917 begon de Exploitatie van de proefboerderij te Borgercompagnie en in 1920 die van de proefboerderij te Emmercompascuum.
Bovendien is van groot nut geweest de stichting van de "Vereniging tot
Exploitatie van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek", waarop
wij in een aparte paragraaf terugkomen.
De plantkundige en microbiologische afdelingen werden tenslotte ge
huisvest in een ruim herenhuis aan het Eemskanaal Z.z. 1. Dr. K. Zijlstra
werd in 1917 tot directeur van de plantkundige afdeling benoemd, moest
zich aanvankelijk behelpen met een paar vertrekken in zijn eigen woning
voor de voorlopige werkzaamheden, nam vervolgens bezit van een tot micro
biologisch laboratorium ingericht herenhuis in de Wassenbergstraat, toen
dr. Söhngen, die in 1916 tot directeur daarvan was benoemd, in 1918
naar Wageningen vertrok wegens zijn benoeming tot hoogleraar, en kwam
tenslotte met dr. F. Gerretsen, de opvolger van dr. Söhngen (benoemd
in 1919), in 1920 terecht in bovengenoemd herenhuis, Eemskanaal Z.z. 1.
Alzo, evenzovele voorbeelden ervan, hoe men zich in deze beginperiode
moest behelpen met woonruimte en inrichting (men denke aan de woningnood
na de eerste wereldoorlog).
Tenslotte werd in 1916 ook een bodemkundige afdeling onder leiding van
dr. D.J. Hissink (voordien van 1904 - 1907 directeur van het Rijksland
bouwproefstation te Goes en van 1907 - 1916 directeur van het proefstation
te Wageningen) aan het Rijkslandbouwproefstation voor de Akker- en Weidebouw toegevoegd. Deze afdeling werd in 1926 in een zelfstandig Bodemkundig Instituut omgezet. Hissink kreeg meer mogelijkheden, toen hij
betrokken werd bij het onderzoek over de inpoldering van de nieuwe
Zuiderzeegronden en lid werd van de Commissie Lovink voor de advisering
omtrent de landbouwtechnische aangelegenheden betreffende de proefpolder
nabij Andijk.
Aanvankelijk was het bodemkundig onderzoek gehuisvest in een herenhuis,
H.W. Mesdagstraat 25. Op 8 juli 1931 werd een nieuw gebouw geopend op
,het terrein "achter het Sterrebos". Een plaquette met inscriptie,
aangeboden aan dr. D.J. Hissink ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubi
leum in dienst van de Rijkslandbouwproefstations op 1 december 1929 en
onthuld bij de opening van het nieuwe gebouw door dr. Lovink, werd naar
het huidige Instituut voor Bodemvruchtbaarheid overgebracht en bevindt
zich in de hal, onder de kop van J.M. van Bemmelen.
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Het gebouw aan de Professor van Hallstraat werd, na de verhuizing
naar het nieuwe gebouw aan Oosterweg 92 (Haren), reeds vrij spoedig
gesloopt om plaats te maken voor noodgebouwen voor openbare diensten,
het gebouw Eemskanaal viel ten offer aan het "Verkeer en het Bodemkundig Instituut werd geschikt gemaakt voor een kantoor der rijks
belastingen. Het is een mooi idee geweest fraaie vergrotingen van foto's
van deze gebouwen naast een foto in kleur een plaats te geven in de hal
als tekenen van een verglijdend verleden naar een beter gestructureerde
toekomst. Men moet zich maar eens indenken hoe wij over een eigen post
dienst tussen de drie gebouwen moesten beschikken en ook overigens het
verkeer ertussen steeds intensiever werd!
De consolidatie in de periode 1930-1939
De verschillende geaardheid en opleiding van de onderzoekers, de grote
mate van autonomie der afdelingen en ook het verschil in de grondsoorten
die resp. aan de eerste ende tweede afdeling werden onderzocht, hebben
er toe bijgedragen dat er weliswaar onmisbare "bouwstenen" werden aange
dragen voor verder onderzoek, maar dat het aangeven van lijnen van onder
zoek voor het proefstation in zijn geheel tè zeer achterwege bleef.
Zonder al te zeer in te gaan op de problemen van onderzoek kan een
enkele opmerking over het verschil in geaardheid der grondsoorten aan
nemelijk maken, waarom de beide genoemde afdelingen als het ware uit
elkaar groeiden.
De alluviale afzettingen van verschillende ouderdom in Groningen, in
de .loop der eeuwen door het klimaat en door de ingreep van mensen beinvloed, noopten tot een bestudering van het verouderingsproces van
kleigronden als oorzaak van de vermindering van de vruchtbaarheid.
Hierbij kwamen nog de vele overgangsgronden tussen klei en veen, waar
door de onderzoeker ertoe werd gebracht een karakterisering van de
verschillende bodemtypen te maken.
Geheel anders waren de omstandigheden bij de zand- en dalgronden.
Men heeft hier grotendeels te maken met gronden, waarvan de vruchtbaar
heid door mensen moest worden opgebouwd. De kans dat daarbij fouten
worden gemaakt, is groot. Het betreft meestal vruchtbaarheidsfactoren
die op onoordeelkundige wijze worden beïnvloed.
Het spreekt vanzelf dat er overgangen zijn tussen deze beide onder
scheiden werkmethoden, nl. een vergelijking tussen gebieden naar hun
landbouwkundige waarde op basis van de algemene bodemgesteldheid enerzijds
en een kwantitatieve factorenstudie anderzijds. De onderscheiding is
weliswaar steeds van betekenis gebleven, maar het is, zoals wij in het
vervolg zullen zien, toch mogelijk gebleken gemeenschappelijke lijnen
van onderzoek uit te stippelen.
Hoe het ook zij, het bleek noodzakelijk te zijn tot een éénhoofdige
leiding over de verschillende afdelingen van het Rijkslandbouwproefstation
voor de Akker- en Weidebouw te komen. Hoewel de taak van de instelling
niet werd gewijzigd, kan men toch constateren, dat er in 1930 een nieuw
tijdperk in de geschiedenis van de Groningse instellingen zijn intrede
'deed. Prof.dr. 0. de Vries kreeg als hoofddirecteur de leiding van het
Rijkslandbouwproefstation voor de Akker- en Weidebouw. Met grote kennis
van zaken en volharding voegde hij de bouwstenen van de voorafgaande
periode tot richtlijnen van onderzoek samen.
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De Vries heeft er altijd naar gestreefd het onderzoek van bodem en
bodemvruchtbaarheid en dat van de teelt der gewassen in één hecht verband
samen te brengen. Het eerstgenoemde had bij zijn komst reeds een basis
gekregen. De studies over de teelt van gewassen werden door hem, waar
mógelijk, bevorderd. Onder leiding van dr.ir. H.J. Frankena maakte het
onderzoek op het gebied van de weidebouw reeds goede vorderingen. Het
onderzoek naar de botanische en chemische samenstelling werd tot ont
plooiing gebracht onder leiding van dr. D.M. de Vries en dr. Th.B. van
Itallie. De grote stoot tot het graslandonderzoek werd gegeven door de
aanleg van de "Staatsmijnproefvelden".
De interne organisatie kreeg een hechtere vorm, toen ir. P.G. Meijers
in 1932 met de leiding van de nieuw opgerichte landbouwkundige afdeling
werd belast. Overigens werd intern alleen als wijziging aangebracht de
samenvoeging van de eerste en tweede afdeling tot een scheikundige
afdeling, waarvan ir. J.G. Maschhaupt directeur bleef (ir. J. Hudig
was als hoogleraar in 1929 naar Wageningen vertrokken).
Meijers verrichtte met zijn medewerkers belangrijk onderzoek over de
teelt van luzerne, mais, soja, lupinen en over de vruchtopvolging.
De voorlopers van het onderzoek van de teelt van landbouwgewassen
waren de Studiecommissie inzake steunverlening voor fabrieksaardappelen
of Aardappelmeel - Studiecommissie en de Technische Tarwe Commissie,
waaraan de namen van De Willigen resp. van R.H. Visser en Feekes zijn
verbonden. Wat de verdere ontwikkeling van de ASC betreft, denke men
terug aan het gebouw van het Proefstation voor Aardappelverwerking dat
zich aanvankelijk op het terrein "achter het Sterrebos" bevond.
Het is het initiatief van C. Boudewijn geweest reeds van 1930 af
het onderzoek over de stikstofvoorziening der gewassen in het midden
van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en van het instiuut te
plaatsen. Onderzoekers werden daartoe in latere jaren aan het proef
station gestationeerd (E.G. Mulder 1939 - 1956, waarna hij als hoog
leraar naar Wageningen vertrok en werd opgevolgd door P.F.J. van Burg).
0. de Vries liet niets na bij zijn pogingen het proefstation te
betrekken bij de ontwikkeling van Landbouw en Industrie in Nederland.
De stichting van het Bedrijfslaboratorium in 1927
Een aparte paragraaf moet aan dit feit worden gewijd, aangezien de
wisselwerking tussen ons instituut in zijn verschillende gedaanten en
het Bedrijfslaboratorium zo'n belangrijke invloed heeft gehad op de
ontwikkeling van het onderzoek, ook in organisatorisch opzicht.
Er werd hiervóór reeds gewezen op het streven van Hudig het grond
onderzoek bij zand- en dalgronden zoveel mogelijk te bevorderen. Dit
nam reeds spoedig zo'n omvang aan dat directe dienstverrichtingen
wederom een belemmering dreigden te worden voor verdergaand onder
zoek. Het zijn vooral dr. C.W.G. Hetterschij, C. Meijer en de assistent
J. Goodijk geweest die Hudig hierin hebben gesteund in technisch en
landbouwkundig opzicht. De georganiseerde landbouw en de Ned. Heide
maatschappij hebben toen aangedurfd; het initiatief van Hudig te
,steunen, zodat de stichting van de "Vereniging tot Exploitatie van het
Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek" in 1927 een feit werd.
Hudig werd tevens directeur van dit Bedrijfslaboratorium. In deze jaren
valt ook de oprichting van de bedrijfsverenigingen, waarvan de Combinatie
voor Grondonderzoek en Gewassencontrôle "Westerwolde" als een pionier is
te beschouwen (1928).
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Het is hier niet de plaats in te gaan op de verdere ontwikkeling van
het Bedrijfslaboratorium. Wij stippen slechts aan dat er zich in en na
de oorlog een decentralisatie -van het onderzoek voltrok over Groningen,
Geldrop (1942) en Goes (1948) en dat er tenslotte weer een centralisatie
tqt stand kwam op Hariëndaal te Oosterbeek (de leiding van hét BL ging
in 1948 van Groningen naar Oosterbeek). Het zal geen verwondering wekken
dat prof. de Vries, die niet alleen hoofddirecteur van het Rijkslandbouw
proefstation was geworden, maar tegelijkertijd directeur van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, reeds spoedig na zijn komst ook het
grondonderzoek voor de praktijk van de klei- en zavelgronden overbracht
naar dit Bedrijfslaboratorium. Dit geschiedde in 1933 eveneens met het
botanisch onderzoek van grasmonsters. Na de reorganisatie in 1939, toen
het Bodemkundig Instituut was opgenomen in het organisch verband van
het Rijkslandbouwproefstation, werden ook daarvoor in aanmerking komende
bepalingen op het gebied van bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek
op het Bedrijfslaboratorium verricht. Een uiterst belangrijke' stap
was tenslotte de overname van het chemische gewasonderzoek van het bij
de reorganisatie van 1939 gevormde Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek (CILO) door het Bedrijfslaboratorium (1950/51), waarbij het
laboratorium werd herdoopt in "Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek". Men zou het zo kunnen zien, dat het Bedrijfslaboratorium
op weg was tot een algemeen analytisch laboratorium voor de landbouw uit
te groeien.
Het spreekt vanzelf dat conventioneel grondonderzoek ten dienste van de
praktijk geen waarde heeft zonder dat deze op veldproeven is getoetst.
Deze toetsing geschiedde door onderzoekers van het Rijkslandbouwproef
station. De monsters welke op de proefvelden werden genomen, werden op
het Bedrijfslaboratorium volgens de gangbare methoden onderzocht.
Een zeer belangrijke stap werd in 1941 gedaan. Er werd toen door een
commissie van vertegenwoordigers van instituten en van de rijkslandbouw
voorlichtingsdienst een plan aanvaard voor de aanleg in interprovinciaal
werkverband van bemestingsproefvelden voor de toetsing van methoden ter
bepaling van enkelvoudige vruchtbaarheidsfactoren. In de oorlogsjaren
kon hiermee een bescheiden begin worden gemaakt, maar de uitvoering
kwam daarna eerst goed op gang. De advisering voor bemesting met behulp
van grondonderzoek kreeg voor geheel Nederland een basis.
Het is duidelijk dat er door de hierboven geschetste ontwikkeling een
verstrengeling plaats greep tussen conventioneel grondonderzoek en een
op vruchtbaarheidsfactoren gebaseerd algeheel bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Ook aan het Bodemkundig Instituut had er van het stichtingsjaar 1926 af
een belangrijke ontwikkeling plaatsgegrepen. Het fysisch-chemische
onderzoek van Hissink, krachtig bijgestaan door Van der Spek, had vooral
betrekking op de adsorptieverschijnselen en de kationenuitwisseling in
de bodem. De grondsoorten werden zo gekarakteriseerd en ingedeeld, dat
een vergelijking met gronden in binnen- en buitenland mogelijk werd.
Het is de verdienste van Hissink geweest dat hij een internationale
standaardisering van chemische en fysisch-chemische methoden ter karak
terisering van gronden krachtig heeft bevorderd. De nogal sterke
•scheiding tussen de afdelingen van het Rijkslandbouwproefstation resp.
Bodemkundig Instituut heeft ongetwijfeld een ongunstige invloed gehad
op de coördinatie der methoden van onderzoek. Dit betrof zowel de
conventionele methoden ter bepaling van de bemestingstoestand van de
grond, als ook de methoden in gebruik bij vergelijkend streekonderzoek.
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Dergelijk vergelijkend streekonderzoek werd zowel onder leiding van
dr. Hissink aan het Bodemkundig Instituut als door ir. Maschhaupt
aan het Rijkslandbouwproefstation verricht. Na de komst van prof. de
Vries en in het bijzonder na de reorganisatie in 1939 werden opdrachten
van veldbodemkundige en agrohydrologische aard door het Bedrijfslaboratorium georganiseerd en gefinancieerd, tiaar door het Proefstation en later
door het Rijkslandbouwproefstation en Bodeuikundig Instituut weten
schappelijk geleid en verzorgd. Hieraan kwam echter in de TNO-periode
een einde, waarop wij in het vervolg nog terugkomen.
Schrijver
dezes wil deze paragraaf niet besluiten zonder te
gewagen van de uitstekende samenwerking die steeds tussen ir. F.J.A.
Dechering en hemzelf heeft bestaan. Ir. Dechering was reeds belast
met de dagelijkse leiding van het Bedrijfslaboratorium, toen ik als
scheikundige in 1929 bij de eerste afdeling van het Rijkslandbouwproef
station voor de Akker- en Weidebouw werd aangesteld. In 1945- kwam er
een eind aan de éénhoofdige leiding van Proefstation en Bedrijfslabora
torium. Ir. Dechering werd directeur van het Bedrijfslaboratorium en
ondergetekende werd belast met de leiding van het Landbouwproefstation
en Bodeuikundig Instituut TNO.
De reorganisatie van 1939
Het streven van prof. de Vries het onderzoek van bodem en bodemvrucht
baarheid tezamen met dat over de teelt der gewassen in één geheel tot
ontwikkeling te brengen is niet in vervulling gegaan. De teelt van
akkerbouwgewassen en de weidetechniek werden in 1939 een terrein van
onderzoek voor het nieuw opgerichte Centraal Instituut voor Landbouw
kundig Onderzoek (CILO) te Wageningen. Deze beslissing betekende een
schok voor de ontwikkeling van het onderzoek in Groningen. De onder
zoekers op het gebied van bodem en bodemvruchtbaarheid hebben ongetwijfeld
een verlies geleden door de verdwijning van een landbouwkundige groep
van medewerkers uit Groningen. Zij vonden immers bij hen een klankbord
en ook een collegiale kritiek voor hun meer gespecialiseerde onder
zoekingen. Het zou lange tijd duren, voordat hun onderzoek opnieuw was
uitgegroeid tot een meer landbouwkundig geheel.
Bij deze reorganisatie werd de landbouwkundige afdeling van het
instituut te Groningen opgeheven. Ir. Meijers werd weer rijkslandbouwconsulent. Dr.ir. Frankena nam zijn graslandonderzoek mee naar Wageningen.
Dit was evenzeer het geval met het botanisch onderzoek van dr. Zijlstra
en dr. D.M. de Vries en met het chemisch gewasonderzoek van dr. van Itallie.
Het wortelonderzoek van dr. Goedewaagen, in latere jaren nog .versterkt met
de aanstelling van dr. J.J. Schuurman,bleef te Groningen, evenals de
microbiologische afdeling.
De samenvoeging van het Bodemkundig Instituut met het Rijkslandbouw
proefstation, samenvallende met het vertrek van dr. Hissink wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, betekende inderdaad een
versterking van het onderzoek. Onder het directeurschap van Hissink was
in de periode 1926 - 1939, toen het Bodemkundig Instituut zelfstandig
'was, vooral het waterhuishoudkundige onderzoek tot ontwikkeling gekomen.
Hieraan is de naam van S.B. Hooghoudt onverbrekelijk verbonden. Zoals
hiervoor reeds werd opgemerkt, had het onderzoek aan het Bodemkundig
Instituut een sterke steun gekregen door zijn contact met de "Commissie
van advies omtrent de landbouwtechnische aangelegenheden betreffende de
proefpolder nabij Andijk". Hiervoor was dr. A.J. Zuur van 1927 - 1936
aan het instituut gestationeerd. Dit contact was ook aan het onderzoek
van dr. Hooghoudt zeer ten goede gekomen.
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Het instituut te Groningen zette zijn onderzoek voort onder de naam
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. De centralisatie
die prof. de Vries voor ogen had gestaan, werd niet tot stand gebracht.
De voorkeur was uitgegaan naar een zekere mate van decentralisatie.
Een voordeel was dat met een voortschrijdende specialisatie steeds een
versterking met personeel en middelen gepaard bleek te gaan.
De nieuwe situatie betekende, althans aanvankelijk, een verlies aan
contacten met de praktijk van de landbouw. Deze contacten waren ook
verstoord, wanneer controleonderzoek ten dienste van de praktijk in
een afzonderlijke organisatie werd ondergebracht. Dit was eigenlijk reeds
het geval bij de reorganisatie in 1916 en verder ook bij de oprichting
van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek in 1927. Het onderzoek
kon inderdaad door deze splitsingen worden geïntensiveerd. De zo nodige
contacten met de praktijk moesten opnieuw worden opgebouwd.
Het onderzoek werd, vooral na de bezetting, weer met energie ter hand
genomen. De uitbouw had zowel op de studie van vruchtbaarheidsfactoren
als op die van de bodemgesteldheid betrekking, terwijl ook het funda
mentele onderzoek in omvang toenam. De nood in de oorlogsjaren had
geleerd, welke grote betekenis aan de landbouw en zijn organen moest
worden toegekend.
In de periode dat bij het proefveldwezen een landelijke uitbreiding
plaatsvond (de zgn. interprovinciale bemestingsproefvelden), werd ook
het Bedrijflaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek sterk vergroot,
zoals hiervoor reeds werd uiteengezet. De talrijke moeilijkheden bij de
fundering en uitvoering van grondonderzoek werden met vereende krachten
opgelost.
De aanstelling van enige onderzoekers maakte het in deze periode mogelijk
het aantal bodemvruchtbaarheidsfactoren dat in studie kon worden genomen,
uit te breiden en het reeds lopende onderzoek te versterken. Er werd naar
gestreefd het onderzoek zó te organiseren, dat de overwegend met behulp
van proefvelden uitgevoerde factorenstudies werden gesteund door specia
listisch onderzoek in de laboratoria. Zo werd de basis voor de bekalking
en de bemesting met magnesium versterkt door de aanstelling van ir.
G.M. Castenmiller en werd later door de benoeming van dr.ir. H.W. van
der Marei een fundamenteel mineralogisch aspect in het onderzoek gebracht.
Het chemische gewasonderzoek werd dienstbaar gemaakt aan de toetsing van
het conventinele grondonderzoek. Dr. Rameau, die later als scheikundige i
in dienst kwam van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
te Oosterbeek, nam de plaats in van dr. Th.B. van Itallie. Deze laatste
had zich aan ons instituut van 1931 tot 1939 tot een kundig beoefenaar van
het studiegebied der chemische plantenvoeding ontwikkeld, maar was bij de
reorganisatie van 1939 naar het C.J.L.Û. vertrokken.
Enige jaren later kon de landelijke aanpak van de voorziening van onze
gronden met sporenelementen aan de orde worden gesteld door de benoeming
van ir. Ch.H. Henkens die later tot Consulent in Algemene Dienst voor
Bodemaangelegenheden in de Landbouw werd aangesteld. Het fosfaatonderzoek werd onder leiding van dr. F. van der Paauw gestaag voortgezet en
kreeg enige jaren later de chemische steun door de aanstelling van
dr.ir. H.A. Sissingh.
Helaas ontviel ir; G.M. Castenmiller ons in 1951. Hij werd opgevolgd
door ir. C.M.J. Sluijsmans.
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Met de benoeming van dr. P.K. Peerlk-amp in J943 deed het fysische
bodemvruchtbaarheidsonderzoek zijn intree aan het instituut, terwijl
de aanstelling van Ferwerda in J94J en die van Kortleven in J947, een
intensivering van het organischestofonderzoek betekende.
.Kortom deze ontwikkeling van het onderzoek hield in op basis van
specifieke kenmerken van bodemvruchtbaarheidsfactoren te komen tot een
totale analyse van de vruchtbaarheid van de grond. Het was vooral ook
ir. W.C. Visser die gedurende zijn tienjarig verblijf aan ons instituut
zijn stempel drukte op de ontwikkeling van dit type van onderzoek.
Zijn vertrek in 1942 om leiding te gaan geven aan de wetenschappelijke
afdeling van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht,was inderdaad een
verlies voor het instituut. Visser leverde echter ook in zijn nieuwe
werkkring belangrijke bijdragen voor de toepassingsmogelijkheden van zijn
werkmethode.
Degene die iets meer op de hoogte wil komen van de principiële bete
kennis van deze werkwijze en van haar ontwikkeling, moge wordfen verwezen
naar het artiekel van Th.J. Ferrari "Naar een bodemvruchtbaarheid in
dimensies" in het Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan.
Het samengaan van het Landbouwproefstation en het Bodemkundig Instituut
maakte in het bijzonder mogelijk streeksgewijze onderzoekingen met ver
schillende doelstelling te verrichten. Hiermee ging vergelijkend karakte
riserend onderzoek naar de bodemgesteldheid gepaard. In dit opzicht werd
dus de richting van onderzoek van Van Bemmelen, Maschhaupt, Hissink
doorgetrokken. Maschhaupt legde zijn werk aan het instituut in 1947 neer.
De publikaties over de resultaten van zijn onderzoekingen in het Dollardgebied over de invloed van de ouderdom op de bodemkundige toestand van een
kleigrond verschenen in 1948 en 1956. Bij de korte schets over de ont
wikkeling van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek gaven wij reeds
te kennen, dat verschillende kleinere streeksgewijze onderzoekingen door
het Bedrijfslaboratorium werden georganiseerd en gefinancieerd en door
het instituut wetenschappelijk werden begeleid. Het is treffend dat de
besprekingen met landbouwverenigingen in die gebieden door Maschhaupt
tezamen met Dechering werden gehouden. In 1942 werd ir. Koornneef daarvoor
aangesteld. Het grote onderzoek van Koornneef betrof "De bodemgesteldheid
van Viervaart, Zwaluwen en omstreken". Daarin treft men aan een beschouwing
over de richtingen in het regionale bodemonderzoek. Dit onderzoek zelf is
beperkt tot een kenschetsing van de bemestingstoestand over het gebied
en een beschrijving van de bodemgesteldheid, waarbij verschillende
"profieltypen" worden onderscheiden. Evenmin als bij het onderzoek van
Mauschhaupt betreffende de Dollardpolders werd bij dat van Koornneef een
kwantitatieve landbouwkundige interpretatie gegeven. Het gemis ervan
werd door Maschhaupt steeds betreurd. Ferrari gaf bij: "Een onderzoek
voor de stroomruggronden van de Bemaelerwaard, met als proefgewas de
aardappel" wel een bodemvruchtbaarheidsanalyse. Dit onderzoek leidde
tot een dissertatie.
Samenhangend kan worden opgemerkt dat er zich aan het instituut te
Groningen een richting van streeksgewijs onderzoek ontwikkelde, dat wel
met het begrip "agropedologie" werd aangeduid. Deze ontwikkeling werd
echter gestoord door de totstandkoming van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen onder leiding van Edelman, waar onder geheel andere
omstandigheden een bodemkundig onderzoek ontstond. Wij komen hierop bij
de reorganisatie van 1957 nog terug.
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Het is wel interessant er op te wijzen dat de beide hierboven geschetste
stromingen van onderzoek parallel lopen met onderscheidingen welke bij
fysisch en chemisch grond- en bodemonderzoek kunnen worden gemaakt.
Deze betreffen fysisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek en bodemfysica,
respectievelijk chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek en bodemchemie.
Men krijgt hieromtrent een idee door kennis te nemen van de bijdragen
in genoemd Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het IB van de hand
van P.K. Peerlkamp en A.J. de Groot resp. getiteld: "Onderzoek van de
natuurkundige bodemvruchtbaarheid" en "Ontwikkeling van het scheikundig
onderzoek".
Tenslotte nog een korte opmerking over de beide laboratoria van micro
biologie en dat van meer biologische aard. Deze onderzoekingen waren nu
eens tot steun van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek op basis van factoren,
dan weer ten dienste van het streeksgewijze onderzoek (bewortelingl) en
betroffen tenslotte ook eigen specifieke onderwerpen. Men neme daaromtrent
kennis van het artikel van F. van der Paauw in het Gedenkboek, getiteld:
"De taak van de biologen".
De TNO-periode van 1945 - 1957
Deze episode behoort weliswaar ook tot het hoofdstuk "De reorganisatie
van 1939", maar is zozeer van invloed geweest op de ontwikkeling van het
onderzoek, voorzover dit de mogelijkheden en de organisatie betreft, dat
hieraan een aparte paragraaf moet worden gewijd.
Prof. de Vries vertrok in 1944 metterwoon naar Den Haag om zich voor
te bereiden op het voorzitterschap van de komende landbouworganisatie
TNO. Op 1 maart 1945 werd het instituut ondergebracht bij de landbouw
organisatie TNO, een nieuwe tak van de Centrale Organisatie TNO. Zoals
hiervóór reeds werd meegedeeld, kwam aan de éénhoofdige leiding van het
Proefstation en het Bedrijfslaboratorium een einde. P. Bruin werd met
de leiding van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO
belast en F.J.A. Dechering werd directeur van het Bedrijfslaboratorium
voor Grondonderzoek. De Landbouworganisatie TNO is niet tot volle
ontplooiing gekomen. Er ontstond verschil van inzicht over de iuridische
status van het landbouwkundig onderzoek in zijn geheel. Het is bekend,
dat prof. de Vries de organisatievorm, welke hij voor een goede ontwik
keling van het landbouwkundig onderzoek de beste achtte, niet ten volle
heeft kunnen bereiken.
Prof. de Vries overleed op 27 november 1948. Bij de reorganisatie
van 1957 werd het instituut een ministeriële stichting, waarop wij in
het vervolg terugkomen. Uiteindelijk greep er tussen de TNO-invloed
bij het landbouwkundig onderzoek en de organisatie van de instituten onder
ministerieel beheer een verstrengeling plaats in de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek TNO.
De activiteit van de Centrale Organisatie TNO en haar bijzondere
organisaties kan als een uiting van de emancipatie van het onderzoek worden
gezien. Er werd gestreefd naar een directe verankering van het onderzoek
in de praktijk. Voor de landbouworganisatie wou dit zeggen dat er ener
zijds een nauwe samenwerking met de voorlichtingsdienst bleef bestaan,
maar dat anderzijds het onderzoek zich zo moest versterken en ver
diepen, dat daaraan een centrale plaats werd toegekend. Het spreekt
vanzelf dat er in de loop der jaren een wisselwerking heeft plaats
gevonden tussen de geestesgesteldheid in TNO-verband en die van het
ministerie. Oog voor de bijzondere plaats van het scheppende onderzoek
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werd meer gemeengoed, terwijl wederzijda organisatorische vragen van
meer administratieve aard tex discussie werden gesteld. Dit neemt niet
weg dat de TNO-periode wel een hijzonder levendige tijd is geweest.
De "TNO-tijd" bood vele mogelijkheden van expansie. Aan de uitbouw
van het landbouwkundig onderzoek kon grote aandacht worden besteed.
Een belangrijke stijging van het jaarlijkse subsidie werd toegekend.
De aanvaarding van betaalde opdrachten, waarbij de praktijk nauw was
betrokken, werd geïntensiveerd. Hierbij kwam nog dat de uitvoering van
omvangrijke projecten, gefinancieerd door Marshall-gelden onder toezicht
van het Ministerie van Landbouw, ter hand konden worden genomen
(bereiding, bewaring en toediening van stalmest - winderosie - stikstof
huishouding in verband met de bodemstructuur - hydrologische profielen).
Om enig idee te geven van de grote verandering die er bij de reorganisatie
van 1939 en daarna plaats greep, vermelden wij, zonder op nauwkeurigheid
aanspraak te maken, dat er omstreeks 1939 tien onderzoekers het Rijks
landbouwproefstation verlieten, terwijl het Bodemkundig Instituut met
twee onderzoekers nl. dr. J. van der Spek en dr. S.B. Hooghoudt in het
nieuwe verband toetrad. Van 1939 tot 1945, dus tot de TNO-tijd, werden
tien onderzoekers aangesteld. In de TNO-periode, dus van 1945 tot 1957,
bedroeg het aantal aanstellingen 37, waarvan er slechts enkele om ver
schillende redenen vertrokken en weer werden vervangen. Vanzelfsprekend
ging de aanstelling van een onderzoeker steeds gepaard met een vermeer
dering van het overige personeel. Hieruit volgt dat we met een belang
rijke versterking van het onderzoek op het gebied van bodem en bodem
vruchtbaarheid te maken hadden. Wij gingen hiervóór reeds op deze groei
van het onderzoek in.
De hierboven genoemde onderzoekingen, welke tegen betaling werden ver
richt of waarvoor subsidie werd ontvangen, waren overwegend van veldbodemkundige en agrohydrologische aard. Eerstgenoemd streekonderzoek
noemden wij reeds. Dit werd na de tot standkoming van de TNO-status,
zoals reeds vermeld, niet meer door het Bedrijfslaboratorium gefinancieerd.
Vaak ging dit echter met conventioneel grondonderzoek gepaard, wat wel
aan het Bedrijfslaboratorium ten goede kwam. Het agrohydrologische
onderzoek onder leiding van dr. S.B. Hooghoudt vraagt aparte aandacht.
Het onderzoek van Hooghoudt had reeds een gedegen fundament gekregen,
toen het Bodemkundig Instituut zelfstandig was. De mogelijkheden welke
na 1939 en vooral na 1945 werden geschapen, werden door hem ten volle
benut. Naast zijn wetenschappelijk werk op fysisch-chemisch en
agrohydrologisch gebied werden zeer vele opdrachten van openbare lichamen,
bedrijfsorganen en uitvoerende organen voor cultuurtechnische werken,
waarbij de praktijk van de landbouw nauw was betrokken, tot een goed
einde gebracht. Deze onderzoekingen waren vaak zo talrijk en omvangrijk
en ook veelzijdig dat de steun van collega's uit andere gebieden van
onderzoek, zoals van de veldbodemkundige A.J. Wiggers en van de geologen
J.D. de Jong en E. Wicherts, moest worden ingeroepen, terwijl de leiding
over verschillende jorfgere agrohydrologen werd aanvaard. Het agrohydro
logische onderzoek van Hooghoudt en zijn medewerkers vormt eigenlijk
een hoofdstuk op zichzelf. Wij verwijzen daarvoor naar het overzicht
van Bruin en Visser over "Het werk van dr. S.B. Hooghoudt in dienst van
het landbouwkundig onderzoek" met een bibliografie van Van der Loeff.
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Hooghoudt zag zelf in dat door de aanvaarding van zovele opdrachten
en door zijn medewerking aan het vaak zeer omvangrijke werk van verschil
lende commissies de theoretische ontwikkeling van zijn studievak, de
agrohydrologie, in het gedrang kwam. Aan dit bezwaar werd tegemoet ge
komen door de benoeming -van J.J. van Deemter met een mathematisch-fysische
opleiding, later na diens promotie opgevolgd door L.F. Ernst.
Het plotselinge opverlijden van dr. S.B. Hooghoudt op 29 augustus 1953
betekende een zwaar verlies voor het instituut. Er greep een herdenkings
samenkomst plaats op 1 oktober 1953, waarbij P. Bruin een herdenkingsrede
uitsprak over: "Het werk van dr. S.B. Hooghoudt in dienst van het land
bouwkundig onderzoek".
Er resteren nog een paar punten waarop met betrekking tot de TNO-periode
respectievelijk in verband met het bestaan van de landbouworganisatie TNO
de aandacht moet worden gevestigd nl. op de standkoming van het onderzoek
in de Noordoostpolder en op de bevordering van het analytische onderzoek
betreffende sporenelementen.
Het eerstgenoemde punt betreft het in exploitatie geven van dë~proeïFboerderij dr. H.J. Lovirikhoeve in de omgeving van Marknesse door de
Directie van de Wieringermeer aan het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut TNO te Groningen, onder toezicht van een Commissie van Beheer.
Het was dr.ir. S. Smeding, directeur van de Directie Wieringermeer
(thans Directie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders), die bevorderde dat
deze boerderij door de landbouworganisatie TNO kon worden gepacht. Hierdoor
zouden de waardevolle veeljarige proefvelden, die van 1944 af onder leiding
van ir. W.A. Bosma tot stand waren gekomen en betrekking hadden op vraag
stukken van vruchtopvolging, organische-stofvoorziening en grondbewerking,
kunnen worden voortgezet. De installatie van genoemde Commissie van Beheer,
waarvan dr. Smeding tot 1 januari i%3 voorzitter was, vond op 17 december
1952 te Zwolle plaats door de toenmalige voorzitter van de landbouworgani
satie, ir. A.W. van de Plassche.
De zgn. "Drie Organische Stofbedrijven te Nagele", genaamd 'De Kunstmest
akker!, "'Het Klaverland' en 'De Wisselweide' werden van 1 maart 1955 af
eveneens door de landbouworganisatie TNO gepacht, in exploitatie gegeven aan
het instituut te Groningen en onder beheer gesteld van de genoemde Commissie
van Beheer. Deze bedrijven kwamen in het najaar van 1951 tot stand op
initiatief van ir. W.A. Bosma, wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de
Directie van de Wieringermeer, nadat diens ideeën in vergaderingen van de
toenmalige bodemvruchtbaarheidscommissie waren besproken. De exploitatie
berustte aanvankelijk bij de afdeling Domeinen van de Directie van de
Wieringermeer, met een bedrijfsleider op elk bedrijf. Bij de overname van
de pacht door de landbouworganisatie TNO werden de drie bedrijfsleiders door
één vervangen, aan wie de dagelijkse leiding van het geheel werd opgedragen.
De bewaking aan het onderzoek op de hierboven genoemde vier bedrijven
werd aan ir. J.A. Grootenhuis toevertrouwd. Na de reorganisatie van het
landbouwkundige onderzoek in januari 1957 ging de pacht over naar de
Stichting Instituut voot Bodemvruchtbaarheid. Zoals bekend, zijn de drie
bedrijven te Nagele thans gepacht door het Proefstation voor de Akkerbouw
en Groenteteelt in de Vollegrond met het hoofdkantoor in Lelystad.
Tenslotte maken wij nog melding van >de activiteiten van de sporenelexaentencommissie-TNO. De landbouworganisatie TNO verstrekte steun aan prof.
Milatz te Utrecht om onder diens leiding na te gaan, in hoeverre de spectrochemische techniek gebruikt zou kunnen worden om de sporenelementen in grond
en gewasmonstersop routineschaal te bepalen. Tegelijkertijd werd in onder-
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linge samenwerking tussen onderzoekers van verschillende instituten onder
zoek verricht met betrekking tot de standaardisatie van de kolorimetrische
bepalingenvan sporenelementen, waarvoor voor ons instituut Rameau be
langrijk werk heeft gedaan. De beide onderzoekers die door de landbouw
organisatie voor deze onderzoekingen waren aangesteld,vonden een plaats
op de personeelslijst van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
voor enkele jaren. In 1953 werd de keuze voor het routine onderzoek ten
gunste van het kolorimetrisch onderzoek beslist.
Op soortgelijke wijze werden onder auspiciën van de landbouworganisatie
TNO verschillende commissies ingesteld ter bevordering van de onderlinge
samenwerking en waarschijnlijk ook ter voorbereiding van een verdere
uitbouw van de Organisatie, welke echter niet tot stand is gekomen.

De laatste reorganisatie greep plaats in 1957, waarbij de Stichting
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid tot stand kwam. De medewerkers op
agrohydrologisch gebied gingen over naar de nieuwe Stichting Instituut,
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) te Wageningen en de reeds
in 1945 opgerichte Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) werd versterkt
met het fysisch-chemische onderzoek over bodemgenese.
Overigens werd het bodemkundig onderzoek naar behoefte over de drie
instituten Stiboka, ICW en IB verdeeld. Er greep dus wederom een verdere
specialisatie plaats en tevens was de centripetale kracht van Wageningen
merkbaar. Het bodemvruchtbaarheids- en het bemestingsonderzoek voor de
tuinbouw werden bij het instituut te Groningen ondergebracht. Tengevolge
van deze reorganisatie verlieten negen onderzoekers ons instituut, maar
kwamen er acht tot ons.
Met het weggaan van het hydrologische onderzoek verdween er wederom een
directe uitvalspoort naar de praktijk. Achteraf beschouwd, kan de overgang
van ir. W.C. Visser in 1942 naar de afdeling onderzoek van de Cultuur
technische Dienst als een voorbode van deze reorganisatie worden gezien.
Bij iedere reorganisatie in het verleden trad er een verzwakking op ten
opzichte van het directe contact met de praktijk, ook al kon er, althans
bij de eerste veranderingen in de organisatie, van een versterking van
de mogelijkheden van onderzoek worden gesproken, nl. in 1916 en 1927, toen
het controle-onderzoek werd afgestoten. In 1939 was er terdege sprake van
een verlies in contactmogelijkheden met de praktische landbouw. Tenslotte
verzwakte de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering in 1945 op
veldbodemkundig gebied in de toekomst de eigen groei van het agropedologische
onderzoek aan het instituut in Groningen. Bij iedere reorganisatie leverde
het instituut te Groningen een krachtig begin voor de nieuwe instelling
en moest het zichzelf herorienteren.
Tegenover dit alles stond in 1957, dat het bodemvruchtbaarheids- en
bemestingsonderzoek versterkt werd door toetreding van het desbetreffende
tuinbouwkundige onderzoek. Dit voordien sterk gedecentraliseerde onderzoek
werd dus in 1957 gecentraliseerd aan het Instituut voor Bodemvruchtbaar
heid. De decentralisatie bleef in zoverre gehandhaafd dat door het insti
tuut onderzoekers werden gestationeerd - resp. bleven ze gestationeerd bij de proefstations voor de tuinbouw in Aalsmeer, Alkmaar, Wilhelminadorp
en Naaldwijk en in een analytisch chemisch centrum bij de afdeling landbouwscheikunde van de landbouwhogeschool te Wageningen. Door deze organisatie
werd het onderzoek meer gericht en werd de doorstroming van de resultaten
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naar de praktijk bevorderd. Voor jneer specialistisch onderzoek werd
steun ontvangen van het:moederinstituut. Voor de ontwikkeling van dit
onderzoek zij verder verwezen naar de Bijdrage van J. van der Boon,
hoofd van de afdeling bemesting in de tuinbouw van het hernieuwde instituut,
in het Gedenkboek van 1957, getiteld "Bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de
tuinbouw".
Het moet niet onbesproken blijven dat de overgang van TNO naar Minis
teriële Stichting van velen aan ons instituut een grote geestelijke in
spanning heeft gevraagd, voortvloeiende uit organisatorische problemen.
De aanpassing van rijksregelingen aan de bestaande TNO-omstandigheden
vroeg veel aandacht en veroorzaakte veel onrust, vooral ook waar het de
voorwaarden van de aanstellingen met de daarmee samenhangende pensioen
aangelegenheden betrof, waaraan nog zovele naweeën zijn verbonden.
De toen bestaande Commissie van Overleg (een voorloper van de Qienstcommissie) heeft daarbij nuttig werk geleverd. De administratieve en
boekhoudkundige diensten, die naast ook de technische diensten in de
drukke TNO-tijd reeds zwaar belast waren, kregen het nog zwaarder te
verduren. Bovendien kwam de nieuwbouw aan de orde, toen de enerverende
strijd over Wageningen of Groningen als standplaats voor het instituut
ten gunste van de laatste was beslist. Wij herinneren ons nog zeer
goed, hoe wij alle mogelijkheden rondom de stad Groningen als meest
geschikte plaats voor het nieuwe instituut van alle kanten hebben
bekeken. Tenslotte kwamen wij terecht aan de Oosterweg 92 in Haren (Gr.),
nadat we de schoonheidscommissie van deze gemeente als laatste hindernis
hadden overtuigd van de noodzakelijke bouwtrant van het instituut.
Peerlkamp heeft zich als ons instituut vertegenwoordigde "bouwheer"
een naam verworven.
De interne organisatie van het instituut werd ook in beschouwing
genomen. Uit de iuridische status van "ministeriële stichting" vloeide
voort dat, evenals in de TNO-tijd, betaalde opdrachten konden worden
aanvaard. Er kwam een bestuur, gesteund door een Commissie van Advies.
Bruin werd als directeur van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
aangesteld. Hij werd gesteund door Rowaan die, naast zijn taak voor
alle aangelegenheden betreffende de herkomst, bereiding en samenstelling
der in Nederland gebruikte meststoffen in het kader van het meststoffenbesluit (sedert 1943), als redactiesecretaris fungeerde. Deze steun werd
versterkt door de benoeming van Reuderink tot adjunct-directeur in 1959.
Er kwamen twee hoofdafdelingen resp. voor "Toegepast onderzoek" en
"Gericht fundamenteel onderzoek" met als adviseurs resp. Ferrari en
Van der Paauw. Voor het overige neme men kennis van het schema
"Organisatie 1965" dat zich achter in het Gedenkboek bevindt, maar wat
thans reeds weer aan veranderingen onderhevig is geweest.
Ondanks al deze beslommeringen ging het onderzoek gestaag voort. De
eerste contacten met het Waterloopkundig Laboratorium werden na de promotie
van De Groot gelegd. Dit is later uitgegroeid tot de vestiging Haren van
het Waterloopkundig Laboratorium. De stationering van onderzoekers aan
het instituut door het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstof
meststoffenindus trie werd voortgezet. Mulder vertrok in 1957 als hoogleraar
naar Wageningen en werd opgevolgd door Van Burg, in 1964 gesteund
door de benoeming van Dilz. De bedrijven in de NOP bleven geëxploiteerd
door het instituut onder het waakzame oog van Grootenhuis (schrijver dezes
voelde ' zich min of meer als "hereboer").
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Het lijkt gerechtvaardigd in de periode na 1957 te spreken van een
consolidatie van het onderzoek,omdat dit zover was gevorderd dat het
gehele gebied van bemesting en bodemvruchtbaarheid, in onderdelen be
oordeeld, min of meer volledig werd bestreken. Wij beschikten over een
stramien ~van kennis en van methoden van onderzoek, waarop kon worden
voortgeborduurd en waarvan bij de bestudering van afzonderlijke
projecten kon worden gebruik gemaakt. Men neme hieromtrent ook kennis
van de bijdrage van C.M.J. Sluijsmans "Bemestingsonderzoek in de land
bouw" in het meermalen genoemde Gedenkboek. Het aan ons instituut
ontwikkelde stelsel van bodemvruchtbaarheidsonderzoek onderscheidde
zich zozeer van wat men elders aantrof, dat het ook in het buitenland
belangstelling trok. Bruin hield op een bijeenkomst van de "Commissions
II and IV of the ISSS" te Dublin in 1952 een voordracht over:
"the development of soil fertility research in the Netherlands". Hierin
kan eigenlijk de kiem worden gezien van de daarna tot ontwikkèling gekomen
"Internationale Werkgroep voor Bodemvruchtbaarheid". Gemeenschappelijk
opgezette veldproeven met daaraan verbonden specialistisch onderzoek over
de stikstofhuishouding van de grond in verband met andere vruchtbaarheids
factoren liggen thans verspreid over het gematigde klimaat van Europa.
Met ingang van 1 augustus 1967 werd het directoraat onder Bruin over
gedragen aan Sluijsmang- De eerste tekenen van een voor het landbouwkundige
onderzoek noodzakelijk geachte bezuiniging (de landbouw lag niet meer aan
het voorspeen!) waren reeds merkbaar. Er kwam een andere tijd opzetten
met eigen moeilijkheden, maar ook mogelijkheden. De laatste alinea van het
hoofdstuk "Consolidatie en perspectief van 1957 af" in de bijdrage van
P. Bruin: "Ontwikkeling van het landbouwkundig onderzoek aan de Groningse
instellingen", opgenomen in het Gedenkboek, luidt: "Wij menen te mogen
vaststellen dat het landbouwkundig onderzoek aan de Groningse instellingen
zich van 1890 tot 1965 heeft ontwikkeld tot een aparte loot van de
landbouwecologie". De noodzakelijke ontwikkeling van thans laat zien dat
het instituut ook op een breder terrein van ecologisch onderzoek een bijdrage
kan leveren, zij het dan met specifieke methoden en op een daarbij passend
gebied van onderzoek.
OP NAAR DE HONDERD, MET MOED, BELEID EN VOLHARDING.

P. Bruin
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NOG ÉÉN KEER, AFGESTOFT EN OPGEPOETST

Nu wij hier, zij het figuurlijk, nog eens
voor het voetlicht staan,
Willen wij, met u natuurlijk, nog eens
naar 't verleden gaan.
En voor al diegenen die ons nog niet
kennen, ons portret,
Dat door een beroemde schilder bovenaan
is neergezet.
Wij zijn Pieternel en Thomas, oudgedienden van 't IB,
Die u dikwijls mochten wijzen op het wel en op het wee,
Die u vaak hebben verteld, zij "het altijd met wat spot,
Van de wetenswaardigheden, met een zegewens

tot slot.

Laatste keer dat wij dit deden, was nog voor een jaar of vier,
Bij het afscheid van ons Ebel, Thomasvaer in hart en nier!
Maar wij willen nu nog éénmaal stilstaan bij het
blijde feit,
Dat wij negentig jaar werken aan de Bodemvruchtbaarheid.
Vijftien jaar geleden, mensen, vierden wij een prachtig
feest:
Driekwart eeuw de grond bekeken en 't was niet voor
niets geweest.
Vele prominenten schreven met elkaar een blauwboek vol,
Van Ferrari tot aan Bruin en er kwam heel wat uit hun bol.
Wetenschappelijk bekeken was het dus een groot succes,
Twee personen kregen 'n lintje, waren steeds braaf bij de les.
't Begon al goed in januari, twee maal feest was niks te veel,
Eenmaal met gehuurde krachten, eenmaal door het personeel.
Elk gebouw z'n eigen nummer, ja dat kon nog in die tijd,
Nu we altijd bij elkaar zijn, lukt het niet, hetgeen ons spijt.
'd Afgelopen 15 jaren is er weer heel wat gebeurd,
Er zijn dingen bij die mooi zijn, maar ook veel wat men betreurt.
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'n Nieuw gebouw kwam uit de steigers en ook
dat werd braaf gevierd,
Lardinois kwam hoogst persoonlijk, grote
schuur was mooi versierd.
Bruin ging weg en het was Sluijsmans, die
het roer toen overnam,
Dat was moedig en ook moeilijk voor die
man van eigen stam.
Want wat niemand kon bevroeden in die dagen
van weleer,
Welvaart holde achteruit en 't leiden was
geen pretje meer.
Ja, 't salaris werd steeds hoger, maar 't
was louter inflatoir,
Ook in 't onderzoek van landbouw drukte
de recessie door.
't Maandelijkse koffiepraatje en die
maandelijkse "koek",
led're keer een stukje kleiner, met een zucht en met een vloek.
Velen kwamen, velen gingen, maar het is meer gaan dan

staan,

Elk jaar weer een paar man minder en steeds
dichter gaat de kraan.
Maar we moeten niet vergeten dat we niet de enigen zijn,
Iedereen heeft in te leveren, ook al doet dat ons wat pijn.
En zo zijn we dan met moeite in 't jaar tachtig aangeland,
Over bergen en door dalen, in de brand en uit de brand.
Maar verdulleme, wat wil je, gaat het ons dan al zo slecht?
Kijk eens om je heen en denk dan voor je weer iets lelijks zegt,
Met of zonder looningrepen, matiging en wat niet al,
Zijn we altijd nog bevoorrecht, zijn we nog geen noodgeval.
Iedereen vecht voor z'n hachie en 't IB doet dapper mee,
En we hebben nog potentie en we steken weer in zee!
Daarom hopen wij ook vurig, dat ons mooie instituut,
Levensvatbaarheid

zal tonen, ook al kost dat wat dispuut.

Materieel en economisch ga

het iedereen naar wens,

Maar vergeet nooit de relatie tot je

naaste medemens.

&
Ô

&
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In de omgang met elkander schuilt nog altijd 't meest geluk,
Als verstandhouding maar goed is, nou, dan kan er niks meer stuk.
Want geloof ons, lieve mensen, wolken trekken ook voorbij,
Voor we 't

eeuwfeest gaan beleven, gaat het beter, keert het tij.

Daarom, bij dit late lustrum - we zijn over tijd ietwat Past zo'n woordje van bezinning, mensen maak je borst maar nat.
Heel veel werklust voor directie en voor 't hele personeel,
En we streven naar een eenheid en een ieder doet z'n deel.
Over tien jaar zijn we honderd en al duurt dat nog een tijd,
Elkeen gev' z'n beste krachten, tot heil der
BODEMVRUCHTBAARHEID!
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Het ontstaan ende betekenis van de
Dr.H. J. Lovinkhoeve
De directie van de Wieringermeer begon na het droogvallen van de
Noordoostpolder op 9 september 1942, zo spoedig mogelijk met land
bouwkundig onderzoek om van deze gegevens gebruik te kunnen maken bij
het in cultuur brengen en bij het gebruik van deze nieuwe gronden. De
eerste proefboerderij werd nabij Marknesse gesticht. Vele proefvelden
betreffende vruchtopvolging, bodemvruchtbaarheid (vooral organische
bemesting) en grondbewerking konden onder leiding van ir. W.A. Bosma
reeds in 1944 worden aangelegd. De resultaten waren reeds spoedig van
belang voor de landbouwpraktijk in de polder.
De opzet van de langjarige proefvelden en het doel daarvan moeten
echter tevens van veel betekenis worden geacht voor de ontwikkeling
van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in Nederland. Praktische ervaring,
welke er op het gebied van vruchtopvolging, organische bemesting >:en
grondbewerking bestaat, zal nog door veel onderzoek gesteund moeten worden.
Hiet is daarbij van belang om over systematische veldproeven op verschil
lende grondsoorten in het land te beschikken, waarvan voor onderzoek in
velerlei richting kan worden gebruik gemaakt. Het initiatief van dr.ir.
S. Smeding om de proefboerderij te Marknesse voor dit algemene doel ten
nutte te maken, werd daarom gaarne overgenomen.
De boerderij is vanaf 1 november 1953 gepacht door de landbouworganisatie
TNO te 's-Gravenhage. De exploitatie van het bedrijf en de leiding van het
onderzoek werden opgedragen aan het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut TNO te Groningen, onder toezicht van een Commissie van Beheer.
De proefboerderij kreeg ter gelegenheid van de overname en de voortzetting
van het onderzoek een naam en werd genoemd naar dr. H.J. Lovink, die als
oud-direkteur generaal van de landbouw in de jaren 1922-1935 veel heeft
gedaan ter bevordering van de plannen voor uitvoering van de inpoldering
in het IJsselmeer en voor de ontwikkeling van het onderzoek in het nieuwe
land.
De directe wetenschappelijke leiding van het onderzoek op de "Dr. H.J.
Lovinkhoeve" is in handen van ir. J.A. Grootenhuis, die dus in dit opzicht
ir. W.A. Bosma opvolgt. De heer M. Burgers is bedrijfsleider geworden en
heeft de taak overgenomen van de heer T.J. Geertserna, die gedurende vele
jaren de proefboerderij op een voorbeeldige wijze heeft verzorgd.
(overgenomen uit de excursiegids 1954
van de dr. H.J. Lovinkhoeve)

Nadat de proefboerderij "Dr. H.J.
Lovinkhoeve gedurende een onafge
broken periode van een kwarteeuw
zijn bestaansnut had bewezen voor
veeljarig bodemvruchtbaarheidsonderzoek, werd in 1979 het predicaat
"Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Haren (Gr.)" op discrete wijze toe
gekend en in stilte aangebracht op
het muurtje bij de officiële ingang.

Enige medewerkers van de "Dr. H.J. Lovinkhoeve" in aktie.

Afdeling

BEMESTING IN DE TUINBOUW"
elders in den lande

Bericht van de IB-gestationeerde te Wageningen

Graag wil ik voldoen aan het verzoek om voor de Jubileumuitgave van het
IB-Bulletin een bijdrage te leveren.
Het doet mij veel plezier en genoegen om periodieken als "Het Balkengat"
vroeger en "Het Bulletin" nu te mogen ontvangen. Op deze manier blijf ik
op de hoogte met het wel en wee van IB en collega's.
Als medewerker bij de afdeling Bemesting in de Tuinbouw, werk ik aan het
leggen en onderhouden van contacten met andere onderzoeksinstellingen
en consulentschappen voor de tuinbouw en voer bemestingsonderzoek bij
boomkwekerijgewassen in volle grond en container uit. De proefvelden
liggen o.a. op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop, de Boom
teeltproeftuin "De Boutenburg" te Lienden en Boomteeltproeftuin voor
Zuid-Nederland te Horst.
Een andere taak welke ik ambieer en bij deze weer onder uw aandacht wil
brengen is de realisering en instandhouding van de IB inzending op het
Bezoekerscentrum Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen.
Het op een duidelijke en doorzichtige manier weergeven van resultaten van
onderzoek verdient nog steeds alle aandacht.
A. Das
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Bericht van de IB-gestationeerde te Aalsmeer

Het is vreemd, maar er is een tijd geweest dat ik op het Proefstation
te Aalsmeer werkte zonder aan het IB verbonden te zijn. Dat was in 1957.
Het was toen echter al bekend dat ik en de andere collega's in de
tuinbouw per 1 januari 1958 bij het IB zouden worden ingelijfd.
Ter voorbereiding van mijn overgang kwamen de directies van het IB en
het Proefstation op 18 januari 1957 te Aalsmeer bij elkaar. Bij dat
gesprek waren Van der Boon en ik ook tegenwoordig. Besproken werden
opzet en werkwijze van de stationering. Voorts werden regels opgesteld
om de stationering in de toekomst zo soepel mogelijk te doen verlopen.
Men besloot toen ook dat ik maar alvast de stafvergaderingen van het IB
moest bijwonen. De eerstvolgende werd gehouden op dinsdag 29 januari
1957. Dus stapte ik die middag tevoren op Amsterdam-CS in de trein naar
Groningen (prijs treinkaartje 11 gulden 20). Ik nam mijn intrek in
Hotel Hofman, Poelestraat 12 (logies en ontbijt 7 gulden 80). De collega's
bleken er ook te logeren.
De volgende morgen begaven wij ons naar het gebouw aan het Eemskanaal.
Goedewaagen, Schuurman en Wiersum stonden ons hier op te wachten om ons
zeer grondig voor te lichten over de plantewortels van landbouwgewassen.
Om 14.00 uur waren wij present op de stafvergadering. Deze had plaats
in de bibliotheek van het IB in het gebouw aan de Verlengde Oosterweg
dicht bij het Sterrebos. Er was nauwelijks plaats voor alle bezoekers
en de ventilatie was er ook niet optimaal. Het kostte dan ook.enige
moeite de concentratie constant op een hoog niveau te handhaven. De
voordracht maakte echter een heleboel goed. Wiersum hield namelijk een
boeiend betoog - ook toen al - over de invloed van mechanische weerstand
en bodemvolume op het gedrag van de wortels.
In de loop der jaren daarna heeft de stafvergadering vele lokaties
gekend, totdat ze eindelijk een rustpunt vond in onze tegenwoordige
ruime en goed geoutilleerde conferentiezaal. Haar aan die eerste dag
denk ik nog vaak terug.

R. Arnold Bik
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Bericht van de IB-gestationeerde te Naaldwijk

Wat doet een IB-er op het Proefstation te Naaldwijk? Laat mij beginnen
met de naam van het Proefstation, deze luidt tegenwoordig: Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas, dit in plaats van het vroegere: Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. De naamsverandering vond
plaats per 1 april 1979, toen het Proefstation de status kreeg van
Rijksinstelling. De naam was verouderd omdat op het Proefstation weinig
meer aan fruit wordt gedaan. De druivenserres in het Westland worden
steeds zeldzamer, aan de andere kant is de bloementeelt enorm uitgebreid.
De CCWS, de bloemenveiling in het Westland,heeft een jaaromzet van onge
veer 600 miljoen gulden. De Aalsmeerse veiling is groter, maar daar wordt
relatief veel uit het buitenland geïmporteerd goed via de veiling
verkocht.
Komen we terug op de vraag: wat doet een IB-er op dat Proefstation?
In de eerste plaats natuurlijk het verrichten van al die handelingen die
des onderzoekers zijn, zoals: het signaleren van problemen, het bedenken
van proefplannen, het laten analyseren van monsters, het schrijven van
rapporten, etc. etc. Daarnaast, en dat is afwijkend van de doorsnee IBonderzoekers, moet de onderzoeker in Naaldwijk tuinder zijn. Dit laatste
is zeker niet het onaangenaamste aspect van het werk, integendeel. Het
is voor mij een genot om, meestal in het voorjaar, 's ochtends vroeg
wanneer het nog half schemert met het oogsten van een proefveld met sla
te beginnen. Het eerste half uur zijn ondanks het werken onder glas,
de vingers koud en nat, maar als zo tegen een uur of 10 à 11 de proef
eruit ligt en de sla netjes verpakt in plastic zakjes in doos of krat
op weg is naar de veiling geeft dat een voldaan gevoel. Een gevoel dat
nog beter wordt indien later bij het uitwerken blijkt dat de proef
resultaten opleverde.
Zoals reeds werd opgemerkt is het werken op het Proefstation niet zo
erg verschillend van dat op het IB zelf. Natuurlijk zijn er verschillen,
een "Potten afdeling" is op het Proefstation onbekend. Daar is wel een
grote afdeling "Tuin" en een grote "Technische Dienst". Deze laatste
houdt zich onder meer bezig met de planning en het onderhoud van de
glasopstanden, de verwarming, de regelapparatuur, etc. Hoewel

er ook een

werkplaats is, zelfs enkele, is het karakter van deze technische afdeling
duidelijk anders dan die te Haren.
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Wat het werk in Naaldwijk voor een bemestingsonderzoeker ook erg prettig
maakt is het feit dat men over een eigen routine-laboratorium beschikt.
De moeilijkheden met het inzenden van proefveldmonsters zijn vergeleken
met die van de collega's in Haren, minimaal. In het algemeen denk ik
dat de financiële problemen voor het Proefstation iets minder groot
zijn dan voor het IB. Ook in Naaldwijk waart het spook rond dat bezui
niging heet, maar toch ligt de glastuinbouw, zowel de groente- als de
bloementeelt, politiek nog goed in de markt. Uiteraard heeft dat
een positieve invloed op de werksfeer, misschien moet ik stellen een
minder negatieve. Belangrijk ten aanzien van dit werkklimaat, en zeer
positief, is de belangstelling van de tuinders. Deze belangstelling
is zeer groot en houdt tevens in dat wij voor proefvelden, en ook voor
andere vormen van onderzoek, steeds overal terecht kunnen. Dat de
resultaten van het onderzoek direct ingang vinden in de praktijk, behoeft
wel geen betoog.

J.P.N.L. Roorda van Eysinga

o + o + o + o

Een volslanke doctor te Naaldwijk
Die zei: "onze sla is bepaald rijk,
Aan nitraat en metalen,
Maar ik eet ze bij balen,
Waarbij ik toch geenszins verschraald lijk!"

o + o + o + o
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Bericht van de IB-ges tationeerde te Wilhelminadorp

Van plantgat tot haardblok

"Voor het personeelsblad een stukkie schrijven over je werk, met foto".
Voor wie zich ruim twintig jaar heeft bezig gehouden met bestudering
van de relatie vruchtboom-grond klinkt deze opdracht hoogst bagatelli
serend. Een onderzoekterrein waarvan de grenzen nauwelijks zijn aange
geven, met als koersbepaling voornamelijk signalen uit de praktijk,
gedraagt zich als een olievlek op zee: als je maar lang genoeg wacht
spoel je tenslotte aan op verrre en vreemde kusten. Ofwel, je verzeilt
in onderwerpen waarvan je je afvraagt of ze nog wel tot het oorspronke
lijk bedoelde werkterrein behoren. Wat bij voorbeeld, te denken van de
volgende:
- invloed van de stikstofbemesting en de methode van grasmaaien op de
voortplanting van aardwormen
- weersfactoren en het uitgroeien van appels
- luwte en verdamping in boomgaarden
- bodembehandeling, boomgroei en

aantasting door vruchtboomkanker

- periodiciteit van de stikstofvoeding van vruchtbomen en de populatie
ontwikkeling van rode spintmijten
- kalivoeding en de houdbaarheid van de smaak van appels
- alternatieven voor het gebruik van herbiciden
- en nog een paar dozijn onderwerpen meer.

Over dit brede werkterrein iets schrijven in nauwelijks één bladzijde
kan natuurlijk niet veel meer worden dan de lezer een bijziende blik
gunnen door een sleutelgat, maar omdat de bedoeling van dit gluren toch
is dat iets onthullends wordt waargenomen zullen we trachten nog wat
meer te zeggen over de sfeer waarin het fruitteeltkundig bodemvrucht
baarheidsonderzoek zich voltrekt.
In de eerste plaats vallen twee omstandigheden op die IB collega's vrij
wel nooit in hun werk zullen ontmoeten: de ellendige maar noodzakelijke
veeljarigheid van veldproeven en de grote variabiliteit van het proefge
was, de vruchtboom.
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Leeftijd, beurtjarigheid (de afhankelijkheid van een opbrengst van die
van het voorgaande jaar) en weersomstandigheden hebben grote invloed
op de reactie van vruchtbomen op bodembehandelingen. Daarom moet een
veldproef, vanaf het uitdenken en planten tot en met het in de vol
groeidheid vervolgen van de opbrengstresultaten, zeker een jaar of
twaalf duren. Geduld oefenen is dan ook éën van de positief karaktervormende kanten van dit werk, maar door de snelle veranderingen die
zich ten aanzien van onderstamkeuze, bodembehandelingen, plantsystemen
en fruitrassen hebben voltrokken loop je met het onderzoek vaak wel
duidelijk achter de markt aan. Je krijgt soms het gevoel dat je bezig
bent de vóór- en nadelen van een turfvuurtje te bestuderenals iedereen
al op atoomenergie is overgestapt.
En dan de variabiliteit. Groei en opbrengst van vruchtbomen in een
proefveld verschillen als de inkomens van onze landgenoten. Er zijn
talloze onbedoelde oorzaken waarom de ene vruchtboom over een reeks van
jaren tot vier keer zo veel produceert als een andere: zwaarte van het
plantmateriaal, slaging van de vergroeiing van ent en onderstam, planthoogte (soms het op eigen wortel komen van een op onderstam geënte boom),
mate van virusziek~zijn, aantasting in de jeugd door kanker op de stam,
positie (luwte door windkeringen, bodemverschillen) en concurrentie door
grote plantdichtheid zijn wel de voornaamste oorzaken van deze variabili
teit. Ook in de chemische samenstelling van bladeren en vruchten en in
smaak- en bewaareigenschappen vindt men dit terug. Een "statistisch
verantwoorde" opzet van een niet eens zo ingewikkelde veldproef leidt
dan ook al gauw tot de eis dat deze minstens twee,soms wel vijf ha
groot zou moeten zijn. Dat is nooit het geval en dus gaat de onderzoeker
geestelijk gebukt onder de frustratie dat de reacties op zijn toch
belangrijk geachte ingrepen, bijvoorbeeld het weglaten van bemesting
of verbetering van de vochtvoorziening, zelden betrouwbaar zijn aan te
tonen omdat zijn proeven te klein zijn opgezet. Hij zoekt dan zijn heil
in andere strijdmethoden zoals het intelligent "bewerken" van de gegevens,
wat er op neer komt dat vruchtbomen met sterk afwijkend gedrag onder
tafel worden weggemoffeld; een tijdrovend, hoogst ondemocratisch en
karakter-misvormend werkje. Of, wat ook wel eens wil helpen, de aanplant
wordt aan alle kanten bekeken: we kruipen -eronder (wortelonderzoek),
erin (scheut-, taklengte-, stamomtrekmetingen) of de vruchtdracht,
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bladstand en boomgrootte worden geschat zodat de opbrengst kan worden
gecorrigeerd. Deze wordt dan bijvoorbeeld uitgedrukt in "kg per meter
3
vruchtdragende taklengte" of "per cm stamomtrek" of "per m krooninhoud".
Dit alles om toch maar niets van de voorstelling te missen.
Nog een karakteristiek aspect wil ik tot slot vermelden. De "opbrengst"
van een fruitgewas is niet zómaar een getal zoals "kg per ha". Het
financiële

resultaat van een bodemvruchtbaarheids-maatregel (bemesting,

bodembehandeling, druppelbevloeiing etc.) hangt, behalve van de even
tueel verbeterde kg-opbrengst, 6ók af van het fruitras. De nieuwe appel
Jonagold had de laatste jaren een middenprijs op de veiling -van ca.
ƒ 1,30; Goudreinette van ƒ 0,40! En verder hangt dit af van verscheidene
mede-beïnvloede

kwaliteitseigenschappen (de fysiologische afwijkingen

"stip" en "zacht", welke grote bewaarverliezen kunnen veroorzaken, hangen
bijvoorbeeld samen met het niveau van de kalium- en calciumvoeding).
Daardoor wordt de onderzoeker gedwongen de invloed van de in zijn proef
velden aangebrachte ingrepen tot in détails uit te pluizen: vruchten
worden geteld en gewogen; bladeren en vruchten worden geanalyseerd;
vruchten worden bekeken, geproefd en bewaard. Bij de interpretatie van
al deze gegevens komt hij regelmatig in andere vakgebieden terecht zoals
in de teeltkunde, fytopathologie, fysiologie, marktkunde of meteorologie.
Het is deze buitengewone veelzijdigheid die de fruitteelt tot een van de
boeiendste werkterreinen maakt. Hoe moeizaam, ergeniswekkend en traag het
bodemvruchtbaarheidsonderzoek

soms ook verloopt, het samen met de

proefbomen ouder worden en samen de seizoenen ondergaan schept een band,
een soort haat-liefde verhouding met het object van studie. Kunt u, IBlezer zich voorstellen welke kick, welk sadistisch genoegen wij onder
gaan als wij 's winters de aan stukken gezaagde stammetjes van de gerooide,
eigen, proefbomen die ons onderzoekersleven zo gecompliceerd maakten, in
het open haardvuur schuiven? Met in de andere hand een stuk appeltaart.

P. Delver

si.openingsrede

zou't lukken?

houtje bijten

Np

epietloog

Van -intocht tot uitgaan

In het jaar waarin de instelling, die nu kortweg met IB wordt aangeduid,
haar 65e verjaardag had kunnen vieren

en dus naar de moderne wetgeving

pensioengerechtigd werd, kwam een analist met met nissr dan drxe jaar
ervaring en een half diploma in haar dienst.
't Was alles Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, wat er toen
geschiedde en daaraan hebben velen van de nu nog aanwezigen hun moeilijk
TNO-pensioen van vandaag te danken. Of te wijten, al naar gelang hun
visie hierop.
Die driejarige analist van toen is nu een uit de kluiten gewassen jubi
laris, zoals u kortgeleden hebt gemerkt. Inmiddels is het IB een oude
baas van negentig en dat roept om het te boek stellen van herinneringen,
al dan niet mummelend opgediept. Mag ik?
"Rijkslandbouwproefstation" stond er boven de deur van de overbuurlieden
der eierhandelaars aan de Van Hallstraat, hoewel er niet veel werd gelandbouwd. Er stonden wel veel witte potten met hoge halmen, die ik in mijn
schooljaren reeds vaak had bewonderd. Was het daarom, dat ik een en
andermaal solliciteerde naar een plaatsje in dat geheimzinnige, ouder
wetse gebouw?
Zo kwam die driejarige analist onder de straffe hand van dr.ir. Van der
Marei te verkeren, in het grote, holle, houten lab van het hoofdgebouw.
Dat is in mijn herinnering blijven kleven: de holle en sombere sfeer in
dat uiterlijk zo deftige en degelijke gebouw.
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Men dacht in 1955 minder aan feest dan tegenwoordig: we hadden juist
de puinhopen uit de oorlog opgeruimd.
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In mijn ladenkast zit een dik dossier, een zwarte map met vele papieren
omslagen. Het eerste dat ik daarin vind is een oud ontwerp voor de
voorpagina van "Het Balkengat", het toenmalige, zeer florerende orgaan
van het personeel. Het gebouw Eemskanaal is daarop getekend, omgeven
door een groot aantal fleurige ballonnen, waarvan één een label met het
opschrift: "HOERA" draagt. In de bibliotheek is nog wel een exemplaar
van het betreffende nummer aanwezig.
Dit "hoera" wordt 13-voudig weerkaatst door een lijstje van "afdelings
reisjes", dat voorin de map zit geplakt. Tussen 1956 en 1968 zijn elk
jaar de uitstapjes georganiseerd, waarvan de zwarte map het nu nog
bestaande herinneringsalbum vormt. Van alle uitstapjes zijn bovendien
foto's in het archief van de tekenkamer aanwezig. Sommige ervan zijn
tentoongesteld geweest tijdens de viering van het 90-jarig jubileum
van het IB.
Het begon bescheiden, met een reisje naar de kop van Noord-Holland.
Nog wat onwennig voor de organisator, die een zorgvuldig opgezet tijd
schema heeft nagelaten, dat begint om 8.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Maar de reis naar Tecklenburg, in 1957, vermeldt alleen maar het aantal
afgelegde kilometers: 475. En de reis- en koffieclub EK, zoals de deel
nemers zichzelf hadden gedoopt, was nu al door het dolle heen: het
volgend jaar ging zij onmiddellijk weer naar dat alleraardigste stadje
in het Teutoburgerwoud. En toch was dat geen kleinigheid: om 6.00 uur
's morgens vertrok de bus vanaf het gebouw Eemskanaal en we waren

's avonds om 10.00 uur weer terug. De kosten bedroegen f 300,40, die
werden opgebracht door maandelijks een klein bedrag te sparen.
De club raakte op den duur zeer getraind in dit soort activiteiten,
want vanaf 1962 werd het gespaarde geld op een spaarbankboekje gezet,
zodat we nog rente kregen ook.
Wat is er van deze reisjes ontzaglijk veel te vertellen en op te diepen
Het bladeren in dat oude dossier brengt vele herinneringen naar boven.

m
••
t,oiovf>nissen. Aankondigingen die al uitbundiger
Namen, routes, prijzen, belevenissen, «.a
6
1 • -1
«v™ on daarna opgeprikt in de hal - zonder
worden, getypt in sierlijke vorm en daarna
Paraaf van wie dan ook, want we waren toen nog gemoedelijk. Lange rijen
kruisjes als betalingsteken achter namen als: Anna, Greet, Suze, Tiny,
Janny, Matty, Alle, Annie, Ina, Kelly, Ankie. We kent ze allemaal nog?
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Een kwitantie van Garage Doornbos van ƒ 299,48 voor "huur Touringcar
op 3/5—157 door Duitsland", keurig met een kwitantiezegel van 15 cent.
En 1 DM was toen 92 cent. Een visitekaartje van "Café/Milchbar/Konditorei
Heinrich Hagemann" in Rheine. Een nota voor "32 Tassen Kaffee" van
DM 16,—. Achter in de map een recept voor 200 pannekoeken. Of 't alle
maal klopt waag ik, als gezinspannekoekenbakker, te betwijfelen als
er maar 2 kg bloem en toch 5 1 melk op voorkomen.
Hebt u wel eens pannekoeken uit het vuistje gegeten? Er bestaan nog
foto's van een dergelijke manifestatie, genomen op het marktplein van
Bentheim. Ze werden zó uitstekend gebakken, een dag van te voren, in het
laboratorium van de heer Bruins, dat alleen die mondvoorraad het waard
maakte om de reis mee te maken. De hele dag werd uitgezien naar het
uitdelen van die pannekoeken. Zelfs toen eens de douane de bus kwam
inspecteren riep er iemand: "de diamanten zitten in de derde pannekoek!"
We hadden ook een clublied, dat nergens op sloeg, met op onze reislust,
niet op de microbiologische afdeling, niet op enige persoon. Het heette:
"Anton met 'n bok" en men kon het overal horen waar genoemde afdeling
in ontspanning bijeen was (het woord "recreatie" kenden we toen nog niet).
De afdelingsbariton zong het uit volle borst recht in de microfoon en
wij galmden het refrein opgewekt mee. Ongetwijfeld heeft hij aan die
jaarlijkse opvoering van dat geliefde stuk zijn latere benoeming tot
afdelingshoofd te danken.
Zozeer waren wij overtuigd van het voorbeeldige ven onze r.ii.n dat.
gedateerd I3-5-'66, een trief werd geschreven "Aan de secretaris van de

dienstcommissie van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid", waarin de
nadruk werd gelegd op de armoede van de personeelsreisjes, waarin men
niet in groepsverband bijeenbleef, noch gezamenlijk iets werd ondernomen.
Onder de kopie van deze brief staat in het karakteristieke handschrift
van de organisator der

Eemskanaal-reisjes

- reeds lang vertrokken -

. M »uiarnn
zeen antwoord ontvangen. Tekenend
de veelbetekende aantekening
H
PS
voor de activiteit van de secretaris.
TT• • moge:
. die secrets
«ipcretaris,
Wie dat dan ook zijn
, hij is er nu, na veertien
jaren, niet boos om, naar ik hoop.
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't Was inderdaad een kenmerk van de Eemskanaal-reisjes - en van alle
andere ondernemingen, die daar zo veelvuldig voorkwamen - dat alles
gezamenlijk werd gedaan. Een reis was tot in de finesses geregeld. Als
curiositeit volgt achter dit stukje de aankondiging van de laatste reis,
zoals elke deelnemer die ontving. Men leest daaruit, dat de reiscommissie
niets aan de verveling overliet, maar voor elk tijdstip van de dag voor
vertier had gezorgd. In het dossier bevindt zich zelfs een briefje in
het handschrift van het toenmalige afdelingshoofd, de heer Harmsen, met
aanbevelingen van mogelijke reisjes.
In 1959 gingen we naar de Betuwe, waar in het huis van "de dikke dokter"
de dames een nieuwe pan soep gingen koken, omdat de meegebrachte inmiddels
zuur was. Ook hebben we eens beleefd dat het ingeslagen fruit in de
koelkast was blijven liggen, zodat we de volgende dag nog wat hadden.
We aten 's avonds ook naar onze huidige begrippen ongelofelijk goedkoop.
"Het Vosje" in Nunspeet berekende ons voor 25 diners ƒ84,- (1960).
In 1961

aten we in "de Elf Provinciën" in Hellendoorn voor ƒ 4,- per

persoon. In 1962 zijn we naar Den Haag e.o. geweest, maar daarvan is
geen restauratie-rekening achtergebleven; wel een aantekening omtrent een
pannekoekenfestijn "ergens" op de Utrechtse heuvelrug. Maar de reis naar
de Achterhoek in 1963 werd weer met een etentje besloten, nu m Hotel
"Boschhuis" in Ter Apel, waar nu f 4,40 per persoon moest worden betaald.
De inflatie was kennelijk op gang gekomen. Zodat zelfs voor de laatste
reis, in 1968, per persoon f 4,50 boven het reeds gespaarde bedrag moest

worden bijbetaald. Het etentje in de later afgebrande "Hongerige Wolf"
te Stegeren bij Ommen kostte dan ook ƒ 10,25 per persoon. Het leven werd
duurder.
Ja, in ,968 werd het laatste reisje gehouden, wandelden we voor het
laatst door Twenthe, op 21 mei. In feite bestond het Eercskanaal toen al
niet meer. We waren reeds naar Baren verhuisd en bezig opgeslokt te
v.Qt- TR Vandaar ons verlengd vertrekpunt;
worden in het grote geheel van het IB. vanaaar ou
„•„r- afHplineen nog niet waren overgebracht,
nu vanaf de Van Hallstraat, wier atdeimgen
ë
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rip hooD was tevergeefs. Het spaarHet sparen werd nog voortgezet, maar de noop w**
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1 ^ .(.„„nai" Geheel terugbetaald" en het saldo
tankboekje kreeg tenslotte het stemp
• „~„QehArP<5se onder alle deelnemers verdeeld
van ƒ 372,46 werd door de penningmees
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°P 28 april 1969. Ze kregen, naar gelang
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16, 18, 20 of 24 gulden plus nog f 1,82 rente.
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En zo was een merkwaardige episode
inmiddels IB geworden, afgesloten.
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Aan : De leden van de reisclub " Afdeling Biologie van de Grond"
en enkele uitverkorenen.

-5—L-L-L-2._L.L-L-L.G
betreffende
het dertiende (I) uitstapje
Datum;

dinsdag 21 mei 1968

Reismiddel:

E.S.A. touringcar

Vertrektijd: 07.00 uur
Startplaats: gebouw van Hallstraat
Reisdoel:

Ommen, Twente

R O U T E :

van Hallstraat
Hereweg

^zonderheden:

Assen
Hoogeveen

Twaalf keer zijn we vertrokken
Ommen (koffie)
van het vertrouwde pand aan het
Qen ^
Eemskanaal, deze keer zullen we onze
toevlucht moeten nemen tot een andere
Daarle
startplaats (wee de verdrevenen), DesalHOOP- Hek«*el
niettemin wordt gehoopt, dat uw humeur niet
te lijden heeft gehad en dat u met opgewekt ge- • Vriezenveen
laat onder een zonnige hemel de dag zult doorPollen
brengen. Dit jaar wordt er weer enorm in de bus
geblazen; vanwege de goede ervaringen van vorig
Geesteren
Jaar zal Het 'Everlo ons weer rond de tafels, geVaste
°ogen onder krenteweggen, zien schuiven; tegen
de avond zal De Hongerige Wolf ons ontvangen
Ootmarssum
Net een menu, dat reeds door onze kwartierma- £ogsuin
«er is beoordeeld. Goed dit over de kauwsector. Wat gaat er verder gebeuren??!
Het Everlo (!!!)
Na de koffie in Ommen wordt er geOldenzaal
^andeld langs de Regge; de bus
Pikt ons weer op om ons naar
vveerselo
possum te brengen, waar anTubbergen
Vermaal een (korter) vertredinkje wordt gemaakt.
Kloosterhaar
a de koffiemaaltijd
Bergentheim
f eidt de route ons via
,
, ... .. *
Biewengastate naar
Hardenberg ( wavin ;
Qrdenberg, waar een beWitte Paal
"a^n,g|enafabriek,dwaar
DE HONGERIGE WOLF (..k, amekD
Plastic-allerlei wordt vervaarOmmen
igd. Na de plastificatie op weg
aar de Hongerige wolf, onze volgende
Groningen

ho.

^Jn'in^fSfonretwïjmd îoldoe^de'recreatlenoeelijkheden aan2SS? biaSSd
op
dia staat.
D»

tussen half 1 0 . 1 0 u u r .
De _Komizzie
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ÏB - CRYPTOGRAM
door W.J. Romers
woorden, die ingevuld moeten worden in de hokjes, staan hieronder cryptisch
beschreven en hebben op de een of andere manier een verband net het IB.
oplossingen komen in het volgende bulletin.
5SL s ehri i vingen:
Sgrizontaal:
Bij een waterkering is deze IB-er heel wat
Oudere IB-ers, die hiervan te weinig hebben, maken er gebruik van
Venekamp trekt ze en Floris spoelt ze
• Zo'n pret hebben we wel eens, zelfs omgekeerd
Is deze IB-er een zoon van De Koning?

2-

6. Graaft deze onderzoeker naar wetenschap?
• Adembenemend spul, vooral aan het IB
Als hebben er is, dan is ... te laat
Deze IB-er is zelfs op z'n oude dag nog zeer snel

• Wil zij wel in de keuken?

.

, ..

Wie hier zo lang werkt bakt ze toch wel in een bepaalde kleur

2'
,3-

Sommige IB-ers wonen er, maar zijn het beslist niet
Vooral aan 't IB wordt deze materie niet oppervlakkig behandeld

%tikaal;
Deze IB-er slaat er soms krukkelig op in ^
Harmanny is er dol op, maar in Frankrijk is
Het blijft een punt van zorg, deze ziekte

et goe

• KalkAmmonSalpeter wordt hier gebruikt
Gentleman in de bibliotheek, maar wel feodaal
• Routine sleept zich voort en wordt dan vervelen
• Dat kan binnen niet, buiten zit er smaak ^an'
.
rt Zelfs het erootste
buitendienst houdt zich hier o.a. mee bezig en heeft zelfs het grootste

8'

deel in de handen
vindt vertikaal 7 hier dikwijls plaats
Anagram van vertikaal 7, bovendien vindt vertik
• Knottnerus laat het hier maar waaien

• Scherpzinnig IB-er

