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ALGEMEENE VERGADERING DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ TE ZUTPHEN.
’

VOORWOORD.

en vijfden Januari van dit jaar was het 25 jaar geleden, dat te Arnhem,
onder voorzitterschap van Mr. C. J. SICKESZ, in een daartoe belegde vergadering van belangstellenden werd besloten tot oprichting derNederlandsche
Heidemaatschappij.
Deze herinneringsdag is zonder openbaar feestvertoon voorbij gegaan.
‚
_
In het Tijdschrift onzer Maatschappij werd er de aandacht op gevestigd en
verschillende dagbladen brachten op den dag zelven het heuglijk feit1n herinnering.
Dat het feestvertoon achterwege bleef, is zeer zeker niet aan gemis aan belangstelling toe te
schrijven. Nu echter binnen korten tijd het eigen ‚‚te huis” te Arnhem door de Maatschappij

zal worden betrokken, besloot het Bestuur niet den historischen datum tot feestdag te stempelen, maar de feestelijke herdenking te doen samenvallen met de opening van het nieuwe
gebouw, dat thans zijn voltooiing nadert.

Het mag als bekend worden verondersteld, dat het stichtingskapitaal voor dit eigen gebouw in
hoofdzaak werd bijeengebracht door vrijwillige giften, alsmede door ruime geldelijke bijdragen van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. De eerste steen van het grootsche
gebouw werd den elfden November gelegd door den Eerevoorzitter, Z. K. H. den Prins der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg en tal van genoodigden en belangstellenden waren
samengekomen tot bijwoning dezer plechtigheid. Het voornemen bestaat door een marmeren gedenkplaat in het gebouw dezen historischen dag aan de vergetelheid te onttrekken.

I0

VOORWOORD.

Het Bestuur der Maatschappij oordeelde het echter passend niet alleen door den gedenksteen,
maar ook nog in anderen vorm de herinnering aan het jubeljaar vast te leggen en wel door
het uitgeven van een Gedenkboek.
Een Commissie bestaande uit twee leden van het Dagelijksch Bestuur en den Secretaris der
Maatschappij, welke allen van de stichting af die waardigheid hebben bekleed, werd gaarne
bereid bevonden zich met de samenstelling van dit boek te belasten.
Met groote voldoening kan thans door de Commissie worden verklaard, dat het haar aan
medewerking geenszins heeft ontbroken. Een woord van welgemeenden dank aan de medewerkers vinde hier dan ook een plaats.
In dit Gedenkboek worden in de veertien opstellen, waaruit het is samengesteld, verschillende
onderwerpen behandeld, waarbij de Heidemaatschappij rechtstreeks of zijdelings is betrokken.
In het eerste opstel wordt de geschiedenis van de vijfentwintigjarige behandeld; daar is dus
uitsluitend sprake van het doen en laten onzer Maatschappij.
De schrijvers van de overige opstellen bewegen zich op meer algemeen terrein, dat echter
nauw verband houdt met den werkkring der Maatschappij, in artikel 1 der Statuten als volgt
omschreven:
De Nederlandsche Heidemaatschappij stelt zich ten doel in Nederland te bevorderen:
1e. het ontginnen van woeste gronden;
ze. het instandhouden van bosschen en beplantingen ;
3°. het aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken ;
4e. de ontwikkeling en de verbetering van de zoetwatervisscherij.
Mede te werken tot verhooging van het voortbrengingsvermogen van den Nederlandschen
bodem is steeds het devies der Heidemaatschappij geweest.
De lezing van de bladzijden van dit Gedenkboek moge de overtuiging bevestigen, dat zij die
leus trouw in toepassing heeft gebracht.
Moge het tweede vijfentwintigjarig tijdperk, dat thans is ingetreden en dat zich onder zoo
veelbelovende vooruitzichten opent, een tijdperk van voortdurenden bloei en gestadige ontwikkeling voor haar zijn.
Moge zij aan haar traditie getrouw blijven en moge bij de herdenking van den vijftigjarigen
stichtingsdag van haar getuigd kunnen worden, dat zij door krachtig mede te werken tot de
verhooging van de productiviteit van den Nederlandschen bodem zich jegens het Vaderland
bij voortduring verdienstelijk heeft gemaakt.

De Commissie voor dr sanwnstellíng van het Gedenkboek,

F. B. LÖHNIS.
G. E. H. TUTEIN NOLTHENIUS.
A. STARING.

COMMISSARISSEN

EN

SECRETARIS

VAN

DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.

r. Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, Voorzitter. _- 2. A. W. J. J. baron Van Nagell, Onder-Voorzitter. — 3. J. A. Staring, Secretaris. —
4. F. B. Löhnis. —— 5. G. E. H. Tutein Nolthenius. —- 6. S. C. Korteweg. —- 7. A. A. Nengerman. — 8. Mr. F. Van der Tuuk. —— 9. Mr. W. J. Van
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der Hoofdafd. Zoetwatervisscherij. — 24. G. J. Kroef, Afgevaardigde der Hoofdafd. Zoetwatervisseherij.
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EXCURSIE NAAR 'T SPELDERHOLT OP 12 SEPTEMBER 1912.

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
DOOR

A. STARING.
Indien er veel als ick tot desen handel gingen,
En maeckten vruchtbaer lant van ongebaende klingen,
Het sou niet dienstig zijn slechts voor een mensch alleen,
Maar 't sou aan 't Vaderlant ook baten in 't gemeen.
JACOB CATS.

INLEIDING.
1886 verscheen in het Staatsblad No. 104, de Wet "houdende bepalingen
ot bevordering van de verdeeling van Markgronden", waardoor het moge
ijk zou kunnen worden, uitgestrekte heidevelden, tot nu toe gemeenschap
elijk bezit, te verdeelen en daardoor in ontginning te brengen.
et in cultuur brengen van woeste-gronden zat toen in de lucht. Enkele jaren
l:"-""'"':�11!.i:,....,,,.&,,l'., e voren was een Franschman, A. GoFFARD, begonnen zijn ensilage-systeem,
�-------�het inkuilen van groenvoedergewassen, alom aan te prijzen. Daarvan wer
den gouden bergen voorgespiegeld en ook hier te lande werd het in toepassing gebracht, in
't groot o.a. door den heer W. G. BoELE, op zijn boerderij Jacobahoeve, op de Veluwe bij
Wapenvelde, waar het algemeen de aandacht trok. Men dacht toen, mede hierdoor, gemak
kelijker tot het ontginnen van heidevelden te geraken, en daardoor tot werkverschaffing, ten
einde de ontvolking van het platte-land tegen te gaan en - omgekeerd - de groote steden
van het overcompleet aan werkkrachten te ontlasten.
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Het Nederlandsch Landhuishoudkundig-Congres maakte de zaak aanhangig, door in 1884 te
Amersfoort aan de orde te stellen, in de eerste Afdeeling: , ,Maakt het plan, voorgesteld door
"den Heer JuLEs VAN HASSELT te Kampen, omtrent ontginning van heidevelden, zoo hoog als
"laag, aanspraak op ondersteuning van het congres? Zoo ja, kan het congres iets doen om dat
,, te bevorderen?"; terwijl te gelijkertijd twee vraagpunten uit de andere Afdeeling "Volks
huishoudkunde" behandeld werden: ,, Is het in de tegenwoordige omstandigheden van den
"gedrukten toestand van den landbouw - dbor lage korenprijzen en concurrentie met den
,,Amerikaanschen landbouw - raadzaam, om heide tot grasland te ontginnen?" en "Is het wen11schelijk een vennootschap in het leven te roepen, tot het ontginnen der zandgronden in Neder11land, met toepassing van het stelsel GoFFARD". De inleider van het eerste punt was de Heer
Mr. J. H. ScHOBER, een alleszins bevoegd deskundige, die op zijn landgoed Schovenhorst bij
Putten, alreeds sinds 1848 bezig was, proefnemingen te doen met binnen- en buitenlandsche
houtsoorten, inzonderheid coniferen, welke op onze hooge heidegronden zouden kunnen
groeien. Bij deze inleiding begon hij met op te merken, dat ontginnen en het ensilagestelsel,
twee zeer verschillende zaken zijn. Dit laatste heeft hij op de Jacobahoeve gezien, en is er een
warm voorstander van geworden; doch wat ontginnen betreft, wijst hij op de geschriften van
Dr. W. C. H. STARlNG, en op de berekeningen van Dr. H. BuRCKHARDT en van Dr. SALFELD.Hij is
sterk tegen plaggen-halen en schapen-weiden; en beveelt aan de woeste-gronden te ontginnen,
voornamelijk door boschaanleg, bij uitzondering als bouw- of weiland. Na eenige besprekingen
werd besloten de zaak commissoriaal te maken; en werden daartoe benoemd, de Heeren
Mr. W. H. DE BEAUFORT, Mr. C. J. S1cKESz, Prof. Dr. A. MAIJER, W. G. BoELE en E. J.
VrTRINGA. Op hetzelfde congres, werd in eene andere Afdeeling aan de orde gesteld: ,,Zouden
"de zandgronden van de Veluwe of van Utrecht, evenals door den Heer VAN HEEK te Enschede
"met uitstekend gevolg geschiedt, bevloeid kunnen worden, hetzij door beekwater, hetzij door
"onderaardsch water, dat door boren van nortonwellen naar de oppervlakte van den grond
"gebracht wordt?". De Heer H. M. HARTOG van Barneveld leidde deze zaak in; en werd na
ampele bespreking de conclusie genomen, dat men het wenschelijk achtte beekwater tot be
vloeiing te gebruiken, doch geen middelen wist aan te wijzen er uitvoering aan te geven. Een
ander vraagpunt in die Afdeeling: ,, Is de bevloeiing en bemesting door middel van rivierwater,
"ook van diluviale-gronden, uitvoerbaar en te bevorderen?" werd, door afwezigheid van den
inleider, niet verder gebracht, dan tot het uitspreken der wenschelijkheid van deze bevloeiing.
In het volgende jaar werd door bovengemelde Commissie rapport uitgebracht. Dit, geteekend
door alle leden, behalve den heer SrcKESZ, kwam tot het besluit :
1. Het stelsel GoFFARD wordt aanbevolen in de belangstelling van allen;
Il. Vooralsnog zijn er geen genoegzame gegevens, om de oprichting van een Vennootschap aan
te bevelen; en
III. Daartoe zou het wenschelijk zijn, een proef te nemen met een hoeve, waartoe men f 15000
beschikbaar zou moeten stellen.
Als bijdrage werden door den Heer BoELE uitvoerige berekeningen en financiëele beschou
wingen gegeven; die echter door de Heeren MAIJER en V1TRINGA, beoordeeld en op vele punten
weersproken werden.
In 1886 werd op het Landhuishoudkundig-Congres te Leeuwarden nog besproken: ,, Verdient,
,, voor de veehouding op zandgronden, het stelsel GoFFARD aanbeveling, of zou aan andere stel11sels de voorkeur gegeven moeten worden?" waaromtrent besloten werd, dat het niet geschikt
is tot grondontginning, doch overigens voor grondverbetering alleszins aanbevelenswaardig
geacht moet worden.

P how

Couvee.
HET DAGELIJKSCH BESTUUR

DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.
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Inmiddels had ook de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw de zaak ter hand
genomen. Op haar 41ste Algemeene-Vergadering, op 30 Juni 1885 te Wageningen gehouden,
kwam als 9de punt op den beschrijvingsbrief voor: ,, r. Is het in het welbegrepen belang van de
"Gemeenten, de ontginning van heiden krachtig te bevorderen? 2. Wat staat die ontginning in
"den weg? 3. Hoe de hinderpalen het best te boven te komen?" Inleider was weder de Heer
Mr. J. H. ScHOBER, die een warm pleidooi hield voor de ontginning van woeste-gronden door
boschaanleg. Er volgden breedvoerige besprekingen op; maar op voorstel van den Voorzitter,
Mr. C.J. S1cKEsz, werd er geen conclusie genomen, doch besloten te wachten op het rapport der
bovengenoemde Commissie uit het Landhuishoudkundig-Congres.
Ook in de Nederlandsche ·Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, die zich in dien tijd
mede bemoeide met landbouwvraagstukken, was de zaak aan de orde gesteld. Op haar Alge� meene-Vergadering, 14 Juli 1885 te Alkmaar gehouden, was als vraagpunt gesteld: ,, r. Kan
,, de ontginning van heidevelden, dienstbaar gemaakt worden tot verschaffing van werk?
,, 2. Wat leert de ervaring op dit gebied in Nederland en elders, o. a. in België en in Hannover?
"3. Is het wenschelijk in Nederland pogingen tot verwezenlijking van dit denkbeeld in het werk
"te stellen? 4. Van wien moeten zulke pogingen uitgaan; en op welke wijze moet men trachten
"dit doel te bereiken?" Op het Congres, dat den volgenden dag gehouden werd, werd dit punt
ingeleid door den Heer F. P. J. MAHIEU; die het besprak, voornamelijk om te gemoet te komen
aan de werkloosheid in de steden. De Heer ScHOBER, strijdvaardig als immer en vooraan op de
bres waar het in cultuurbrengen van woeste-gronden betreft, betoogde, dat ontginning uitste
kend was, mits niet kunstmaüg: geen arbeiders op het land, die in de steden gewonnen en ge
togen zijn, omdat hen de handen geheel verkeerd staan en zij onmogelijk behoorlijk werk
kunnen leveren, noch op het land zullen wennen. Maar ook de plattelandsbevolking moet geleid
worden, om met vrucht te kunnen ontginnen, en daarvoor is er groote behoefte aan onderwijs:
een cursus in houtcultuur in Wageningen. Later verdedigde hij op nieuw de stelling, ,, dat zoo11lang de boer plaggen·maait en schapen houdt, hij geen goeden landbouw drijven kan"; en be
sprak hij voorts de wenschelijkheid, gele lupinen op schralen heidegrond te verbouwen, èn tot
groene-bemesting, èn tot zaadwinning voor verder ontginnen.
De conclusie van de bespreking was, dat besloten werd een Commissie samen te stellen; waarin
benoemd werden, deHeeren: Mr. J. H. ScHOBER, Mr. F. TH. PAHUD DE MoRTANGES, W. G. BoELE,
JuLEs VAN HASSELT en Jhr. Mr. W. ELOUT VAN SoETERWOUDE, als Secretaris. Het rapport dezer
Commissie is verschenen in 1888 en afzonderlijk uitgegeven; en gaf als besluit, dat ontginning
van woeste-gronden niet geschikt is voor werkverschaffing aan werkloozen uit de groote steden.
Zoo was langzamerhand de zaak der ontginning aan 't rollen gebracht. Had de Heer ScHOBER
geklaagd over gebrek aan voorlichting, het was in Gelderland vooral de Afdeeling Over-Veluwe
van de provinciale Landbouwmaatschappij, met haren energieken Voorzitter Mr. D. VAN MEURS,
die daar verbetering in trachtte te brengen. Op de Afdeelingsvergaderingen, werden herhaalde
lijk daarop betrekking hebbende punten besproken: ,, het verkrijgen van geschikt kiemkrachtig
dennenzaad," enz.; en kwam op 26Januari 1886 deHeer G.E.H. TuTEINNOLTHENrns-Leeraar
in de Boschcultuur aan 's Rijks-Landbouwschool teWageningen, -,, geheel kosteloos", wordt er
in het Afdeelingsverslag bijgevoegd -een voordracht houden, over "houtteelt, in 't bijzonder
over den aanleg van dennenbosschen."
Op de 42ste Algemeene-Vergadering dezer Landbouwmaatschappij, op 20 Juli 1886 te Zwolle
gehouden, hield genoemde Heer TuTEIN NoLTHENTUS een inleiding over het vraagpunt:,, Welke
maatregelen kunnen door de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw genomen
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worden, tot bevordering van den aanleg van bosschen.” Hij begon met er op te wijzen, dat in
Nederland nog 700000 H.A. woeste-gronden liggen. In 1843 werden op de Veluwe een groot
deel van die gronden, voor een betrekkelijk luttele som, aan de Gemeenten tot verkooping of
ontginning afgestaan; maar werd het beoogde doel niet bereikt, door het ontbreken van een
fatalen termijn, waarop de ontginning tot stand gebracht zou moeten zijn. Hiertoe werkten mede:
ISte het voordeel, dat nog steeds van de heide dier uitgestrekte velden getrokken wordt; 2de
gebrek aan voorlichting van deskundigen en 3de gebrek aan kapitaal. In den loop der daarop
gevolgde breedvoerige beraadslagingen, wees de Voorzitter der Maatschappij, de Heer Mr. C.

J. SICKEsz, op de ondervinding, opgedaan door den Heer F. B. LöHNis, Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, gedurende een reis door de heidestreken van

Noord-Duitschland en van Denemarken. Opgewekt door eenige brochures, die deze op de
Parijsche Tentoonstelling — in 1878 — in handen gekregen had, besloot hij ter plaatse een
onderzoek te gaan instellen. Hij bezocht eerst de ontginningen van het Moorversuchstation bij
Meppen in Hannover, onder directie staande van den kundigen Dr. A. SALEELD; daarna de uit-

gestrekte ontginningen van den Hertog van Aremberg bij Meppen; vervolgens de provinciale
bebosschingen op de Lüneburger heide en van de Klosterkammer te Hannover, de Oberforsterei
Niebeck ; en ging eindelijk naar Jutland, waar hij inzonderheid met de werking der Deensche
Heidemaatschappij kennis maakte. In een tweetalopstellen, opgenomen in „de Economist” en in
het jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid „Erica”, gaf de Heer LÖHNIS toen een uitvoerig verslag van de opgedane ondervindingen ; en als met profetischen blik bezield, zegt hij
aan het slot van laatstgenoemd stuk: „Den laatsten dag hadden wij een grooten rit gedaan; en

‚,toen wij eindelijk bij het vallen van den avond, het kleine plaatsje bereikten, waar ik weder in
„den spoortrein stappen zou, hadden wij nog tijd een der naburige heuvels te bestijgen, waar wij
„een onbelemmerd uitzicht hadden over het omliggend terrein. In al zijn eentonige grootschheid
„lag het landschap daar voor ons, beschenen door de ondergaande Junizon. En toen wij, rustig
„mijmerend, onzen blik nog eenmaal over die Vlakten lieten weiden, kon ik niet nalaten de toe„standen daar in het verre Jutland, te vergelijken met die, welke in ons Vaderland aangetroffen
„worden. En als ik dan naging, onder welke buitengewone ongunstige omstandigheden daar

„gewerkt wordt, om het vraagstuk van boschaanleg op heidegrond tot een goede uitkomst te
„brengen, kon ik het denkbeeld niet van mij zetten, dat een dergelijke Heidemaatschappij, ook

„in ons land een gezegenden werkkring vinden zon. Het komt mij voor, dat daardoor het
„particulier initiatief krachtig opgewekt zou worden ; en dat het vraagstuk der heideontginning
„een stap nader tot zijn oplossing gebracht zou worden.

„In mijnen geest zag ik, op het voetspoor der Deensche Maatschappij, een Hollandsche Heide„maatschappij verrijzen ; en ik hoop dat invloedrijke mannen de handen ineen zullen slaan, om

‚,dit denkbeeld te verwezenlijken, overtuigd als ik ben, dat daardoor aan ons Vaderland, een
„werkelijke dienst zou worden bewezen.”

Zoo werd de bodem voorbereid.
Als gevolg van de bovengenoemde inleiding van den Heer TUTE1N NOLTHENiUS, werd op
voorstel van den Voorzitter besloten, dat het Dagelijksch-Bestuur der Maatschappij in ’t leven
roepen zou een Commissie-van-onderzoek; waarin benoemd werden, de Heeren: A. J.
BLiJDENSTEiN, G. E. H. TUTE1N NOLTHENIUS en F. B. LöHN1s. Deze Commissie bracht een

uitvoerig rapport uit, waarin er eerst op gewezen wordt, dat de Staat het ontginnen van
woeste-gronden niet beschouwt als tot zijn bemoeienis te behooren, doch dat het uitsluitend
particulieren en enkele Gemeenten zijn, die zich daartoe geroepen voelen. Maar, waar nu naast
3
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een enkele goedgeslaagde boschaanleg, vele ontginningen ten deele of zelfs geheel mislukken,
omdat het meestal aan voldoende kennis van ontginning van woeste gronden hapert, daar
lokken deze pogingen geenszins tot navolging aan. ,,Een eerste vereischte om hierin ver
"betering te brengen, zal wel zijn, dat meer en meer gezonde begrippen aangaande heidecultuur
"verspreid worden, zoowel door het uitgeven van geschriften, als door het ruimer openstellen
,, van de gelegenheid om deskundigen te vormen. Deze gelegenheid zal in de eerste plaats open1,gesteld moeten worden voor den houtvester; maar ook voor hen, die in de nederiger betrek
'' king van boschbaas, zulk een overwegenden invloed kunnen uitoefenen, op de wijze waarop
,,de zaak der ontginning geleid zal worden." Vervolgens wijst de Commissie dan, op hetgeen in
het Buitenland, met name in Hannover, in Jutland en in Sleeswijk-Holstein geschiedt, omdat
daar veel aangetroffen wordt, dat in ons Vaderland toegepast zou kunnen worden. Zij beschrijft
in bijzonderheden, hoe daar gewerkt wordt; en vooral geeft zij aan, de beteekenis van de Deen
sche Heidemaatschappij (in 1864 door Kolonel DALGAS in 't leven geroepen) en van de later op
haar voorbeeld opgerichte Haide Cultur Verein in Sleeswijk-Holstein. Indien men nu vergelijkt,
welke zegenrijke gevolgen haar werkzaamheden daar gehad hebben, met de toestanden hier,
dan kan het niet anders, of de vergelijking zal zeer ten nadeele van ons Vaderland uitvallen.
Waar nu niet te verwachten is, dat in de eerste jaren de Staat als ontginner van heidevelden op
zal treden, beveelt de Commissie aan over te gaan tot de oprichting vaneenHeidemaatschappij,
in gelijken geest arbeidende, als de Deensche en de Holsteinsche. Zij eindigt haar rapport als
volgt: ,,Een dergelijke Maatschappij, die werkt tot opwekking en ondersteuning van het parti
nculier initiatief, komt geheel overeen met de Nederlandsche begrippen. Zij zal in zeer ruimen
)<ring haar invloed doen gevoelen, omdat zij ook vele der tegenwoordige bezitters van woeste1,gronden gelegenheid bezorgt, om - met uitzicht op goed gevolg - die voor boschbouw te
,,bestemmen."
))Strekt het arbeidsveld der Maatschappij zich uit over het geheele land, dan heeft zij voorzeker
,,aanspraak op ondersteuning van Regeeringswege; in de eerste plaats toch, komt elk resultaat
,,den Staat ten goede. Vermeerderde belastbaarheid van gronden, vermeerderde arbeid voor
,,een nieuwe bevolking in thans onbewoonbare streken, is het direct gevolg van meer ontgin1,ningen. Voor verbeterde duinbeplanting, voor onderhoud van aanwezige bosschen zou ook de
n Regeering van de kennis en de ervaring van het Bestuur der Maatschappij kunnen profiteeren.
))Onze commissie meent in volle overtuiging, dit middel te durven aanraden, daar het zoo goed
,,als zeker is, dat zulk een Maatschappij, mits goed opgezet, in ons Vaderland met geestdrift be
ngroet zou worden. Dan toch zouden vele vermogende grondbezitters en kapitalisten er allicht
,,toe besluiten, om hun geld aan de heide toe te vertrouwen, wijl zij, dank zij de hulp van zulk
,,een Heidemaatschappij, zich zouden kunnen vrijwaren tegen teleurstellingen. Zulk een Maat1,schappij toch stelt kosteloos haar groote ervaring, op het gebied der ontginning opgedaan, ten
"bate van belanghebbenden; en op die wijze, kan het nemen van kostbare en vaak ondoelmatige
,,proefnemingen voorkomen worden. Zij zou, op het voetspoor van haar Deensche en Holstein1,sche zusters, met kracht moeten streven, om door het verspreiden van geschriften en door het
))gesproken woord, juiste begrippen te verspreiden aangaande die zaken, welke met heideont1,ginning in verband staan. Zij zou echter beschikken moeten over geschikt personeel, dat
,,als boschbazen, grondig bekend zou zijn, met alle practische werkzaamheden, en die later bij
,,particulieren in dienst zouden kunnen treden. Zulk een Maatschappij zou, indien haar middelen
ntoereikend waren, zelve een school tot bereiking van dat doel tot st:rnd kunnen brengen,
,,evenals de Deensche Heidemaatschappij zulks deed.
"Al naar gelang van den steun, die de Heidemaatschappij zou ondervinden, zou zij haar taak
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"kunnen uitbreiden of inkrimpen. Mocht de belangstelling aanvankelijk geen groote afmetingen
,,aannemen, dan zou zij op zeer bescheiden schaal kunnen optreden, en dit zou krachtiger kun
,,nen worden, al naarmate zij meer algemeen gesteund zou worden.
"Onze Commissie koestert in dit opzicht de beste verwachtingen; en hoopt dat de Geldersch
"Overijselsche Landbouwmaatschappij weldra het initiatief moge nemen, om zulk een Maat
"schappij in het leven te roepen. Zij toch zou waarschijnlijk geroepen zijn, om bij ons te lande
"het vraagstuk der heideontginning op doelmatige wijze tot oplossing te brengen, waardoor het
"algemeen-belang van ons Vaderland zeker in hooge mate bevorderd zou worden."
Dit rapport werd in behandeling genomen op de 128ste Hoofdbestuursvergadering der Land
bouwmaatschappij, op 28 Januari 1887 te Arnhem, waar het door den Heer LöHNIS breedvoerig
toegelicht werd. Deze stelde nog in 't licht, dat de Commissie het minder aanbevelenswaardig
vindt, een Vereeniging in 't leven te roepen, welke zelve voor eigen rekening ontginnen zal;
doch wel - in navolging van Denemarken en Sleeswijk-Holstein - een Maatschappij bedoelt,
die, door het verspreiden van juiste begrippen aangaande de zaken welke daarmee in verband
staan, tot ontginning opwekt; en, door het geven van raad en voorlichting, en het beschikbaar
stellen van deskundig personeel, deze bevorderen zal. Het in cultuur brengen zelf, blijve voor
rekening van de betrokken grondeigenaren.
In den loop der beraadslagingen werd gelezen, een ingekomen schrijven van Commissarissen
der Maatschappij van Weldadigheid, van 24 Januari 18871 waarin medegedeeld werd, dat be
sloten was een Boschbouwschool in Frederiksoord op te richten, met tweejarigen cursus, voor
de opleiding van bosch- en werkbazen, waardoor aldus voorzien zal kunnen worden in de be
hoefte aan geschoolde vakmenschen. Mede was er gelegenheid, op een vraag van een der aan
wezigen, of ontginning van heide tot boschgrond tegenwoordig wel voordeel geeft, te wijzen
op een zeer uitvoerig, beredeneerd verslag van den Heer G. E. H. TuTEIN NoLTHENius, omtrent
,,de financiëele uitkomsten van heideontginning"; waaruit blijkt, dat men daarbij rekenen kan op
eene rente van 3°fo tot 4°/0 van het voor de ontginning bestede kapitaal, mits zij op oordeelkun
dige wijze en met vermijding van onnoodige kosten uitgevoerd wordt.
De voortvarende Voorzitter van genoemde Landbouwmaatschappij, de Heer Mr. C. J. S1cKEsz,
zeide ten slotte zich hartelijk te verheugen, dat dit punt aan de orde gesteld was, nu deWet ter be
vordering der verdeeling van Markgronden tot stand gekomen is, waardoor vele woeste-gron
den in ons land reeds of particulier eigendom zijn, of dit eerlang zullen worden en de ontginning
daarvan dus ter hand genomen zal kunnen worden. Aangezien ook de Regeering verklaard
heeft, nu wel wat voor den landbouw te willen doen, wordt de gelegenheid geopend geldelijken
steun te geven aan deze Vereeniging, die waarborgen zal weten te geven, dat de toegestane
bedragen behoorlijk en nuttig besteed zullen worden. De ,, volheid der tijden" is gekomen; en
stelt hij alzoo voor, dat de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw het initiatief
neme, om te geraken tot de oprichting eener Maatschappij, als door de rapporteurs bedoeld is.
Dienovereenkomstig werd besloten; en werden de leden der Commissie voorts uitgenoodigd,
met het Dagelijksch-Bestuur der Maatschappij, de Statuten te ontwerpen, terwijl de voorloopige
kosten uit de kas der Landbouwmaatschappij bestreden zullen worden.

OPRICHTING DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.
In de Hoofdbestuursvergadering van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw,
van 8 Juni 1887, werd door de Commissie nader over de zaak gerapporteerd; en haar opge-
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dragen voorloopige Statuten te ontwerpen. Toen die gereed waren, oordeelde het Bestuur,
dat langzamerhand de tijd gekomen was, om de nieuwe Vereeniging te leeren op eigen beenen
te staan; en werd aan 't einde van dat jaar, zooveel mogelijk tot alle grondeigenaren in den
lande, die geacht kunnen worden in deze zaak belang te stellen, een oproeping gezonden van
den volgenden inhoud:
"Reeds sedert jaren zijn er stemmen opgegaan, die met nadruk wezen op de wenschelijkheid
,, der heideontginning; en geen wonder, want de woeste-gronden beslaan, in het kleine en betrekkelijk zeer dicht bevolkte Nederland, niet minder dan ruim 7roooo H.A.; waarvan het
"grootste gedeelte met een financiëel gunstig resultaat, in rentegevende bosschen herschapen
,, zoude kunnen worden. Behalve deze woeste-gronden, worden er ook nog duizende H.A. lage
"grond en schraal bouwland gevonden, welke als bosch, een aanzienlijker rente zouden kunnen
,, afwerpen, dan zij nu in staat zijn voort te brengen.
"Moge hier en daar verspreid, al een enkel grondbezitter een goed voorbeeld geven, op het
"algemeene kwaad, op de uitgestrekte woeste vlakten, oefent dit geen noemenswaardigen
,, invloed uit.
,,Is het niet meer dan tijd, dat ook hier de hand aan 't werk geslagen worde? mag het tegen
"woordig geslacht dezen toestand aan het opvolgende overdragen, zonder een ernstige poging
,, gedaan te hebben, om ook hier verbetering te brengen?
"De Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw, doordrongen van het hooge belang
"van dit vraagstuk, nam het ten vorigen jare op, onder de punten van behandeling voor hare
"Algemeene-Vergadering. Daar werd besloten aan een Commissie - waartoe de Heeren
"A. J. BuJDENSTEIN, F. B. LöHNIS en G. E. H. TuTElN NoLTHENIUS benoemd werden - op te
,, dragen, een rapport uit te brengen over de middelen, die aangewend zouden kunnen worden,
"om ook hier te lande den aanleg van bosschen op heidegronden te bevorderen. Die Commissie
,, meende, op grond van zeer belangrijke resultaten in Denemarken verkregen, door de daar op11gerichte Heidemaatschappij, te moeten aanbevelen ook hier een dergelijke Vereeniging te
,, stichten.
.,De Deensche Maatschappij bestaat sedert 22 jaar; en zijn er in dien tijd omstreeks 400 ontgin11ningen van heidegronden, door haar hulp en raad tot stand gekomen; waaronder er zijn
"van groote uitgestrektheid. Zij ontgint de heide niet voor eigen rekening, maar treedt alleen
,,op als tusschen-persoon; geeft raad en verleent hulp, aan ieder die genegen is hei te ontginnen.
,,Zij onderzoekt den aard en de eigenschappen van den bodem; ontwerpt een plan van ontgin11ning; brengt dit in kaart en levert daarbij een begrooting van onkosten. Zoo het verlangd
wordt, belast zij zich ook met het hoofdtoezicht op de goede uitvoering van het werk. Al deze
"diensten verricht zij zonder eenige vergoeding, om het den eigenaar der heide gemakkelijk te
"maken, zijn niets opbrengend bezit, in rente dragende bosschen te herscheppen. Desverlangd
"levert zij het plantsoen tot kostenden prijs. Een boschbouwschool, met tweejarigen cursus, aan
,,de Maatschappij verbonden, dient om practisch- en theoretisch gevormde boschbazen te ver
"krijgen; die door de ondernemers, gedurende de ontginning, of ook voor goed, in hun dienst
,, genomen kunnen worden.
,,Deze Maatschappij wordt in Denemarken gesteund door allen, die belang stellen in den voor11uitgang en de welvaart van hun land. Een groot deel der 4000 leden woont buiten de heide
"streek; en verschillende Maatschappijen dragen te zamen jaarlijks 25000 Kronen bij, om de
"kosten te helpen dragen. De Staat stelt eveneens jaarlijks 25000 Kronen beschikbaar, om te
,, dienen als voorschot, bij ontginningen van onbemiddelde heidebezitters.
,,De Deensche Heidemaatschappij werkt dus niet voor eigen rekening; heeft daarom geen kapi11
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„taal noodig en loopt geen risico. Daarentegen heeft zij ook geen winst te wachten; en moet dus
„haar kosten goed maken, door de contributie van een zeer groot aantal leden, den steun van
„den Staat en van verschillende Vereenigingen.

„Het Hoofdbestuur der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw, kennis genomen
„hebbende van dit rapport, was van oordeel, dat de opricht-ing van een Maatschappij, op den„zelfden grondslag als de Deensche, een middel zou kunnen zijn om ook hier te lande, een zeer
„belangrijke verbetering in den bestaanden ongelukkigen toestand te brengen. Het verzocht de
„Commissie, de opgevatte taak te willen voortzetten ; en de statuten van een op te richten Neder„lcmdsche Heidemaatschappĳ te ontwerpen; welke op een bijeen te roepen vergadering van
„belanghebbenden en belangstellenden, ter tafel gebracht zouden kunnen worden.
„De eerste voorwaarde, waarvan het al of niet slagen der onderneming afhankelijk is, is alge-

‚,meene ondersteuning, evenals in Denemarken en Holstein. De overtuiging dat het reeds veel
„te lang is, dat het zoo dicht bevolkte Nederland, meer dan een vijfde van zijn bodem in onbe„woonbaren toestand liggen laat, moet elk Vaderlandslievend burger, bewoner van land ofstad,
„landbouwer, industriëel of handelaar bewegen, met de gevraagde geringe bijdrage, een onder„neming te steunen, die voor het geheele land zulke zegenrijke gevolgen hebben kan. Ieder die
„met de eigenaardigheden der ontginning bekend is, en die de overtuiging verkregen heeft, dat
„in den regel eens begane fouten niet hersteld kunnen worden, zal toejuichen het oprichten van

„een vraagbaak, tot welke particulieren en gemeenten zich kunnen wenden, om zoodoende hun
„ontginningen, op de meest oordeelkundige wijze totstand te kunnen brengen ; — alleen dan,
„zijn goede resultaten te verwachten. Ook bedenke men, dat de Heidemaatschappij een band
„zal vormen, tusschen ontginners : zij zal gelegenheid geven tot wisselen van gedachten, en tal

‚,van ervaringen, die nu slechts aan een beperkten kring ten goede komen, zullen door de wer„king der Heidemaatschappij, in ruimen kring nut stichten.
„Overeenkomstig het door het Hoofdbestuur der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van
„Landbouw genomen besluit, worden hierbij alle belangstellenden uitgenoodigd, om op Don„derdag den 5d€n Januari 1888, des namiddags om een uur, in het bovenlokaal der Groote„SOcieteit, in de Koningstraat te Arnhem bijeen te komen, teneinde bij genoegzame deelneming,
„tot de oprichting der Nederlandsche Heidemaatschappij over te gaan.
„Het streven en de organisatie dezer Maatschappij worden in nevensgaande Statuten nader
„ uiteengezet”.

Het Dagelijksch-Bestuur
der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw
De Voorzíller

De Secretaris

C. J. SICKEsz.

A. STARING.

Naar aanleiding van deze circulaire, kwamen op dien bewusten Donderdag 5 Januari 1888, 53
personen in de Groote-Sociëteit te Arnhem bijeen. De Heer SICKESZ opende de vergadering met
een opwekkend, bezielend woord ; waarin hij nog eens in ’t licht stelde, dat, toen ten vorigen
jare, de Markenwet door de beide takken der Volksvertegenwoordiging aangenomen was, de

Geldersch-Overijselsche Landbouwmaatschappij zich afgevraagd had, hoe nu het in cultuur
‚ brengen van de in particulier-bezit overgaande woeste-gronden, eventueel dienstbaar gemaakt

zouden kunnen worden, ter vergrooting van het nationaal-vermogen ; en deelde verder mede,
welke stappen er nader gedaan zijn, om tot deze bijeenkomst te geraken. Hij herinnerde er ook
nog aan dat de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, tot de gevolgtrekking gekomen
was, dat ontginning op de beste wijze zou kunnen geschieden door aanleg van bosschen ; met
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de bedoeling echter, dat dit dan tevens dienstbaar gemaakt zou worden, om arbeid te verschaf
fen aan de werkloozen uit de steden. Op dit standpunt nu stond het Bestuur der Landbouw
maatschappij niet, evenmin als de Commissie van rapporteurs; en de vergadering moest dit wel
bedenken, bij de overweging of het wenschelijk is en uitvoerbaar, een Nederlandsche Heide
maatschappij op te richten, in den geest als thans aan de orde is. Zal men op steun kunnen
rekenen, dan is het aan de thans hier aanwezigen, om het woord te maken tot de daad: in dezen
tijd late men het niet bij praten en overdenken, maar op het voetspoor onzer vaderen, verrichte
men daden van geestkracht, welke er toe zullen kunnen bijdragen, om een einde te maken aan
een deel der nooden, waaronder de hedendaagsche Maatschappij gebukt gaat.
Daarna werd voorlezing gedaan van de vele ingekomen bewijzen van ingenomenheid met de
zaak, van verschillende personen en vereenigingen. De Voorzitter gaf verder een uiteenzetting
van·het denkbeeld, dat bij het Dagelijksch-Bestuur voorgezeten had, wat betreft de regeling der
werkzaamheden dezer bijeenkomst; waarbij uitgegaan werd van de meening, dat deze vergade
ring zich meer moest beschouwen als te zijn een constitueerende, zoodat niet vooruitgeloopen
werd op later te nemen besluiten, en met name het vaststellen der statuten beter over te laten
aan de leden, die naar men hoopt en verwacht, dat dan binnen kort zullen toetreden.
In de eerste plaats zou dus aan de orde gesteld worden, de vraag, of het wenschelijk was een
Nederlandsche Heidemaatschappij in 't leven te roepen. Daarna, of de aanwezigen tot de op
richting zouden besluiten. En in de derde plaats, in dat geval over te gaan tot de verkiezing van
een voorloopig-bestuur, dat in opdracht krijgen zou in de verschillende gewesten van ons land
vergaderingen bijeen te roepen en te leiden, en propaganda te maken voor de goede zaak.
Punt r werd zonder nadere beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming aangenomen;
waarna mede het tweede punt aangenomen werd, en alle aanwezigen verklaarden als begun
stiger of als lid der nieuwe Maatschappij toe te treden, zoodat de Voorzitter mededeelen kon
dat deze aldus begon met85 begunstigers en leden. Overgaande tot het derde punt, wordt be
sloten, dat de leden der voorbereidende Commissie daartoe in de eerste plaats in aanmerking
zullen komen, waaraan toegevoegd zullen worden uit iedere Provincie twee personen.
In dit voorloopig-bestuur dan werden benoemd, voor:
Noord-Holland de Heeren Mr. G. VAN TrENI-IOVEN te Amsterdam <"11
Mr W. H. Baron VAN DEDEM te Hoorn.
Zuid-Holland ,,
Mr.
T. P. V1RULY te Leiden en
"
Mr. S. H1NGST te Scheveningen.
Zeeland
"
,, Jhr. W. DE JoNGE te Zieriksee en
J. C. LANTSHEER te Domburg.
Utrecht
Mr. W. H. DE BEAUFORT te 's-Gravenhage en
"
"
Mr. J. H. ScHOBER te Utrecht.
Friesland
Jmi. BiERUMA OosTING te Oranjewoud en
,,
Mr. D. J. R. BRANTS te Heerenveen.
Gelderland
A. W. J. J. Baron VAN NAGELL te Barneveld en
,,
"
L. MEIJER te 's-Heerenberg.
Overijse!
Mr.
D. W1cHERLINK te Zwolle en
"
"
J. H.A. M. EssrnK te Oldenzaal.
L. VAN R1JCKEVORSEL te 's-Hertogenbosch en
Noord-Brabant "
,,
W. A. CooLEN te Helvoort.
Limburg
JULES MAGNÉE te Vliek bij Meersen en
"
"
Jhr. Mr. G. L. M. H. Ru1Js DE BEERENBROUCK te Maastricht.
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Groningen
Drente

de Heeren
"

"
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J. E. ScHOLTEN te Groningen en

W.]. HoFMAN te Holwierde.
Mr. G. W. Baron DE Vos VAN STEENWIJK te Zwolle en
C. PH. EBBJNGE WuBBEN te Vries.

Voor zoover aanwezig, namen alle Heeren deze benoeming aan; en verklaarde voorts, op voor
stel van den Heer BuJDENSTEIN, de Heer S1cKESZ zich bereid, als Voorzitter dezer Commissie
op te treden, terwijl de Heer STARING, de Secretaris der Landbouwmaatschappij, het Secreta
riaat zou blijven waarnemen.
Na een hartelijk en krachtig woord van opwekking tot energiek samenwerken, sloot de Voor·
zitter deze in haar uitkomst zoo belangrijke vergadering; welke echter niet uiteenging, alvorens
haar warmen dank gebracht te hebben aan den Heer S1cKESZ, voo� zijn uitstekende leiding en
voor het vele dat hij reeds in ' t belang, dezer zoo bij uitstek nationale zaak van groote beteekenis
verricht had.
Nadat dit voorloopige bestuur eenige malen bijeen geweest was, werd op 25 Mei, wederom in
Arnhem, een ledenvergadering gehouden, waar de Heer SrcKESZ mededeelen kon dat er op dat
oogenblik toegetreden waren: 20 begunstigers en 350 leden. De ontwerp-grondslagen, geheel
omgewerkt en voor een gemakkelijk overzicht in Hoofdstukken verdeeld, werden breedvoerig
besproken; en ten slotte, met enkele ondergeschikte wijzigingen vastgesteld; waarna besloten
werd rechtspersoonlijkheid voor de Maatschappij aan te vragen en de statuten aan de Konink
lijke goedkeuring te onderwerpen. Ten slotte werd de voorloopige-Commissie uitgenoodigd,
voor de eerste maal te benoemen, den bij art. 8 der Statuten bedoelden Raad-van-Commis
sarissen, van twintig leden.
In een vergadering te Arnhem, op 20 Juli gehouden, werd daaraan gevolg gegeven; en
werden benoemd voor de Provinciën:
de Heer J. E. ScHOLTEN te Groningen.
Groningen
,, JoH. BrERUMA OosnNG te Oranjewoud en
Friesland
,,
,, Mr. D. J. R. BRANTS te Heerenveen.
,,
Drente
" ,, F. B. LöHNIS te Frederiksoord,
"
" C. PH. EBBINGE WuBBEN te Vries en
,,
Mr. G. W. Baron DE Vos VAN STEENWIJK te de \\Tijk.
"
A.
J. BuJDENSTEIN te Enschede en
Overijse!
,, "
,,
,, Mr. A. VAN NAAMEN VAN EEMNES te Zwolle.
" ,, Mr. C. J. S1cKESZ te Lochem.
Gelderland
" ,, A. W. ]. ]. Baron VAN NAGELL te Barneveld,
"
" G. E. H. TuTEIN NoLTHENIUS te Wageningen en
L. MEIJER te 's-Heerenberg.
,,
"
Utrecht
"
" Mr. W. H. DE BEAUFORT te Leusden en
,, Mr. J. H. ScHOBER te Putten.
"
Noord-Holland "
., Mr. G. VAN TIENHOVEN te Amsterdam.
Zuid-Holland "
" W. A. HATTINGA RAVEN te 's-Gravenhage en
Jhr. Mr. W. ELOUT VAN SoETERWOUDE te 's-Gravenhage.
,,
"
Noord-Brabant "
" Mr. ALPI-T. VAN R1JCKEVORSEL te 's-Hertogenbosch en
,, F. P. C. J. CuYPERS STORM te Ginneken.
"
,, JULES MAGNÉE te Vliek.
,,
Limburg
De Statuten werden daarna goedgekeurd bij Koninklijk-Besluit van 9 Augustus 1888, No. 35.

GESCHIEDENIS DER NEDERL ANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.
Deze Raad-van-Commissarissen kwam vervolgens den 6den September bijeen; en werden uit
hun midden gekozen, tot Voorzitter der Maatschappij: de Heer Mr. C. J. SICKESZ; tot Onder
Voorzitter: de Heer A. J. BuJDENSTEIN; en tot verdere leden van het Dagelijksch-Bestuur: de
Heeren F. B. LöHNIS, G. E. H. TuTEIN NoLTHENIUS en Mr. A. VAN R1JCKEVORSEL; terwijl de Heer
A. STARING, die tot dusverre het secretariaat waargenomen had, zich gaarne vinden liet, ook
verder als penvoerder der Maatschappij op te treden.
Een der eerste werkzaamheden van dit Bestuur nu, bestond in het verder organiseeren der
Maatschappij; vooral in het trachten, de toetreding tot het lidmaatschap te bevorderen. Tot nu
toe had het ledental niet beantwoord aan de verwachtingen van het Bestuur, dat wellicht te
veel dacht aan het getal van 4000 leden, welke in het kleine Denemarken ingeschreven waren bij
die Maatschappij, en daardoor wat te veeleischend was. In Nederland toch laat het meerendeel
der inwoners zich niet gemakkelijk vinden, geld beschikbaar te stellen, als het geen directe
rente opbrengen kan, of als men niet zuiver philanthropie beoogt; en waar geen van beiden lag
op den weg der jeugdige Maatschappij, trad men slechts schoorvoetend toe. Er werd nu een
poging gedaan, om de Burgemeesters in alle Gemeenten van ons land voor de zaak te winnen.
Wel waren Commissarissen overtuigd, dat de Hoofden der Gemeenten zeer dikwijls lastig ge
vallen worden met aanvragen om hulp, voor zaken geheel vreemd aan hun betrekking; doch
deze Maatschappij, waarvan het doel en de werkkring voor velen in nauw verband staan met
belangrijke gemeentebelangen, meende men met vrijmoedigheid in hun welwillendheid te mogen
aanbevelen. In een kort rondschrijven werden, den 17den September, aan alle Burgemeesters
in ons land de belangen der jeugdige vereeniging voorgedragen, de Statuten ter kennisname
toegezonden, alsmede een lijst van die personen, welke toen reeds als lid of begunstiger toege
treden waren. Zij werden uitgenoodigd om of zelf leden der Maatschappij aan te werven, of
commissiën daartoe te willen benoemen; en om in ieder geval met een kort woord te willen
berichten, of aan dit verzoek voldaan zou kunnen worden. Edoch, ook deze poging voldeed niet
aan de verwachting: van de bijna I rno aldus verzonden circulaires, kreeg het Bestuur nog geen
vijftig antwoorden.
Een verreweg beter geopend-oor werd gevonden bij de Heeren Commissarissen-des-Konings
in de Provinciën, tot wie het Bestuur zich, mede den 24sten September, wendde. Deze toch vol
deden allen zonder onderscheid aan het verzoek; en wekten eenigen hunnerzijds, de Burge
meesters in hun gewest nog tot steun op.
Bij een nieuw schrijven van IO November, poogden Commissarissen zich nog eens van de
medewerking der hoofden van de Gemeenten te vergewissen. Daarbij werd gewezen op "de
macht van het kleine"; in 't licht stellende hoe, wanneer er maar één lid uit elke gemeente van
ons Vaderland toetrad tot de Maatschappij, dit reeds een jaarlijksche bijdrage vertegenwoor
digen zou van ongeveer f 2200. Daar kwamen toen nog een twintigtal antwoorden op in.
Intusschen begon langzamerhand, ook buiten de gevraagde hulp, dank zij vooral de welwillend
heid waarmee de redactiën van vele groote en kleine bladen, opwekkingen om de jeugdige
vereeniging te steunen plaatsten, in ons land meerdere belangstelling in de goede zaak te
komen. Van verschillende kanten meldden zich personen aan, om als begunstiger, of als lid
aangemerkt te worden en nader ingelicht te zijn. Gaf dit aan den Secretaris zeer veel werk, daar
alle aanvragen natuurlijk persoonlijk beantwoord moesten worden, statuten toegezonden, enz.
Al spoedig werd zijn taak eeniger mate verlicht, doordat zich op vele plaatsen Afdeelingen be
gonnen te vormen, of Correspondentschappen opgericht werden.
Maar grooten en hooggewaardeerden steun, mocht het Bestuur bij zijn pogingen ondervinden
van Zijne Majesteit den Koning. Reeds jaren te voren, toen de groote trek van het platteland
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naar de steden aanving, en in Amsterdam, omstreeks 1885, de moeielijkheden begonnen met
het optreden van Domela Nieuwenhuis, was Zijne Majesteit tot het oordeel gekomen, dat in
ontginning van woeste-gronden, het middel tegen die kwaal gezocht moest worden, om den
arbeider gelegenheid te geven in eigen streek werk te vinden. Zoo toonde Hij dan ook reeds
van den aanvang af, groote belangstelling in de nieuwe onderneming. Deze belangstelling
echter bleek vooral duidelijk, toen Zijne Majesteit er in toestemde, het Beschermheerschap der
Heidemaatschappij te aanvaarden; en niet minder uit het toekennen van een aanzienlijke gift,
die ter beschikking van het Bestuur gesteld werd. De Heer J. A. VAN STEIJN, Intendant van het
Koninklijk Paleis en Domein ,, het Loo", werd aangewezen om, als Koninklijk-Commissaris, het
Dagelijksch-Bestuur van raad bij te staan; en is deze steun van het hoofd van den Staat, van
onberekenbaren invloed geweest op den gang van zaken.
Einde van 1888 telde de Maatschappij, 85 begunstigers en 1383 leden.
Intusschen had het Bestuur, zoodra het zag dat men op genoegzame belangstelling rekenen
kon, om de Maatschappij als gevestigd te beschouwen, begrepen, dat indien het eenigszins
mogelijk was, aan haar hoofd een deskundig Directeur geplaatst moest worden; een man, die
door geen andere bezigheden daarvan afgehouden, al zijn tijd besteden kon, aan de volvoering
der taak, om de Vereeniging zooveel mogelijk tot ontwikkeling te brengen, en haar zoo spoedig
het kon, te doen beantwoorden aan het doel waarvoor zij in 't leven geroepen was. Ware de
verwachting van den Voorzitter verwezenlijkt, dat in Nederland dadelijk een niet onaanzienlijk
getal leden zich bij de Maatschappij aansluiten zou, dan had het Bestuur terstond een jaar
wedde van eenige beteekenis, aan deze zeker niet gemakkelijke betrekking kunnen verbinden.
Doch toen de daartoe als aangewezen man, de Heer G. E. H. TuTEIN NoLTHENrns, zich niet be
schikbaar meende te mogen stellen, omdat zijn betrekking van Leeraar aan de Landbouwschool
te Wageningen, hem niet toelaten zou zóóveel tijd aan de Maatschappij te kunnen geven, als
noodig zou zijn tot het doen van velerlei reizen, voor het onderzoeken van terreinen, als anders
zins het geven van adviezen, moest het Bestuur trachten iemand anders te vinden. Aanvankelijk
gelukte dit echter niet; en daarvan de zekerheid verkregen hebbende, verklaarde de Heer TuTEIN
NoLTHENlUS zich bereid, voorloopig als Waarnemend-Directeur te willen optr.eden; mits een
deskundig persoon naast hem geplaatst werd, aan wien, onder meer, het doen der talrijke reizen
opgedragen zou kunnen worden. Het Bestuur besloot daarom over te gaan tot de benoeming
van een, voor de Maatschappij toch in ieder geval noodigen, Houtvester. Pogingen om voor die
betrekking iemand in ons land te vinden, mislukten; en werd toen, op aanbeveling van den Lan
desforstrat QuAET FASLEM te Hannover, als zoodanig benoemd: de Oberförster-candidat W ILH.
BLEIJ. Deze, Oostfries van geboorte, verstond althans de hollandsche taal, en had meest gewerkt
op terreinen zooals die ook in Nederland gevonden worden. Met 1 Februari 1889 trad hij in
functie, ter standplaats Wageningen.
Ook wijdde het Bestuur al reeds terstond zijn aandacht, aan het uitgeven van een eigen orgaan
der Maatschappij. Met den uitgever W. E. J. TJEENK W1LUNK te Zwolle werd een overeenkomst
gesloten; en in 't begin van het jaar 1889 verscheen de eerste aflevering, kosteloos toegezon
den niet alleen - volgens de Statuten - aan de begunstigers, maar ook aan de leden, die daar
door althans eenige II waar voor hun geld" zouden verkrijgen, terwijl het Bestuur tevens hoopte,
er een krachtig middel tot propaganda van te maken. Er zouden aanvankelijk vier afleveringen
in 't jaar verschijnen; de Secretaris belastte zich met het officiëele gedeelte: de ledenlijst, een
kort overzicht van de uitgebrachte adviezen en met wat er verder meldenswaardigs in de Maat
schappij voorgevallen was. Doch de Heer LöHNlS nam als redacteur, de hoofdinhoud voor zijn
4
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rekening; bedoelende korte artikeltjes te geven over houtteelt, ontginning en aanverwante
vakken, om daardoor gezonde begrippen te verspreiden en goede gegevens te verkrijgen, over
alles wat op boschbouw en het in cultuur brengen van woeste-gronden betrekking heeft. In een
"vragenbord" zou de gelegenheid gegeven worden vragen te doen, waarop de redactie
trachten zou bondige antwoorden te geven; en aan het slot zou een overzicht gegeven worden
van belangrijke geschriften op het gebied van bodemcultuur, verschenen in binnen- en buiten
land. In een "Aan den Lezer" werd de eerste aflevering van het Tijdschrift, door den redacteur
binnengeleid. De Heer NoLTHENIUS gaf verder een beschrijving van de jutlandsche planthark
met balanceerijzers; en schreef over "den invloed van den zaaitijd op de ontwikkeling van een
jarige grove-dennen", en over "teer en menie als middel om naaldhoutzaden tegen vogels te be
schermen"; terwijl de Heer G. C. SPENGLER besprak, ,, welke houtsoorten op heidegrond ge
poot" moeten worden. De Secretaris gaf de namen der begunstigers en leden tot op dat tijdstip;
een uittreksel uit de (tien) toen uitgebrachte adviezen; en bericht over de voordrachten, gehou
den door den Heer LöHNIS te Rotterdam en te Amsterdam, en door den Heer SPENGLER, Direc
teur der Gerard Adriaan van Swieten Boschbouwschool te Frederiksoord, te Delden.
Zoo ving de Nederlandsche Heidemaatschappij haar werkzaamheden aan.
"Der Anfang ist an allen Sachen schwer. Bei vielen Werken fällt es nicht ins Auge, und langsam
"nur entsteht was jeder wollte". Dit woord van GöTHE, gold ook voor onze Maatschappij : slecht
bij-kas (de eerste Rekening, met aan ontvangsten/ rr8o en aan uitgaven/661.47 5, sloot met een
batig-saldo van/518,52 6), en met slechts één ambtenaar die zich onverdeeld aan zijn taak wijden
kon. De andere leden van het Dagelijksch-Bestuur hadden ieder een eigen, dikwijls veel bezet
ten werkkring; en het waren eerst nog meest voorbereidende werkzaamheden, die niet naar
buiten spraken. Zoo waren er al spoedig "beste-stuurlui-aan-wal", die begonnen te zeggen, dat
het Bestuur wel scheen ingeslapen te zijn en de aanvankelijke geestdrift bekoeld. Maar toch
klonk op de eerste Algemeene-vergadering, gehouden te Arnhem, wederom in de Groote
Sociëteit, op Maandag 13 Juli 1889, de toon van den Voorzitter vrij bemoedigend; en deelde hij
mede dat Commissarissen vastgesteld hadden, het volgende "programma van werkzaam
heden":
a. Het samenstellen van een ligger, waarop voorkomen alle woeste-gronden in Nederland, met
opgave der grootte, der bodemgesteldheid, van den naam des eigenaars, enz. Dit zal het werk
zijn, voornamelijk van de Afdeelingen; en zal het Bestuur, om de noodige eenheid in het werk te
krijgen, daaraan zekere leiding- kunnen geven.
b. Het doen uitgeven van een klein geschrift, waarin de geologische toestand der woeste
gronden in ons land op eenvoudige en bevattelijke wijze beschreven wordt ; gelijk ook in Dene
marken het licht gezien heeft.
c. Het doen opleiden van een persoon, als deskundige in het aanleggen van vloeiweiden; waar
toe waarschijnlijk een cursus in het Buitenland gevolgd zal moeten worden.
d. Het doen houden van voordrachten, als bedoeld in art. 2.g der Statuten, in verschillende
plaatsen van ons land.
e. Pogingen aanwenden om terreinen in eigendom te verkrijgen, waar proefvelden of model
ontginningen op aangelegd kunnen worden, waar men later boschbazen zal kunnen vestigen.
f De Afdeelingen aansporen, om te trachten het oprichten te bevorderen van vennootschap
pen, die zich ontginnen van woeste-gronden ten doel stellen.
Aan het slot der vergadering zei de Voorzitter, met een opwekking aan <le aanwezigen, om te
trachten meer leden aan te werven, dat, nu de Maatschappij geconstitueerd en georganiseerd is,
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het slechts aan het publiek - dat is aan de eigenaren van niet-ontgonnen gronden - ligt, om
haar aan 't werk te zetten.
In den loop der beraadslagingen had de Voorzitter nog gelegenheid gehad mede te deelen, dat
het Bestuur in de couranten een oproeping geplaatst had, voor personen, die in aanmerking
wenschten te komen voor de betrekking van Directeur der Maatschappij. Hij meende dat het
niet gemakkelijk zou wezen, iemand te vinden, die aan administratieve kennis en organiseerend
talent, practische en theoretische kennis van het boschwezen zou paren;
,_ 1 '\\
·--=----maar toch deden zich 4 7 sollicitanten op, die de zaak wel aandurfden.
......
�
Door den Raad-van-Commissarissen werd uit hen tot Directeur benoemd:
=s_ "·-,2
de Heer L. R. BRANTS, geboren op het landgoed 't Jop>pe onder Gorsel, die na
de lessen aan de Polytechnische-School te Delft gevolgd te hebben, het
diploma van geëxamineerd-Landmeter verkregen had, en op dat oogenblik
studeerde aan de Koninklijke Akademie voor Boschwezen te Münden, in
Hannover. Nu de Maatschappij nog maar over betrekkelijk geringe midde
len beschikken kon, werd hij aangesteld op een aanvangsjaarwedde van
/1000; en aanvaarde zijn betrekking met 15 September 1889, ter standplaats
Wageningen. In verband hiermede werd de Heer BLEIJ bevorderd tot
Adjunct-Directeur;
en kon mede benoemd worden tot Boschbaas, een
J
L___
_
_
_
leerling van de Boschbouwschool te Frederiksoord, J. N1coLA, die het
·
·
Eerste bureau der
beste
voldaan had op het eerste emd-exarnen. Instructies voor de ambte
Maatschappij.
naren werden vastgesteld; en met deze kleine staf van deskundige personen, schreed men hoopvol verder.
23 Augustus daaraanvolgende was echter een zware dag voor de Maatschappij. In de vergade
ring van den Raad-van-Commissarissen, deelde de Heer S1cKEsz mede, dat hij om gezondheids
redenen tot het besluit was moeten komen, zich - althans voor eenigen tijd - uit het openbare
leven terug te trekken; en in verband daarmee niet langer als Voorzitter op mocht treden.
Op voorstel van den Heer VAN NAGELL besloot de vergadering, hem tot Eere-Voorzitter der
Maatschappij te benoemen; waarna de Heer LöHNIS hem, met woorden van groote waardeering,
huldigde, als oprichter der Vereeniging. Heeft - zeide hij - de Maatschappij wellicht naar
buiten nog niet veel kunnen doen, het Bestuur, van nabij bekend met de groote mate van werk
zaamheid van den aftredende, de goede leiding door hem steeds aan de vergaderingen gegeven
f'!1 de energie waarmede hij immer opgetreden is, betreurt het zeer, dat zijn gezondheidstoe
stand hem noopt af te treden. Men hoopt echter dat zijn gezondheid verbeteren zal; en het hem
gegeven worde, later met een zelfde ambitie weer de belangen der Maatschappij voor te staan.
In zijn plaats werd tot Voorzitter gekozen, de Heer A. J. BuJDENSTEIN; en kwam er nu een
geheele opschuiving: de Heer A VAN RrJCKEVORSEL werd benoemd tot Onder-Voorzitter, en
in diens plaats, de Heer W. Baron VAN NAGELL tot mede-lid van het Dagelijksch-Bestuur.

-

\

Werden nu tot hier toe, het tot stand komen en de eerste schreden onzer Vereeniging, op chro
nologische wijze en vrij uitvoerig beschreven, het zou verkeerd zijn op dezelfde wijze voort te
gaan. Immers, ,, le secret d'ennuyer est celui de tout <lire"; en aangezien het, bij het boekstaven
dezer geschiedenis allerminst het doel is vervelend te zijn, is het raadzaam de verdere geschie
denis der Nederlandsche Heidemaatschappij wat te bekorten.
Indien dan daartoe nagegaan wordt, wat er gekomen is van het "programma der werkzaam
heden", dat op de eerste Algemeene-Vergadering medegedeeld werd, kan er in 't algemeen op
gewezen worden, dat de bewering, kort na de oprichting der Maatschappij meermalen ver-
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nomen, als zou zij zich eenzijdig, uitsluitend toeleggen op het bebosschen van den vaderland
j
schen bodem - zoodat er zelfs schamper gesproken werd van de Grovedennenmaatschappi lgeheel onjuist was. Integendeel, reeds van den aanvang af, had het Bestuur voor oogen het doel,
de ontwikkeling en het productief maken van den Nederlandschen bodem met alle ten dienste
staande middelen te bevorderen, al stond daarbij ook boschaanleg op den voorgrond.
Wat nu het programma zelf betreft, de eerste twee punten: het samenstellen van een ligger voor
de woeste-gronden en het uitgeven van een bondig geologisch overzicht dezer gronden, moesten
voorloopig blijven rusten. Wel werd inzage gekregen van zulk een ligger, toebehoorende aan
Zijne Majesteit den Koning; doch steun van de Afdeelingen, onmisbaar voor de samenstelling
er van, werd niet verwfüven, omdat daar de noodige werkkrachten er toe ontbraken. Trouwens
de groote verscheidenheid van onzen bodem, in geologische vorming en geschiktheid tot eenige
cultuur, zouden een grondig een veelzijdig onderzoek vereischen, te omvangrijk voor geheel
Nederland. En zoo werd besloten, een begin te maken, met de bestudeering van den bodem der
Provincie Drente. Een commissie werd benoemd, die, geldelijk gesteund door het Provinciaal
Bestuur, en waarin vooral de Heeren Dr. J. LoRIÉ en G. C. SPENGLER een werkzaam aandeel
namen, in 1900 een lijvig rapport, met uitvoerige kaarten, uitgebracht heeft. In verband hier
mede, kan ook gewezen worden, op de door den Heer Dr. H. BLINK vervaardigde kaarten (op
1: 400000), waarop de woeste-gronden en de bosschen in Nederland aangegeven zijn; en die
uitgegeven werden door de Afdeeling Amsterdam, met geldelijken steun van de Maatschappij.
Als derde punt stond op het programma vermeld: de opleiding in het Buitenland, van een des
kundige in het aanleggen van vloeiweiden. Ook aan dit voornemen kon aanvankelijk geen uit
voering gegeven worden, omdat er èn geen geschikt persoon om uit te zenden beschikbaar was,
èn bovenal de daarvoor noodige middelen ontbraken. Doch toen op een Algemeene-Vergadering
der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw, door den Heer J. DE KoNING, civiel
ingenieur te Nijmegen, een voordracht over het nut van bevloeien gehouden was, en het Bestuur
dezer Maatschappij zich deswege tot de Regeering gewend had, riep de Minister van Water
staat, C. LELY, een Staatscommissie in 't leven, die, met den Heer G. J. VAN HEEK te Enschede
als Voorzitter, een omvangrijk onderzoek omtrent de bevloeiingen in ons land instelde. Op voor
stel dezer Commissie, en gesteund door een Rijkssubsidie, werd daarop in den Heer A. A. NEN·
GERMA:- (den lateren Directeur onzer Maatschappij) iemand gevonden, die naar Duitschland
gezonden werd, om zich in dezen tak van dienst te bekwamen. Naar dit voorbeeld werden later
andere jongelui in het Buitenland opgeleid (zie bijlage H.), zoodat de Heidemaatschappij thans
over tal van geschoolde ambtenaren beschikken kan - voor zoover er van deze, althans niet
elders een beter bezoldigden werkkring gezocht en gevonden hebben, 't geen dikwijls de Directie
in groote moeielijkheden bracht, omdat zij niet terstond door even bekwame krachten waren
te vervangen, wat niet anders dan belemmerend op den dienst moest werken en dan menigmaal
aanleiding tot klachten gaf.
Punt d van het werkplan, het houden van voordrachten, is ook eerst langzamerhand in vervul
ling gekomen; hoofdzakelijk ook al door gebrek aan geschikte personen.Wel werden in den aan
vang door den Heeren LöHNIS, VAN RrJCKEVORSEL en den Directeur, enkele lezingen gehouden,
om doel en streven van de Maatschappij meer algemeen bekend te maken; doch zij konden, door
andere bezigheden, daaraan niet veel tijd wijden; en heeft men eerst in de laatste jaren, door
technisch-personeel, aan die behoefte behoorlijk kunnen voldoen. In het geheel zullen er, op
verschillende plaatsen in ons land, sinds de oprichting der Maatschappij een vijthonderdtal
lezingen gehouden' zijn, waarvan ongeveer de helft voor de zoetwatervisscherij-organisatie. Op
groote landbouwvergaderingen, of bij landbouwtentoonstellingen, werd ook meermalen door
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ambtenaren der Maatschappij het woord gevoerd, om te wijzen op de nooden en behoeften der
streek waar men bijeen was, en de middelen ter verbetering te bespreken.
Nu het vijfde punt: „pogingen aanwenden om terreinen in eigendom te verkrijgen voor proef-

velden”. Ook hieraan kon tot heden niet veel uitvoering gegeven worden. Wel werd, op aanstichting van bovengenoemde Staatscommissie voor de bevloeiingen, door de Directie der
Maatschappij een proefvloez'wez'de aangelegd bij Lochem, bestemd om door bevloeiing met Berkelwater den grondeigenaren te doen zien, welk een verhooging van opbrengsten hiervan het
gevolg zou zijn. Het Bestuur van het Berkelwaterschap hoopte later, indien er meerdere stuwwerken op de rivier gebouwd zouden zijn, een volledig bevloeiingsstelsel in ’t leven te kunnen
roepen, ten zegen van de geheele streek, van Zutfen tot de Duitsche grens; en werd daarvoor

door de Heidemaatschappij een volledig ontwerp ingediend. Tot heden echter, moet dit alles nog
gerangschikt worden onder de „vrome wenschen” : de stuwen moeten nog altijd gebouwd worden; en nog steeds stroomt het slibhoudende, zoo vruchtbaar makende Berkelwater, onbenut in
den IJsel! De kosten van onderhoud dezer Vloeiweide, worden bestreden uit de Rijkssubsidie.

Op het landgoed Spelderholt bij Beekbergen, werd een boschbouwproefveld aangelegd, waarvan de onderhoudskosten gedragen worden door de Maatschappij.

Intusschen mag niet verzuimd worden hier te wijzen op de ontginningen in de Peel; waar de
Heidemaatschappij niet in naam, doch met den daad, een uitgestrekt proefveld verkreeg, door
de opdracht tot het leiden der ontginningen van de Heeren VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT,
VAN OGTROP en LEDEBOER. Vooral was dit werk van buitengewoon belang voor de Directie in
den aanvang, toen zij nog niet het vertrouwen genoot om aan ’t werk gezet te worden en ook
zelve in velerlei opzichten nog niet volledig op de hoogte was het vak. Daar is in hoofdzaak haar
leerschool geweest; daar werden de eerste schreden geleid van de jonge ambtenaren; daar

werden proeven genomen met alles, wat er bij het in cultuur brengen van woeste-gronden alzoo
voor kan komen ; en niet te groot is te achten, de waarde van de bereidwilligheid der genoemde

Heeren, dat ze de Heidemaatschappij daar zoo ongestoord hebben laten werken en leeren. Zij
hadden groote verwachtingen, van de bekwaamheden van den toenmaligen Directeur der Maatschappij, den Heer H. J. LOVINK, die de werkzaamheden met groote voortvarenheid leidde en dit

vertrouwen in geen enkel opzicht beschaamd heeft.De ontginningen in de Peel strekken zich thans
uit, in de gemeenten Bakel, Gemert en Oploo, over een uitgestrektheid van meer dan 3400 H.A.
Ten slotte het laatste punt: „bevorderen van boschvennootschappen”. Door de zorgen van het
Dagelijksch-Bestuur, werd opgemaakt een ontwerp-reglement voor zulke instellingen; doch

is het niet bekend, of daarvan ooit gebruik gemaakt is.
Indien nu hiermede vergeleken wordt, de arbeid van thans, dan moet geboekstaafd worden,
dat de Maatschappij een ongekende vlucht genomen heeft. Inderdaad werd zij geboren in „de

volheid der tijden”, gelijk de heer SICKEsz het uitdrukte. Haar bloei dankt zij in de eerste en
voornaamste plaats aan haar opeenvolgende Directeuren ; die, doordrongen van het: „onderneem met overleg, maar ga dan standvastig voort met hetgeen ge eens begonnen hebt”, alles
aanpakten en uitvoerden, wat ook maar eenigszins met de ontwikkeling van den bodemcultuur
in eenig verband kan staan. Buitenstaanders critiseerden wel eens, dat de Directie te veel hooi

op haar vork nam, als ware zij naijverig dat ook anderen op dit gebied iets zouden tot stand
brengen en waarschuwden zij met het „qui trop embrasse mal e'treint” ; doch tot heden heeft de
Directie bewezen, het eenmaal aangevangen werk niet in den steek te laten. Trouw en volijverig werd zij daarin bijgestaan, in het technische werk door de Adjunct-Directeuren, in het
geldelijk-beheer door de Administrateuren (zie bĳlage B); en verder door een staf van bekwame
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ambtenaren en beambten, wier getal zich steeds meer uitbreidde, zoodat de Maatschappij in 't
laatst van 1912 beschikte over een vierhonderdtal personen, en wel: te Utrecht 72 ambtenaren
en beambten; elders gestationeerd bij de afdeeling Boschwezen: 36 ambtenaren en beambten
en 96 voorwerkers, ploegers, enz.; bij de afdeeling Bevloeiing en Grondverbetering: 40 ambte
naren en beambten, en ro6 werkbazen en voorwerkers; bij de afdeeling Kunstmatige Visch
teelt: 3 ambtenaren en beambten en 3 voorwerkers. Hieronder zijn niet begrepen de voor
werkers-snoeiers, die, ten getale van 50, gedurende den winter belast worden met het snoeien
langs de rijks-, provinciale-, gemeente- en particuliere wegen.
In bijzonderheden op te sommen, waar en wat de Maatschappij volbracht heeft, gaat natuurlijk
niet aan. Het zal echter wel het eenvoudigste zijn na te gaan, hoe er naar gestreefd is het "doel"
uit te voeren, in art. 2 der Statuten aangegeven, als middelen om dat te bereiken.
Als punt a staat vermeld, dat adviezen gegeven, inlichtingen verstrekt, plannen en begroo
tingen zullen opgemaakt worden. In den aanvang was het getal dezer adviezen maar gering:
over 1888/89 slechts 82 ! Gevolg, eensdeels omdat de Directie destijds in den lande het vertrnu
wen nog niet gewonnen had, anderdeels omdat zij nog niet over goede krachten beschikken kon.
Er waren toen nog tal van moeilijkheden te overwinnen; doch gaandeweg werd het beter, �n
kunnen wij thans wijzen op een getal adviezen (met taxaties inbegrepen): voor boschwezen 624,
voor bevloeiing en grondverbetering 787, voor gebouwen 27 en voor zoetwater-visscherij 359,
dat is te zamen 1797 in één jaar (zie bijlagen C en volgende). Als belangrijkste dezer adviezen
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kunnen vermeld worden: dat over de bodemgesteldheid van Drente, hierboven genoemd, en
dat er krachtig toe heeft bijgedragen de lust tot ontginning in deze Provincie te bevorderen; dat
over de duinbebossching, waardoor dit te lang opgeschorte werk, weer flink en deskundig
aangepakt kon worden; dat over de reiniging van fabriekswater in Tilburg, ten voorbeeld
thans van andere fabriekssteden en groote gemeenten; enz. enz.
Wat punt b van art. 2 betreft: ,, het uitvoeren en instandhouden van ontginningen, bebosschin
gen, beplantingen, bevloeiings- en grondverbeteringswerken, voor rekening van anderen", kan
kortheidshalve verwezen worden naar de Statistiek op bijlage D. Dit overzicht loopt eerst
van 1903; doch blijkt er ten duidelijkste uit, de stijging van de werkzaamheden op dit gebied.
Voor punt c: ,, het uitleenen van hier te lande niet, of slechts weinig bekende, aanbevelings
waardige gereedschappen", dit geschiedde door beschikbaar te stellen: plantschoppen, duin
schoppen met aanzetters, boomzagen, drietandshakken, verschillende soorten van eggen,
ploegen, waterpasinstrumenten, boom- en stompenrooiers, draagbaar spoor, enz.
Punt d: ,, het verstrekken van zaden, werktuigen, enz. ten behoeve der leden". Ook hier kan
van een voortduren�e stijging bericht worden, verwijzende naar de bijlage E.
Gekomen tot punt è: ,, het aanleggen en in stand houden van vischvijvers, het verbeteren
van den vischstand en het verstrekken van pootvisch" (Bijlage F.) Aanvankelijk stond
dit niet op het programma; doch het was alweder de Geldersch-Overijselsche Maatschappij
van Landbouw, die daartoe den stoot gaf. De reeds eerder genoemde Ingenieur J. DE KONING,
hield op een Algemeene-Vergadering der Maatschappij te Nijmegen, een voordracht over
kunstmatige-vischteelt, waardoor groote plassen en binnenwateren productief gemaakt kun
nen worden. Het Bestuur der Heidemaatschappij nam deze zaak ter hand,. werd ook hierbij
geholpen door geldelijken steun van den Staat; en toen een harer ambtenaren, G. A. PEN
NEKAMP, zich in Duitschland in dezen tak van dienst bekwaamd had, kon op bescheiden
schaal begonnen worden. Onder Emst bij Vaasen werd een terrein gehuurd, dat, gevoed
door een der talrijke Veluwsche beekjes, zeer geschikt tot broed- en kweekvijvers inge
richt werd; terwijl in de oude grachten van het kasteel Cannenburgh aldaar, gelegenheid
gevonden werd, om de gekweekte edelkarpers te doen overwinteren. Ook hier moest
het terrein steeds uitgebreid worden, zoodat de Maatschappij thans in eigendom heeft
59.3041 H.A. Dat de Maatschappij een Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij in het leven riep,
zal elders in dit Gedenkboek beschreven worden, zoodat daarnaar verwezen kan worden.
Nu wat aangaat punt/: ,, het bevorderen van den afzet van producten". In den aan vang betrof
dit alleen kleine houtsorteeringen (zie bijlage G.); maar in den laatsten tijd is ook bemiddeling
verleend bij verkoop van landbouwproducten, als hooi, stroo, aardappelen, enz. zeer ten bate
vooral van de kleine grondbezitters. Ook op andere wijze worden de leden der Maatschappij
grootelijks geholpen, doordat zij door bemiddeling der Directie, gras- en klaverzaden (in 19rr
67000 K.G.) en kunstmeststoffen (in 19n 9237000 K.G. of bijna 924 waggons) verkregen.
Punt g schrijft voor: ,, het opleiden van een deskundig personeel". Een der grootste moeielijk
heden die èn Bestuur, èn Directie in den beginne te overwinnen had, was het gebrek aan een
goed, bekwaam korps ambtenaren. Dit is niet te verwonderen, aangezien er in ons land toen nog
geen inrichting bestond waar personeel gevormd werd, zooals het voor de Heidemaatschappij
benoodigd was. Wel bestond er een opleiding tot boschbazen en voorwerkers aan de Gerard
Adriaan van Swieten Boschbomvschool te Frederiksoord; doch voor de ambtenaren der Maat
schappij moest meer verlangd worden, omdat niet alleen door boschaanleg, maar ook door be
vloeiingen en allerlei andere wijze, de grond ontgonnen moest worden. De "cultuur-techniek"
werd in ons land nog niet onderwezen; en zoo werd de Heidemaatschappij er toe gebracht een
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eigen school te vormen, om zoodoende personeel te krijgen, dat in de practijk geoefend, op
theoretisch en grondslag bekend werd met elk onderdeel der bodem verbetering en der verhoo
ging van den opbrengst, zoo door boschaanleg, als door bevloeiing, ontwatering en door visch
teelt, of door welke andere middelen ook, die nieuwe omstandigheden wellicht aan de hand
zouden doen. Aanvankelijk was dit onderwijs eenvoudig, en werd alleen 's winters gegeven
door ambtenaren met behulp van een onderwijzer; maar in 1903 volgde de opening van den
tegenwoordigen cursus. Intusschen zal ook hiervan elders in dit Gedenkboek uitvoerig melding
gemaakt worden, zoodat er niet ruimer over uitgeweid behoèft te worden.
Aan het personeel worden hooge eischen gesteld. Het moet niet alleen goed geschoold en
alleszins bekwaam zijn, het moet bovenal betrouwbaar wezen, daar er onder zijn die een zeer
verantwoordelijke betrekking bekleeden. Er zijn toch elders gestationeerde Hoofdambtenaren,
die per jaar aan arbeidsloon uitbetalen, een bedrag van/ 98000. Dat dit alles een veelomvattende
administratie vereischt, waar iedere uitgegeven cent natuurlijk verantwoord worden moet,
behoeft geen betoog. Alle buitenposten worden dan ook door de Hoofdadministratie uit Utrecht
geregeld geïnspecteerd; en welk een kolossale boekhouding dit alles weder ten gevolge heeft,
kunnen getuigen de Heeren, die bij toerbeurt, uit de Afdeelingen, ieder jaar uitgenoodigd
worden, om de rekening der Maatschappij op het bureau te Utrecht te komen nazien.
Bij dit punt kan tevens nog vermeld worden, dat in de laatste jaren voor een aantal groote en
kleine ontginningen en bedrijven, op het Hoofdbureau een technische boekhouding bijgehouden
wordt. Ook werden reeds opdrachten ontvangen, tot het inrichten en controleeren van niet bij
de Maatschappij in beheer zijnde werken; ook alweer bijzonder ten bate van de grondeigenaren,
doch waardoor de Afdeeling Admz'nistratie steeds meer uitgebreid moet worden.
Eerder werd er reeds op gewezen, dat meermalen goed geschoolde ambtenaren, die soms hun
geheele opleiding aan de Maatschappij dankten, haar gingen verlaten, om ergens anders een
beter bezoldigden werkkring te vinden. Al moet dit in theorie toe te juichen zijn, daar hierdoor
de roem der Nederlandsche Heidemaatschappij overal doordringt en elders veel nut gesticht
kan worden, in de practijk kon het verlies dezer -- veeltijds beste - ambtenaren, niet maar zoo
terstond aangevuld worden, hetgeen niet anders dan belemmerend op den dienst werkte. Het
was daarom het streven van het Bestuur, de voorwaarden waarop het personeel aan de Maat
schappij verbonden wordt, steeds meer en meer te verbeteren; en werd naast een ouderdoms
pensioen voor de ambtenaren, ook een weduwen- en weezenpensioen ingesteld. In 1911 werd
daarvoor betaald, respectievelijk, / 8669 en / 5305. Mede is de Maatschappij toegetreden tot de
"Centrale Landbouw Onderlinge", voor de verzekering van ambtenaren en arbeiders tegen
bedrijfsongevallen.
Gekomen tot punt h van art. 2: ,,het uitgeven van gewone en buitengewone drukwerken". Ge
lijk eerder reeds medegedeeld werd, werd door het Bestuur al dadelijk besloten een Tijdschrift
het licht te doen zien en gratis aan de leden te verstrekken, onder Hoofdredactie van den Heer
LöHNIS, die zich thans nog daarmede bel�st. Eensdeels achtte het Bestuur dit een krachtig mid
del tot propaganda, maar anderdeels en vooral, zou men daardoor verkrijgen een verzameling
opstellen over alles wat op grondverbetering betrekking heeft. Waren deze onderwerpen tot
nu toe overal verspreid te zoeken, in allerlei vereenigingsverslagen, in dag- of weekbladen, thans
werd er een orgaan geschapen, waar men alles bijeen zou kunnen vinden. Aanvankelijk ver
scheen het Tijdschrift, bescheiden, eenmaal in 't kwartaal; thans komt het prompt iederen
eersten van de maand. Telde de eerste jaargang 184 bladzijden (waarvan er 40 afgaan voor de
ledenlijst), thans heeft men een boekdeel vakkennis van ruim 400 pagina's. In deze jaargangen
heeft men nu een schat van gegevens, over alles wat de ontwikkeling van den bodem betreft,
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die met vrucht geraadpleegd kan worden.Het zou ons te ver voeren hier ruimer op in te gaan;
en wordt voor de overige uitgegeven boekwerken, verwezen naar bijlage I.
Punt i schrijft voor: ,, het inrichten en in stand houden van een bibliotheek en eeri museum."
Was de boekerij in den aanvang maar op hoogst bescheiden voet ingericht, langzamerhand
kwam de Maatschappij door schenking, ruiling en aankoop, in het bezit van belangrijke boek
werken, waarvan een catalogus opgemaakt is die 2460 nommers telt.
Het museum, ook ontstaan uit een betrekkelijk kleine verzameling, is in den loop der jaren
mede belangrijk uitgebreid. Aanvankelijk werd er niet veel werk van gemaakt, hoofdzakelijk
wegens gebrek aan ruimte. Toen beschikking gekregen werd over eenige lokalen in het
gebouw Nieuweroord in Utrecht, kon men beter de verschillende voorwerpen rangschikken en
tentoonstellen; doch toen men er eenmaal mee aan den gang was, bleek ook hier al weer dat er
niet genoeg plaats was, om alles behoorlijk tot zijn recht te doen komen. De grootste aantrek
kelijkheid van het museum blijven altijd de aquaria, die ingericht werden in de vroegere keuken
van het huis.
Binnen kort hoopt men echter in Arnhem, in het eigen gebouw, de geheele verzameling naar
den eisch te kunnen tentoonstellen.
Over punt j: ,, het houden van voordrachten", is reeds vroeger gesproken.
Eindelijk punt h: ,, het instellen van onderzoekingen naar de gesteldheid van de woeste-gronden
en de vischwateren in Nederland" ..... ja, dit behoort vrijwel tot de dagelijksche bezigheden
van de Directie, zoodat hiervan bezwaarlijk bijzonderheden zijn te noemen.
Is hiermede de bespreking van art.2 der Statuten afgeloopen, waarmee wij meenen een vrij vol
ledige opsommig gegeven te hebben van de werkzaamheden der Maatschappij, ons blijft nog
over een enkel woord te spreken over de Algemeene-Vergaderingen.Gelijk er tegenwoordig
haast geen Vereeniging in ons land bestaat, waarvan niet de leden af en toe vergast worden op
een excursie, 't zij naar eigen bezitting, om te laten beoordeelen hoe deze er uit ziet, 't zij naar
elders om vakkennis te vermeerderen, 't zij louter tot ontspanning om samen eens gezellig 'n dagje
uit te zijn, zoo worden ook hier, na afloop der jaarlijksche bijeenkomsten, bezoeken gebracht
aan een streek van ons land, om het werk der Maatschappij te laten bekijken. De excursies
van de Nederlandsche Heidemaatschappij hebben een zeker soort vermaardheid gekregen,
door de uitstekende voorbereiding en regeling. De deelnemers ontvangen eenige dagen te
voren een boekje, waarin een uitvoerige beschrijving van het oord dat men bezoeken zal;
met gedetailleerde kaart, waarop de te volgen weg, met aanwijzing van de punten die nader be
keken moeten worden, op het terrein met nommers aangegeven en in den gids nog afzonderlijk
behandeld.
Allereerst krijgt men opgave van het nommer van de kamer, die in het logement besproken is,
waar men zich kan afzonderen en door een goede nachtrust voorbereiden op de vermoeienissen
van de tocht. Den volgenden morgen bestijgt men - gewoonlijk vroegtijdig - het
vervoermiddel dat ons naar het doel brengen zal . . . . en dan laat men zich maar gaan en
heeft alles zijn geregeld verloop. Het geheele aanwezige personeel der Maatschappij, be
ijvert zich te zorgen dat alles goed marcheert; op tijd worden de eerste ververschingen
(bouillon met saucysebroodjes) aangeboden en later komt het bekende stevige noenmaal.
Af en toe wordt een gedeelte van den weg te voet afgelegd, om alles beter te kunnen bekijken;
en op de rustplaatsen worden korte voordrachten gehouden, over de wijze van ontginnen die
gevolgd is, enz. En zoo is er alles op ingericht om een leerrijke tocht te maken. De Directeur
LovINK, die er mee begon bij de Heidemaatschappij, had de voldoening dat het reeds terstond
insloeg, daar ze vooral niet te vermoeiend is, zoodat ook dames en personen van gevorderden
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leeftijd er aan deel kunnen nemen.Het gevolg is dan ook dat er steeds meer deelnemers zijn, die
het aan de Directie soms hoogst bezwaarlijk maken behoorlijk onder dak te brengen. Voor
nadere bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage J.

En hiermede zijn we langzamerhand gekomen, au bout de notre latin.
Bij het opstellen van dit geschiedkundig overzicht, bladerende in oude notulen en andere pape
rassen, waardoor de haast vergeten toestanden nog weer eens voor den geest kwamen, gaf het
een immer klimmende voldoening aan te kunnen toonen, hoe de Heidemaatschappij langzamer
hand gegroeid is en in bloei toegenomen. De herinnering aan de moeielijke jaren van het begin
- toen het dikwijls eigenlijk maar slecht ging - toen het ledental weinig toenam, zoodat er
geen geld was - toen men nog niet over genoegzaam geoefend en geschoold personeel be
schikken kon, zoodat zelfs aan de aanvankelijk nog weinige aanvragen om advies en hulp, niet
tijdig voldaan kon worden - werd weggevaagd naarmate het verslag vorderde; en de inge
nomenheid steeg, toen aangetoond kon worden, hoe de zaak immer beter vlotte en marcheerde.
De eerste rekening, die sloot met een totaal, aan ontvangsten, van ± / 1 roo, wordt schitterend
overtroffen door de begrooting van 1913, welke aanwijst een bedrag, aan inkomsten en aan
uitgaven, van bijna /2700000. De Nederlandsche Heidemaatschappij "werkt zóó duur", wordt
somtijds geklaagd! doch alle "duur" is betrekkelijk, en de doorslag moet geven, of er goed en
degelijk werk geleverd wordt; terwijl het feit bestaat, dat de Directie zoodanig tot ontginning
opwekt, dat zij altijd overhoopt is met werk; en dat in 1912, alleen aan arbeidsloonen voor
uitgevoerde-werken, besteed werd een som van bijna / 700000 - waarbij nog gevoegd moet
worden, een niet bekend doch zeker zeer aanzienlijk bedrag, uitgegeven door particulieren voor
grondverbetering, buiten de Maatschappij om. Geholpen door een kern van meer dan driehon
derd, op het gebied van bodemontwikkeling en al wat daarmede verband houdt, zaakkundige
personen, over het geheele land verspreid, weten de grondeigenaren thans, dat ontginning van
woeste-gronden niet meer is, zuiver liefhebberij en te beschouwen als weggeworpen geld. En
zoo is onze Heidemaatschappij geworden, tot zegen voor Nederland!
Na een vijf-en-twintig jarig bestaan, is zij weer teruggekeerd tot haar geboorteplaats, Arnhem.
Binnen kort zal zij daar een "eigen huis" betrekken, waarvan de eerste-steen door haar hoogen
Beschermheer, Z.K.H. den PRINS DER NEDERLANDEN) gelegd werd, op r 1 November 1912; een
stichting, die ruim een ton gouds kosten zal, welke som voor meer dan de helft bijeengebracht
is, uit vrijwillige giften van vrouwen en mannen in ons land. Het wordt een gebouw, waar alle
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takken van dienst, behoorlijk samen ondergebracht zullen zijn; waar de ambtenaren rustig aan
hun taak zullen kunnen voortarbeiden, in ruime lokalen, zoodat het behelpen in overvolle
kamers of ongeschikte gelegenheden, soms verspreid over de geheele stad, thans voor goed
uit is. Door niet hoog genoeg te schatten medewerking van het Gemeentebestuur van Arn
hem, is aan de Maatschappij voor haar gebouw een terrein afgestaan, schuin tegenover den
hoofdingang van het park Sonsbeek, hoog gelegen, waar het uitsteekt boven de omliggende
huizen, als z i n n e b e e l d, hoe ze zich bij alle v-.:erk heeft trachten te houden, onafhankelijk,
boven en buiten elken partijstrijd. Ieder die aanklopte om hulp of voorlichting, rijk of arm,
groot grondbezitter of kleine boer, van welke godsdienstige gezindheid of politieke partij ook,
heeft de N ederlandsche Heidemaatschappij naar beste weten getracht van dienst te zijn, tot ver
betering van den bodem in het geheele Vaderland.
Moge het haar gegeven zijn, op deze wijze nog lang tot dit schoone doel voort te werken.
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BIJLAGE A.

BESTUURSLEDEN.
VOORZITTERS:
1888. Mr. C.J. S1cKESZ, afgetreden 23 Aug. 1889. (Eere-Voorzitter Aug. 1889 tot 1896).
1889. A.J. BuJDENSTEIN, overleden 28 Febr. 1896.
1896. Mr.C.J. S1cKEsz, overleden 1904.
1904. H.J. LovrNK, afgetreden 1907.
1907. Jhr. Mr. G.L. M.H. RrnJs DE BEERENBROUCK.
ONDER-VOORZITTERS:
1888. A.J. BuJDENSTEIN, benoemd tot voorz. 23 Aug.1889.
1889. Mr. A. VAN RrJCKEVORSEL, overleden 1908.
1908. A.W. .J. J. baron VAN NAGELL.
DAGtLIJKSCH-BESTUUR:
1888. F. B. LöHNIS.
1888. G. E. H. TuTEIN NoLTHENrns.
1888. Mr. A.VAN RIJCKEVORSEL, benoemd tot onder-voorz. 23 Aug. 1889.
1889. A.W.J.J. baron VAN NAGELL, benoemd tot onder-voorz.1908.
1907. H. .J. LovrNK, benoemd tot voorz. 1904.
1908. S. C.KüRTEWEG.
1910. A. A.NENGERMAN.
1888. J. A. STARING.

SECRETARIS
COMMISSARISSEN

1888. J. E. ScHOLTEN, Groningen, bedankt 1892.
" ]oH. BIERUMA OosTING, Leeuwarden, overleden 1902.
" Mr.D.J. R. BRANTS, Heerenveen, overleden 1907.
" F. B.LöHNrs, Scheveningen, Lid Dagelijksch-Bestuur 1888.
" C. PH. EBBINGE WuBBEN, Vries, bedankt 1890.
" Mr. G. W. baron DE Vos VAN STEENWIJK, de Wijk, overleden Jan. 1890.
A. J. BuJDENSTEIN, Enschedé, Voorzitter 1889, overleden Febr. 1896.
Mr.
A. VAN NAAMEN VAN EEMNES, Zwolle, bedankt 1895.
"
Mr.
C. J. SrcKEsz, de Cloese, bij Lochem, Voorzitter 1888/ 89, herbenoemd 1896,
"
overleden 1904.
" A. W. J. J. baron VAN NAGELL, Barneveld, Lid Dagelijksch-Bestuur 1889, Onder
Voorzitter 1908.
" G. E.H.TuTEIN NoLTHENIUS, Apeldoorn, Lid Dagelijksch-Bestuur 1888.
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1888. L. MEIJER, 's-Heerenberg, overledenJan. 191 r.
Mr. W. H. DE BEAUFORT, Leusden, bedankt 1895.
Mr. J. H. ScHOBER, Putten, overleden 1902.
Mr. G. VAN TIENHOVEN, Haarlem.
W. A. HATTINGA RAVEN, 's-Gravenhage, bedankt 1905.
Jhr. Mr. W. ELOUT VAN SoETERWOUDE, 's-Gravenhage, bedankt 1900.
Mr. ALPH. VAN RIJCKEVORSEL, Bokstel, Lid Dagel.-Bestuur 1888, Onder-voorz. 1889,
overleden Aug. 1908.
F. P. C. J. CrnJPERSSTORM, Ginneken, bedankt 1895.
,,
,, JuLEs MAGNÉE, Vliek, overleden 1892.
1890. Mr. J. LrNTHORST HoMAN, Assen, bedankt 1893.
,,
G. VAs VISSER, Amsterdam, bedankt 1907.
1892. Mr. 0. BEERENBROUCK, Roermond, bedankt 1894.
,,
Mr. B. VAN Ro1JEN, Groningen, overleden 1894.
1893. J. BLOM, Meppel, bedankt 1897.
1894. Mr. P. F. A. CREMERS, Roermond, bedankt 1900.
,,
Mr. A. 0. H. TELLEGEN, Rotterdam, bedankt 1899.
H.L.
A. VAN DEN WALL BAKE, Utrecht, overleden 1909.
1895.
,,
Mr. M. TIJDEMAN, Breda.
1896. A. LEDEBOER, Enschede, overleden 1897.
,,
W. F.LEEMANS, 's-Gravenhage, bedankt 1911.
1897. Mr. M. ÜLDENHUIS GRATAMA, Zutfen, overleden 1900.
,,
G. J. VAN HEEK, Enschede, bedankt 1912.
1899. Jhr. Mr. W. ALBERDA VAN EKENSTEIN, Groningen, bedankt 1900.
1900. Jhr. Mr. G. L. M. H. Ru1Js DE BEERENBROUCK, Maastricht, Voorzitter 1907.
,,
D. F. A. BAUDUIN, 's-Gravenhage, overleden 19ro.
1901. J. BLoM, Meppel.
Mr. F. VAN DER TuuK, Groningen.
1902. H. J. LovrNK, Buitenzorg, Lid Dagelijksch-Bestuur 1904. Voorzitter 1904 tot 1907.
,,
Mr. W. J. VAN WELDEREN baron RENGERS, Leeuwarden.
1904. H. B. BuJDENSTEIN, Enschede.
1905. K. DE BoER CZN., Assendelft.
A. DRAISMA DE VRIES, Franeker.
1906. S. C. KoRTEWEG, 's-Gravenhage, 1908, Lid Dagelijksch-Bestuur.
1908. Mr. W. M. VAN LANSCHOT, 's-Hertogenbosch.
1909. F. B.S'JACOB, Staverden.
P. Ko01J. Ravenswaai.
G. J. KROEF, Gorinchem.
19ro. .J. T. CREMER, Santpoort.
A. A. NENGERMAN, de Bilt, 19ro,Lid Dagelijksch-Bestuur.
1911. F. L.S. F. baron VAN TUIJLL VANSEROOSKERKEN VAN ZuvLEN te Zuilen.
Mr. W.S.J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, Amsterdam.
1912. H. J. H. GELDERMAN, Oldenzaal.
IJ
IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ
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BIJLAGE

B.

DIRECTEUREN EN ADMINISTRATEURS :
G. E. H. TuTEJNNoLTHENJUS, Waarnemend-Directeur, 1888.

L. R. BRANTS,
W. BLEI],
H.

Directeur, 15 September 1889 tot I Juli 1892.
Adj. Directeur, 15 Sept. 1889 tot 31 Januari 1890.
Adj. Directeur, 1 Mei 1891.
Waarnemend-Directeur, 1 Juli 1892.
Directeur, 15 Dec. 1892 tot 1 Nov. 1901.
Adj. Directeur, 27 Dec. 1899
idem,
idem.
Waarn. Directeur, 1 Nov. 1901 tot 30 Juni 1902.
idem,
idem.
Directeur, 1 Juli 1902 tot 1 Jan. 1910.
Inspecteur, Chef Afd. Boschwezen 1 Juli 1902 tot Febr. 1905.
Adj. Directeur, 28 Juni 1905.
1ste Adj. Directeur, Chef Afd. Boschwezen, 1 Jan. 1909.
Directeur, 1 Jan. 1910.
2de Adj. Directeur, Chef Afd. Bevloeiing en Grondverb,
1 Jan. 1909.
Adj. Directeur, 1 Jan. 1910.
Administrateur, 1 Sept. 1892 tot 30 Juni 1906.
Waarn. Adm. 1 Juli 1906 tot 31 Dec. 1906.
Administrateur, 1 .Januari 1907.

J. LOVINK,
Il
Il

E. D. VAN DISSEL,

A. A. NENGERMAN,
E.D. VAN DISSEL,

A. A. NENGERMAN,
Il

E. D. VAN DISSEL,

J. P. VAN LONKHUYZEN,
Il
Il

J. G. BESSEM,
Il

J.C. NooT,
D. VAN MAASWINKEL,
Il

BIJLAGE C1.

UITGEBRACHTE

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1:.00
1100
1000

ADVIEZEN .

900

800
700
600
5u0
400
30'0
200
100
0

1888 •s9 •90 •91

•92 •93 •94

•9r, '96 •91 '98 ;99 rnoo ·01 •02 •03

•04 •05 •oa ·01 •03

•09 •10 ·11 •12
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UITBETAALDE

1888 'bO

IN

OUL OENS

'90

'9l '92

ONTOONNEN
IN

'93

800000
775000
760000
726000
,00000
676000
660000
626000
600000
575000
660000
626000
500000
415000
450000
#-V/2tt01 425000
400000
37fi000
350000
325000
300000
275000
260000
225000
200000
176000
160000
125000
100000
75000
50000
25000
0

ARBEIDSLOONEN.

•�4

'96 '96

'97 '98

'99 1900 '01

'02

'03

'O!I

'05

'06

'07 '08 '09

'10

'Il

'l;

2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
180(1
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
600
400
300
200
100
0

GRONDEN.

HE.CTAR(.N

� Bouw - EN ORASLANO.

lllil!m

1888 '89

BOSCH.

'90

'91

'92

'93 '94

'95

'96

'97

'98 '99 1900 '01 '02

'03

'04 '05

'06

'07

'08

'09 'JO 'Il

'12

Beheerd
Gereedgem. ter bez. met landb.gew"
Ingepolderd .
Kanaal gegraven .

Gewaterpast

Opgenomen.

Geploegd met ossen
,, paarden
,,
,,
,, den stoomploeg
Bewerkt met de vleugelegge
,,
,, schop
,,
Stuifzand vastgelegd
Wegen aangelegd of verbeterd
Beken genormaliseerd .
Hoofdwaterleiding gegraven
Waterleiding verbeterd
Drooggelegd voor busch .
Bezaaid met dennen
Beplant met dennen
Bezaaid met loofhout of gem. loof- en
naaldhout . .
.
.
Beplant met loofhout of gem. loof- en
. .
naaldhout .
Onderzaaid of onderplant
Aangelegd tot hakhout .
,, griendgrond
,,
.
Wegbeplanting aangelegd of verbeterd
Hakhout hervormd
Bosch ingeboet
,, verbeterd .
Gesnoeid of gedund over
langs
"
Opgaand hout geveld .
Hakhout gekapt .
Aangelegd tot boomkweekerij
Bezaaid met lupinen .
. . . .
Voor de eerste maal bezaaid met landbouwgewassen .
Reeds vroeger ontgonnen bouwland
bezaaid met landbouwgewassen
Bezaaid met gras- en klaverzaad.
Grasland verbeterd .
Aangelegd tot bevloeiing.
Gedraineerd.
Getaxeerd
Geparcelleerd

OMSCHRIJVING.

B

"

65

7681

4°3

2

211
38
39

2 88

109

6

"
"
"
"

"

175,5 "

"

45 1

103
24

428

124

99
15 1/2 "

468 HA.

7o4HA.

1905.
553HA.

1906.
1 907.

1908.

1 909.

19 10.

7 "

1 91 1 .

49 "

191 2.

4261"

304"
221"
1 58 "
15"
16"
1 1 40"
9"

114"

146"

377"
296"
188
17"
4"
4340"
42"
7742"

1 62"

102

"

466"
359"
294"
23"
36"
646 5"
82"
1 3612"

159"

292"
70"

367"
641 "
442"
24 ..
70"
4650 "
162"
4058"

272"

"

466 "
50 "
1340 M.

"
627 "
277 "
14 "
46 "
5597 "
82 "
3485 "

2 55

418

"

500 M.

6122

10

66
5632 "

373 "
552 "
535 "

614 "

1

12972 "

12754 "

41 0 " 1
542 "
47° "
19 "
383 "
3182 "

774 "

40 3 "
823 "
1352 "
45 "
49Ó "
1745 "
229 "
/53000 M.
ln 6 8oHA.
1 3866 ,,
32000 M.
16138HA.

654 "

"

1978o M

425 "
8o7 "
Ó94 "
l"
390 "
u774 "
264 "
/48500 M
\13696HA
/ 6772 "
117500 M
18o41 HA

1034

101 "
148" j
1 2 4"
10 3"
1 52 "
135 "
109 "
lÓ9 11
32 "
54"
37 "
27 "
3"
55 "
17 "
17"
5,5 "
0 .5
"
0.5
"
0.75
"
l"
2"
0 .50 "
7"
10 "
24 "
48 "
9725 M. 93n8 M. 62000 M. 194875 M. 123737 M. 61694 M. 102000 M. 171000 M. 173000 M
10HA.
30HA.
77HA.
61HA.
40HA.
28HA.
37 H.A
37HA.
51HA.
444"
587"
486"
62 3 "
492 "
448 "
614
,,
350 "
1 74"
164"
147"
201"
274 "
2 83 "
363 "
252 "
234 "
45"
332"
452"
6 77 "
70"
442 "
638 "
645 "
6 12 "
412317 M. 5140 76 M. 444000 M. 74261 5 M. 6 45579 M. 624536 M. 928ooo M. 818ooo M. 984000 M
1 5HA.
1 5HA.
nHA.
24HA.
37HA.
43HA.
38HA.
49HA.
142HA
1 6"
2 1"
23"
37"
53 "
59 "
41 "
79 "
46 "
7"
6"
4"
6
3"
6
6"
7"
5"
125"
98"
145"
288 "
513 "
84"
482 "
388 "
684 "
1 40"

729HA. 1084HA. 100 8HA. 10 63HA. 102 3HA. 1040 HA
61
98 "
237 "
149 "
4 17 "
153 "
325"
73o"
1068 "
746 "
1 038 "
II 27 "
III7 11
1 27 "
7 0"
97 "
618 "
632 "
6o7 "
2 55 "
2 73"
197 "
1 70 "
261 "
587 "
829 "
577 "
5 13 "
26"
2 6"
37"
51 "
49 "
65"
61 "
87 "
33 "
2 56 60 M. 74525 M. 42867 M. 86o2 5 M. 5402 5 M. 45650 M. 1 350 95 M. 1080 32 M 106o65 M
1000 "
500 " 10286 "
1 600 "
3600 "
790° "
200 "
426o "
3100 "
12540 " 29800 " 21240 " 20 550 " 40364 " 31625 " 57740 " 46882 " 365 15 "
89 135 " 3o54o " 7344° " 268oo " 878o5 " 141402 " 164200 " 183o67 " 97495 "
1 94HA.
344HA.
2 82 HA.
324HA.
248HA.
151HA.
99HA.
II6HA.
158HA
6 "
4"
5"
3"
10 "
6"
12 "
0.3"
508"
436 "
420"
539"
377"
38! " 1
364 "
325 "
392 "

,
602HA.

904

UITGEWERKT OVERZICHT DER DOOR DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERRICHTE WERKEN, OVER DE JAREN 1903 TOT 1912.

BIJLAGE D.
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BIJLAGE E.

OVERZICHT DER DOOR DE MAATSCHAPPIJ VERSTREKTE ZADEN,
PLANTSOEN EN HULPMEST.
Gras- en
Ida verzaden.

Jaartal.

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Landbouwzaden.

Dennen- en
andere zaden.
6 01 K.G.
2043 "
2948 "

1

150 0 K.G.
3500
12124 "
18000
voor/ ro794.28
1800 K.G.
13944.02 voor/ ro58.92
538.37
,, 14319.91 IJ
14277.28
2971.95
IJ
,,
5958.53
,, 14148.21 ,,
2
0
662.or
ó
4782.85 5
,,
,,
5
6368.90 5
,, 23225.33
,, 37359.93 ó ,, 12374·57 5
,, 30480.92 IJ 2649345
33299.68 5
,, 42578.28 5
60825.93 5
43675.64 r,
5
72268.15
,, 64591.84
IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

3474 "
26ro ,,
20 20 "
4438 ,,
3393 ,,
1570 ,,
voor/ 3022.50
5171.ro 5
,,
54o3.73
72ro.08 5
IJ

IJ

,,
"

IJ

,,

IJ

,,

IJ
IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

,,

6787.95
7779.55 5
5603.25
5713.54 r,
6436.25 5
6roo-44 5
6425.94
1ro38.02
5591.79 5
9596.64
rr327.81 5

Hulpmest.

Plantsoen.

ettelijke honderdduizenden.
r.213.000 st.
3.748.000 "
3.486.000 "
4.000.000
2.999.766
l .800.000 11
voor/ 1469.2955·52
,,
5 voor/ 15912.27
4624.68
,,
4989.76
,,
,, 14084.06 5
6,80 45
25452.19
,, ro275.67 5 ,, 18271.89 5
9043.83
,,
,, 22679.25
13202.17
,, 25258.63 6
376oo.15
,, 16557.73
18066.32 5 ,,
59392.96 5
19620.98
ro239242
1969 0.76
14452
0.52 5
IJ
Il
199314.o6 5
,, 243994°
23403.92
230270.72 5
5
39472.88
IJ
,, 276300.35
IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ

IJ
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BIJLAG

F.

OVERZICHT DER GRATIS UITGEZETTE VISCH IN OPENBARE
WATEREN.
]AARTAL.
1 900

1-pr.

2 -pr.

5800
10000
10000
3000
73500
71500
66300
30500

1 800

2800
4750
8050
355°
rr96o

8000
ro450
7535°

9325
16393
16082

1 500

1 901
1 902

1903
1 904
1905
1906
1 9ö7
1908
1909

54000

19ro

1 9rr
1 912

BIJLAGE

Karpers

--- ··

Sanders

Masurische zeelt
1 -pr.

1

-·

1-pr.

2-Jar.

1

2-Jar.

Snoek- Houting
baars.
broed.

Goudwinden.

1

800

1200

16000

445°

650

26300

250

2800

1000

8700 éénj.]
1300 tweej.f

18450
175°
588

501 éénJ.
.

4°5

1

1500

50000
350000
500000

925000

1

G.

OVERZICHT DER AFGELEVERDE HOEVEELHEDEN
HOUTSORTEERINGEN.
BENAMING.

II Nov. t1 m l
31 Dec.
1907·

Bloemstokjes, rijshout,
boonen- en fuikstokken fro8.61 f 2617.1 7 5 1 4364.24 5 f 3430.57 5 f 6785.38 5 j 8942.07
Takkenbossen.
4712·34 /1 5806.65 5 ,, 5585.23 5
/1 3823.05 1 )) 3699.o9
Brand- en bosjeshout .
99.-/1
1 87.36 5 /1
9
2
.90
139.96
95.67
"
,,
Staken,slietenenboomp.
4681.61 5
1319.51 )) 2664.9 2 5 ,, 2354.85 5 )) 3844.47 5
Heining-, perkoen-, en
andere palen.
22548.93
8524-01 ,,ro745.62 " 21942.00 5 " 21430-45
9.60
Klaverruiters .
,, 1 55.12 5 )) 2335-57 " 1 554o.79 5 ,, r 2839.13 ,, ro379.63 5 " 13485.18
Zaaghout en rondhout
860.88 5 )) 2597.65 ,, 465 2 -45 ,, 2388.99 ,, 18287.17 5
Berkenrijs en bezems .
220. 29
1 96.87 5 ,,
ro75.4o
47· 1 3
844.53
Eikenschors .
2537.65
376.87 5 5177.30 5 ,, 1649.05 5 1 )) 3430.26
Houtskool
30.-732 -7°
3149.39 5 2341.63 5 ,, 1378.55
18u.33
Riet
1 379. 25 ,, 5795.04
5498.11
5866.85 ,, 5248.16
Sparrengroen, kerstb.
en hulst
1470.61 5
,, 714-43 5)) 1170.79 55 28r6.89 ,, 1363.32 �
Diversen
34.85
rr5.03 1" 453.74 )) rr2.98 IJ
529-93 5
39.35 °
Hout op stam.
)) 7040.05 ,,31 437-05 ,, 19434.- )) 212080.51
Rustiekhout
104.21
133.02
,, 94.o7 5)) 91.54
Hout voor draaierijen .
212.95
,, 2rr.93
Teenhout en wissen .
21.30 )) 14°-53
11

b

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

j338.18 5 l1 2�;�.52 f 62852.gB f 94284.16 f 83548.13 f 2g8725.44 5
))
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BIJLAGE H.

OPLEIDING BUITENLAND.
A. A. NENGERMAN,

C. SNIJDER,

G. A. PENNEKAMP,
G.

J. BoRN,

G. VAN LEUSEN,

J. GERHARDT,
B. DE Grns,

M. VAN HEEL,

J. MULDER,
J. H. MEMELINK,
J. A. VAN NES,
J. G. BESSEM,
H. HoL TKAMP,
H. AALDERs,'

Bevloeiingen te Süderburg.
Bevloeiingen te Süderburg.
Visscherij te Süclerburg en Trachenberg.
Bevloeiingen te Süderburg.
Bevloeiingen te Süderburg.
Bevloeiingen te Schleusingen.
Bevloeiingen te Süderburg.
Bevloeiingen te Süderburg.
Boschwezen te Münden.
Bevloeiingen te Süderburg.
Bevloeiingen te Süderburg-.
Ruilverkaveling te Düsseldorf.
Visscherij te Hemeringen.
Visscherij te Berlin en Friedrichshagen.

BIJLAGE I.

UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ.
De Nederlandsche Heidemaatschappij geeft uit of stelt verkrijgbaar:
Het Tijdschrift der Nederlandse/ie Heidemaatschapp[j, gewijd aan de belangen van Ontgin
ning, Boschbouw, Bevloeiing en Grondverbetering, Kultuurtechniek, Zoetwatervisscherij, enz.
voor leden gratis.
,, Onze Zoetwatervisscherij'', Orgaan van de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der Neder
landsche Heidemaatschappij. Verschijnt om de veertien dagen. Voor begunstigers der Maat
schappij en leden der Hoofdafdeeling gratis. Abonnementsprijs voor gewone leden der Maat
schappij f 0.75 per jaar, voor niet-leden f r.50 per jaar.
G. E. H. Tutein Nolthenius. Handleiding voor het aanleggen en onderhouden van grove-dennen·
bosschen. Prijs ing. f 0.60.
Mr. Alphons Van Rijckevorsel. De Houtteelt. Handboek voor Boschbazen Prijs ing. /r.
Tabellen tot het bepalen van insecten, schadelijk voor houtteelt en oojtcultuur, uit het Duitsch
naar Hendschel, bewerkt onder toezicht van G. C. Spengler. Prijs f 0-40.
Model vloei·weide met rugbouw, ten gebruike bij het landbouw-onderwijs. Prijs /ro.
Dr. H. Blt'nli. De BosschPn en de Woeste-gronden in Nederland. 2 Kaarten met Overzicht.
Prijs per stuk fr.
B. De Geus. Drainage. Prijs 5 cent; bij minstens 50 ex., 2 1/2 cent per stuk.
Regi·ster van Bemestingsproefvelden bij boomen en bosschen. Prijs 10 cent.
M. De Vrz'es. Het gebruik van klaverruiters in den landbouw. Derde druk. Prijs 5 cent; bij min
stens 50 ex. 4 cent per stuk.
M De Vri'es. Het kolenbranden in de practijk. Op franco aanvrage gratis.
A. Dekfrig Dura. Iets over den toestand der afwatering in een deel van Overijse!. Prijs ro cent.
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Houtvesterĳ „De Peel”. Overdruk uit het programma der excursie, gehouden op 9 September
1909. Prijs IO cent.

C. VV. Ho/ﬁnann. Landbouw-millioenen. Op aanvrage gratis.
VV”. Mulier. Vischkweekerij en instandhouding van den vischstand. Prijs voor leden f 0.50,
voor niet-leden f 1.
Het gebruik van de zegen, in het bĳzonder in Friesland. Rapport naar aanleiding van het inge-

stelde onderzoek, naar het visschen met de zegen in de provincie Friesland.Tweede druk. Prijs
25 cts. Voor ledenfo.10.
De belemmering der riviervisscherĳ door de scheepvaart en het baggeren. Rapport naar
aanleiding van het ingestelde onderzoek naar de belemmering, welke de visscherij op de groote

rivieren ondervindt van de scheepvaart en het baggeren. Prijs 50 cent. Voor begunstigers en
leden der Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij gratis.
Br. Een en ander over het klein-vĳverbedrĳf. Voor leden en belangstellenden gratis.
P. Schnngel. De visscherĳ in de rivier de Maas. Voor leden en belangstellenden gratis. (Voor—

loopig niet meer in voorraad).
Br. Een en ander over coöperatie. Prijs 25 cts. Voor leden gratis.
Br. Een praatje over den paling. Tweede druk. Voor leden en belangstellenden gratis.
H. F. Weyde. De zalm- en elftvisscherĳ voorheen en thans. Voor leden en belangstellenden gratis.

Br. De geograﬁsche verspreiding van den paling. Voor leden en belangstellenden gratis.
Br. De Zoetwatervisscherĳ-organisatie in Nederland en de Nederlandsche Heidemaatschappĳ.
Voor leden en belangstellenden gratis.

Visscherĳwet en eenige nitvoeringsvoorschriften. Prijs f 0.25.
Catalogus der Bibliotheek. Prijsf 0.50.
De kai/visscherĳ in de Zuiderzee, in betrekking tot de Zoetwatervisscherĳ. Prijs f 0.25. Voor
leden gratis.
Het rapport der Commissie : REIGERs EN AALSCHOLVERS. Prijs f 0.25. Voor leden gratis.

Boschbrandplaat. Prijs f 0.30. Vlugschrift gratis.
R. Meelker. Griendcnltnnr. Prijs f0.25.
V. d. B. De kleine Dennenbladwesp. (Lophyrus Pini L.)
K. Dilling. De Werkzaamheden van de Nederlandsche Heidemaatschappĳ in deprovincie Drente.
De Vries. Het doen springen van boomstobben.

B. De wratziekte of de zwarte schurft der aardappels. Prijs f0.o5.
Bovendien uitverkocht, of niet meer beschikbaar:

De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebrnik der hnlpmeststoﬂen, door Dr. A. SALFELD, vertaald en met de hoofdstukken over Geologie en klimaat der heiden vermeerderd, door
Dr. J. LORIÉ. Prĳs f 0.50.

Beschrĳving van eenige insecten, nadeelig voor de houtteelt, door H. J. LOVINK. Prijs voor leden
fo.45, voor niet-leden f 0.85
De rupsen van het geslacht Retinia, door Prof. Dr. J. RITZEMA Bos en H. J. LOVINK. Prijs voor

leden f 0.20, voor niet-leden f 0.50.
Ontginning, grondverbetering en zoetwatervisscherĳ in Nederland en de Nederlandsche
Heidemaatschappĳ, gratis.
Goede ventilatie en een droge zolder in den stal, zonder tocht, door H. MASSELINK. Op franco—

aanvrage gratis.

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.
BIJLAGE

J.
ALGEMEENE-VERGADERINGEN MET EXCURSIE.

1 s teAlgemeene-Vergadering13 Juli 1889 te Arnhem.
2de
,,
,.,
,,
5 Juli 1890 ,,
3de
,,
,,
10 Sept. 1891 ,,
,,
4de
8 Oct. 1892
"
25 Sept. 1893 "
"
"
5 de
"
6de
24 Sept. 1894
,,
,,
7 de
23 Sept. 1895 "
"
"
"
e
s
21
Sept. 1896
8 t
9d e
20 Sept. 1897 's-Gravenhage; na afloop, bezoek Internationale
11
Landbouw Tentoonstelling.
1ode
26
Sept.
1
g
Utrecht;
27
Sept. excursie naar Bakel,
8
8
Il
Il
Houtvesterij "de Peel" .
1
u de
15 Sept. 1899 Enschedé;
16 Sept. excursie in de omgeving
Il
Il
van Enschede.
12de
Breda;
10 Sept. 1900
II Sept. excursie naar Zundert,
Il
Il
ontginningen onder Rijsbergen,
het Liesbosch onder Prinsenhage.
r3de
Assen;
23
Sept.
1901
24 Sept. excursie omstreken van
"
Il
"
Hoogeveen.
14de
29 Sept. 1902 Eindhoven;
30 Sept. excursie naar Heeze en
"
Valkenswaard.
3 Sept. excursie vloeiweide langs
2 Sept. 1903 Lochem;
15de
Il
de Berkel bij Lochem en de bos
schen te Dieren.
12 Sept. 1904 Roermond;
16de
na afloop dervergadering, bezoek
"
aan de ontginning te Belfeld, der
Mij. 11 Ceres"; en 13 Sept. excursie
naar Weert en Nederweert.
de
12 Sept. 1905 Zutfen;
na afloop der vergadering, bezoek
17
"
aan Vaasen; 13 Sept. excursie
naar de bosschen van het "Huis
Bergh" (Montferland) te 's-Hee
renberg.
na afloop der vergadering, 14Sept.
18de
., 13 en 14 Sept. 1906 Haarlem;
wandeling door den Haarlemmerhout; en 15 Sept. excursie in de
omstreken van Haarlem.
19 en 20 Sept. 1907 11 's-Gravenhage; na afloop der vergadering, 19
19cle
Sept., bezoek Nat. en Intern. Tent.
der Holi. Mij van Landb.; en 21
Sept. excursie in de omstreken
van den Haag.
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

,,

11

11

11

11

11

Il

11
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2osteAlgemeene-Vergadering 17 Sept. 1908 te Utrecht en 18 Sept. 1908 te Oldenzaal; na afloop
der vergadering, 18 Sept. bezoek
landgoed Twickel; en 19 Sept. ex
cursie in de omgeving van Olden
zaal.
8 Sept. 1909 " Eindhoven; -na afloop der vergadering, bezoek
21ste
,,
,,
Landb. Tentoonstelling te Eind
hoven; en 9 Sept. excursie Hout
vesterij "de Peel" te Gemert en
Bakel.
22ste
12
Sept.
1910
"
Zwolle;
na afloop der vergadering, bezoek
,,
,,
landgoed Molecaten te Hattem; en
13 Sept. excursie Frederiksoord
en tevens bezichtiging inpolde
ringswerken van de Gemeente
Steenwijk.
6 Sept. 1911 " Tilburg;
na afloop der vergadering, bezoek
,,
,,
aan de "Witsie"; en 7 Sept. excur
sie landgoed "de Utrecht" .
na afloop der vergadering, wan
11 Sept. 1912 " Apeldoorn;
"
deling in het park v/h. Koninklijk
Paleis "het Loo"; en 12 Sept. ex
cursie naar het Van der Hucht
bosch en het landgoed "Spelder
holt" .
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AGRARISCHE WETGEVING IN NEDERLAND GEDURENDE
DE LAATSTE 25 JAREN
DOOR

E. B. LÖHNIS.

n Nederland met zijn overheerschend groote boerenbelangen, heeft de

landbouw het langen tijd buiten den daadwerkelijken steun der Regeering
moeten stellen en is in die passieve houding eerst sinds een betrekkelijk

kort tijdsverloop verandering gekomen. Verschillende omstandigheden hebben tot die lijdelijke houding der Regeering medegewerkt. De toestand van
den landbouw was in Nederland gedurende een groot deel van de vorige eeuw
bevredigend te noemen; behoefte aan steun werd niet gevoeld; voor de Regeering bestond er dan ook geen gereede aanleiding haar hulp aan te bieden. Het vereenigings-

leven van de eigenlijke landbouwers was bovendien weinig ontwikkeld, zoodat in dat tijdvak
van een agrarische beweging ter bevordering van standsbelangen dan ook geen sprake was.

Kennis van landbouwaangelegenheden en van plattelandstoestanden werd bij de stadsmenschen,
die in ons Parlement en in Regeeringskringen den boventoon voerden, slechts oppervlakkig
gevonden, hetwelk ten deele zijn verklaring vindt in de late ontwikkeling van het landbouw—
onderwijs bij ons te lande. Dit alles en nog verschillende andere oorzaken werkten samen om
de boerenbelangen buiten de sfeer van Staatsbemoeiing te houden.

De groote landbouwcrisis, welke omstreeks 1879 haar intrede deed, heeft aan die lijdelijke houding der Regeering echter een einde gemaakt. Uit de kringen der landbouwers werd toen luide

op steun aangedrongen, en bij de Regeering vond men een Willig oor. Warme belangstelling
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verving de onthoudingspolitiek en thans behoort Nederland tot die landen, waar Regeeringszorg voor den landbouw een zeer belangrijken tak van Staatszorg uitmaakt.
Ook op het gebied der agrarische wetgeving doet die Staatszorg zich thans op krachtige wijze

gelden.
Onder agrarische wetgeving wordt hier niet bedoeld het samenstel van wetten en algemeene

maatregelen van bestuur, welke in het algemeen bevordering van den landbouw ten doel hebben,
wel echter die speciale wetgeving, welke ten taak heeft de regeling van den eigendom en de
verdeeling van den grond, van zijn gebruik en van de hiermede verbonden rechten en plichten.
In onderstaand overzicht zal mitsdien alleen sprake zijn van die wetten, waarbij het grondgebruik,

in uitgebreiden zin, een rol vervult en zal alzoo de wetgeving, waarbij andere landbouwbelangen
zijn betrokken zooals: landbouwonderwijs, landbouwvertegenwoordiging, veeartsenijkundige
dienst, landbouwproefstations en dergelijke, buiten beschouwing blijven. Al dadelijk zij hier
echter opgemerkt, dat, wat Nederland betreft, geen sprake is van het bestaan van een allesoverheerschend agrarisch vraagstuk, zooals dit o.a. het geval is in Ierland, Oost-Pruisen en Rusland.

Menigmaal wordt als zoodanig voor Nederland het veldwinnen van het pachtwezen ten koste
van den eigenerfden boerenstand, voorgesteld, maar afgezien van de omstandigheid, dat men

meer en meer tot de overtuiging komt, dat de wetgever hier niet dwingend mag optreden, kan
men in dit geval toch bezwaarlijk volhouden, dat men hier te doen heeft met een agrarisch vraag-

stuk, dat voor alles om oplossing roept. Dit neemt echter niet weg dat, zooals mede uit onderstaande bladzijden zal blijken, er voor den Nederlandschen wetgever op agrarisch gebied zeer
zeker nog veel en vruchtbaar werk te doen overblijft.
De Nederlandsche Heidemaatschappij, welke zich ten doel stelt den Nederlandschen bodem in
zeer uitgebreiden zin tot productiviteit te brengen, is uit den aard der zaak nauw betrokken bij
een wetgeving, welke den grond tot object heeft en zoo mocht in dit Gedenkboek het hoofdstuk: Agrarische wetgeving van de laatste 25 jaren, dan ook niet ontbreken.

De eerste aanleiding tot de oprichting der Nederlandsche Heidemaatschappij, zulks wordt in
het eerste hoofdstuk van dit boek nader uiteengezet, is te vinden in het tot stand komen van
de Markenwet van 1886. Hoofddoel dezer wet was de bevordering der ontginning van woeste

gronden. De wetgever meende dit doel te zullen bereiken door omzetting van gemeenschappelijk grondbezit in particulier bezit te bevorderen, door aan ieder markgenoot het recht toe
te kennen om op vordering zijn aandeel op te eischen, waardoor alzoo het geheele instituut
kwam te vervallen.
Het groote euvel, waaraan dit product van agrarische wetgeving mank ging, was, dat door den

wetgever geen voorschriften werden gesteld ten aanzien van de wijze, waarop de nieuwe
indeeling van den grond moest plaats hebben. Wel moest aan ieder gerechtigde in de Mark zijn
evenredig aandeel in de verdeeling worden toegekend, maar, daar de Markbestuurders in
den regel als liquidateuren optraden en deze in behoud van den bestaanden toestand hun
belang zagen, zoo werden bij de verdeeling de ontginningsbelangen vaak schromelijk ver—
waarloosd.

De groote fout van deze wet is, dat aan hen, die geroepen waren haar toe te passen, geen verplichting is opgelegd rekening te houden met de toekomstige bestemming der gronden ; dat er
verder van bevoegde zijde geen controle wordt uitgeoefend, dat het doel der wet werkelijk
wordt nagekomen en dat er geen voorschriften zijn gegeven, welke er voor waken, dat deskundigen op landbouwgebied invloed uitoefenen op den gang van zaken.

Zelden heeft zich het gemis aan agronomische kennis in Regeeringskringen sterker doen
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gevoelen dan bij de Markenwetgeving van 1886. Juridisch zit het wetsontwerp goed in elkaar,
doch de landhuishoudkundige zijde van het vraagstuk wordt geheel uit het oog verloren en

zoo heeft deze wet, welker bedoeling was landbouwbelangen te bevorderen, tot grove misstanden aanleiding gegeven, waarvan de gevolgen zich nog steeds doen gevoelen.

Het is te opmerkelijker, dat men hier te lande zoodanige fout beging, daar toch Duitschland op
dit gebied een zeer navolgingswaardig voorbeeld had gegeven. Bij de „ Gemeinheitsteillungsordnung” van 1821 werd uitgegaan van het denkbeeld, dat het gemeenschappelijk gebruik van

landerijen moest worden opgeheven ter bevordering van de productiviteit van den bodem.
De wetgever in Pruisen zag echter zeer goed in, dat niet volstaan kon worden met om-

zetting van gemeenschappelijk eigendom in particulier bezit, maar dat tevens maatregelen
moesten genomen worden om tot een doelmatige samenvoeging te geraken van perceelen,

aan eenzelfden eigenaar toebehoorend. Uit dien hoofde werd dan ook voorgeschreven, dat aan
den rechthebbende zijn grondstukken moesten worden toebedeeld, zooveel mogelijk in een
economisch voordeelige ligging, terwijl tevens voor de inrichting van een doelmatig wegennet
moest worden gezorgd.
In Pruisen werd door den wetgever van 1821 doelmatig werk geleverd, terwijl de wetgever
in Nederland in 1886 slechts half werk verrichtte, dat noodzakelijk aanvulling behoeft. Die aanvulling kan worden verkregen, door een nieuwe economische indeeling langs wettelijken weg,
zoogenaamde „ruilverkaveling”, mogelijk te maken.
Onder „ruilverkaveling” heeft men dus te verstaan, het ter bevordering van den landbouw

naar een bepaald plan samenvoegen en vervolgens opnieuw indeelen van gronden, al dan niet
gepaard gaande met het aanleggen of verleggen van wegen en waterloopen.

Zonder wettelijke regeling zal dit doel in de meeste gevallen niet kunnen worden bereikt en om
hierin te voorzien werd door een commissie, benoemd door het NedLandbouw-Comite', een
wetsontwerp op ruilverkaveling samengesteld, hetwelk in 1910 aan de Regeering werd
aangeboden.

Het is er echter verre vandaan, dat dit wetsontwerp slechts ten doel zou hebben als correctief
te dienen van de Markenwet. Het euvel van ondoelmatige indeeling van gronden en verspreide

ligging van tot eene hoeve behoorende perceelen, gepaard gaande met een ondoelmatig
wegennet, is een in de zandstreken van ons land algemeen voorkomend verschijnsel, dat zijn

oorsprong heeft in het ver verleden en zijn verklaring vindt in de oorspronkelijke wijze van
nederzetting der eerste volksstammen, die ons land tot woonplaats kozen.
Het wetsontwerp op de ruilverkaveling sluit zich in hoofdzaak aan bij de Duitsche en Skandinavische wetgeving, echter op Nederlandsche leest geschoeid. Bij die buitenlandsche wetgeving
treden twee stelsels op den voorgrond en wel:
a. het Pruisische, waarbij hoofdzakelijk gestreefd wordt naar het vormen van groote, samenhangende grondcomplexen, zooals de groot-cultuur die vordert en
b. het Zuidduitsche stelsel, waarbij het zwaartepunt wordt gelegd op het tot stand komen van
een doelmatig net van landwegen en het geven van een doelmatigen vorm aan de kadastrale

perceelen, zooals het klein-grondbezit zulks eischt.
Het ontwerp der commissie nu tracht beide stelsels te vereenigen, zoodat daarbij zoowel met
de belangen van de groote als van de kleine cultuur rekening wordt gehouden. De beslissing

om tot ruilverkaveling over te gaan, wordt in handen gelegd van de grondeigenaren, met dien
verstande, dat een bepaalde minderheid zich aan het besluit der meerderheid moet onderwerpen en alleen een zeer groote, voorafvastgestelde meerderheid op dit besluit terug kan komen.
Om tot zoodanige nieuwe indeeling der terreinen te geraken is het noodzakelijk, de Wet op de
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onteigening ten algemeenen nutte met bijzonde re bepalingen aan te vullen, in den geest als zulks
ook bij de Woningwet is geschied.
Van de zijde der Regeering is het wetsontwerp nog niet bij de Wetgevende Macht ingediend;
wel is echter van den kant der Tweede Kamer herhaaldelijk op wettelijke regeling aange
drongen. De betrokken Minister acht het oogenblik daartoe echter nog niet gekomen, hoofdza
kelijk wijl het denkbeeld van ruilverkaveling.bij de landelijke bevolking nog niet genoeg wortel
heeft geschoten. De Regeering wenscht eerst voor dit denkbeeld propaganda te maken en voor
het voeren van zoodanige propaganda is de Nederl. Heidemaatschappij het aangewezen lichaam.
Bevordering van ruilverkaveling staat dan ook reeds sedert geruimen tijd op het werkplan der
Heidemaatschappi_j. Ruilverkavelingen op kleine schaal zijn reeds door haar tot stand gebracht,
terwijl thans grootere in voorbereiding zijn.

Erfgooierswet I9I2. De gemeene heiden en weiden in Gooiland, als vormende te zamen een
zedelijk lichaam, vielen niet onder de werking der Markenwet. lntusschen gaf het niet behoorlijk
geregeld zijn van bestuur en karakter dezer gemeenschap aanleiding tot hoogloopende twisten,
welke algemeen in den lande als de erfgooiersquaestie bekend zijn.
Ten einde tot een oplossing van de moeilijkheden te geraken, diende de Regeering een ontwerp
van wet in tot regeling van den rechtstoestand der van ouds genaamde "gemeene heiden en
weiden van Gooiland", welk ontwerp in den loop van het jaar 1912 tot wet werd verheven.
Veel beter dan bij de Markenwet is bij dezen wetgevenden arbeid gewaakt, dat bij een verdee
ling der gronden, welke echter op zijn vroegst eerst 15 jaar na het in werking treden der wet zal
kunnen geschieden, economisch gezonde toestanden zullen ontstaan. Volgens de wet wordt er
een vereeniging opgericht, genaamd "Stad en Lande van Gooiland", welke de bedoelde gronden
in eigendom heeft. Deze vereeniging is gevestigd te Naarden. Zij heeft ten doel: de bevordering
van de welvaart harer leden in het bijzonder en van Gooiland in het algemeen, bepaaldelijk met
het oog op het landbouwbedrijf. Leden zijn: a de meerderjarige erfgooiers, die op het oogenblik
van in werking treden der wet zijn gevestigd in een der gemeenten Naarden, Bussum, Hilver
sum, Laren, Blaricum en Huizen; b de gebruikers van die hofsteden, aan welker bezit van ouds
het recht tot gebruik en genot der gemeene heiden en weiden verbonden was. De vereeniging
kan worden ontbonden bij besluit der leden op voorstel hetzij van het bestuur, hetzij van den
raad van een der zes Gooische gemeenten, hetzij van ten minste veertig leden. In het voorstel
wordt opgenomen een plan, de hoofdlijnen aangevende der op de ontbinding te volgen verdee
ling van de goederen der vereeniging onder de leden. Dit voorstel en plan behoeft de goedkeu
ring van de Koningin, welke deze al of niet verleent, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
gehoord. Aan de zes Gooische gemeenten wordt echter een recht van voorkoop verleend en wel
voor de weidegronden tegen de gekapitaliseerde waarde en van de heiden tegen de helft dier
gekapitaliseerde waarde.
Uit het bovenstaande blijkt, dat bij deze wet aan de toekomstige bestemming der gronden vol
doende aandacht is geschonken. Het is te verwachten, dat deze erfgooiersgronden op den duur
wel in het bezit zullen geraken der zes betrokken gemeenten in het Gooi. Behartiging van het
algemeen belang schijnt op die wijze het best te zijn verzekerd.
Wet tot afschaffing der tienden, Ti"endwet I907.
Het is wel opmerkelijk, dat Nederland, met zijn zoo ontwikkelden landbouw eerst in 1907 van de
plaag der tienden is verlost. Wel werden reeds onder de Fransche overheersching bij Keizerlijk
decreet van 22 Januari r8r3 de tienden verklaard tot grondrenten, welke aan af koop onder-
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hevig zijn, doch dit decreet werd bij Souverein besluit van 22 October r8r 4 weder ingetrokken.
Eerst in 1872 kwam een algemeene wet in het Staatsblad, houdende de af koopbaarstellingéder
tienden, maar de uitkomsten dier wet zijn geheel onvoldoende gebleken, zoodat het bedrag der
in 1898 geregistreerde processen-verbaal der tiendverpachtingen niet minder dan f 765.344
beliep.
De grondslag voor het wetsontwerp tot afschaffing der tienden, dat door de Regeering in r.9o6
werd ingediend, is gelegd door den verdienstelijk en arbeid eener speciale commissie, welke door
het Ned. Landbouw-Comité benoemd, in 1902 een volledig wetsontwerp met memorie van
toelichting aan de Regeering deed toekomen. De hoofdgedachten van dit ontwerp werden
door de Regeering overgenomen en deze zijn in de tegenwoordige Tiendwet belichaamd.
Artikel r dier wet luidt: alle tiendplichtigheid is vervallen. Tiendplichtigheid kan niet meer
worden gevestigd.
De wet neemt dus een zeer radicaal standpunt in. Zij r-egelt niet als de wet van 1872 de rechts
betrekkingen tusschen tiendheffer en tiendplichtige, maar heft integendeel in het algemeen be
lang die rechtsbetrekkingen op en heeft dus een publiekrechtelijk karakter.
De Staat stelt zich echter aansprakelijk voor de geldelijke schade. Deze schadeloosstelling be
draagt voor elk kadastraal perceel het twintigvoud van de jaarlijksche tiendopbrengst in geld.
Dit bedrag wordt door het Rijk aan den tiendheffer uitbetaald, doch het wordt verhaald op den
vroegeren tiendplichtige do.or op elk kadastraal perceel, onder den naam van "tiendrente", een
schuldplichtigheid ten behoeve van het Rijk te vestigen. Deze tiendrente, welke 5.55 ten hon
derd jaarlijks van het bedrag der schadeloosstelling beloopt, is over 30 achtereenvolgende jaren
verschuldigd, te beginnen met het jaar volgende op dat, waarin de schadeloosstelling opeisch
baar wordt. Na afloop van den termijn van dertig jaren is de schuld gedelgd; de plichtige heeft
echter het recht telken jare voor of op den ren Juli de tiendrente af te koopen over de hog niet
ingetreden jaren, naar gelang harer waarde op genoemden dag.
Ten einde leiding te geven aan de werkzaamheden, welke uit de uitvoering van de wet voort
vloeien, wordt het Rijk in tienddistricten verdeeld en wordt in elk district een tiendcommissie
ingesteld. Elk tienddistrict wordt in schattingsdistricten verdeeld, waarin een schattingscom
missie werkzaam wordt gesteld, welke onder leiding der tiendcommissie het schattingswerk
verricht. De uitkomsten der schatting, waarvan beroep is toegestaan op eene speciale commissie
van beroep, dienen dan als grondslag voor de door het Rijk te betalen schadeloosstelling.
Het omvangrijke werk aan de verschillende commissies toegedacht, nadert thans zijn voltooiing.
Het oogenblik is dan ook niet ver meer verwijderd, dat de tienden in Nederland tot de geschiede
nis zullen behooren en daardoor wordt voor goed een eind gemaakt aan deze zoo drukkende
belemmering voor intensieve cultuur.

Waterstaatswetgeving. Ofschoon waterstaatswetgeving uit den aard van de zaak niet uit
sluitend behoort tot het terrein der agrarische wetgeving, zoo houdt zij, ten deele althans, daar
zeer nauw verband mede.
De Grondwet van 1848 behelsde het voorschrift dat de wet het bestuur van den waterstaat
moest regelen, terwijl aan de Staten der provinciën het toezicht op alle waterstaatswerken.is
opgedragen. Daar de uitvoering van het grondwettig voorschrift op zich deed wachten, togen
de Provinciale Staten zelve aan het werk en kwamen in de verschillende provinciën regelingen
tot stand, waarbij de bevoegdheden en de verplichtingen der waterschapsbesturen werden
omschreven en vastgesteld.
Bij de grondwetsherziening van 1887 zijn verschillende bezwaren, welke vroeger aan een uit-
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voering van het grondwettig voorschrift in den weg stonden, uit den weg geruimd. O.a. heeft
artikel 188 het vroegere voorschrift, dat de wet het bestuur van den waterstaat moet regelen,
vervangen door de bepaling dat de wet omtrent het waterstaatsbestuur regels geeft. Een

volledige organisatie van het waterstaatsbestuur bij de wet, wordt alzoo na deze wijziging in
de Grondwet niet langer voorgeschreven.

Ten einde uitvoering te geven aan het voorschrift dat de regeling van het waterschapsbestuur
bij afzonderlijke wetten zou geschieden, werd bij Koninklijk besluit van 21 April 1892 een
Staatscommissie ingesteld ten einde de Regeering van advies te dienen omtrent de wettelijke
regels, die ten aanzien van het waterstaatsbestuur behooren te worden vastgesteld. Deze

Staatscommissie, welke nog steeds aan den arbeid is, heeft aan de Regeering een aantal ontwerpen aangeboden, welke achtereenvolgens tot wet zijn verheven. Eenige dier wetten, welke

tot het door ons behandelde onderwerp in nauwe betrekking staan, vinden hier vermelding.
Wet van 13 juli 189; (Staatsblad No 1113) houdende bepalingen omtrent verveningen. Ver-

vening was bij ons te lande krachtens Koninklijk besluit van 17 Februari 1819 aan een voorafgaande vergunning des Konings onderworpen. Dit Koninklijk besluit werd in de verschillende

provincies zeer verschillend toegepast, wat tot groote onregelmatigheden aanleiding gaf.
Door de wet van 13 Juli 1895 wordt aan de Staten der provincies de bevoegdheid toegekend
tot het vaststellen, onder goedkeuring van de Kroon, van de noodige voorschriften omtrent
hooge en lage verveningen, met inachtneming van bepaalde regels.

De provinciale verordening stelt regels ter verzekering, dat, waar dit noodig en mogelijk is, de
vervening geschiedt volgens een door Gedeputeerde Staten goed te keuren werkplan en onder
voorwaarde, dat door storting van de noodige gelden, fondsen worden bijeengebracht ter voor-

ziening in de kosten van aanleg en onderhoud der in verband met de vervening noodzakelijke
werken.

Wat de hooge verveningen betreft, is het hoofdzakelijk de provincie Drente, welke op grond
van de wet van 1895, strenge bepalingen omtrent de vervening in het leven heeft geroepen.

Onmiddellijk na het in werking treden van de wet werd door Gedeputeerde Staten van dat
gewest gebruik gemaakt van de hun verleende bevoegdheid, door bij Provinciaal Reglement

aan de vergraving van hoogveen de voorwaarde te verbinden, dat de concessionnaris verplicht
werd de bovenste veenlaag, ter dikte van 50 C.M., op het afgeveende terrein achter te laten. In
vroeger jaren was een zoodanige bepaling niet noodig, daar de bovenste veenlaag als zijnde

niet voor een bepaald doel te gebruiken, steeds op den afgeveenden grond achterbleef, waardoor
het aanzijn werd geschonken aan de bloeiende Groninger en Drentsche veenkoloniën.
Sedert echter die eertijds waardelooze bonkaarde beteekenis kreeg door de fabricage van turfstrooisel, had dit ten gevolge, dat de eigenlijke bovenlaag, bestaande uit veenmos, grootendeels
werd weggevoerd. Door Gedeputeerde Staten van Drente werd voor de vruchtbaarheid der
te ontginnen dalgronden in die omstandigheid een groot gevaar gezien, waardoor bovengenoemde bepaling het aanzijn kreeg. Van de zijde der belanghebbenden bestond tegen deze be-

perking van hun eigendomsrecht groote oppositie, maar Gedeputeerden hielden voet bij stuk,
zonder twijfel ten bate van de vruchtbaarheid der in de toekomst te ontginnen dalgronden.
Groningen heeft het voorbeeld van Drente gevolgd; Noord-Brabant en Limburg echter niet,
zeer ten nadeele van een doeltreffende ontginning der uitgestrekte Peelgronden.
Ten opzichte van de regeling der lage vervening heeft de wet ook gunstigen invloed uitgeoefend,
door aan de Staten in verschillende provinciën aanleiding te geven tot het regelen van de o.a.
in Friesland reeds lang hangende slikgelden-quaestie.
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In 1905 werd in het Friesche Provinciale Reglement een bepaling opgenomen, dat aan iedere
gemeente, waar slikgelden voorhanden zijn, de verplichting werd opgelegd een grondregister
aan te houden. In dit register worden de kadastrale perceelen geboekt met de nominale waarde
van het geld, dat op ieder perceel, in den vorm van slikgeld, rust. In alle Friesche veengemeenten
werden de stukken op deze zaak betrekking hebbende vanaf 1823 onderzocht en de perceelen
ter plaatse opgenomen. Het register wordt ieder jaar bijgewerkt en iedere 10 jaren vernieuwd..
De gevolgen van het zekerstellen der bedragen der slikgelden lieten niet op zich wachten en
zulks heeft het in cultuur brengen der uitgeveende gronden, in de laatste jaren, zeer in de hand
gewerkt.
Ook in andere provinciën werden in de reglementen overeenkomende bepalingen opgenomen
met overeenkomend gunstig gevolg.
Wet tot het maken van verordenz'ngen en keuren van waterschappen van 20 Juli' r895.
Deze wet houdt nauw verband met die van 13 Juli 1895 en is er als het ware een noodzakelijke
aanvulling van.
De belangrijke Wet houdende alg·emeene regels omtrent het Waterstaatsbestuur ter vervanging
van de wet van 1841 en de herhaaldelijk gewijzigde wet tot voorloopige voorziening van
sommige waterstaatsbelangen, verscheen 10 November 1900 in het Staatsblad. In deze wet
wordt o.a. geregeld de oprichting, wijziging en ophefüng van waterschappen, veenschappen en
veenpolders.
De Wet van 9 Mei' r902 regelt de bevoeg·dheden van de besturen van waterschappen, veen
schappen en veenpolders.
De vVet van I 4 Juli' r904 omvat bepalz'ngen omtrent het ondernemen van droogmakerijen en
z"ndi.fkz'ng·ái, waarbij wordt bepaald, dat deze ondernemingen door particulieren niet mogen
worden ondernomen zonder voorafgaande concessie, te verleenen door de Koningin, Gedepu
teerde Staten van de betrokken provincie gehoord.
Wet van 30 December r904 (Staatsblad No. 282) houdende bepalingen omtrent bevloez'z'n;;;en.
Door de Staatslandbouwcommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 18 September 1886, was
o.a. gewezen op het groote belang van goede bevloeiingen voor den landbouw en op de
wenschelijkheid tot het in het leven roepen van wettelijke maatregelen dienaangaande. Dit had
ten gevolge, dat bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1893 eene Staatscommissie werd benoemd,
wier bijzondere taak het zou zijn te onderzoeken, welke gronden hier te lande voor bevloeiing
in aanmerking zouden kunnen koI)len en door welke middelen zoodanige bevloeiingen zouden
zijn tot stand te brengen.
Een der belangrijkste voorstellen dezer commissie strekte om aan de Nederlandsche Heide
maatschappij van Staatswege een jaarlijksche subsidie te geven, ten einde haar in staat te
stellen, door het opleiden van geschikt personeel en andere middelen, den aanleg van bevloeiingen te bevorderen.
Door de Staatscommissie werd voorts een ontwerp van wet gereed gemaakt, dat door de Re
geering grootendeels werd overgenomen en hetwelk 30 December 1904 tot wet werd verheven.
Volgens artikel 1 verstaat deze wet onder bevloeiing het ter bevordering van den landbouw
kunstmatig leiden van aan een rivier, beek, kanaal of anderen waterloop ontleend water over
8
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een tot het opnemen daarvan ingericht terrein. En in artikel 7 wordt bepaald, dat de eigenaar
van een perceel, door of over hetwelk voor bevloeiing water moet worden aan- of afgevoerd,

verplicht is dezen aanvoer, afvoer of aanleg behoudens schadeloosstelling te dulden, wanneer
het perceel in het besluit, waarbij de vergunning is verleend, daartoe is aangewezen.
Het is wel opmerkelijk, dat deze wet, waarvan men in landbouwkringen groote verwachtingen

koesterde, tot nog toe weinig toepassing heeft gevonden. Ten deele vindt zulks een verklaring in sedert gewijzigde toestanden, hoofdzakelijk ten gevolge van het steeds toenemend
gebruik van kunstmeststoffen op grasland, waardoor de veelal kostbare bevloeiingswerken
achterwege konden blijven.

Reeds bij de behandeling van het wetsontwerp op de bevloeiingen werd op de wenschelijkheid gewezen den kring van de wet uit te breiden, ten einde tevens ook de afwatering van
gronden, welk onderwerp in het B. W. onvoldoende is geregeld, er bij te betrekken. De
Regeering had echter tegen dit voorstel bezwaren, zoodat zoodanige aanvulling toen niet tot

stand is gekomen. Daar echter de behoefte aan een wĳziging van artikel 673 van het B. VV.
zich meer en meer deed gevoelen, gaf dit aanleiding, dat op de Algemeene Vergadering der
Nederlandsche Heidemaatschappij gehouden 18 September 1908, een commissie werd ingesteld, ten einde nadere voorstellen te doen tot verbetering van den bestaanden toestand. Op de
Algemeene Vergadering van September 1911 bracht deze commissie rapport uit en werd door

haar voorgesteld om op het voetspoor van de Badensche wetgeving en aansluitend aan het
stelsel der bevloeiingswet, een wet in het leven te roepen, welke verklaart, dat „in de afwate-

„ ring van een terrein geen verandering mag worden gebracht en geen nieuwe waterleidingen
„aangelegd mogen worden, zonder voorafgaande vergunning en goedkeuring van het ontwerp
„door Gedeputeerde Staten. Is eenmaal deze goedkeuring verkregen, dan zullen de beneden
„liggende eigenaren de uitvoering moeten dulden en, tegen billijke schadeloosstelling, toestaan,

„dat daartoe van hunne gronden, mits geen bebouwde eigendommen met aanhoorigheden
„zijnde, wordt gebruik gemaakt”.
Door de Algemeene Vergadering werd dit beginsel goedgekeurd en werd de commissie diligent
verklaard met het recht van assumtie. Binnen niet te langen tijd mag alzoo een wetsontwerp tot

betere regeling der afwatering worden tegemoet gezien, hetwelk voor ontginning en verbetering
van grondstukken stellig van groote beteekenis is te achten.
Staatsboschbeheer.

Het Staatsdomein in Nederland is grootendeels afkomstig van de door den voormaligen Stadhouder aan de Bataafsche Republiek afgestane vaste goederen tegen een vergoeding in geld.

Een gedeelte dezer gronden werd in 1822 als Kroondomein ter beschikking gesteld van den
Koning, terwijl in opvolgende jaren een groot deel der domeingoederen werd te gelde gemaakt.

Het Departement van Financiën bleef tot het jaar 1898 met het Domeinbeheer belast. Ten
gevolge van de concentratie der landbouwzaken aan het Departement van Binnenlandsche
Zaken met de Afdeeling Landbouw, met een Directeur-Generaal aan het hoofd, ging bij
Ministerieele beschikking van 29 Januari 1898 het beheer der Domeinen van het Departement
van Financiën over naar dat van Binnenlandsche Zaken.
Onder deze domeingronden bevond zich een uitgestrektheid woeste gronden, hoofdzakelijk
gelegen in Noord-Brabant. Gaandeweg werd het besef levendig, dat ontginning en bebossching
van den bodem ook tot de bevoegdheden van den Staat behooren. Aanvankelijk maakte de
Regeering voor dit doel gebruik van de hulp der Nederlandsche Heidemaatschappij, doch toen
de werkzaamheden op dit gebied voortdurend toenamen, leidde dit tot de indiening van het
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wetsontwerp tot instelling van een Staatsboschbeheer, dat 21 Juli 1899 tot wet werd verheven.
De organisatie van het Staatsboschbeheer berust op een scheiding van het technisch en het
financieel beheer. Het eerste wordt uitgeoefend door een inspecteur met de hem toegevoegde
ambtenaren; het financieel beheer berust bij den rentmeester der domeinen te Breda en bij de
ontvangers der registratie voor de overige goederen.
Door aankoop van woeste gronden op de Veluwe, in Drente en in Friesland is het Staats
domein gaandeweg vergroot en beslaat het thans een oppervlakte van ruim 22.000 H.A.
In 1907 werden de bemoeiingen van het Staatsboschbeheer nog uitgebreid door het verleenen
van rentelooze voorschotten en technische hulp aan gemeenten, welke tot bebossching harer
woeste gronden, voor zoover daartoe geschikt, wenschen over te gaan. Het is vooral in de
provinciën Limburg en Noord-Brabant, dat zich uitgestrekte, ongecultiveerde gemeentegronden
bevinden.
Dat van de geboden gelegenheid gretig gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit het feit, dat in 1912
reeds in zeventien gemeenten zoodanige boschontginningen onder leiding van het Staatsbosch
beheer in gang waren. De voorwaarden, waaronder voor dit doel door het Rijk steun wordt ver
leend, zijn vastgelegd in het Koninklijk besluit van 27 Juli 1907. De rentelooze voorschotten tot
een bedrag van hoogstens 80°/0 der kosten en van hoogstens/120.-per hectare moeten worden
terugbetaald na 50 jaren. De bebossching wordt uitgevoerd onder de directe leiding van het
Staatsboschbeheer, waardoor een deugdelijke uitvoering wordt verzekerd.
Behalve aan gemeenten kan ook aan vereenigingen van algemeen nut, welke zich bebossching
van heidegrond ten doel stellen, Rijkssubsidie worden verleeend op ongeveer dezelfde voor
waarden als zulks aan gemeenten geschiedt. Tot nu toe is er slechts één zoodanige vereeni
ging, de Oranje-Bond van Orde, welke in de termen valt en welke voor de bebossching der haar
toebehoorende Rovertsche heide onder Hilvarenbeek een jaarlijksch, renteloos voorschot van
f 3000.- ontvangt.
Belastingwetten.
Belastingwetten behooren uit den aard van de zaak niet tot de eigenlijke agrarische wetgeving.
Daar echter sommige bep;lingen nauw verband houden met den eigendom, de verdeeling en
het gebruik van den grond, wordt voor de volledigheid hier een kort overzicht gegeven van
enkele wettelijke regelingen, welke zich op agrarisch terrein bewegen.
Wet op de grondbelasting.
Door de wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82) werden alle bepalingen, betrekking hebbende
op de heffing der grondbelasting gecodificeerd en daardoor orde gebracht in het labyrinth van
bepalingen en voorschriften. In artikel 34 dier wet werd een vrijdom van 30 jaren verleend
van verhooging van grondbelasting voor woeste gronden, welke ontgonnen zijn onder na
leving der administratieve voorschriften.
Bij de wet van 22 Juli 1873 werden regelen vastgesteld voor de herziening der belastbare op
brengst der ongebouwde eigendommen. Dit hoogst omslachtige werk vorderde veel tijd en
èerst bij de wet van 31 December 1892 (Staatsblad No. 315) werd tot de toepassing der uit
komsten der herziening besloten en werd daardoor aan de bestaande ongelijkheid van het
bedrag der heffing in de verschillende provinciën een einde gemaakt.
Verlaging van 111:utatierechten.
Bij de wet van 27 September 1892, Staatsblad No. 224, tot vermindering van sommige
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evenredige registratie— en hypotheekrechten werd beoogd een vermindering van het recht
op de overdracht van onroerende goederen.

Hooge rechten vormen een beletsel voor de circulatie van grondstukken en daardoor bestaat
het gevaar dat deze niet in handen komen van hen, die er het meest proﬁjt van kunnen trekken.
Zij treffen bovendien het kleinbezit meer dan het groote, omdat het kleinbezit aan grooter

mutatie onderhevig is.
Volgens de wet van 1892 wordt van overdrachten binnen het jaar slechts 0.40 0/0 geheven
tegenover 1.095 O/o 0nder de vroegere wet en voor andere overdrachten 2.15 0/0 tegen 6.27 0J0
onder de oude wet, alzoo eene verlaging van ruim 4010.

Overgangsrecht van onroerende goederen toebehoorende aan vreemdelingen.
Krachtens de wijzigingswet van 22 Mei 191 1 (Stbl. No. 132) wordt aan niet ingezetenen van het
Rijk, bij overgang van alle onroerende goederen in vruchtgebruik of eigendom geërfd een over-

gangsrecht geheven van 8% OJO en zulks om een onmatigen groei van het vreemdelingengrondbezit tegen te gaan.
VVet houdende bepalingen tot wering en bestrĳding van voor cultuurgewassen schadelĳke
dieren en ziekten.
Toen in 1875 onze aardappelteelt ernstig bedreigd scheen door den Coloradokever, een insect,
dat vooral in Amerika groote schade berokkende, werd bij de wet van 5 Juni 1895 (Staatsblad
No. 113) aan de Regeering de bevoegdheid gegeven, om bij Koninklijk besluit den in- en door-

voer van aardappelen te verbieden, waaraan het besluit van 3 Juli Van dat jaar zijn ontstaan te
danken heeft.

Bij de wet van 6 December 1883 (Staatsblad No. 181),laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15
April 1890 (Staatsblad No. 48), werd de Regeering gemachtigd, om bij algemeenen maatregel
van bestuur, de voor de uitvoering der op 3 November 1881 te Bern gesloten internationale
overeenkomst tot wering der druiﬂuis (Phylloxera), de noodige voorschriften vast te stellen. Op
deze machtiging steunde de uitvaardiging van het Koninklijk besluit van 24 December 1883,

laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 Juni 1906 (Staatsblad No. 135). Met het oog op het gevaar,
dat onze vruchtenteelt bedreigde door invoer van de San Jose’ schildluis(Áspidiotusperniciosus)
werd op 2 April 1898 een wet uitgevaardigd, houdende bepalingen tot wering van voor den

land-, tuin- of boschbouw schadelijke dieren en van plantenziekten. Op deze algemeene wet berust de bijzondere wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. 127) en de algemeene maatregel van

bestuur van 28 Juli 1899 (Staatsblad No. 278), houdende bepalingen tot wering van den Ameri—
kaanschen kruisbessenmeeldauw.
Al deze wettelijke voorschriften beoogen te voorkomen, dat van uit het buitenland voor den
land-, tuin« of boschbouw schadelijke dieren en plantenziekten worden ingevoerd.
Met bestrijding der plagen in het binnenland laten deze regelingen zich niet in; die bestrijding
werd aan de gemeentebesturen overgelaten. De ervaring heeft echter meer en meer geleerd, dat

mede methet oog op onzen zich krachtig ontwikkelenden exporthandel, die taak niet met gerustheid aan die Regeeringsorganen kon worden overgelaten en datwettelijke voorziening dringend
noodzakelijk was.
De Wet van 17 juli 1911, houdende bepaling tot wering en bestrĳding van ziekten van cultuurgewassen en van voor cultuurgewassen schadelĳke dieren, voorziet in deze behoefte. Krachtens

art. 1 dier wet kan bij algemeenen maatregel van bestuur, de in- en doorvoer worden verboden.
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Art. 2 geeft de bevoegdheid om, voor het geval zich voor den land- of tuinbouw schadelijke
dieren of plantenziekten in die mate vertoonen, dat zij een ernstig gevaar voor de cultuur van
land- of tuinbouwgewassen opleveren, bij algemeenen maatregel van bestuur, hetzij voor het
geheele Rijk, hetzij voor bepaalde gedeelten daarvan, voorschriften tot bestrijding te geven.
Tegelijk met de afkondiging van den algemeenen maatregel van bestuur in art, r en 2 der wet
bedoeld, wordt een voorstel van wet, houdende regeling van het in den algemeenen maatregel
van bestuur geregelde onderwerp, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien
het voorstel tot wet wordt verheven, houdt tegelijk met het in werking treden de algemeene
maatregel van bestuur op van kracht te zijn. Indien het voorstel wordt ingetrokken, of wanneer
het door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de algemeene maatregel
van bestuur dadelijk ingetrokken.
In art. 5 dezer wet wordt, met het oog op de uitvoering der wettelijke voorschriften een phyto
pathologische dienst ingesteld en geregeld.
In deze wet is, wat den boschbouw betreft, wel de wering van voor den boschbouw schadelijke
dieren en plantenziekten geregeld, doch deze houdt zich niet met de bestrijding dezer plagen
bezig. Het ligt in de bedoeling der Regeering in een afzonderlijke Boschwet de bestrijding der
plagen, welke het bosch bedreigen, nader te regelen en daarbij tevens voorziening te treffen tegen
het gevaar van boschbrand, waar de boschbezitters thans vrijwel machteloos tegenover staan.
Phytopathologische dienst. Deze tak van dienst werd in 1899 in het leven geroepen, hoofdzakelijk
om te kunnen voldoen aan de eischen, welke Amerika of althans verschillende Staten der Unie,
aan de importeurs van tuinbouwproducten stelden ten aanzien van het voorkomen van planten
ziekten.
Om zich te vrijwaren voor de in Amerika zoo zeer gevreesde San José schildluis, werd bepaald,
dat geen zendingen van hoornen, planten enz. de grens mochten overschrijden, tenzij voorzien
van een certificaat van een deskundige, verklarende dat zij vrij zijn bevonden van de genoemde
en van alle andere belangrijke kwalen. Als hoofd van den phytopathologischen dienst werd
aangewezen de Directeur van het Phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten
te Amsterdam. Toen in 1906 te Wageningen een Rijksphytopathologisch laboratorium werd
opgericht, werd de zetel van den dienst naar die gemeente verplaatst.
Bij Koninklijk besluit van 29 Maart r:909 onderging de phytopathologische dienst een ingrijpende
wijziging en werd een algemeene en een bijzondere dienst ingesteld.
De algemeene dienst heeft ten doel de bescherming der cultuurgewassen tegen schadelijke
dieren en plantenziekten, terwijl de bijzondere dienst tot taak heeft de inspectie van terreinen
en inrichtingen, waarvan de producten geheel of ten deele voor uitvoer zijn bestemd.
Het hoofd van den phytopathologischen dienst wordt bij de uitoefening van den algemeenen
dienst bijgestaan:
a. door de Rijksland- en tuinbouwleera'ren, de ambtenaren bij het Staatsboschbeheer en de
verder door den Directeur-Generaal van den Landbouw aan te wijzen ambtenaren.
b. door commissiën van advies.
c. door correspondenten van het Instituut voor Phytopathologie.
De commissiën van ad\'ies worden benoemd door den Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel, als regel op verzoek van belanghebbenden. Deze commissiën worden aangesteld in be
paalde tuinbouwcentra en zij houden zich door geregeld bezoek aan kweekerijen en tuinen op de
hoogte van het al of. niet optreden van plantenziekten. Het zijn dus in hoofdzaak adviseerende
lichamen.
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Binnen iedere provincie worden door den Minister van Landbouw buiten de districten der
commissiën van advies, correspondenten benoemd, welke in hoofdzaak dezelfde taak hebben
als de genoemde commissiën.
De bi.fzondere phytopathologische dienst wordt uitgeoefend door ambtenaren en beambten tot
dien dienst behoorende. Ten deele zijn deze verbonden aan het Instituut te Wageningen, ander
deels zijn het controkurs, met vaste standplaats. Hun taak is het op aanvraag inspecteeren van
kweekerijen, welke in het bezit wenschen te komen van een certificaat ten geleide van voor uit
voer bestemde kweekersartikelen alsmede van zendingen voor uitvoer bestemd. Deze certifi
caten worden tegen vastgesteld tarief door het hoofd van den phytopathologischen dienst af
gegeven en het is een verblijdend verschijnsel, dat deze certificaten zich nu reeds in het buiten
land in een roep van betrouwbaarheid mogen verheugen, waardoor de exporthandel in tuin
bouwartikelen ten zeerste wordt gebaat.
Wet houdende bepalingen betreffende z'11 het wild levende vogels. Bij de wet van 25 Mei 1880,
houdende bepalingen tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, ge
wijzigd bij de wet van 15 April 1886, heeft de Nederlandsche wetgever zich bezig gehouden met
de regeling der bescherming van in het wild levende vogels.
Het stelsel dezer wet berustte op het beginsel, dat bescherming wordt verleend aan die vogels,
welke hetzij te allen tijde, hetzij gedurende slechts een gedeelte van het jaar geacht worden
nuttig te zijn voor landbouw of houtteelt en waarvan de opsomming in een algemeenen maat
regel van bestuur wordt gegeven.
Daar de lijst dezer beschermde vogels vrij uitgebreid was, bleek het voor de opsporingsamhte
naren bijna ondoenlijk aan de wet de hand te houden, daar bij die ambtenaren bijna steeds de
noodige vogelkennis ontbrak.
Deze wet heeft dan ook geenszins aan de gekoesterde verwachtingen beantwoord. Zulks gaf de
Regeering aanleiding een nieuw ontwerp van wet in te dienen, dat de goedkeuring der beide
Kamers der Statengeneraal mocht verwerven.
Bij deze gewijzigde wet wordt uitgegaan van het denkbeeld, dat in beginsel alle vogels aanspraak
hebben op bescherming, doch dat het noodzakelijk is de middelen aan de hand te doen, om tegen
de schade, welke de vogels plaatselijk kunnen aanrichten, zich afdoende te verdedigen.
Dit stelsel vond in de Tweede Kamer bestrijding, zoodat de Regeering er toe overging in het
ontwerp een bepaling op te nemen, dat een beperkt aantal vogels, bij Koninklijk besluit vast
te stellen, niet onder bescherming van de wet zullen worden gesteld en dus ten allen tijde ge
vangen en gedood mogen worden.
De bedoeling van de Regeering was tevens de wet zoodanig in te richten dat zij niet in strijd
kwam met de bepalingen opgenomen in de Convention pour la protection des oiseaux utiles à
l'agriculture in 1902 te Parijs gesloten. Nu de wet is aangenomen bestaan tegen toetreding van
Nederland tot de Conventie van Parijs waarschijnlijk geen principieele bezwaren meer. De
Conventie toch gaat uit van het beginsel, dat een nationale vogelwet, hoe ver strekkend haar
voorschriften ook mogen zijn, slechts half werk doet, indien zij niet wordt aangevuld door een
internationale regeling. Een betrekkelijk gering aantal der nuttige vogels zijn stand-, de meeste
zijn trekvogels. Bij massa's werden deze laatste gevangen of gedood op den trek, voordat de
vogelwetten in de verschillende staten er de beschermende hand over uitstrekten. Zoo ergens
dan is hier een internationale regeling op haar plaats. Een groot deel der Europeesche landen is
dan ook reeds tot de Conventie toegetreden, of heeft het voornemen te kennen gegeven zulks te
doen en Nederland mocht hier niet langer achter blijven. De wet van 1912 is opgebouwd op den
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dubbelen grondslag: algemeene vogelbescherming (met beknopte lijst van niet beschermde
vogels) en toetreding van Nederland tot de Conventz'e van PariJs.

Wijziging· van de Jachtwet.
Bij Koninklijk besluit van II Maart 1904, No. 28, werd een Staatscommissie ingesteld, aan
welke werd opgedragen, te onderzoeken, welke wijzigingen en aanvullingen de wettelijke be
palingen tot regeling der jacht behoeven, meer in het bijzonder ter bevordering van de afschaf
fing der heerlijke jachtrechten en ter verkrijging van een billijke regeling tot vergoeding van
wildschade. In Maart 19ro werd door de commissie aan haar opdracht voldaan door het in
dienen van een wetsontwerp met memorie van toelichting.
Het wetsontwerp, waarbij wordt uitgegaan van het standpunt, dat een matige wildstand is een
algemeen belang, wijkt in menig opzicht af van de bestaande jachtwet van 1857. In de eerste
plaats is dit het geval, door op het voetspoor van de Duitsche en de Oostenrijksche wetgeving,
jachtschappen in het leven te roepen, waarvan het bestuur gekozen wordt door kiesgerechtig
den, d.z. de eigenaren van ten minste 1/2 H.A. grond. Tot de bevoegdheden van het bestuur
van het jachtschap behoort o.a. het verdeelen van het jachtschap in jachtperceelen en het nemen
van maatregelen tot voorkoming van wildschade. Aaneengesloten terreinen van ten minste
vijftig H.A., aan één eigenaar toebehoorende, kunnen op zichzelf een privatief jachtperceel uit
maken. Kleinere uitgestrektheden grond vallen in het jachtcomplex en worden verpacht. De
opbrengst komt ten bate van de grondeigenaren. De vergoeding van wildschade geschiedt door
het jachtschap. Op het voetspoor van de tiendwet wordt voorgesteld de heerlijke jachtrechten
op te heffen en wordt in het wetsontwerp een procedure aangegeven om tot delging van de
schuld te geraken.
Alhoewel sedert de indiening van het wetsontwerp reeds een paar jaren zijn verloopen, is door
de Regeering deze aangelegenheid nog niet bij de Wetgevende Macht aanhangig gemaakt.
Volgens herhaalde verklaring van den betrokken Minister is zij echter diligent.
Ontwerp Landarbeiderswet.
Dit ontwerp dankt zijn aanzijn aan het door de Staatscommissie voor den Landbouw van 20 Juni
1906 ingestelde onderzoek naar den economischen toestand der landarbeiders in Nederland.
Door dit onderzoek was in het licht gesteld, dat de toestand dier arbeiders veel te wenschen
overlaat en tevens werd door de enquête duidelijk aangetoond, hoezeer de landarbeiders er prijs
op stellen grond in gebruik te krijgen en te behouden. Ten einde nu aan dezen wensch tegemoet
te komen, werd door de Regeering het bovengenoemde wetsontwerp ingediend. De strekking
ervan is den economischen toestand van den landarbeider te verbeteren, hem de gelegenheid te
verschaffen zich op te werken en om de zorg voor zijn ouden dag te verlichten.
Gelijk uit de considerans blijkt, ligt het in de bedoeling, zoowel grond in eigendom als los land in
pacht ter beschikking te stellen. Den landarbeider, die aan de in de wet gestelde strenge eischen
voldoet, zal crediet worden verschaft voor het verkrijgen van een klein boerderijtje (plaatsje).
Ten einde het verkrijgen hiervan te vergemakkelijken, zullen plaatselijke vereenigingen worden
opgericht, of wel stichtingen of gemeentebesturen daarvoor worden aangewezen. In den regel
zullen deze commissies of corporaties zich door vrijwilligen koop in het bezit van het goed
stellen; bestaat daartoe echter geen gelegenheid, dan zal in het uiterste geval onteigening voor
dit doel worden toegelaten, doch slechts van ongebouwde eigendommen. Op het voetspoor van
de Woningwet en het wetsontwerp op de ruilverkaveling, zal aan hoofdstuk VII van de ont
eigeningswet een nieuwen titel worden toegevoegd.
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Ter voorlichting van de betrokken Colleges en vooral van de landarbeiders worden zooge-

naamde „landarbeiders-commissies” in het leven geroepen. Deze commissies zullen ook belast
worden met het toezicht op het gebruik van het onroerend goed. De leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd, die daarover met de landbouwvereenigingen in overleg zullen treden.

De Regeering stelt zich niet voor, dat onmiddellijk na het in werking treden dezer wet een
ommekeer in den economischen toestand der landarbeiders zal intreden. Zij vertrouwt echter,
dat van de wet opvoedende kracht zal uitgaan en onder haar werking een geleidelijke verbetering van den economischen toestand der landarbeiders zal intreden, waaraan dringend behoefte bestaat.
Dit ontwerp van wet is thans nog niet in behandeling genomen, zoodat aangaande het lot, dat
het wacht geen zekerheid bestaat.

Wettelĳke regeling van het pachtwezen.
Wanneer men kennis neemt van de programma’s der politieke partijen bij ons te lande, dan
blijkt, dat bij de agrarische paragraaf wettelijke regeling van het pachtwezen door eenige als
urgent wordt voorgesteld. Tot nog toe heeft de wetgever aan dien wensch echter niet voldaan
en beheerschen de artikelen 628;632 van ons B. W. nog steeds de verhouding tusschen

grondeigenaar en grondgebruiker.
Het ligt voor de hand, dat de beide Staatslandbouwcommissiën, die van 18 September 1886 en
die van 20 Juni 1906 dit onderwerp in nauwgezette studie namen. Beide hebben echter ge—
schroomd het privaatrechtelijk karakter van het pachtcontract aan te tasten en in plaats van

ingrijpende wijzigingen in de bestaande verhouding te bepleiten, raden zij beide het toepassen
van zoogenaamde kleine middelen aan. De slotsom, waartoe eerstgenoemde commissie kwam,
luidt: „dat verbetering van den tegenwoordigen toestand niet mag worden verwacht van

„ingrijpende wettelijke maatregelen, maar hoofdzakelijk van de geleidelijke ontwikkeling der
„bestaande verhoudingen en het beter inzicht van eigenaars en pachters beiden”. Als slotsom
harer beschouwingen spreekt de tweede Staatscommissie als haar overtuiging uit „dat de wet
„weinig of niets ter verbetering van den toestand kan doen. Contractueel, dat is vrijwillig, kan

„echter in deze nog wel iets verbeterd worden”. De commissie heeft hier het oog op die gevallen, waarin de pachter zich tot den verpachter wendt om diens toestemming te erlangen tot
het aanbrengen van verbeteringen. Deze Staatscommissie zou echter de bekende artikelen van
het B.W. eenigszins willen wijzigen en wel zoodanig, dat „indien bij een huur ten minste de helft
„van den oogst van een huurjaar door overstrooming, hagelslag ofverwoesting van den oorlog is

„verloren gegaan, de huurder een evenredige vermindering van den huurprĳs kan vorderen”.
Beide Staatscommissies zijn van oordeel, dat het instellen van pachtcommissies met dwingend
recht niet is aan te bevelen. Waar zij echter onder den drang der omstandigheden ontstaan en
blijken in een bepaalde behoefte te voorzien, zouden er voor de Regeering termen aanwezig
kunnen zijn, de zaak te steunen.
In dien geest werd reeds eenmaal door de Regeering een voorstel gedaan. Op de Staatsbegrooting voor 1900 werd onder Hoofdstuk V door den Minister van Binnenlandsche Zaken,
onder wien toenmaals de zorg voor de landbouwbelangen behoorde, een post van f4ooo.-w

uitgetrokken als subsidie ten behoeve van pachtcommissiën.
In de toelichting werd gezegd, dat het in de bedoeling lag het gebruikmaken van pachtcommissiën, waar zij reeds zijn ingesteld (Friesland, Noord-Holland) te bevorderen en het tot stand

komen, waar zij nog niet bestaan, in de hand te werken.
Ten gevolge van gebleken oppositie werd de post door de Regeering teruggenomen, doch
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later bij afzonderlijk wetsontwerp weder ingediend. Door wisseling van Ministerie is echter
dit ontwerp niet in behandeling genomen; het werd ingetrokken.
Bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1912 werd door sommige leden der Tweede
Kamer gevraagd, of de Minister genegen zou zijn, een wijziging van de artikelen 1628-1630
van het Burgerlijk Wetboek afzonderlijk voor te stellen en zoodoende te komen tot een ver
betering van het pachtcontract. De Regeering gaf te kennen, thans daartoe niet te willen
overgaan, doch eerst de beëindiging van het werk der Staatscommissie af te willen wachten.
Zulks gaf aan de leden der sociaal-democratische Kamer-fractie aanleiding zelf een wets
ontwerp in te dienen, ten einde die artikelen te wijzigen in het belang van den huurder.
Dit voorstel is nog niet in nadere behandeling genomen. Gelet echter op de sedert gepubli
ceerde voorstellen der Staatscommissie bestaat er niet veel kans, dat door de Regeering voor
eerst ingrijpende voorstellen zullen worden gedaan tot wijziging van het pachtwezen bij de wet.
Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van onze taak. Uit het bovenstaande overzicht blijkt
duidelijk, dat het ruim 25-jarig tijdperk door ons behandeld, voor de agrarische wetgeving in
Nederland niet onvruchtbaar is geweest, dat van den bestaanden achterstand veel is ingehaald,
terwijl tot aanvulling van het ontbrekende de hand aan den ploeg is geslagen. Uit een korte
recapitulatie moge zulks nog nader blijken.
De Markenwet kwam in 1886 tot stand; de Erfgooierswet in 1912, de Wet tot afschaffing der
tienden in 1907; Waterstaatswetten, waarbij het landbouwbelang nauw betrokken is, werden
in 1895, 1902 en 1904 uitgevaardigd. De Bevloeiingswet verscheen in 1904 in het Staatsblad.
Het Staatsbosèhbeheer kwam in 1899 tot stand en deWet op bebossching van gemeentegronden
in 1907. De voltooiing van de Wet op de grondbelasting en de Wet op verlaging der mutatie
rechten bij overgang van vast goed, werd in 1892 uitgevaardigd en de Wet houdende be
palingen tot wering en bestrijding van voor cultuurgewassen schadelijke dieren en ziekten in
191 r. De phytopathologische dienst werd in 1909 ingesteld, terwijl de gewijzigde Wet, hou
dende bepalingen betreffende in het wild levende vogels, in 1912 het Staatsblad bereikte.
Een ontwerp van wet tot verstrekking van land aan arbeiders werd in 1912 door de Regeering
bij de Tweede Kamer ingediend.
Een wetsontwerp op ruilverkaveling werd reeds in 1908 door het Landbouw-Comité aan de
Regeering aangeboden, terwijl in 19rn de Staatscommissie, ingesteld tot wijziging der jacht
wet, met daarbij behoorende regeling der wildschade en opheffing der heerlijke rechten, met
haar arbeid gereed kwam.
Voorts zijn thans bij bijzondere commissiën in behandeling: het samenstellen van een Bosch
wet en van een wet tot betere regeling van het waterrecht.
Men mag verwachten, dat de Regeering van het thans reeds te harer beschikking gestelde en
van het spoedig te verwachten materiaal een nuttig gebruik zal weten te maken.
De Nederlandsche Heidemaatschappij is zonder twijfel het aangewezen lichaam om in dezen de
Regeering krachtig te steunen. Reeds is de commissie voor het in het leven roepen eener betere
regeling der afwatering druk aan den arbeid en wat wettelijke regeling der ruilverkaveling
betreft, zoo heeft de Regeering de Heidemaatschappij meer in het bijzonder aangewezen tot
het voeren der propaganda en voor dit doel een Regeeringssubsidie te harer beschikking
gesteld. Deze arbeid nu ligt geheel op den weg onzer Maatschappij en zij zal dan ook het door
de Regeering in haar gestelde vertrouwen zeer zeker niet beschamen.
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DE STOOMPLOEG IN WERKING.

EENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE ONTWIKKELING VAN DEN
BOSCHBOUW IN NEDERLAND GEDURENDE DE LAATSTE 50 JAREN
DOOR

G. E. H. TUTEIN NOLTHENIUS.

en geestig Franschman heeft eens gezegd: ,,De landbouwer zaait om te
oogsten; de boschbouwer zaait, omdat hij geoogst heeft". Moge dit gezegde
niet in ieder opzicht juist zijn, toch is het kenschetsend voor het groote aantal
jaren, dat bij een bosch tusschen aanleg en velling verloopt.
Slechts betrekkelijk zelden is het den boschbouwer gegeven de rijpe vruchten
van zijn werk te oogsten en in den regel is het een volgende generatie be.
.. ,�""'
�==·,_�--''
-=•"---' schoren te oogsten, hetgeen door een voorafgaande werd gezaaid.
Het eigenlijke boschbedrijf, waarbij de verschillende ouderdomsklassen zoodanig vertegen
woordigd zijn, dat ieder jaar een nagenoeg even groote hoeveelheid hout geveld kan worden
en ieder jaar een ongeveer even groote uitgestrektheid wordt beplant of bezaaid, vereischt in
verband met het groot aantal jaren, dat tusschen aanleg en velling verloopt, een vrij aanzienlijk
kapitaal (houtvoorraad), zoodat slechts de Staat en betrekkelijk weinig particulieren bij machte
zijn dit eigenaardige bedrijf, dat in verhouding tot de industrie geen groote directe, daarentegen
wel aanzienlijke indirecte voordeelen afwerpt, op eenigszins groote schaal uit te oefenen.Neder
land bezit, in verhouding van andere Europeesche staten, slechts een betrekkelijk geringe uitge
strektheid bosch en van deze uitgestrektheid is maar een klein gedeelte eigendom van den Staat.

�'f.
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Nog ongunstiger was de toestand omstreeks het midden van de vorige eeuw, nadat in 1863
de Hoog-Soerensche bosschen aan het Kroondomein waren overgegaan; behalve enkele kleine
perceelen bosch, was toen het Haagsche bosch, dat een uitgestrektheid van circa roo H.A.
beslaat, het eenigste Staatsbosch in Nederland!
De sterk ontwikkelde commerciëele geest onzer natie, de overtuiging, dat de behoefte aan hout
zoo niet voortdurend, dan toch gedurende een onafzienbare reeks van jaren door het buitenland
gedekt zoude kunnen worden en de toen vrijwel algemeen gehuldigde leer, dat de Staat zijn
gronden zooveel mogelijk aan particulieren moest afstaan, waren niet bevorderlijk aan de uit
breiding van het Staatsboschbezit.
Is het wonder, dat onder dergelijke omstandigheden hier te lande de noodzakelijkheid van een
goed boschbeheer niet in die mate gevoeld werd als in andere staten met uitgestrekte staats
bosschen?
Omstreeks het midden van de vorige eeuw liet de toestand van denNederlandschen boschbouw
dan ook in zeer vele opzichten te wenschen over en kenschetsend voor dien toestand is, hetgeen
een kundig schrijver in het Zondagsblad van 14 October 1860 aangaande het beheer der Staats
eigendommen heeft gezegd.
"De meesters in de rechten of de in bureaux opgegroeide administrateurs, die onze domeinen
beheeren, hebben evenmin geleerd, wat boschbouw is, als de ingenieurs van den waterstaat;
zij worden verondersteld bij ingeving de kennis te verkrijgen, die buitenslands door jarenlange
"
studiën op bijzonder daarvoor ingerichte scholen verkregen wordt.
Was o. a. niet het beheer over de Hoog-Soerensche bosschen (tot 1863 het voornaamste bosch
bezit van den Staat) opgedragen aan den ontvanger der registratie en domeinen, onverschil
lig of deze ontvanger al of geen kennis bezat van boschcultuur en zonder dat deze ambte
naar door ander personeel werd bijgestaan dan een paar boschwachters, die doorgaans ge
kozen werden uit den dagloonersstand en voor hun betrekking geen speciale opleiding hadden
ontvangen?
Terwijl in Duitschland de boschbouwwetenschap zich omstreeks het midden van de vorige eeuw
reeds krachtig ontwikkelde, werd deze wetenschap hier te lande slechts door enkele personen
beoefend en het waren hoofdzakelijk deze personen, die hun stem verhieven om op de noodzake
lijkheid van goed onderwijs in den boschbouw te wijzen en om op een betere behandeling der
bosschen aan te dringen.
Mannen als STARJNG en WTTEWAAL hebben in deze periode krachtig en herhaaldelijk gewezen
op de noodzakelijkheid van technisch onderwijs. 1) Ook RAUWENHOFF heeft, o. a. in zijn artikel
"Over twee Domeinbosschen in Nederland", voor goed onderwijs geijverd en gepleit; maar
vooral zijn wij in dit opzicht dank verschuldigd aan den verdienstelijken R. W. Born, den
schrijver van "Bijdragen tot de kennis der houtteelt", het eerste handboek over boschbouw
in de Nederlandsche taal, dat in 1857 werd uitgegeven.
Zooals de titel aangeeft, wordt in het werk van BoER alleen de eigenlijke houtteelt of boschbouw
behandeld. Aan zijn oorspronkelijk plan om ook de overige onderdeelen der boschbouwweten
schap te beschrijven, heeft BoER geen uitvoering gegeven.
Toen het hierboven vermelde werk van BoER verscheen, bestond in Duitschland reeds een vrij
uitgebreide literatuur op het gebied van den boschbouw, en aan een betrekkelijk groot aantal
1) Groot zijn de verdiensten van deze beide mannen op het gebied van landbouw en houtteelt, vooral van
STARJNG, wiens talrijke en belangrijke geschriften o.a. vermeld zijn in het gedenkboek, dat bij gelegenheid van
den rnosten verjaardag van dezen geleerde (in 1908) werd uitgegeven.
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inrichtingen voor hooger en middelbaar onderwijs werd daar zoowel de landbouw- als de boschbouwwetenschap onderwezen.
Hier te lande daarentegen werd de behoefte aan goed onderwijs in land- en boschbouw slechts
door enkelen gevoeld.
Voor een niet gering deel is dit feit te verklaren uit de omstandigheid, dat in Nederland betrekkelijk slechts weinig groote landgoederen voorkomen, waarvan de meeste nog in een groot aan-

tal kleine pachthoeven verdeeld zijn, zoodat de groot-grondeigenaar slechts zelden het landbouwbedrijfop groote schaal uitoefent.
Is het wonder, dat onder dergelijke omstandigheden, waarin de landbouw hoofdzakelijk aan den

kleinen landbouwer werd overgelaten en betrekkelijk zelden door meer ontwikkelde en meer
bemiddelde personen werd uitgeoefend, de behoefte aan wetenschappelijk landbouwonderwijs
in veel mindere mate gevoeld werd, dan in het naburige Duitschland met zijn uitgestrekte land-

goederen en groote bedrijven?
En waar bij een zoo talrijke landbouwbevolking geen plaats scheen te zijn voor landbouwonderwijs, daar kan het geen verwondering baren, dat de voor Nederland van zooveel minder be-

teekenis zijnde boschbouwwetenschap in nog sterkere mate verwaarloosd werd.
De geschiedenis van het landbouwonderwijs, dat van 1815f 1840 aan onze universiteiten ten
behoeve der a.s. theologen werd gegeven, de geschiedenis van de landbouwschool te Haren,
van de landbouwcurssussen aan de hoogeschool te Groningen en aan de hoogere burgerscholen te Warfum en te Wageningen, zij bewijzen voldoende, dat de noodzakelijkheid van verbetering van den landbouw door goed technisch onderwijs door enkelen begrepen en gevoeld,
maar door de meesten niet voldoende ingezien werd.
Merkwaardig zijn voorzeker de woorden, uitgesproken door Z. M. Koning Willem III in 1854
aan "t slot zijner rede in het Huis ten Bosch, waar ingevolge de Oproeping van Z. M. een groot
aantal wetenschappelijke en practische mannen vereenigd waren om de belangen van den land-

bouw te bespreken. Deze woorden luidden:
„Kennis is de grondslag van den landbouw en de aanraking van wetenschap en practijk moet
„voor den landbouw heilzaam werken.”

Dat Z. M. de Koning de aanraking van wetenschap en practijk niet alleen voor den eigenlijken
landbouw, maar voor alle takken der bodemcultuur noodzakelijk achtte en dat Z. M. vooral ook

den boschbouw een warm hart toedroeg, bleek 0. a. in 1876 uit het beschikbaar stellen van een
aanzienlijke som bij de Oprichting van de hoogere burgerschool te Apeldoorn, waaraan Z. M.
een cursus voor boschbouw verbonden wenschte te zien; behalve deze gift werd door Z. M. een
terrein van ongeveer 10 H. A. voor aanschouwelijk onderwijs (proeftuin) aangeboden.

Niettegenstaande zoowel het gemeentebestuur van Apeldoorn als de autoriteiten Op het gebied
van onderwijs ernstige pogingen in het werk stelden om, overeenkomstig den wensch van Zijne
Majesteit den Koning, aan de hoogere burgerschool een cursus in boschbouw te verbinden,
zijn deze pogingen toch niet met een gunstig resultaat bekroond.

De 0p te richten cursus zoude volgens het ontworpen plan ook dienstbaar gemaakt moeten
worden aan de Opleiding der ambtenaren bij het boschwezen in Nederlandsch-Indië en in verband hiermede was voor dezen cursus op een subsidie van het departement van Koloniën gerekend. De Minister van Koloniën maakte echter bezwaar om voor een inrichting van onder-

wijs in Nederland een bedrag op de begrooting van het departement van Koloniën te brengen.
Gebrek aan ﬁnancieelen steun en buitendien gebrek aan een geschikt persoon, aan wien het
onderwijs in den boschbouw kon worden opgedragen, noodzaakten toen den raad der gemeente
Apeldoorn van de oprichting van een cursus in boschbouw af te zien.
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Het was overigens niet de eerste maal, dat er sprake van was om den zetel van het boschbouw—
onderwijs te Apeldoorn (dat door zijn ligging in de nabijheid van uitgestrekte bosschen voor het
aanschouWelijk onderricht zooveel voordeelen bood) te vestigen.
In 1874 was door den toenmaligen burgemeester, in overleg met den inspecteur van het

middelbaar onderwijs SALVERDA, een poging gedaan om de door Z. M. den Koning gestichte
Koningsschool te reorganiseeren en daarbij aan deze school een cursus in landbouw, boschbouw en ooftteelt te verbinden.

Aangezien echter deze reorganisatie niet mogelijk was zonder de school aan haar eigenlijke
bestemming te onttrekken, heeft Z. M., overeenkomstig het advies van de regenten der school,
geen toestemming tot de door het gemeentebe-

stuur voorgestelde reorganisatie verleend.
En ook reeds in 1856 was Apeldoorn als een bij-

zonder geschikte plaats voor het vestigen van een
boschbouwschool aangewezen.

In laatstgenoemd jaar werd door Z. M. Koning
Willem III een commissie benoemd, ten einde

eenige vragen, betrekking hebbende op het landbouwonderwijs, te beantwoorden ; deze commissie
adviseerde 0. a. tot het stichten van een bosch-

bouwschool in een boschrijke streek en beval als
plaats van vestiging 0. a. Het Loo aan en zulks met
het oog op de Hoog-Soerensche bosschen.

Aan boven vermeld advies werd echter geen uitvoering gegeven en eerst, nadat in 1877 de Rijkslandbouwschool te Wageningen was opgericht,

werd in 1882 bij de behandeling van de begrooting
het voorstel van de Regeering om een leeraar in

de boschcultuur aan te stellen (en aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen te verbinden) na een
langdurig debat aangenomen.
_
De Minister PIJNACKER HORDIJK gaf aan de Kamer
FLANTEN
de verzekering, dat hij niet tot de aanvrage van de
voor de aanstelling van een leeraar in houtteelt
benoodigde gelden zoude zijn overgegaan, indien hij nietovertuigd ware geweest van de nood-

zakelijkheid dezer aanstelling.
„Er heeft”, zoo deelde de Minister mede, „te Arnhem, onder leiding van den heer Mr. SICKEsz,

„voorzitter der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, een bijeenkomst plaats
„gehad van mannen, die het best met de boschcultuur bekend zijn, als CARSTEN, BLIJDENSTEIN,
,,VITRINGA, VAN PALLANDT VAN EERDE, VAN AYLVA VAN PALLANDT (Putten), SCHOBER, VERKOU,,TEREN, MEIJER, BOER, v. HEECKEREN, SALVERDA en J0NGKINDT CONINCK, en deze vergadering van
„deskundigen heeft een uitvoerig rapport uitgebracht en daarin ten sterkste aangedrongen op
,,de aanstelling van een leeraar.”
Uit het in de Kamer gevoerde debat blijkt duidelijk, dat de meeste Kamerleden zich geen juiste
voorstelling van het onderwijs in de boschbouwwetenschap konden vormen. Een der Kamerleden had o. a. bezwaar tegen het aanstellen van een leeraar uitsluitend voor het boschbouw-

onderwijs en zoude liever gezien hebben, dat bij een vacature een leeraar werd aangesteld, die
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behalve het vak of de vakken van zijn voorganger, ook het onderwijs in den boschbouw voor
zijn rekening kon nemen.
Gelukkig echter, dat ook eenige personen, die meer van nabij met den boschbouw bekend
waren, het voorstel van de Regeering konden verdedigen, zooals o. a. de heer REEKERS, die er
zeer terecht op wees, dat er een groot verschil tusschen landbouw en boschbouw bestaat en
dat elk dezer vakken voor zich een ernstige studie vereischt. In 1883 werd·schrijver dezer aan
teekeningen tot \eeraar in de houtteelt aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen benoemd,
welke betrekking tot Juli 1892 door hem werd waargenomen.
In laatstgenoemd jaar werd hij opgevolgd door den heer A. H. BERKHOUT, houtvester bij het
Boschwezen in Ned. Indië, en in 1899 werd buitendien de heer A. J. VAN ScHERMBEEK (vroeger even
eens houtvester bij het Boschwezen in Ned. Indië
en daarna technisch adviseur van het Domeinbe.
stuur) tot leeraar aan de Rijkslandbouwschool te
Wageningen aangesteld.
Behalve het voor alle leerlingen (zoowel van af
deeling A als van afdeeling B) verplichte onderwijs
in houtteelt werd reeds in 1883 een bijzondere
cursus geopend voor die jongelieden, welke meer
dere kennis van den boschbouw wenschten op te "
doen.
De toekomstige ambtenaren bij het boschwezen
in Ned. Indië ontvingen toen ter tijd hun technische
opleiding niet te Wageningen, maar te Neustadt
Eberswalde; alleen werd, krachtens het Koninklijk
besluit van 29 Augustus 1880, 1) bij de keuze der
Rijksalumni de voorkeur gegeven aan hen, die een
diploma voor landbouwkunde hadden verworven.
"Zullende voortaan zij" (zoo luidt het Koninklijk
besluit voornoemd), ,,die in het bezit zijn van een
"getuigschrift van wel afgelegd eind-examen eener
,,hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus alSNOEIEN.
11leen dan voor bedoelde opleiding in aanmerking
,, komen, wanneer zich geen bezitters van voormeld diploma hebben aangemeld."
Niettegenstaande sedert 1883 te Wageningen onderwijs in houtteelt gegeven werd en de jon
gelieden, die zich in 1888 aan een vergelijkend examen onderwierpen, dit onderwijs gevolgd
hadden, lieten de bepalingen der Ministerieele resolutie van 188r niet toe, dat in de boschbouw
kundige vakken en in landmeetkunde examen werd afgenomen; de kennis van de jongelieden
in de technische wetenschappen, waarin zij verder zouden worden opgeleid, kon dan ook geen
factor van beoordeeling bij het vergelijkend examen uitmaken! De commissie, belast met het
afnemen van het examen, kon niet nalaten in haar verslag van 22 September 1888 op bovenvPr
meld feit te wijzen en deze opmerkingen hebben zonder twijfel bijgedragen tot de oprichting
van den zoogenaamden "voorbereidenden cursus", ingesteld bij Koninklijk besluit van 1891,
(regelende de opleiding der technische ambtenaren bij het boschwezen in Ned. Indië).
1) Zie ook Ministerieele beschikking van 27 Juni 1881.
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Deze" voorbereidende cursus", welke, dank zij de bemoeiingen van den inspecteur van het mid
delbaar onderwijs Dr. W. B. J. VAN EtJK, tot stand kwam en van wege het departement van
Koloniën gegeven werd, heeft slechts korten tijd bestaan en werd in 1896 bij de reorganisatie
van de Rijkslandbouwschool opgeheven. In genoemd jaar werd de cursus voor (kolonialen)
boschbouw in het leerplan der Hoogere Land- en Boschbouwschool opgenomen.
De 2-jarige voorbereidende cursus liep geheel evenwijdig met de beide hoogste klassen van
afdeeling B der Rijkslandbouwschool en een gedeelte der lesuren werd door de leerlingen van
dezen voorbereidenden cursus met die van de afdeeling B gemeenschappelijk gevolgd.
Ook al moge niet te ontkennen zijn, dat de vruchten van dezen cursus hoofdzakelijk aan
Indië zijn ten goede gekomen, toch moet de oprichting daarvan als een zeer merkwaardig
feit in de geschiedenis van het boschbouwkundig onderwijs hier te lande vermeld worden.
De voorbereidende cursus toch moet beschouwd worden als de eerste volledige en weten
schappelijke cursus voor houtvesters, in Nederland gegeven.
Bij den landbouw werd het hooger onderwijs (tot 1840 gegeven aan de universiteiten en later,
na opheffing van de particuliere landbouwschool te Haren, gedurende korten tijd te Gronin
gen) gevolgd door het middelbaar (te Haren, Warfum en Wageningen aan particuliere en ge
meentelijke inrichtingen en later aan de Rijkslandbouwschool, gevestigd in laatstgenoemde
plaats) en ten slotte door het lager onderwijs (landbouwcursussen, enz.).
Bij den boschbouw kan eveneens het middelbaar onderwijs als de vader van het lager onder
wijs beschouwd worden. Groot was de behoefte aan kundige boschwachters en werkbazen met het oog op de vele, betrekkelijk kleine landgoederen, wellicht nog grooler dan die aan
wetenschappelijk gevormde houtvesters! - en het was dan ook een goede raad, dien de toen
malige directeur der Maatschappij van Weldadigheid, de heer F. B. LöHNJS, den gepension
neerden majoor VAN SwrETEN gaf, om naast de tuinbouwschool een school voor bosch- en
werkbazen te Frederiksoord te stichten.
Aan het hoofd van deze inrichting werd geplaatst de heer G. C. SPENGLER, die zijn technische
opleiding te Wageningen genoten had en die ten volle voor de taak van directeur dezer inrich
ting berekend was.
De Gerard Adriaan van Swieten-boschbouwschool werd in 1887 geopend en hoewel deze
inrichting in 1902 moest worden opgeheven, omdat de cursus, die vanwege de Nederlandsche
Heidemaatschappij gegeven werd, haar overbodig maakte, kan toch van bovengenoemde
school getuigd worden, dat zij veel nut gesticht heeft en dat door haar aan de maatschappij
kundige boschbazen zijn afgeleverd, die op hun beurt er toe bijgedragen hebben, gezonde be
grippen aangaande boschcultuur te verspreiden.
Tegenwoordig is het de reeds genoemde cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij, die op
uitnemende wijze (door vereeniging van theorie en practijk) voor de vorming van opzichters,
bosch- en werkbazen zorg draagt.
Blijkt uit de reeds vermelde handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1882,
dat zoowel de Regeering als verscheidene leden der Volksvertegenwoordiging de behoefte aan
boschbouwonderwijs gevoelden, ook buiten de Kamer werd in dien tijd de noodzakelijkheid van
het bevorderen der boschcultuur op zeer verschillende wijze en door zeer verschillende per
sonen betoogd.
Aanleiding hiertoe gaf o.a. het in 1882 ingediende ontwerp van de Markenwet, dat, na herhaalde
lijk gewijzigd te zijn, eerst in Mei 1886 de Koninklijke sanctie verwierf en tot wet verheven werd.
De vraag, of de Markenwet al dan niet van toepassing zoude zijn op de gemeenschappelijke
Veluwsche bosschen, heeft niet alleen in de Kamer en op landbouwvergaderingen aanleiding

BOSCHBOUW-IN NEDERLAND.

73

tot zeer uitvoerige debatten gegeven, maar bovendien verscheidene pennen in beweging ge
bracht. Bij de zoowel mondeling als schriftelijk gehouden beschouwingen werden niet alleen de
juridische quaestie en haar gevolgen behandeld, maar werd tevens het technische beheer der
bosschen door beide partijen aan een niet altijd even onpartijdige critiek onderworpen.
De adressen van het hoofdbestuur der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw
en van het bestuur der afdeeling Over-Veluwe dezer Maatschappij �an de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in zake de Veluwsche bosschen;
de memorie, opgemaakt door Professor LINTELO DE GEER van Jutfaas en MR. A. M. PLEYTE,
betreffende de Veluwsche bosschen (opgenomen in het Tijdschrift van de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid);
de memorie ter weêrlegging der bewering van de heeren Professor LINTELO DE GEER van Jutfaas
en MR. A. M. PLEYTE, dat de Veluwsche bosschen behooren te worden begrepen in de wet tot
bevordering van de verdeeling der markgronden, opgemaakt door een groot aantal bestuurs
leden van de Veluwsche bosschen;
het verweerschrift der heeren DE GEER en PLEYn:, gepubliceerd door de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid onder den titel:
,,Nog eens de Veluwsche bosschen en de wet tot bevordering der markverdeeling";
de bedenkingen tegen het verweerschrift hierboven genoemd, en het daarin opgenomen advies
van den heer L. MEIJER, gepubliceerd in brochurevorm door MR. D. VAN MEuRs, E. J. VITRINGA
en F. W. J. Baron VAN AYLVA VAN PALLANDT, mogen o.m. vermeld worden om te bewijzen, dat
het niet ontbrak aan belangstelling, noch wat betreft het technisch beheer, noch wat betreft de
toekomst der bosschen op de Veluwe.
Meer en meer nam de belangstelling in boschbouw en ontginning toe en het was een
goede keuze van het bestuur der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw
onder de vraagpunten voor de 42ste Algemeene Vergadering te Zwolle o.a. op te nemen de
vraag:
"Welke maatregelen kunnen door de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw
,, genomen worden, om het aanleggen van bosschen te bevorderen?"
Schrijver dezer aanteekeningen had het voorrecht dit vraagpunt in te leiden en wees o.a. op de
groote bedragen, die in andere landen door staat en provincie voor ontginningen beschikbaar
gesteld werden, op de krachtige hulp door de Deensche Heidemaatschappij en den Verein für
Heidekultur in Schleswig-Holstein bij het ontginnen van woeste gronden verleend en hij
vestigde verder de aandacht der vergadering op de uitgestrekte heidevelden in de provincie
Gelderland, die door den Staat aan verschillende gemeenten waren afgestaan en die niet over
eenkomstig de voorwaarden, bij de overdracht gesteld, werden behandeld.
Bij het nagaan van de redenen, waarom de gemeenten tot dusverre de verplichting om te ont
ginnen niet, of althans niet op voldoende wijze waren nagekomen, werd o.a. gewezen op gebrek
aan kapitaal en daarbij door den inleider de vraag gesteld, of door Rijk of provincie geen voor
schotten zouden kunnen worden verleend; ook werd daarbij de vraag gedaan, of de bewuste
heidevelden niet op de een of andere wijze weder in het bezit van den Staat konden worden ge- ,
bracht om daarna te worden ontgonnen.
Met voldoening kan geconstateerd worden, dat veel van hetgeen bij de inleiding van bovenver
meld vraagpunt als wenschelijk of raadzaam werd voorgesteld, reeds sedert vele jaren "werke
lijkheid" geworden is.
Men denke slechts aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, die op dergelijke wijze werkzaam
is als haar zustermaatschappijen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein; aan de rentelooze voor10
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schotten, die door den Staat aan de gemeente voor heideontginning worden verstrekt en aan
het ontginningswerk van den Staat zelve!
De inleiding van het meervermelde vraagpunt en het daarop gevolgde debat hadden ten gevolge,
dat door de vergadering op voorstel van haar voorzitter Mr. C. J. S1cKESZ besloten werd
een nader onderzoek op te dragen aan een commissie, bestaande uit de heeren B. W. BuJDEN
STEIN, F. B. LöHNIS en den inleider.
In het rapport, door deze commissie aan het hoofdbestuur der Geldersch-Overijsselsche Maat
schappij van Landbouw uitgebracht, werd, zooals in de door den heer STARING bewerkte ge
schiedenis onzer Maatschappij nader is medegedeeld, aangedrongen op de stichting eener
maatschappij die, evenals de Deensche en Holsteinsche vereenigingen, zich in hoofdzaak ten
doel stelt, bij de ontginning van woeste gronden als adviseerend lichaam op te treden.
Den 5 Januari 1888 werden alle belangstellenden door het dagelijksch bestuur der Geldersch
Overijsselsche Maatschappij van Landbouw te Arnhem bijeengeroepen en werd tot oprichting
der Nederlandsche Heidemaatschappij besloten.
Moge ook de oprichting van de Nederlandsche Heidemaatschappij met zeer veel sympathie be
groet zijn, niemand had kunnen en durven voorsp�llen, dat de jonge Maatschappij zich in korten
tijd zoo krachtig zoude ontwikkelen en een zoo grooten invloed op het ontginningswerk in
Nederland zoude uitoefenen.
Op de tiende Algemeene Vergadering wees de voorzitter in zijn openingsrede op die krachtige
ontwikkeling en stelde daarbij o.a. de vraag:
,, Waaraan hebben wij den gelukkigen wasdom van ons kind toe te schrijven?" een vraag,
waarop hij onmiddellijk en zeer terecht als antwoord liet volgen: ,, aan velerlei oorzaken, maar
,, toch wel voornamelijk daaraan, dat het op het rechte tijdstip geboren is."
De Nederlandsche Heidemaatschappij is op "het rechte tijdstip geboren", tijdens een periode,
waarin de behoefte aan technische leiding bij de ontginning van woeste gronden begon te ont
waken en waarin het, dank zij de ervaringen, zoowel hier te lande, als in den vreemde opge
daan, reeds mogelijk was, die technische leiding zoodanig te geven, dat in betrekkelijk korten
tijd zeer gunstige resultaten verkregen werden.
Groot, zeer groot is dan ook het aandeel van de Nederlandsche Heidemaatschappij in hetgeen
gedurende de laatste 25 jaren op het gebied van den boschbouw en van de ontginning is tot
stand gebracht!
Werden niet de belanghebbenden op het gebied van boschbouw en ontginning door haar bijeen
gebracht en tracht zij niet, door het houden van vergaderingen en het organiseeren van excursies,
den onderlingen band zooveel mogelijk te versterken?
Werden niet op haar initiatief en met haar medewerking verscheidene nuttige werken en kleine
geschriften uitgegeven en draagt niet haar tijdschrift op krachtige wijze bij tot verspreiding van
kennis op boschbouwkundig gebied?
Werd niet de duinbebossching, het werk van STARING, door haar directie in studie genomen
en door haar energieken directeur Lov1NK hervat?
Is zij niet in zekeren zin te beschouwen als de moeder van ons Staatsboschbeheer? Was niet het
beheer der Staatsbosschen gedurende geruimen tijd aan den directeur en den adjunct-directeur
der Nederlandsche Heidemaatschappij opgedragen en zoude deze Staatsinstelling zich zoo gun
stig hebben kunnen ontwikkelen, indien zij gedurende de eerste jaren van haar bestaan niet over
het deskundige personeel der Nederlandsche Heidemaatschappij had kunnen beschikken?
Heeft zij niet door haar advies, uitgebracht door een commissie, bestaande uit de heeren VAN
R1JCKEVORSEL, LöttNJs, VAN NAGELL, Ruvs DE BEERENBROUCK, TvDEMAN, TuTEIN NoLTHENIUs
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en vAN DISSEL, over het voorstel der Regeering betreffende de bebossching van woeste ge
meentegronden, medegewerkt tot de oplossing van het vraagstuk der ontginning van gemeente
gronden met Staatshulp?
Heeft zij niet door het verkrijgbaar stellen van goed zaad en goede meststoffen tegen billijken
prijs en door het verleenen van haar bemiddeling bij verkoop, zoowel van landgoederen als
van boschproducten, groote diensten aan haar leden bewezen? Zijn niet talrijke groote ontgin
ningen onder haar leiding en door haar personeel ten uitvoer gebracht?
Wordt niet voor de opleiding van deskundig personeel op uitnemende wijze door haar zorg
gedragen?
Op alle deze vragen (die nog met verscheidene van dergelijke strekking vermeerderd zouden
kunnen worden!) kan een bevestigend antwoord gegeven worden en een ieder, die met open
en onpartijdig oog de werkzaamheden der Nederlanclsche Heidemaatschappij op zoo velerlei
gebied en in zoo verschillende richting heeft gadegeslagen, zal volmondig moeten erkennen,
dat deze Maatschappij op het gebied van boschbouw en ontginning in korten tijd zeer veel
heeft tot stand gebracht.
Een woord van eerbiedige en dankbare hulde aan de oud-voorzitters onzer Maatschappij mag
hier clan ook niet achterwege blijven; de namen S1cKESZ, BuJDENSTETN en LovrNK zijn onaf
scheidelijk aan onze Maatschappij en door haar aan de ontwikkelingsgeschiedenis van den
Nederlanclschen boschbouw verbonden!
Waar, zooals hierboven, gewag gemaakt wordt van den krachtigen invloed der Nederlanclscbe
Heiclemaatschappij op den ontwikkelingsgang van ontginning en boschbouw bier te lande,
daar zoude het ondankbaar en onrechtvaardig zijn niet tevens te erkennen, dat ook andere
lichamen, zij het ook op andere en meer bescheiden wijze, het hunne er toe hebben bijgedragen
om de ontwikkeling van boschbouw en ontginning te bevorderen. Behalve de G. 0. M. van
Landbouw, de moeder der Ned. Heiclemaatschappij, dient o. a. genoemd te worden de
Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, die herhaaldelijk op initiatief van haar ver
dienstelijk lid Mr. J. H. SrnoBER vraagpunten van boschbouwkuncligen aard op de agenda
harer vergadering plaatste om daarna een nader onderzoek der belangrijke vraagpunten aan
bijzondere commissiën op te dragen. Ik herinner slechts aan het rapport, betreffende "Staats- .,
en particuliere bemoeiing bij de ontginning", in 1892 uitgebracht door de heeren P. W. A. CoRT
VAN DER LINDEN, J. H. ScHOBER, W. H. DE BEAUFORT, G. E. H. TuTEIN NoLTHENrusenR. D1NGER,
en aan het verslag der commissie, belast met een onderzoek naar de mogelijkheid 0111 heide
ontginning te doen dienen als middel tot werkverschaffing, uitgebracht in 1887 door de beeren
PAHUD DE MoRTANGES, J. H. SrHOBER, W. C. BoELE., J. VAN HASSELT en W. ELOUT VAN
SoETERWOUDE.
Merkwaardig zijn o.a. de woorden, voorkomende op pagina 56 van dit verslag, luidende:
"Volgens het oordeel Uwer commissie zoude het beoogde doel allicht het best te bereiken zijn
,, door het tot stand komen eener vereeniging in hoofdzaak geschoeid op de leest van de Deen
,, sche Heidemaatschappij, zoo mogelijk ook gesteund door Staats- en provinciale bijdragen".
De Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft trouwens ook door de uitgave van verschei
dene geschriften en door het uitschrijven van prijsvragen krachtig medegewerkt aan het wekken
van belangstelling voor en het verspreiden van kennis aangaande ontginning en houtcultuur.
Van de antwoorden op prijsvragen mogen hier o.a. vermeld worden:
Handleiding tot het ontginnen onzer Heidevelden van Allersbof, Ontginning onzer Heidevelden
van HoLLEMAN en Verhandeling over Houtcultuur en Bosschen in Drenthe van F. B. LöHNIS,
terwijl van de vele kleine geschriften en van de artikelen in het tijdschrift van genoemde Maat-
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schappij o.a. genoemd dienen te worden het geschrift over gele lupinen van Mr. J. H. SCHOBER
en de mededeelingen betreffende ontwikkeling en afmetingen van buitenlandsche coniferen
(Pinetum Schoberianum). Ook de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft pogingen

gedaan om de belangstelling in boschbouw en ontginning op te wekken, o.a. door de uitgave
van het werkje over Landontginning van J. VAN KONUNENBURG CZN. (in 1850) en van: Een
woord over het boschbouwvak en de opleiding daarvoor door A. J. VAN SCHERMBEEK (in 1893).

Ten slotte zij vermeld, dat ook in den boezem van het Landbouw-Comité de ontginning meermalen ter sprake kwam en dat door zijn Commissie voor Ontginning (bestaande uit de heeren
LÖHNIS, COOLEN, DINGER, HEIDEMA, KONING, LOVINK, WESTERDUK en FERE) in 1895 een zeer belangrijk rapport werd uitgebracht, waarin o.a. op uitbreiding van het Staatsboschbeheer en

ontginning van de aan gemeenten behoorende woeste gronden werd aangedrongen.
Talrijk en krachtig waren dus de stemmen, die op de bevordering der kennis van houtcultuur

en op de ontginning onzer woeste gronden aandrongen; en waarlijk, tevergeefs is dit alles niet
geschied. Vergelijkt men den toestand van nu met dien van voor 30 jaren, dan zal zelfs de meest
verstokte pessimist moeten verklaren, dat het verschil groot is en dat een buitengewone ontwikkeling op ’t gebied van houtcultuur en cultuurtechniek heeft plaats gevonden.
In 1880 bestond het Staatsboschbezit in hoofdzaak uit het Haagsche Bosch, dat een uitgestrektheid van slechts ca. 100 H.A. beslaat en meer het karakter van een park dan van een eigenlĳk
bosch draagt ; van een technisch Staatsboschbeheer was natuurlijk geen sprake.
Gelegenheid om onderwijs in de boschbouwwetenschap te ontvangen, bestond niet, noch voor
a.s. houtvesters, noch voor a.s. boschwachters.

Gelegenheid tot het inwinnen van adviezen aangaande boschbouw bestond evenmin en zonder
iets te kort te willen doen aan de uitstekende wijze, waarop enkele grootere bezittingen beheerd
werden, kan toch niet ontkend worden, dat bij het begin der hierboven bedoelde periode de

boschbouw bij ons te lande op een betrekkelijk lagen trap stond.
En nu, een dertigtal jaren later, kan met voldoening gewezen worden op een in vele opzichten
hoogstaanden boschbouw, vertegenwoordigd door tal van mannen, die in ontwikkeling en
kennis waarlijk niet bij die van aangrenzende staten ten achter staan ; buitendien kan gewezen
worden op een zich krachtig ontwikkelend Staatsboschbeheer, dat niet alleen voor de eigendommen van den Staat, die ca. 23000 H.A. 1) beslaan, zorg draagt, maar dat zijn zorgen ook

uitstrekt tot de bosschen en gronden van alle gemeenten, die de hulp van den Staat inroepen.
En daar, waar de voorlichting en leiding van den staatshoutvester gemist wordt,en waar de

particuliere grondbezitter den raad en de hulp van deskundigen voor behandeling zijner bosschen, of ontginning zijner heidevelden noodig heeft, staat de Nederlandsche Heidemaat-

schappij gereed, om zoowel met raad als met daad, de gewenschte hulp te verleenen.
Verscheidene werken en geschriften 0p boschbouwkundig gebied zijn in den loop der laatste

30 jaren verschenen ; behalve de door of onder aanbeveling van de Nederlandsche Heidemaatschappij uitgegeven werken en de geschriften door den Staat gepubliceerd, dienen o.a. genoemd
te worden: Het handboek voor boschbazen van G. C. SPENGLER, en Het Bosch van VAN

SCHERMBEEK. Ook werden tal van belangrijke verhandelingen in tijdschriften opgenomen, hoofdzakelijk in het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij .
Voor het hooger boschbouwonderwijs is aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen gezorgd en voor de opleiding van opzichters en boschwachters heeft de
‘) Hiervan bestaat ruim 4000 H. A. uit bosch en ruim 18000 H.A. uit woesten grond, terwijlde onder het

Staatsboschbeheer ressorteerende bouw- en graslanden een uitgestrektheid van 723 H.A. beslaan.
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Nederlandsche Heidemaatschappij een cursus geopend, die reeds een groot aantal zeer bruik
bare arbeidskrachten aan de Maatschappij heeft afgeleverd.
Dankbaar moet erkend worden, dat de Staat, zo9wel op 't gebied van ontginning als op dat van
duinbebossching veel heeft gedaan, maar tevens moet er op gewezen worden, dat ook door par
ticulier initiatief veel is tot stand gebracht en groote uitgestrektheden woeste grond in vrucht
dragend bezit zijn herschapen.
Groot is allerwegen de belangstelling in ontginning en bodemcultuur en geen wonder, waar
door de hoogste personen in den lande het goede voorbeeld gegeven wordt, waar op last van
Hare Majesteit de Koningin en van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins zoovele honderden hec
taren heide ontgonnen werden !
De groote belangstelling, door de hooge Beschermvrouwen en door den hoogen Beschermheer
en Eerevoorzitter der Nederlandsche Heidemaatschappij in het ontginningswerk getoond, heeft
zonder twijfel in niet geringe mate tot zijn ontwikkeling bijgedragen en moet ook te dezer
plaatse dankbaar herdacht worden.
Niet alleen moet gewezen worden op de krachtige ontwikkeling van denNederlandschen bosch
bouw, maar tevens op de onderlinge aansluiting der beoefenaars dezer, betrekkelijk nog jeugdige
wetenschap.
In 19rr werd deNederlandsche Boschbouwvereeniging opgericht, die een band vormt tusschen
alle Nederlandsche boschbouwers en die zich ten doel stelt het bevorderen van den boschbouw
in de ruimste beteekenis van het woord.
Veel is er dus in een betrekkelijk kort tijdsverloop tot stand gebracht!
Is het nog noodig, dezen grooten vooruitgang op 't gebied van boschbouw en ontginning
door cijfers aan te toonen? Ik geloof van neen, en vermoed, dat ieder onbevooroordeeld lezer
van dit korte opstel alleen uit de opsomming der feiten reeds de overtuiging verkregen zal heb
ben, dat de jeugdige boschbouwwetenschap hier te lande in korten tijd reeds krachtig wortel
geschoten heeft en vele goede vruchten heeft voortgebracht.
Trouwens, hoe is het mogelijk door middel van enkele cijfers een juist beeld te geven van al
hetgeen in de laatste jaren op het gebied van ontginning en boschbouw, zoowel in het bosch en
op de heide, als in het laboratorium en in het studeervertrek, is tot stand gebracht!
Een dorre opsomming van eenige cijfers, die de uitgestrektheid der ontgonnen gronden uit
drukken, kan toch niet anders dan een hoogst gebrekkige maatstaf voor de ontwikkeling van
den boschbouw zijn; vooral gebrekkig, omdat deze maatstaf zelf niet op groote betrouwbaar
heid aanspraak kan maken!
Voor dengene evenwel, die aneen aan cijfers waarde hecht, mogen hieronder eenige getallen,
ontleend aan de Verslagen over den Landbouw in Nederland, volgen.
In 1833 besloegen de woeste gronden een uitgestrektheid van 906.507 H.A. (27.9 °/0 der totale
oppervlakte van Nederland), terwijl de woeste gronden in 1880 722.346 H.A. (of 22 "/0) en in
19rr 533.807 H.A. (of 16.37 °1o) innamen.
De uitgestrektheid bosch bedroeg in 1833 169.026 H.A. (of 5.2 °1o) in 1880 223.300 H.A. (ot
6.7 °/0) en in 19n 260.923 H.A. (of 8 °/0).
Gedurende de periode van 1833 tot 1880 werd dus gemiddeld per jaar 3918 H.A. woeste grond
untgonnen, terwijl van 1880 tot 1911 gemiddeld per jaar 6082 H.A. in cultuur gebracht werd. ,
De uitgestrektheid bosch vermeerderde volgens de hierboven vermelde cijfers van 1833-1880
gemiddeld per jaar met rr55 H.A. en van 1880-19rr met 1213 H.A.
Hierbij valt echter op te merken, dat er geen direct verband bestaat tusschen de vermeerdering
van het aantal hectaren bosch in een bepaalde periode en de uitgestrektheid woesten grond, die
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gedurende dat tijdvak tot bosch ontgonnen wordt, omdat bouwlanden met houtgewas zijn be
plant en hoschgrond als bouwland in gebruik is genomen. Uit de hierboven aangehaalde cijfers
blijkt echter voldoende, dat van 1881-19rr een relatief veel grootere uitgestrektheid grond
ontgonnen is, dan tusschen 1833 en 1880.
Eveneens kan uit deze cijfers worden afgeleid, dat de gemiddelde jaarlijksche toeneming van de
oppervlakte boschgrond gedurende de periode 188r-19rr grooter was, dan in het voorafgaande
tijdvak.
Voor hen, die een overzicht wenschen van de uitgestrektheid der ontginningen in de laatste
jaren is hieronder een staatje uit het Verslag van den Landbouw over 19rr overgenomen.

heide.

Ontgonnen
tot
bosch.

Totaal
ontgonnen.

Gerooid bosch,
aangelegd tot
bouwen grasland.

H. A.

H.A.

H.A.

H.A.

H.A.

1903

725

2613

rr36

4474

585

1904

714

2342

1403

4459

293

1905

757

2001

1020

3778

287

1906

591

2153

g86

373°

291

1907

637

3025

1310

4972

JAREN.

Ontgonnen tot bouw- en
grasland,
dalgrond.

1

1908

545

4166

1909

441

1910
19rr

1

519
1

2400

7rr1

5315

901

6657

500

455

5719

974

7148

682

502

7196

1616

9314

973

492

Van 1903 tot en met 19rr is blijkens bovenstaande cijfers gemiddeld per jaar ontgonnen
5738 H.A., waarvan 4433 H.A. tot bouw- en grasland en 1305 H.A. tot bosch.

De in het staatje voorkomende cijfers wijzen op een normale ontwikkeling van het ontginnings
werk, waarbij nog opgemerkt dient te worden, dat uit een geringe daling van de cijfers, die de
uitgestrektheid van den jaarlijks ontgonnen grond uitdrukken, geen ongunstige gevolgtrek
kingen mogen worden afgeleid; men vergete niet, dat de meest dankbare gronden in den regel
het eerst voor ontginning in aanmerking komen, terwijl de minder geschikte doorgaans eerst
later in cultuur gebracht worden;.naar mate nu de gronden, die het meest voor ontginning ge
schikt zijn, verminderen, zullen, onder overigens gelijke omstandigheden, de uitgestrektheden,
die jaarlijks ontgonnen worden, afnemen. Moge op de nauwkeurigheid van de hiervoor ver
melde cijfers, die uit de officieele verslagen zijn overgenomen, wel wat af te dingen zijn, toch
mag ook op grond van deze cijfers de conclusie getrokken worden, dat in de laatste jaren een
groote vooruitgang op het gebied van ontginning en boschbouw te constateeren valt.
Behalve de reeds vermelde officieele cijfers mogen ook nog eenige cijfers van de Nederlandsche
Heidemaatschappij hier een plaats vinden.
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Ontgonnen tot
JAREN.

bosch

bouw- en grasland

Totaal
bosch, bouw- en
grasland.

d o o r d e N e d e r l a n d s c he Heidemaa tschappij.

1889
1890
1891
189 2
1893
1.894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
190 2
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
19ro
19rr
1912

26
28

80
130
200
233
245
270
300
200
27 5
350
3 7°
524
576
529
677
663
530
557
54 2
460
559
651

26
28

34
50
II6
156
5 23
5 5°
626
780
601
41 4
515
7°9
854
1235
rr93
1335
1522
1849

80
130
200
233
279
320
416
356
798
900
9�
1304
rr77
943
rr92
137 2
1384
1792
1735
1795
2081
2500

Deze cijfers bewijzen niet alleen, dat de werkzaamheden van de Nederlandsche Heidemaat
schappij zich gaandeweg uitgebreid hebben, maar tevens, dat de Nederlandsche Heidemaat
schappij een niet gering aandeel heeft gehad in: de ontginningen, die sedert haar oprichting in
ons Vaderland zijn tot stand gebracht.
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GEZICHT IN DE DUINEN ONDER SCHOORL; OP DEN ACHTERGROND TWEE DENNENBOSCHJES,
OVERGEBLEVEN VAN DE BEPLANTINGEN VAN DR. STARING.

DUINBEBOSSCHING IN NEDERLAND
DOOR

E. D. VAN DISSEL.

em1ge streken van ons land hebben van vroege tijden af zoozeer de belang
stelling bezig gehouden als onze duinen. Zij hebben steeds een belangrijke
,�� rol gespeeld in het leven van de bewoners der lage landen, die, in hunnen
eeuwigen strijd tegen de zee, in de duinen hunne natuurlijke beschermers
vonden. Maar diezelfde duinen werden op hunne beurt weer vijanden, wan
neer zij, door den wind verstuivend, het achterliggende land bedekten, allen
plantengroei verstikkend. Of de duinen vroeger door natuurbosch geheel heb
ben vastgelegen is eene vraag, die moeilijk is op te lossen, al mag men wel aannemen, dat zulks,
althans wat de binnenduinen betreft, grootendeels het geval is geweest; maar zeker is, dat
het vraagstuk der v a s t l e g g i n g reeds eeuwen lang den mensch bezig heeft gehouden.
Wanneer men begonnen is stuivend duin met helm te beplanten, is niet meer na te gaan, maar
wel werd reeds in eene ordonnantie, door MAXIMILIAAN vAN BouRGONDIË in 1477 uitgevaardigd,
ten einde orde te stellen op het beheer der "Duinen en Wildernissen in Hollant", melding
gemaakt van de verplichting van de inwoners der aangelegen dorpen om de duinen met helm
vast te leggen. Uit deze ordonnantie, die door MERULA (Placcaetboek der Wildernissen) wordt
medegedeeld, blijkt, dat zekere Heer ANTHONIS, die aan het hoofd was gesteld van "onse Hout
vesterie en Opperste Duynmeyerschap in onsen lande van Hollant", zich groen en dor hout
II
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wederrechtelijk had toegeëigend uit "onser Wildernissen" en ..............had "verhengt
"dat de Ingesetenen van de Dorpen, gelegen by onser voorschreven Wildernissen, ende die
"ghehouden zijn te planten de Duynen met Helme voort verstuyven van den zande, van die dienste
"verdraghen zyn geweest, oft ten minste uytstellinge daer af vercrege hebben .........midts 't
"welck niet alleene onse voorschreven Wildernissen, maer oock die Gebuyren, Erven ende
,,Landen aldaer ontrent ghelegen, in diversche plaetsen mitten zande also bestove ende ver,, derffelick geworden zijn, dat die schade daer by gheleden onverwinnelick is .. ; ......."
Het eerste plakkaat, door MERULA aangehaald, dat uitsluitend handelt over vastlegging der
duinen werd uitgegeven in 15ro eveneens door MAXIMILIAAN naar aanleiding van een verzoek
van de Gedeputeerden der steden van "Hollandt ende Vrieslandt" tot onderhoud van duinen en
dijken, waarin staat: ,, ....... de voorschreven Duynen te doen beplanten ende besteken met
,,Ruychte, Helm ende andere Materie, daartoe dienende."
In dit plakkaat werd tevens verboden "de inschrijvinghe, huyringhe ende weydinghe van de
,,Beesten soo wel Winters als Somers over alle die Duynen langs den zee-cant, gheleghen tus11schen Maes ende Zyp ons ende onsen Vassallen toebehoorende..........., overmidts dat de
,,Beesten die ruychte ·ende Helm op halende, etende en neder-tredende syn ".
Het blijkt dus, dat reeds in de 15de eeuw met helm werd beplant en maatregelen werden
genomen om de helmbeplantingen tegen het vee te beschermen.Elders blijkt, dat "Inwoonderen
van de Dorpen en de Ambachten aan de Duynen ghelegen" het vee slechts op bepaalde tijden
in de duinen mochten laten weiden uit voorzorg om de helmbeplanting niet te zeer te vernielen.
Toch is men vermoedelijk op dit punt vrij roekeloos geweest. De bewoners haalden, om.hun
eigen land te beschermen, helm, doorns en andere gewassen Uit de duinen, zonder er acht op te
slaan, of hierdoor stuifgaten ontstonden.Herhaaldelijk werden hiertegen plakkaten uitgevaar
digd; het eerst in 1524 (en in 70 jaar tijds 32 maal!) zooals wordt vermeld in eene belangrijke
Memorie van 21 April 1888 van het Hoogheemraadschap van Rijnland van de hand der heeren
VAN DER BREGGEN, Dijkgraaf, en EGBERT DE VR1Es, Secretaris van dit College.Ook de Hoog
heemraadschappen van Delfland en Rijnland vaardigden keuren uit tegen het rooven van helm
en ruigte en het laten loopen van hoornvee in de duinen; de eerste van Delfland in 1515, en de
eerste van Rijnland in 1570, terwijl Rijnland in 1521 zelf reeds tot beplanting met helm overging.1)
Over eene meer duurzame vastlegging der duinen of een productief maken dezer uitgestrekte
woestenijen schijnt men niet veel te hebben gedacht; wel werd hier en daar van particuliere zijde
een stuk duin ontgonnen, waarin sommigen goed zijn geslaagd.Zoo heeft o.a.in het einde der
17e eeuw JACOB CATS Zorgvliet ontgonnen "midden in den duin", en ongeveer terzelfder tijd
legde CoNsT.HuYGENS den ouden Scheveningschen weg aan.
Ook in de tweede helft der 18e eeuw werden hier en daar de duinen met houtgewassen beplant.
Zoo ving in 1783 de heer DE BAs zijne beplantingen op Raaphorst bij Wassenaar aan, later door1) De zorg voor het behoud der zeewering van het Hoogheemraadschap Delfland vindt haren oorsprong in
een charter, door Graat Floris V in het einde der Xll[e eeuw aan de Hooge Heemraden van Delfland verleend,
waarin hun toegekend werd: het heemrecht om - onafgebroken en ten eeuwigen dage - te "schouwen, te
keuren en te berechten· al dat den heemraet raect en te moghen keuren tot onze luyden van Delflandt behoeff in
allen steden ende Dorpen beleghen in Delflandt, al waert oock deur ende in onze huyzen in den Hage ende
't Sande".
Krachtens dit charter zijn in latere eeuwen de keuren en de bepalingen in het belang van het achterland en de
bescherming der zeewering gemaakt. Zie voor deze en andere bijzonderheden: ,,De Zeewering en Duinen van
het Hoogheemraadschap van Delfland" door J GROENENDAAL Jr., voorkomende in "het Gedenkboek van het
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs", 1897.
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gezet door TwENT. Deze heeft over zijne beplantingen een aardig boekje uitgegeven 1), waarin hij
zijne denkbeelden en methoden uiteenzette. Hij raadde o.a.aan plantsoen ter plaatse te kweeken,
in goede kweekerijen en jong plantsoen te nemen, dat reeds verplant is geweest, en vóoral goed
plantsoen. Waar men in het algemeen loofhout voor de aangewezen houtsoort voor duin
beplanting hield, verdient de volgende mededeeling onze aandacht: ,,Dat Masten en Dennen
,, een groot, ja misschien voor opgaand hout (in de Duinen) het meeste voordeel geven kunnen,
,, is daaruit op te maken, omdat zij zeker spoediger zwaare Boomen worden dan Eiken of Beu
"ken, en de ondervinding geleerd heeft, dat het een groot vooroordeel was te onderstellen,
"dat dit hout zoo goed niet van aart als het buitenlandsche hout zoude weezen.Behalve zeer
"veel timmering aan nieuwe Boerenwoningen in de jaaren 1779 en 1780 van zeker Mastenbosch
,,op het huis te Paauw bij Raaphorst in 1777 gerooid, gemaakt, welke evengoed als het daarbij
,,gekogte werkhout in goeden staat blijft ........" Nog een opmerking van denzelfden TWENT:
,,de meeste proeven (van duinbebossching) mislukken door het niet wel behandelen der gron1, den, of door slegt Plantsoen daartoe te gebruiken, of door het niet schoon houden van het ge
"plante, of door het vernielen van het hout door de konijnen, en men geeft dan maar al te dikwijls
,, de schuld aan den grond, en wordt dan moedeloos tot verdere ondernemingen van dien aart".
Verder vestigde Twent ook reeds de aandacht op het noodzakelijke eener goede afwatering der
laag gelegen stukken (Pannen).
Het blijkt uit alles, dat Twent scherp opmerkte en het zou van veel belang geweest zijn, indien
men bij latere proefnemingen meer gebruik had _gemaakt van de ervaring ,van dezen pionier.
Ook bij Overveen schijnt door de familie BoREEL in dien tijd met succes op het duin te zijn aan
geplant, evenals door den heer FAGEL achter Waalsdorp bij Den Haag.
Omtrent J.770 wendden zich drie bewoners van Texel tot de Gecommitteerde Raden van het
Noorderkwartier om de aan de duinen grenzende "Meend" met houtgewassen te mogen beplan
ten, hetgeen hen n i e t werd toegestaan.
Toch begon in dien tij<l de vraag der ontginning de gemoederen meer en meer bezig te houden.
In 1773 schreef de Bataafsche Maatschappij van Wetenschappen eene prijsvraag uit ten einde
na te gaan, of de duinen niet op andere wijze en metineer voordeel zouden kunnen worden beplant
dan met helm.De daarop ingekomen antwoorden mogen eenige botanische waarde hebben, wie
echter meent uit boschbouwkundig oogpunt in.de wijdloopige beschouwingen een goede kern
te vinden, vergist zich.
Naar aanleiding van eene Memorie door vier"vaderlandlievende burgers" ingezonden, benoemde
het Provinciaal Bestuur van Holland in 1796 uit zijne leden t ene ,,Commissie van Super
intendentie", aan wie werd opgedragen een onderzoek naar den toenmaligen staat der Duinen
van Holland en het uitbrengen van een ,,uitvoerlijk plan om van de woestliggende Duingronden
het meeste en beste gebruik te maken". DezeCommissie bracht in 1798 het re Deel en in 1799 het
ze Deel van haar Rapport uit.Zij heeft haren omvangrijken arbeid zooveel mogelijk bespoedigd,
opdat het Bataafsche Gouvernement zoo spoedig mogelijk een aanvang zou kunnen maken
met het nemen der gewenschte maatregelen; ,, bovenal naa dat de Acte van Staatsregeling was
"aangenomen, waar bij volgens Art.LIV.der Algemeene Beginzelen, ,,De Maatschappij beveelt
,, ,, de mees.te bevordering van den Landbouw, en deszelfs bloei, bijzonderlijk ten aanzien der nog
,, ,, ledige en woeste gronden door de gantsche Republiek"". 2)
Men ziet ook de Regeering vestigde hare aandacht op het ontginningsvraagstuk".
1) Proeve of eenige aanteekeningen wegens het Planten, op Duinen van Raaphorst door A. P.
's-Gravenhage 1800.
2) Rapport der Commissie van Superintendentie, Ie Deel blz. V.

TWENT.
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Het rapport dezer Commissie is met groote warmte geschreven; men spaarde geen moeite
om zich ter plaatse op de hoogte te stellen en wanneer men rekening houdt met de kennis,
waarover men destijds op geologisch, landbouwkundig en oeconomisch gebied beschikte,
dan kan het een in vele opzichten zeer goed rapport worden genoemd. Het eerste deel is in vijf
,,Hoofddeelen" verdeeld :
1 ° . Van het Eigendom der Natie en de Eigendommen van Particulieren;
2°. Beschrijving van de Plaatselijke gesteldheid der Duinen;
3°. Staat der Helm- en Strooplanting;
4°. Staat der Konijn- en Konijnlooze Duinen;
5°. Voordeelen en vruchtgebruiken van de Duinen getrokken, vooral ten aanzien van hetgeen
beplant, beweid of beteeld is.
Het zou mij te ver voeren een eenigszins volledig overzicht te geven van hetgeen in deze Hoofd
deelen wordt vermeld; slechts op enkele punten vestig ik de aandacht. Zoo wordt bij de beschrij
ving der duinen van den Staat en der particulieren er de aandacht op gevestigd, dat de grenzen
dikwijls zeer moeilijk te vinden en meermalen slechts aangegeven zijn "door losse steenen, hou
ten stokjes, losse dakpannen, ja ook wel bekkeneelen van paarden, runderen, schapen enz.". Het
gebrek aan goede kaarten deed zich veelvuldig gevoelen en de Commissie wijst dan ook op het
groote belang eener betrouwbare kaart van de duingronden. Met de helm- en stroobeplanting is
het in het algemeen niet best gesteld; deze wordt in den regel aanbesteed en slecht uitgevoerd.
Telkens wordt melding gemaakt van den stuivenden woesten toestand, waarin vele duinen ver
keeren. Van het Schoorlsche duin, dat ook thans nog zoo moeilijk vast te leggen is, wordt ge
zegd: ,, dat nergens in het voorig Holland eene so barre uitgestrekte woestijn gevonden wordt
,, als in het midden der Schoorler Duinen". Daar schijnt een toestand te hebben geheerscht, zoo
als thans in ons vaderland misschien nog slechts in de duinen op Schouwen wordt aangetroffen.
Van de Schoorlerduinen wordt verder gezegd: ,, dat aan den voor- en zeekant de helm- en stroo
beplanting zeer wel bezorgd wordt" en dat de heuvels aan den voorkant van "even voorbij
"Groet tot in het District van Bergen aan de binnenzijde voor een groot deel van onderen tot
,, aan den top beplant zijn met schoone eiken: berken en enkele ypenboomen, die op veele plaat11sen een zwaaren lommer verspreiden over de wegen, langs den voet dezer bergen liggende".
Elders lezen wij: ,,Men meene niet, dat het Hout alleen op vlakke of enkel heuvelachtige Duinen
,, kan groeien, men is ook op de Hoogten hierin geslaagd. De bergachtige voorkant van Schoorl,
,,Bergen en Wimmenum, reeds door ons beschreven, strekt hiervan ten bewijze".
Als een bezwaar van het boschbezit wordt echter vermeld "de schaamtelooze roofzucht bovenal
van de zeedorpelingen", die veel hout stalen. Toch zou men op grond van deze en andere mede
deelingen verwachten, dat de Commissie naast Landbouwontginning op de lagere, humusrijke
gronden, in het Tweede Deel, dat handelt "Over de middelen, die het Bestuur zou kunnen aan
wenden om van de Duinen meerdere en betere vruchtgebruiken te trekken", aan bebossching
eene groote beteekenis zou hebben toegekend. Dit was echter niet het geval. De Commissie
meende, dat men zijn voordeel weinig zou behartigen door in de duinen uitgestrekte bosschen
aan te leggen, omdat het hout bij verkoop weinig zou opbrengen door de dure transportkosten,
daar geen vaarten aanwezig en de wegen, die over heuvels loopen, moeilijk begaanbaar waren.
Hoe algemeener de duinen beplant werden, hoe goedkooper het hout zou worden, terwijl de
schade door stelen zeer groot zou zijn. Daarom achtte men het wenschelijk 1) landbouwontgin
ningen in het leven te roepen met veehouderij voor mestwinning als nevenbedrijf. Eerst, wan1) Zie blz. 54 Deel IL Rapport Commissie van Superintendentie.
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neer de duinen meer bevolkt zouden zijn, zou de aanleg van bosch winstgevend kunnen worden.
Het is merkwaardig, dat er door de Commissie niet op wordt gewezen, dat de duinen in sterke
mate aan den wind zijn blootgesteld, hetgeen de bebossching bemoeilijkt en waardoor hieraan
bijzondere eischen worden gesteld. Men meende, dat ongeveer 1/3e van de duinen in Holland
geschikt zouden zijn om tot bouw- en grasland te worden aangelegd; hierop zou eene bevolking
van 3200 zielen kunnen worden verwacht. Deze bevolking zou ook voor de helmbeplanting en
den boschaanleg goede diensten kunnen bewijzen. De Commissie achtte het raadzaam de daar
toe in aanmerking komende duinen in stukken van 20 tot 30 morgen te verdeelen ten einde
daarop kolonisten te vestigen. Zij achtte het wenschelijk, dat deze de gronden aanvankelijk in
pacht, later in eigendom zouden kunnen krijgen. De kolonisten zouden aanvankelijk geldelijk
krachtig gesteund moeten worden. De Commissie meende, dat het uitgestrekte grondbezit een
van de groote redenen was, waarom de duinen nog zoo woest lagen en dat alleen bij opheffing
daarvan de ontginning van beteekenis zou worden.
Verder achtte de Commissie het van groot belang de konijnen uit te roeien. Zij achtte ontginning
anders onbestaanbaar; ,, het een moet voor het ander zwigten" zeide zij terecht. In 1795 waren
de konijnen bijna allerwege uitgeroeid door de Fransche militairen, die in grooten getale in de
verschillende zeedorpen lagen en door anderen, hetgeen een zeer gunstigen invloed had op de
begroeiing der duinen 1). Bovendien werd "depopulatie" noodzakelijk geacht tot behoud der
duinen als zeewering.
De Commissie was van meening, dat de uitroeiing algemeen diende te zijn; wat betreft het recht om
over zijn eigen grond te beschikken, ,, in deze moet, ,,zoo zeide zij," het bijzonder belang voor
het algemeen belang wijken". Het Rapport werd geen critiek gespaard. Het Departementaal
Bestuur van Holland, waaraan het in 1802 om advies gezonden was, bracht er een uitvoerig
verslag over uit 2). Dit Bestuur wijst er op, dat kleine bezittingen lang niet altijd boven groote
te verkiezen zijn in het bijzonder wanneer het boschaanleg betreft. Verder wordt sterk gewaar
schuwd tegen het koloniseeren in de duinen en wij lezen o.a.: ,, dat zelfs, indien men al brave
"lieden, die de nodige en bepaalde vereischten hadden, daartoe vinden konde, zij nog ongelukkig
"gemaakt zouden worden". Daarentegen wordt aangedrongen op het aanleggen van bosschen
in de duinen en o.a. gezegd, ,,dat de vermeerdering van Bosschen jaarlijks meer en meer handen
"tot den arbeid daarin zal vorderen, dat aan vele monden brood zal geven, daar de Werklieden
,, zich van tijd tot tijd in de nabijheid derzelve, met hunne Huisgezinnen zullen nederzetten,
,, eenige kleine gronden, voor de behoeften van hun gezin, ter beteeling zullen occupeeren,
"en alzoo, ten minsten door langheid van tijd, eenige woeste en onbewoonde, in bewoonde en
,, vruchtbare streken zullen veranderd worden."
Erkend moet worden, dat hier gezonde denkbeelden worden verkondigd, die ook tegenwoordig
nog onze volle instemming hebben.
Op het Verslag van het Departementaal Bestuur van Holland volgde weder eene Memorie uit
het jaar 1804 1 waaruit blijkt, dat dit Bestuur reeds met beplanting van de duinen bij 's Graven
hage een aanvang had gemaakt, hetgeen wordt betreurd. :1) Merkwaardig is ook de vraag,· die
daarin wordt gesteld, n.l. of eene vrij algemeene beplanting der duinen "niet nadeelig zoude zijn
"aan de gezondheid der Ingezetenen van het lage en moerassige Holland; en of niet de winden
"over de opene Duinen steeds toegang moeten vinden tot verdrijving der vochtige dampen in
"dat Departement; of dit inzonderheid voor den Haag, welke reeds het Haagsche Bosch voor
1) Zie blz. 144, Deel I. Rapport Commissie van Superintendentie.
2) Zie J. KoPs, Magazijn v.d. Vaderlandschen Landbouw 1805.
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„zich heeft, en waar de landen ’s winters tot aan deszelfs wallen aan de zijde van Delft meer„malen onder water staan, niet zeer bedenkelijk is.” Deze vraag doet denken aan de theorie van

HAZZI, Landesdirectionsrat in Beieren, die in denzelfden tijd rooiing van bosschen op uitgebreide
schaal bepleitte, omdat hij meende, dat daardoor het klimaat milder zou worden. Gelukkig zijn
thans de denkbeelden in dit opzicht geheel gewijzigd.

De plannen tot landbouwontginning der Commissie van Superintendentie zijn niet tot uitvoering
gekomen, waartoe de vele beroeringen op Staatkundig gebied in dien tijd zeker veel hebben bij gedragen. Wel werden door leden der Commissie persoonlijk en door enkele andere particulieren
proeven genomen, maar blijkens de hierna te noemen verhandeling van den heer GEVERS, zijn
deze meest alle mislukt wegens gemis aan ontwatering, een factor die ook door de Commissie

over het hoofd was gezien. Terecht schreef dan ook de Maatschappij tot bevordering van den
Landbouw, gevestigd te Amsterdam, in 1816 een vraag uit over de beste wijze om de voor
landbouw geschikte duinvalleien in Holland van eene goede afwatering en goede toegangswegen

te voorzien. In 1823 kwam een antwoord in van Mr. D. T. GEVERS, kommies van Staat bij den
Raad van State te ’s-Gravenhage. De verhandeling bepaalt zich hoofdzakelijk tot de duinvalleien

en de ontginning tot bouw- en grasland van deze en bespreekt slechts terloops de vastlegging
der duinen; de schrijver wijst daarbij op de proeven in Frankrijk genomen met het zaaien van
dennen en ook wij wenschen bij hetgeen daar te lande geschiedde even stil te staan, omdat dit
op de denkbeelden in ons land grooten invloed heeft uitgeoefend.

Reeds was in Frankrijk herhaaldelijk de vastlegging der duinen door bebossching en de drooglegging der „Landes” ter sprake gekomen en waren telkens reeds kleine proeven met bebossching genomen, doch met weinig resultaat 1).

Intusschen begon men zich meer en meer ongerust te maken over het voortschrijden der duinen
en in 1773 en 1775 werden twee requesten aan LODEWIJK XVI ingediend om de duinen vast te
leggen en vervolgens de Landes droog te leggen en te ontginnen. De „Administration des Ponts
et Chaussees” verklaarde de vastlegging onmogelijk en het gevraagde daarom onuitvoerbaar.
Inmiddels doken andere plannen op en de Koning droeg aan den ingenieur DE VILLERS in 1778

een onderzoek op; deze bracht een uitvoerig rapport uit, waarin hij o.a. zegt: „Il faut avant tout
„ retenir les sables des dunes qui seules peuvent entraver la marche des travaux; pour cela faire,
„il faut les ﬁxer par l’ensemencement du pin, et pour que cet ensemencement soit possible, il
„sufﬁt de retenir la graine d’une facon quelconque”. Op de plannen van DE VILLERS is men
blijkbaar niet ingegaan. In 1787 echter werd aan ingenieur BRÉMONTIER, die DE VILLERS
opvolgde, een crediet toegestaan om proeven te nemen om de duinen te bebosschen; deze mislukten, doch in 1791 en 1793 werden opnieuw proeven genomen, die uitstekend slaagden. In

1802 werden de proeven op krachtigen aandrang van BREMONTIER hervat en de bebossching
van de i 1 14.000 HA. duin van Gascogne krachtdadig en met succes ondernomen. Deze

bebossching in Frankrijk, die Mr. GEVERs persoonlijk had bezichtigd,had voornamelijk door
middel van bezaaiing plaats. Hij maakt de opmerking, dat men voorzichtig moet zijn met de
toestanden in het Zuiden van Frankrijk met die van onze duinen te vergelijken, daar zoowel
bodem als klimaat groote verschillen vertoonen 2).
Tusschen de jaren 1827 en 1835 werden onder Schoorl proeven genomen met de vastlegging

der duinen door boschaanleg ”); de leiding daarvan was aanvankelijk in handen van Mr. GEVERS,
1) Etude sur la Côte et les Dunes du Médoc, par PIERRE BUFFAULT 1897.
2) Blz. 226 en 227 van de „Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleyen langs de kust van
Holland” door Mr. D. T. GEVERs.
3) Zie „Duinbeplanting voor 8Ojaren” van F. A. RUSCH, Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij, 23e jaargblz. 66.
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terwijl de werkzaamheden werden uitgevoerd onder leiding van den heer J. PEECK, Burge
meester van Schoorl, en, in navolging van hetgeen de heer GEVERS op zijne reizen in Frankrijk
had gezien, werd gezaaid en wel een mengsel van eik, zeeden en grove-den, wilde kastanje,
Amerikaansche eik, noot en eschdoorn, acacia, liguster, berk en zilverspar, en voor begroeiing
van den bodem werd uitgezaaid: helm, stekelbrem, alsem, distel en duinwolfsmelk; deze eerste
proef strekte zich uit over 2 1/2 H.A. Zij werd genomen van wege het Amortisatiesyndicaat, dat
in 1822 ingesteld was om orde in de benarde financiën des Rijks te brengen en als zoodanig o.a.
ook belast was met het beheer der Domeinen.
Tot 1835 is onder leiding van verschillende hiertoe "gecommitteerde" personen met de proeven
op kleine schaal voortgegaan, echter met zéér gering resultaat. Zij werden op te kleine schaal
ondernomen. Ook deed men blijkbaar zijn voordeel niet met de ervaringen, door anderen
opgedaan, zooals van TwENT op Raaphorst; men had b.v. reeds direct verschillende hout
soorten kunnen uitschakelen.
Door deze proeven was men dus geen stap verder gekomen. Het heeft lang geduurd, voordat de
Regeering opnieuw tot proefnemingen met duinbebossching zou overgaan; het waren die, welke
in de jaren 1863-1871 onder de leiding stonden van den bekenden geoloog en landoeconoom
Dr. W. C. H. STARING. Wel werden door verschillende particulieren proeven genomen, maar
zooals STARING ons mededeelt waren deze proeven van geene groote beteekenis en mislukten zij
in den regel. Het is duidelijk, dat hier technisch bekwame personen ontbraken om vaste leiding
te geven aan de proefnemingen en aan dP opleiding van deskundigen, zooals bij onze Oostelijke
naburen het geval was, werd niet gedacht. De tijd voor de oprichting eener Heidemaatschapij,
die vóór alles zorgen zou voor goed geschoold personeel, was nog 'niet daar.
Uit de stelling van ADAM SMITH, d a t d e S t a a t n i e t g e s c h i k t i s v o o r e i g e n o n d e r
n e m i n g e n, m a a r d a t d e z e a a n h e t i n d i v i d u m o e t e n w o r d e n o v e r g e 1 a t e n,
werd in het einde der 18e eeuw in bijna alle Europeesche Staten de gevolgtrekking gemaakt,
dat de Staatsbosschen en andere domeinen verkocht moesten worden. Frankrijk ging daarmede
voor en de slechte financieele toestand zal wellicht in Nederland en andere landen bovendien
niet zonder invloed zijn geweest, dat ook daar tot belangrijke verkoopingen werd overgegaan.
In het buitenland zag men hiervan spoedig het verkeerde in en had men trouwens meer te
missen, maar Nederland, dat al niet rijk aan bosschen was, ging voort met zijne Staatsbosschen
te verkoopen, tegelijk met zijne woeste gron<len,waaronder nu en dan ook duinen. De bosch
cultuur werd hier van Staatswege dus heelemaal verwaarloosd en van een geregeld Bosch
beheer was geen sprake, laat staan dus van Staatspersoneel, dat aan de duinbebossching leiding
zou kunnen geven.
Ter kenschetsing van de verwarring, die op het gebied van duinbebossching heerschte, halen
wij hier aan wat STARING zegt in zijn "Dennenteelt" (1867): ,,De een wil eerst bouwland maken
,, en daarin eikenhout planten, de tweede denkt niet dan om berkenhout, de derde wil zilver
"dennen, een vierde droomt van Canadeesche populieren,_een vijfde van zeedennen, maar plant
"daarvoor in de plaats Pinus Pinaster; en zoo gaat 't voort, terwijl de weinigen die dennen
,, planten, het zoo verkeerd aanleggen, dat deze mislukken. Men laat o.a. hier en daar dennen
"poten uit Noordbrabant per schip aanvoeren, betaalt die duur en moet zeer tevreden zijn, wan
"neer er één van de honderd aanslaat".
Mr. DE STOPPELAAR vindt deze woorden te kras en doet op het XXste en de drie volgende Land
huishoudkundige congressen mededeelingen omtrent aanplantingen uit dien tijd, die z.i. goed
waren geslaagd.
Als bijlage van het 18e Landhuishoudkundig congres (1863) vinden wij eene bijdrage van den
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heer vAN DEN SANTHEUVEL, die aandringt op de bebossching onzer duinen en er op wijst, wat
Frankrijk in dit opzicht heeft gedaan.
De bijdrage eindigt met de woorden: ,,Kan het Domeinbestuur er toe besluiten eene proef
"op groote schaal en op verschillende plaatsen te nemen, waartoe de krachten van bijzondere
"eigenaren misschien te kort schieten, dan zoude zulk een voorbeeld spoedig navolging
vinden."
Die wensch zou spoedig worden vervuld, nog hetzelfde jaar verleende THORBECKE de noodige
opdracht daartoe aan STARING.
De groote verdienste, die STARING heeft geh�d als boschbouwer, en in het bijzonder, wat
hij gedaan heeft voor de duinbebossching, heb ik elders uitvoerig uiteengezet en daarbij
gewezen op de belangstelling, die ook bij anderen in dezen tijd voor duinbebossching was
ontwaakt 1).
Ik kan dus hier kort zijn. STARING heeft proeven genomen in de duinen op Schouwen en verder
bij Katwijk, Scheveningen en Schoorl. Hij begon met den aanleg van k w e e k e r ij e n, zooals
reeds door TWENT werd aangeprezen. Verder achtte hij het wenschelijk de vooraf met helm
vastgelegde duinen met2 à 3-j a r i g e d e n n e n z o n d e r k l u i t t e b e p l a n t e n en bovendien
wenschte hij de proeven o p g r oo t e s c h a a 1 door te zetten met het oog op de gevaren, die
van de zijde van het wild en de hevige zeewinden dreigden; daarnaast nam hij telkens nog
proeven met bezaaiing. Men ziet dus welke uitstekende gedachten aan zijne proeven ten grond
slag lagen.
Het in 1864 in de kweekerijen uitgezaaide dennenzaad was volgens het in Juni 1865 verschenen
verslag "goed aangeslagen en geschikt om in het vroege voorjaar van 1866 in de duinen uit11geplant te worden". Omtrent hetgeen in 1865 was verricht, wordt gezegd: ,,Onder Schoorl
"heb ik opnieuw aangelegd en bezaaid tien Nederlandsche vierkante roeden, bij Katwijk-binnen
"negen roeden en op Schouwen tien roeden in het duin bij de Oude Hoeve en dertien roeden
"op een meer geschikt plekje onder Renesse. Bij alle deze kweekerijen is de grond met zorg
"bewerkt en bemest, en zij zijn door omheiningen tegen beschadiging van konijnen en hazen
,, beschermd. Het uit Snijders-Chaam, bij Breda, af komstig dennenzaad was versch en uitmun
"tend gewonnen, en het invallen van eenigen regen, weinige dagen na het uitzaaien, geeft eenige
,, hoop, dat de buitengewone droogte niet te zeer zal belemmeren."
Met het oog op het uitplanten in het volgende voorjaar dringt hij nog aan op het nemen van
maatregelen tegen het groote gevaar, dat te duchten is van het konijn. Men kan de aanplantingen
omheinen of het konijn uitroeien, waarbij de toepassing van het laatste middel wordt aange
raden, daar het eerste hooge kosten met zich medebrengt, welke die van het beplanten zelve
overtreffen. Wanneer het wild uitgeroeid is, zal men zeker zijn van het slagen der proeven,
hoewel niet uitgesloten is, dat ze in een of ander jaar, wegens ongunstige weersgesteldheid eens
zullen mislukken; zijn de uitgeplante dennen een paar jaar aan 't groeien, dan is het welslagen
van het bosch genoegzaam zeker, meende STARING. Alles komt slechts aan op eenige jaren stand
vastig voortgaan en dan zullen vele particulieren het gegeven voorbeeld volgen, ,, thans", schreef
hij, ,, ontbreekt hun nog de overtuiging, dat het aanleggen van dennenbosschen in de duinen
,, mogelijk is."
Men ziet, STARING ging welbewust te werk en had een vast geloof in het slagen zijner proeven.
Naar aanleiding van eene hem door den Minister toegezonden beschrijving van de wijze, welke
men langs de Zuidwestkust van Bretagne bij de vastlegging der duinen volgde, zeide hij:
1)

Dr. W. C. H.

STARING

als Boschbouwer. Gebr. v.

LANGENHUIZEN,

's-Gravenhage 1908.
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11Ik moet Uwe Excellentie echter, tot mijn leedwezen betuigen, dat van het daar, in Bretagne,
gebruikelijke bezaaien der duinen zeer weinig of niets toepasselijk is op onze Nederlandsche
11duinen. De Franschen leggen het stuifzand vast door dit te bezaaien met een mengsel van
_ ,,zeedennenzaad (Moscovische den, pin. maritima, pinus pinaster, var. maritima), brem (génet,
11genista scoparia) en gaspeldoorn (ajonc épineux, ulex europaeus), hier en daar vermengd met
11helm (gourbet, oyat, psamma arenaria). Het zaad wordt bedekt met takken van brem, gaspel
"doorn of zeeden om het verstuiven te beletten, terwijl er tevens vlijtig met windschermen
11gewerkt wordt. De ondergrond van het stuifzand is eene vruchtbare, tertiaire klei, en daar11door tieren hier voorzeker de gezaaide planten welig, die in ons duinzand slechts kommerlijk
11opgroeyien, met name wat de brem en de gaspeldoorn betreft. Daarenboven is de lucht11gesteldheid in dit gedeelte van Frankrijk zooveel milder dan bij ons, da,t deze plantensoorten
11daar slechts bij uitzondering van de vorst te lijden hebben, terwijl zij hier, bij strenge vorst,
11regelmatig tot op den grond bevriezen, vooral wanneer het nog jonge éénjarige plantjes zijn.
11Bij den zeeden, sedert vele jaren telkens hier te lande beproefd en weder verworpen, is dit in
11Noord-Frankrijk ook het geval. Om die reden is het ons niet doenlijk om de Franschen uit het
11Zuiden na te volgen in het uitzaaien van dit mengsel in stuivend duinzand".
Verder deed hij nog uitkomen, hoe men hier te lande in het planten van helm, mits meer alge
meen en met meer vasthoudenheid dan tot dusver toegepast, een middel had,_ dat ruim vol
doende de vastlegging onzer· duinen waarborgde, maar dat met bebossching niet alleen een meer
duurzame vastlegging, doch ook eene hoogere productiviteit der duingronden verkregen werd.
Uit het tweede verslag, verschenen in November 1867, blijkt, dat STARING met velerlei tegen
spoeden heeft te kampen gehad. Op Schouwen en onder Katwijk waren zijne pogingen, om dennen
plantsoen aan te kweeken, mislukt. Eerst in het afgeloopen voorjaar was het daar in de kweekerij
uitgezaaide behoorlijk aangeslagen. Omtrent de andere proeven wordt gezegd: 11In het duin
"van Scheveningen, achter de waschinrigting, is thans een viertal bunders dennen aan het
"opgroeien en plantsoen voorhanden tot verderen aanplant. In het duin van Schoorl boven
"Alkmaar is mede eene aanzienlijke hoeveelheid plantsoen aanwezig; ruim tien bunders zijn
"met jonge dennen beplant, het konijn, dat in het vorige jaar den nieuwen aanplant geheel
"dreigde te vernielen, is genoegzaam uitgeroeid of kan nu gemakkelijk beteugeld blijven". Ook
zegt hij, eene menigte eikels gelegd te hebben en dat hem nu ook het zaaien in het duin zeker
gelukt is. Besloten is het berkenhout niet te hakken, zoodat dit zich door natuurlijke zaaiing
waarschijnlijk zeer zal uitbreiçlen. Vervolgens wijst hij er nogmaals uitvoerig op, hoe het er
hier slechts op aankomt door te zetten gedurende enkele jaren; men mag zich niet door ééne
enkele mislukking ter neer laten slaan.
In Juli 1869 verscheen het derde verslag van den heer STARING, vermeldende hetgeen er in 1868
verricht was.
Hieruit blijkt, dat, door de ongewone droogte van het vorige jaar, van hetgeen in 1868 was uit
gezaaid of uitgeplant zoo goed als niets was terecht gekornen en dat zelfs de beplantingen van
1867 nog zeer van de droogte hadden geleden, terwijl de hevige vorst van den daaraan vooraf
gaanden winter ook eene niet geringe schade had veroorzaakt.
Nog vermelde hij, dat onder Wassenaar eene halve hectare met Oostenrijkschen of zwarten
den, Pinus austriaca, bezaaid was, van dezen den had hij veel goeds gehoord, vooral dat hij zeer
wel bestand was tegen de zeewinden. Deze den zou later eene zeer belangrijke rol spelen bij de
duinbeplanting. Ook deelde hij in 1868 in 11De Volksvlijt" mede, dat de Oostenrijksche den wel
licht voor de zeeduinen zou passen, terwijl hij in 1872 naast dezen den Pinus montana (bergden)
noemde.
11
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Deze twee dennensoorten worden, zooals bekend is, juist tegenwoordig veelvuldig bij de
beplantingen gebezigd en met zeer veel succes.
Uit het verslag over 1870 blijkt, dat de teleurstellingen en tegenspoeden bleven voortduren. De
kweekerijen onder Katwijk en op Schouwen werden opgeheven, omdat de valleien te klein en
de hulpmiddelen om de dennen aan het groeien te krijgen daar te kostbaar waren en het doel
om door het aanleggen van kweekerijen. de omwonende eigenaren, wier gronden bijzonder
voor bebossching geschikt waren, hiertoe den weg te wijzen, niet bereikt was. Onder Schoorl
hadden de beplantingen het beste resultaat; daar was volgens STARING afdoende bewezen, dat
uitroeiing van het konijn mogelijk was en dat men bij krachtig voortgezetten arbeid slagen moest
met den aanleg der dennenbosschen.
Het gevolg van al de t.egenspoeden echter was, dat THORBECKE door een onzijdig persoon de
proefnemingen liet nagaan, en daarop in de zitting van de Tweede Karner der Staten-Generaal
van 1871 mededeelde, dat hij tot het besluit was gekomen, dat men voor de proefnemingen
"geen cent" meer moest uitgeven en dat de zaak was ingetrokken. Zoo was het dus gedaan met
de proeven van STARING. Dit is in hooge mate te betreuren geweest; men heeft zich te spoedig
laten afschrikken door tegenspoeden. STARING was ongetwijfeld op den goeden weg. Ondanks
de tegenspoeden, ondanks de beslissing van THORBECKE, en de bestrijding, die hij van ver
schillende zijden ondervond, is zijn vertrouwen nimmer geschokt; ,, eenmaal zullen onze zee
duinen in bosch veranderen" schreef STARING in 1868 en het geloof daarin heeft hij steeds
onverzwakt behouden! Waren de proeven gunstiger uitgevallen, dan zouden zij zeker door
velen zijn nagevolgd, want met groote belangstelling werden zij door velen gevolgd, zooals
door het Hoogheemraadschap Rijnland en de Staten van Noord-Holland. Eerst 20 jaar later
werd het werk van STARING weer door de Regeering opgevat.
Inmiddels zat men niet geheel stil: in het hierna te noemen rapport van 1892 van de Nederland
sche Heidemaatschappij vinden we ook vermeld, dat de aanplantingen met grove-dennen in de
Heerenduinen onder Velzen wederom werden ter hand genomen en ook daar tweejarige ver
speende plukdennen gebezigd werden, die eveneens uit Noord-Brabant werden aangevoerd en
in kleine plantgaten werden uitgeplant, eene methode welke reeds lang bij de uitgebreide
bebosschingen in Jutland met goed gevolg werd toegepast.
In de Oosterduinen onder Noordwijkerhout werden aaneengesloten bosschen van zeedennen
(Pinus maritima) aangelegd (welke in den winter van 1890 op 1891 echter bijna alle bevroren),
terwijl ten slotte nog v·ermeld dient te worden, dat de Gemeente 's Gravenhage in de duinen
tusschen Scheveningen en 's Gravenhage, tamelijk uitgestrekte beplantingen met kluitdennen
uitvoerde, die goed slaagden.
Zoo werden dus op verschillende punten beplantingen uitgevoerd en daarbij bleek, dat men in
vele opzichten profiteerde van reeds opgedane ondervinding zoowel in ons land als in het buiten
land. In dit verband wijzen we ook op eene verhandeling in 1883 verschenen van Jhr. Mr. W.
VAN CITTERS "Opmerkingen over hetgeen er in Frankrijk tot stand is gebracht tegen zandver
"stuiving" en op de nota "Over boschbeplantingen langs de golf van Gascogne" van den Heer
J. G. W. FrJNJE, welke nota van 1889 dateert, terwijl in 1890 in het "Album der Natuur" van de
hand van Prof. Dr. HuGo DE VRIES, een artikel verscheen getiteld: ,,Boschbeplanting der
duinen" en in hetzelfde tijdschrift van de hand van den heer G. C. SPENGLER eene bijdrage
,,Eenige opmerkingen over de boschbeplantingen der duinen".
Op het een en dertigste Nijverheidscongres in 1888 te 's-Gravenhage gehouden, kwam "de ont
ginning van woeste gronden" aan de orde, welk punt werd ingeleid door Jhr. Mr. v AN CITTERS,
die de stelling verdedigde: ,,Het is wenschelijk en mogelijk nagenoeg alle woeste gronden zoo-
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wel in de duinen als op de heide, door middel van bezaaiing of beplanting met naaldhout of hars
houdend jioutgewas, te ontginnen en zoodoende ook alle zandverstuivingen te doen ophouden",
en bij de behandeling aandrong op bebossching der duinen op groote schaal door de Re
geenng.
Of bezaaien dan wel beplanten te verkiezen was, hierover was men het niet eens; de heeren VAN
CITTERS en F1JNJE waren voorstanders van zaaiing en wezen op de gunstige resultaten, daarmede
in Frankrijk verkregen, de heeren DE VRIES en SPENGLER gaven daarentegen aan eene beplan
ting de voorkeur, waarbij men volgens hen Lij den grove- den meer zekerheid van slagen zoude
hebben.
Zoo bleef de kwestie hangende, totdat de Regeering in 1890 aan het bestuur van de inmiddels
opgerichte Nederlandsche Heidemaatschappij opdroeg haar gevoelen te doen kennen over het
belangrijke vraagstuk van dennenaanplant op de Nederlandsche zeeduinen, vergezeld van
die beschouwingen en voorstellen, waartoe de overweging daarvan aanleiding mocht geven.
Door dit Bestuur werd toen een uitvoerig onderzoek ingesteld en persoonlijk kennis.gemaakt
met de beplantingen in de duinen in Pruisen en Denemarken.
Het rapport omtrent dit onderzoek, verschenen in 1892, draagt duidelijk blijk, hoe men op
geologisch, natuurwetenschappelijk en boschbouwkundig gebied groote vorderingen had
gemaakt.
Ook blijkt er uit, hoe bij het zoeken naar de beste methode van duinbebossching, gebruik is
gemaakt, zoowel van de ervaring, die bij de verschillende genomen proeven hier te lande was
opgedaan, als van de jarenlange ondervinding, die Frankrijk, Duitschland en Denemarken op
het gebied der duinbebossching bezaten.
De vraag, of <le boschaanleg door zaaiing, dan wel door planting dient te geschieden, wordt in
het rapport grondig behandeld. Vooral steunend op de ondervinding, welke men in het buiten
land heeft opgedaan, raadt het bestuur de planting aan.
Bij overweging der vraag, welke houtsoorten voor den boschaanleg in de duinen in aanmerking
komen, wordt er in het rapport op gewezen, dat om verschillende redenen voor een eersten aan
leg aan het naaldhout de voorkeur dient te worden gegeven. Hiermede verkrijgt men sneller
en regelmatiger sluiting, zoodat de wind al spoedig geen vat meer op het zand heeft, terwijl van
den aanvang af de naalden blijven liggen en een langzaam overgaande humuslaag verkregen
wordt. De grove den zou de aangewezen houtsoort zijn, ware hij niet zoo gevoelig voor den
wind, zoodat hij op de plaatsen, die het meest aan den wind zijn blootgesteld door een andere
houtsoort zal moeten worden vervangen; daarvoor komt o.a. vooral in aanmerking de Bergden,
die ook op de meest blootgestelde plaatsen standhoudt. De derde houtsoort, welke voor de be
planting der Nederlandsche duinen in aanmerking komt is de Witte Spar (Picea alba); zijn buiten
gewoon groot weerstandsvermogen tegen den zeewind geeft hem daarop recht. De Oostenrijk
sche den (Pinus Laricio Austriaca) behoort ook tot de houtsoorten, die voor een eerste aanplan
ting in de duinen in aanmerking komen evenals de Pinus Laricio (Poiret) waaromtrent men echter
hier te lande nog niet veel ondervinding heeft, hoewel enkele aanplantingen voorkomen. Van de
loofhoutsoorten komt in de eerste plaats de Berk in aanmerking, die zich zeer goed leent voor
den aanleg van singels om de naaldhoutbestanden. Eiken of andere loofhoutsoorten komen
in aanmerking, wanneer eerst aan de windzijde een uitgestrekt bosch van naaldhout is ver
kregen.
Op deze keuze der houtsoorten volgt nog eene algemeene beschouwing over het duinbosch,
waarin verschillende practische wenken omtrent eenen aanleg worden gegeven.
De verschillende duincomplexen aan den Staat toebehoorende, worden vervolgens in het rap-
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HET PLANTEN VAN DENNEN IN VASTGELEGD DUIN; OP DEN VOORGROND HET SPITTEN VAN STROOKEN.

port besproken in de volgorde, waarin ze voor boschaanleg in aanmerking zouden komen, waar
bij aangeraden wordt in de duinen van Schoorl de beplanting het eerst ter hand te nemen. Heeft
men daar eenmaal de noodige ondervinding opgedaan, dan kan ook in de andere complexen
met bebossching worden aangevangen 1).
In dit zelfde jaar (1892) werd aan de Ned. Hei<lemaatschappij de verdere beplanting van het
terrein der Haagsche Mij. voor duinbeplanting opgedragen. Dit was de eerste duinbeplanting,
welke de Ned.Heidemaatschappij uitvoerde.Naar aanleiding van haar in 1892 uitgebracht rapport
ontving zij in 1893 opdracht van den Minister van Waterstaat tot het maken van een ontwerp
met bijbehoorende begrooting voor de beplanting van een gedeelte van het Schoorlsche duin,
waarop in 1894 de uitvoering aan de Ned. Heidemaatschappij werd opgedragen en een aanvang
met de beplanting werd gemaakt; tegelijkertijd ontving zij een opdracht van den Minister van
1) Ook wordt reeds in dit rapport gewezen op de ernstige nadeelen, die de onttrekking van water aan de duinen
kan toebrengen en wel naar aanleiding van een verslag, dat door eene Commissie was uitgebracht over een ont
werp tot uitbreiding der Amsterdamsche Waterleiding. In dit rapport der Heid�maatschappij werd ook reeds
aangedrongen op wettelijke regeling in dezen en gezegd, dat hij, die tuin-, land- ofboschbouw drijft, weerloos staat
tegenover schade, hem door de waterleidingen berokkend.
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Financiën voor een onderzoek naar de verbetering der Staatsduin- en Mientgronden op Texel,
alwaar in 1895 een aanvang met de bebossching was gemaakt.
Reeds in 1894 werd gemeld, dat de duinbeplanting onder Schoorl veel belangstelling ondervond
en ook reeds navolging vond. Het blijkt dan ook, dat de Ned. Heidemaatschappij spoedig ver
schillende opdrachten ontving van particulieren.
Hiermede is eigenlijk een eind gekomen aan den strijd over de mogelijkheid eener duinbebos
sching. De Nederlandsche Heidemaatschappij had gedurende de korte jaren van haar bestaan
reeds algemeen vertrouwen gewonnen, zij beschikte over personeel, dat zoowel practisch als
theoretisch goed geschoold was, waarbij nog kwam, dat in de laatste jaren de boschbouw zich
zeer had ontwikkeld. Onder Schoorl en op Texel werd de ontginning krachtig ter hand genomen
en is sedert ieder jaar uitgebreid. In den beginne werd naar het voorbeeld van Denemarken
hoofdzakelijk Picea alba geplant, welke echter voor de Nederlandsche duinen minder geschikt
bleek. Vervolgens zijn in hoofdzaak Pinus laricio austriaca, Pinus láricio corsica, Pinus montana
en Pinus sylvestris (voornamelijk uit Schotsch zaad) gebruikt, terwijl ook nog met andere hout
soorten proeven werden genomen 1) Tot 1899 werden de werkzaamheden uitgevoerd door de
Nederlandsche Heidemaatschappij en daarna door het Staatsboschbeheer, dat in dat jaar werd
opgericht. Het resultaat was, dat op r Januari 1913 in Schoorl ± 400 HA., op Texel ± 225 HA.
beboscht waren.
Verder werden sedert 1903 aanvankelijk door den Rijkswaterstaat met voorlichting van het
Staatsboschbeheer proeven genomen met den aanleg van bosch op Vlieland. In Januari 1909
werden de duingronden op Vlieland en van een deel van Terschelling aan het Departement
van Landbouw overgedragen en het in cultuurbrengen der uitgestrekte woeste gronden door
het Staatsboschbeheer ter hand genomen. l April 19ro had de overdracht van het tweede
gedeelte van Terschellings duinen plaats.
Van 1909-1913 werd op beide eilanden voornamelijk gras- en bouwland aangelegd, omdat hier
aan bij de bevolking groote behoefte bestond, terwijl op Terschelling ook de cultuur van aldaar in
het wild voorkomende Vaccinium macrocarpon (Amerikaansche veenbes, cranberry) is be
vorderd.
Op 1 Januari 1913 was op Vlieland ± 30 HA. beboscht. In 1913 zal met de bebossching op Ter
schelling worden aangevangen en zoowel hier als op Vlieland vervolgens geregeld voortgezet
worden, hoewel aanleg van bouw- en grasland de eerste jaren nog hoofdzaak zal:moeten blij
ven. Verder wordt sedert_ 1889 door den Rijkswaterstaat beboscht op het eiland Ameland;
vooral sedert de laatste jaren geschiedt zulks met behulp der Nederlandsche Heidemaat
schappij.
Er is daar ± 75 HA. bosch aangelegd. Ook door de provincie Noord-Holland wordt op de
gronden, behoorende bij het krankzinnigengesticht "Duin en Bosch" bij Castricum, duin
beboscht. Door particulieren wordt over het algemeen weinig aan Duinbebossching gedaan,
maar wordt het duin in den regel beschouwd als jachtveld, voornamelijk voor konijnen,
zooals ook blijkt uit inlichtingen mij door de Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij
verstrekt. Maar ook al worden de konijnen, die een groote hinderpaal voor de bebos
sching vormen, uitgeroeid, dan nog zou dit verschijnsel begrijpelijk zijn, want hoe nuttig

1) Nadere bijzonderheden omtrent de technische zijde van de duinbebossching, enz. kan men vinden in eene
brochure in 1907 van wege het Staatsboschbeheer uitgegeven: ,, Vastlegging en Ontginni11g der Duinen speciaal
in Schoorl en op Texel".
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en schoon bebossching der duinen ook is, hoezeer zij ook moge strekken in het algemeen
belang, men mag niet over het hoofd zien, dat het niet alleen een kostbaar werk is, dat met
groote moeilijkheden gepaard gaat, maar ook, dat de groei van het duinbosch in den regel
langzaam is en men lang op resultaten moet wachten. Hulde moet dan ook worden gebracht
aan de particulieren, die desondanks voortgaan hunne duinen met bosch te bedekken, zooals
o.a. onder Santpoort, Bloemendaal, Wijk aan Zee, Heemskerk, Bergen, Wassenaar en op
Schiermonnikoog het geval is.

GROEP GEMENGD AANGEPLANTE EXOTEN OP HET LANDGOED 11DE UTRECHT" TE HILVARENBEEK.

DE EXOTEN IN NEDERLAND
DOOR

C. ]. G. SISSINGH.

e allen tijde heeft bij de bevolking van West-Europa de neiging bestaan,
om uit de landen, waarmede zij in aanraking kwam, zaden en planten mee te
brengen, ten einde te beproeven deze uitheemsche gewassen in eigen land te
acclimatiseeren. De invoer van vele onzer thans als inheemsch geldende ge
wassen dateert dan ook reeds van zeer vroeg, en reeds ten tijde van de kruis
tochten deden allerlei vreemde planten uit oostersche landen hier haar intrede.
=="---' In hoofdzaak waren het de kloostertuinen, waarin de vreemde zaden werden
uitgezaaid, om later als jonge planten met zorg te worden opgekweekt. Was oorspronkelijk het
aantal soorten, dat op deze wijze werd ingevoerd, nog betrekkelijk gering, duor meerder ver
keer met vreemde landen breidde dit aantal zich gestadig uit, zoodat in de 17e en r8e eeuw
reeds een groote verscheidenheid van soorten in diverse particuliere tuinen werd aangetroffen.
Men stelde er een eer: in, een groote verzameling van de vreemdste en zeldzaamste gewassen te
bezitten, en vooral in ons land, dat door zijn vele handelsrelatiën met alle werelddeelen in aan
raking kwam, werd menig rijk koopman in staat gesteld een keurcollectie van allerlei gewassen
bijeen te brengen.
Niet alleen was het de neiging tot het verzamelen van het zeldzame, er kwam nog iets anders
bij. Men kende namelijk in die tijden aan vele kruiden een groote geneeskracht toe, en trachtte
dus ook daarom hun aantal zooveel mogelijk te vermeerderen.
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Het spreekt wel vanzelf, dat het niet alleen kruiden en heesters waren, wier zaden op deze wijze
uit overzeesche gewesten werden ingevoerd, maar dat ook meerdere boomsoorten in die tijden
haar intrede hebben gedaan.
Het aantal boomsoorten, dat hier oorspronkelijk groeide, was betrekkelijk gering; eik, beuk, els,
linde, populier, wilg, iep, berk zijn wel de voornaamste; vrij zeker moet hieraan de grove den
nog worden toegevoegd. GRAMAIJE (1580-1635) deelt namelijk in zijn beschrijving van de Peel
mede, dat onder het veen veel kienhout van coniferen werd aangetroffen en ook thans treft men
nog op meerdere plaatsen onder het veen stammen van grove dennen aan. Het schijnt echter,
dat op het eind der r 5de eeuw de grove den in het zuiden van ons land niet meer voorkwam.
GrnccIARDINI (1523- 1589) vermeldt althans, dat de den in Brabant geheel ontbreekt, en in ver
band hiermede is het dan ook te begrijpen, dat de graaf van Nassau een Duitscher, genaamd
HANS ScALLER, uit Neurenberg liet komen "om te besien of men in desen lande egheen mast
boomen en soude connen gesaeijen". HANS ScALLER heeft er 't "Tannesaet" gezaaid, en het
tegenwoordige Mastbosch bij Breda heeft hieraan zijn ontstaan te danken. 1)
Fijnspar, zilverden en larix zullen omstreeks dezen tijd zijn ingevoerd.
In de 17e eeuw kwamen hier reeds meerdere buitenlandsche boomsoorten voor. Zoo vindt men
in de Kruidtboeken vart de 17e eeuw reeds vermeld kastanje (Castanea vesca), laurier, oranje
appel, vijg, Juniperus sabina, Cupressus en Thuya occidentalis. Van den laatste werd het zaad
uit Noord-Amerika ingevoerd, terwijl het zaad van den Cupressus uit Frankrijk kwam. Verder
worden genoemd zilverden, spar, larix, zeeden en bergden 2)
Van vermeerdering van het aantal exoten in de 18e eeuw, in den tijd, toen in Engeland veel
vreemde, voornamelijk Amerikaansche soorten, werde·n ingevoerd, is mij niets naders bekend.
Het schijnt, dat in Nederland in het begin der 19e eeuw nog weinig Amerikaansche soorten
voorkwamen.
In 1805 werd namelijk door den Raad van Binnenlandsch Bestuur een schrijven gericht aan de
philosophische faculteit te Philadelphia, waarin verzocht werd zaden en 2 à 3-jarige planten te
willen zenden van Amerikaansche boomsoorten. Bij het schrijven was een lijst gevoegd, bevat
tende de namen van· een groot aantal gewenschte eike-, Pinus- en Piceasoorten, terwijl het
verder aan de faculteit werd overgelaten die soórten te zenden, welke naar haar oordeel een
groote waarde hadden en in ons klimaat wellicht met succes zouden kunnen worden aan
geplant
Als tegenbeleefdheid zond men de toen juist verschenen "Flora Batava", met de mededeeling,
dat men gaarne bereid was de hierin vermelde soorten, voor zooverre ze geacht werden van
beteekenis te zijn voor Amerika_, aan de faculteit te zenden. Gevraagd werden bij die gele
genheid:
Pi'nus canadensis, echinata, palustris, rigida, Taeda en virginiana; Quercus aquatica, hetero
phylla, coccinea, laurofolia, obtusiloba, palustris, pinnatifida, tinctoria, triloba en virens; Ulmus
nemoralis, americana; Juglans nigra, alba, cinerea; Betula lenta, papyracea, populifolia.
De resultaten van dit verzoek kon ik niet nagaan; wellicht echter, dat verschillende van onze
oudste exoten van deze zending afkomstig zijn.
1) HANS ScALLER kwam hier in Maart 1514, bleef tot April en ontving voor de reis en verschillende verschotten
een geheelen tabbaert, wambeijs en coussen, terwijl gerekend werd, dat hij 75 dagen verlet had. HENDRIK
MoNTENS, de betaalmeester, bracht hiervoor zijn Heer, den Graaf, 41 gulden, 16 st. 3 oirt in rekening, terwijl
voor het zaad 88 Gld. werd betaald en voor vracht II Gld. In 1515 en 1516 kwam hij nog eens terug. Extract uit
de papieren van den Griffier van Stadt en Lande van Breda, HAVERMANS.
2) PETRUS N1JLANDT. Kruidtboek, 1682.
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Het is waarschijnlijk, dat men tot bovengenoemd schrijven is gekomen door de binnen- en buiten
landsche werken, welke in dien tijd verschenen.
In Frankrijk was het MrrnAux, die een prachtwerk schreef over de Amerikaansche hoornen naar
aanleiding van de reizen, door hem en zijn vader naar Amerika gemaakt; in Duitschland waren
het VON MüNCHHAUSEN, DU Ror, BuRGSDORF en vooral V ON WANGE HEIM, die over dit onderwerp
schreven; de laatste was jarenlang in Amerika ter bestudeering van de daar voorkomende
woudboomen. Hij schreef een werk "Beytrag zur Teutschen holz-gerechten Forstwissenschaft",
waarin hij er op aandrong, de Amerikaansche soorten in de Duitsche bosschen aan te planten.
Te Mechelen verscheen in 1790 een korte verhandeling van de boomen en heesters en kruidge
wassen, welke in de Nederlandsche luchtstreek de winterkoude konden uitstaan, en dienen tot
beplanting van lusthoven, lanen, hagen, wild- en andere bosschen. Deze verhandeling werd uit
gegeven, zooals vermeld wordt, ,,dewijl de lust tot het voortteelen en planten van alle slag van
"in- en uitlandse boomgewassen algemeen is, en het voordeel, welk noodwendig moet geven
,, een uitgestrekter kennis derzelve, zoo heeft dit ons bewogen en aangemoedigd van eene kort
"bondige verhandeling op te stellen".
Eenige jaren later, in 1795, gaf J. B. WINTERSHOVEN het "Handboek voor liefhebbers van
vreemde plantsoenen" uit, een boekje naar het Duitsch bewerkt, dat een tabellarische beschrij
ving der soorten geeft, met hier en daar een enkele opmerking over de cultuur.
In latere jaren werden nogmaals pogingen aangewend om uit den vreemde zaden te betrekken.
Zoo werden in 1825 door de Regeering eikels van Amerikaansche eiken aan eenige "lief hebbers
der houtteelt" verzonden. Van deze zei;iding zijn o.a. afkomstig de mooie Amerikaansche eiken
op het landgoed "te Baast", eigendom van Jhr. W. DE LA CouRT te Middelbeers, N.Br.
Het aantal soorten coniferen, dat omstreeks 1800 bekend was, was-nog gering. In de bovenge
noemde, te Mechelen verschenen verhandeling, worden de volgende genoemd, terwijl WINTERS·
HOVEN vrijwel dezelfde behandelt.
(Pinus silvestris).
Pinus silvestris
(Schotsche den).
rubra.
"
(P.
montana).
" montana .
(P. inops).
" virgm1ana
(P. mitis).
" echinata, virginiana
(P.
pinea).
pmea
.
"
(
P.
maritima).
maritima
.
"
(
175o.
P.
rigida)
.
" rigida .
(1713).
(P. Taeda) .
" Taeda
(173o).
(P. �ustralis)
" palustris .
(P. è:embra).
" cembra
(P. strobus).
Strobus
"
(Larix
europaea).
" larix
(
,, sibirica).
" sibirica
( ,, europaea repens).
" repens
( ,, americana).
" canadensis
laricina
).
( "
"
"
(Cedrus libani)
1734.
" cedrus
" abies.
(Abies balsamea).
" balsamea.
(Picea rubra)
,, amencana

�

Pinus picea
" canadensis
" manana .
,, haleppensis .
" chiliensis.
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(Picea excelsa)
(Tsuga canadensis)
(Picea nigra)
(Pinus halepensis).

1736
1700
1700
1700

Interessant is het, na te gaan de mededeelingen, die omtrent deze verschillende coniferen worden
gedaan. Zoo zegt b.v. VAN WINTERSHOVEN in het handboek voor liefhebbers het volgende:
,,Pinus Silvestris, na 70 tot 80 jaren goed om te kappen tot gebruik.
,,Pinus Rubra, (Pinus silvestris var. schotica) schotsche den, in de allerslegtse en dorste heide
"velden; zeegroener dan Pinus silvestris; in 18 jaar 35 voet hoog, schielijk groeiend.
"Pinus Maritima, gezaaid in 't voorjaar in kisten, daarna onder glas en in het derde jaar eerst
,, uitgeplant; aart teder.
,,Pinus Rigida, aart: zeer hard, grond luchtig.
"Pinus Strobus, luchtige met zand gemengde (?) of met zand gemengde klei, groeit ook in natte
"zweetige gronden, moet op het derde jaar in April verplant worden, groeit zeer rechtop en
"schielijk tot roo voet hoog. Aart is hard, verkiest echter liever een weinig beschutte plaats
,,(schoon in 't open veld) dan op de felle weste- en noordwestewinden geplant te zijn, wordt
"alsdan zeer rood, kwijnt en verliest zijn bladeren. Gebruik tot masten, bouwstoffen en andere
,, gebruiken."
Uit een en ander mag worden afgeleid, dat in het laatst der 18e eeuw een vrij groote belang
stelling bestond voor de vreemde coniferen, terwijl voordien hierover weinig wordt mede
gedeeld. Vermoedelijk heeft het geruimen tijd geduurd, voordat de vele in de r8e eeuw in
Engeland ingevoerde coniferen tot ons i<wamen; waarschijnlijk geschiedde dit eerst op het eind
der 18e en in het begin der 19e eeuw.
Het was echter niet vóór 1848, dat er op grootere schaal proeven werden genomen met buiten
landsche houtsoorten. Mr. J. H. ScHOBER interesseerde zich bijzonder voor de exoten; talrijke
soorten werden op zijn landgoed te Putten aangeplant en steeds werd hiermede voortgegaan,
zoodat ten slotte het Pinetum Schoberianum ontstond. Eenige honderden soorten, waarvan
sommige reeds in zware exemplaren, worden hier aangetroffen en leveren reeds thans een zeer
mooi materiaal ter bestudeering.
Herhaaldelijk werd door Mr. SrnoBER een en ander gepubliceerd, betrekking hebbende op den
groei der in het Pinetum voorkomende boomen. Zoo bijv. in 1878, 1880 en 1886 in het Tijd
schrift ter bevordering van Nijverheid. In 1900 werd uitgegeven "Statistische Mitteilungen über
das Wachstum und die Entwickelung verschiedener Koniferen". De lengte en dikte van ruim 300
soorten wordt hierin aangegeven, zoo ook haar verhouding ten opzichte van de temperatuur,
terwijl bovendien een graphische voorstelling van haar groei daaraan is toegevoegd.
Ook door anderen werden er proeven genomen, o. a. door Mr. VAN NAAMEN VAN EEMNES op
zijn buiten Zandhove, en door Mr. H. J. CARSTEN te Hoogeveen.
In de laatste jaren is de belangstelling voor de exoten sterk toenemende, een gevolg wellicht
hiervan, dat op het gebied van ontginning onzer woeste gronden tot bosch tegenwoordig
een zoo opgewekt leven heerscht. Het spreekt wel vanzelf, dat de Nederlandsche Heidemaat
schappij ook in dit opzicht niet is achtergebleven. De belangrijkste exoten werden alle door
haar uitgeplant; de zaden en in sommige gevallen zelfs de stekken, werden direct uit het land
van oorsprong betrokken. Zoo werd o.m. door haar ingevoerd stek van Populus monilifera, ten
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einde te trachten een Canadapopulier te verkrijgen met snellen groei en met grooteren weer
stand tegen ziekten.
't Is natuurlijk, dat door het veelvuldig uitplanten der verschillende boomen veel ervaring- werd
opgedaan. Bovendien werd in 1903 door de Nederlandsche Heidemaatschappij een commissie
benoemd, bestaande uit de heerenMr.M. TvoEMAN, F. B. LöHNrs, E.D. VAN DISSEL en Mr. J. H.
ScHOBER, met opdracht, de beteekenis der coniferen na te gaan. Na het overlijden van Mr. J. H.
ScHoBER werd de commissie uitgebreid met de heeren J. P. VAN LoNKHUYZEN en L. A. SPRINGER
en deze commissie is nog steeds in de aangegeven richting werkzaam. Het in 1905 verschenen
rapport vermeldt de eerste resultaten van haar onderzoek. In dit rapport worden de volgende
soorten behandeld.
Pinus silvestris.
Laricio austriaca.
cors1ca.
,,
"
Strobus.
"
rigida.

Picea excelsa.
,, alba.
,1
sitchensis.
Douglasi.
11
Abies pectinata.

Abies balsamea.
,, Nordmanniana.
Cham. Lawsoniana.
Larix europaea.
,, leptolepis.

Het onderzoek bepaalde er zich in de meeste gevallen toe1 van een enkel individu de meest
mogelijke gegevens te verkrijgen; lengte, dikte 1 hoogte, aanwas werden zeer nauwkeurig be
paald, terwijl tevens gelet werd op de eigenschappen van groeiplaats, bodem en gronddek 1).
In Frankrijk en Duitschland werd tegen het eind der 18e eeuw door M1cHAUX en VoN WANGEN·
HEIM met klem gewezen op de beteekenis van de exoten. Het resultaat hiervan was1 dat daar
evenals bij ons op het eind der r9e eeuw up meerdere plaatsen fraaie buitenlandsche hout
soorten werden aangetroffen, echter zonder dat men verder veel k�nnis omtrent de eigen
schappen der boomen had verzameld.
JOHN BooTH vond hierin aanleiding, 0111 in 1880 de beteekenis van de coniferen voor het Duit
sche bosch te bepleiten. Hij drong er krachtig op aan, dat het aanwezige materiaal werd onder
zocht, en dat verder goed geleide proeven met een aantal der belangrijk,te soorten werden ge
nomen. Het gelukte hem voor deze zaak de belangstelling van VoN BISMARCK te wekken en het
is wellicht hieraan te danken, dat thans in Duitschland en Oostenrijk stelselmatig proeven
genomen worden onder leiding van de boschbouwproefstations. De proeven, in Duitschland
onder leiding van ScHWAPPACH genomen, hebben reeds zeer interessante resultaten opgeleverd.
Deze proeven zijn daarom van zooveel belang, omdat zij niet één enkel individu, maar een ver
zameling van boomen eener zelfde soort omvatten, zoodat deze in meer natuurlijke omstandig
heden verkeeren, waardoor de resultaten grootere waarde hebben voor den boschbouw. De
proefvelden beslaan er een oppervlakte van minstens 5 are 2).
Ten slotte dienen voor Duitschland nog te worden vermeld de studiën van Prof. MAYR, die door
zijn wereldreizen in staat was zeer belangrijke gegevens omtrent de groeiplaats en het voor
komen van een aantal soorten te verschaffen 3).
Vertoonen Frankrijk en vooral Duitschland veel overeenkomst met ons land, wat betreft den
invoer van exoten, in Engeland is de toestand eenigszins anders. Niet alleen, dat het grootste
aantal daar eerder werd ingevoerd, nl. de Amerikaansche en Japansche soorten, maar ook is de
1) Tijdschrift Nederlandsche Heidemaatschappij, jaargang 1905, afl. 4.
2) Prof. W. ScHWAPPACH. Die Ergebnisse der in den Preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche
mit fremdländischen Holzarten.
3) H. MAIJR. ,, Die Waldungen von Nord-Amerika" en van denzelfden schrijver "fremdländische Walct- und
Parkbäume'·.
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daarop betrekking hebbende literatuur in Engeland van meer beteekenis, zoodat er omtrent den
invoer van de meeste soorten nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn. Betreffende dezen invoer
kunnen verschillende tijdperken worden onderscheiden en waarschijnlijk is het, dat deze zelfde
perioden, maar dan iets later, ook bij ons worden aangetroffen.
De eerste periode gaat tot 1600; ingevoerd werden Larix europaea en Picea excelsa. Verder
kunnen wij, wat betreft den invoer, de volgende tijdperken onderscheiden.
1600- 1700. Abies pectinata (1603), Taxodium
distichum, Cedrus libani.
1700.
De naaldhoutsoorten uit Oost-Ame
rika: Picea alba, Pinus Strobus, Pinus
Banksiana, Larix microcarpa, Picea
rubra, Pinus rigida, Picea nigra,
Pinus Taeda, Tsuga canadensis,
Picea pungens, Pinus resinosa.
c825-1830. In deze periode werden coniferen
van weinig beteekenis mgevoerd:
Pinus Pallasiana, calabrica, austriaca,
pyrena1ca.
1828-1853. De naaldhoutsoorten uitNoordwest
Amerika: Pinus ponderosa, Pinus
Lambertiana, Abies amabilis, Abies
nobilis,
Wellingtonia gigantea, Cupressus
Lawsoniana, Pseudotsuga Douglasi,
Pinus monticola, Abies grandis, Picea
sitchensis, Thuya gigantea enz.
De havens van Japan worden voor
Engeland geopend en daarmee be
gint de invoer der Japansche soorten:
Larix leptolepis, Cryptomeria japo
SEQUOIA GIGANTEA DE MAMMOUTHBOOM VAN CA·
nica, Abies firma, Abies magnifica,
LIFORNIË TE OOSTERBEEK. OOK IN ONS LAND KAN
Biota
orientalis, Abies Veitchi,
DEZE BOOM AANZIENLIJKE AFMETINGEN VERKRIJGEN
Abies
polita,
EN BOVENDIEN IS HET EEN ZEER FRAAIE PARKJ300M.
Chamaecyparis obtusa, Sciadopitys
verticillata, Thuyopsis dolobrata, Pinus parviflora, enz.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat te allen tijde een groote belangstelling voor de exoten
heeft bestaan en dat deze nog steeds toeneemt. Het is dan ook interessant na te gaan, welke be
teekenis de invoer van vreemde houtsoorten voor ons land heeft gehad en welke soorten hier
een blijvende plaats hebben veroverd.
Noodzakelijk is het dan echter, dat men een scheiding maakt tusschen park- en boschboomen.
Een zeer groot gedeelte van de exoten heeft zich als parkboom in ons land kunnen handhaven
en deze soorten hebben hier zelfs een zoo<lanige plaats ingenomen, dat een parkaanleg van
eenige beteekenis, zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van tal van uitheemsche boomen,
bijna niet voorkomt. Vooral zijn het de coniferen, die in dit opzicht een zeer belangrijke rol
vervullen en dit is zeer verklaarbaar; door hun vorm- en kleurverschil leenen zij zich namelijk
uitstekend tot het vormen van groepen; brengen zij groote afwisseling in een beplanting. Voor
1
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een tuin zijn zij bijna onmisbaar; doordat zij altijd groen zijn, ontnemen zij hieraan 's winters
het doodsche, dat een loofhoutbeplanting zou geven en brengen er tevens beschutting.
Een zeer groot aantal coniferen komt voor tuinbeplanting in aanmerking en het is alleen de vraag,
of zij voldoende winterhard zijn.Natuurlijk dient er ook te worden gelet op de overige groeivoor
waarden, maar deze zijn niet zóó overwegend of, wanneer aan den eersten eisch is voldaan, dan
wordt er in ons land allicht een grondsoort gevonden, waarop ze zich goed zullen ontwikkelen.
Van tal van soorten treffen wij dan ook in ons land
ware reuzenexemplaren aan, zoo bijv. van den
zilverden, Oostenrijker, Douglas, Weijmouth,
Larix, Cedrus, Taxodium en vele andere. Het
Pinetum Schoberianum en de gegevens in het
Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij,
jaargang 1905, afl. 4 bewijzen dit voldoende.
Van meer belang is het echter, na te gaan, of in
de boschcultuur de exoten zich hebben kunnen
handhaven. Doen wij dit, dan komen wij tot de
conclusie, dat slechts zeer weinig soorten een
belangrijke plaats innemen. Voor zooverre het
de coniferen betreft, hebben zich tot dusverre
alleen Pinus laricio, Pinus austriaca, Pinus mon
tana, Picea excelsa en Abies pectinata een blij
vende plaats kunnen veroveren. Zoo worden
Pinus laricio, Pinus austriaca en Pinus montana
veelvuldig aangewend voor de bebossching onzer
duinen.
Ook de spar vertoont in enkele streken van ons
land een uitstekenden groei. Wel is over het alge
meen de bodem van Nederland voor den spar min
der geschikt, maar enkele gedeelten, zoo bijv. in
Drente het Asser Stadsbosch en het Roderbosch,
maken hierop een gunstige uitzondering.
WEYMOUTH MET BEUK GEMENGD, OP BEEKHUIZEN.
De Abies pectinata is eveneens thuis in ons DE WEYMOUTH VERTOONT EEN VOLKOMEN GEZON·
land, al is ook de verbreiding gering. Dit vindt DEN GROEI; DE DOORSNEDE rs 67 CM. EN KAARS·
zijn oorzaak hierin, dat de eischen, die de zil- RECHT VERHEFT zrcH DE STAM TOT EEN ZEER
AANZIENLIJKE HOOGTE.
verden aan den bodem ·stelt, in den regel niet
bevredigd kunnen worden. Hij eischt een zóó
goeden grond, als in ons land gewoonlijk niet meer voor boschcultuur in aanmerking komt.
Bij de vreemde loofhoutsoorten zijn er meerdere, die ons klimaat uitstekend verdragen. Dat
niettemin voor bebossching slechts weinig soorten worden aangeplant, moet worden toege
schreven aan het feit, dat het loofhout over het algemeen hoogere eischen stelt dan het naald
hout, en de bodem, dien wij voor bosch bestemmen, in den regel zóó arm is, dat men alleen op
naaldhout is aangewezen.
Van de hier te lande in den boschbouw gebruikte vreemde loofboomen kunnen worden genoemd:
Populus canadensis, Quercus rubra, Castanea vesca, Robinia pseudo acacia, Prunus virginiana.
Sommige hiervan hebben zelfs een groote beteekenis verkregen en zoo vervangt de Populus ca
nadensis den zwarten populier tegenwoordig bijna geheel. De andere soorten, zooals de plataan,
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de krimlinde, de zilverlinde en vele andere hebben alleen beteekenis voor stadsbeplantingen en
zijn op één lijn te stellen met de parkboomen.
Het aantal voor den boschbouw van beteekenis zijnde exoten is dus zeer gering en wat de coni
feren betreft, zijn het bijna uitsluitend de Europeesche, die hier vasten voet hebben kunnen
krijgen. Van de Amerikaansche en Japansche soorten is het thans nog niet met zekerheid te
zeggen, of er hieronder zijn, die beteekenis hebben. Van een enkele, Pinus strobus, scheen het,
alsof zij een belangrijke rol in de boschcultuur zou gaan vervullen en in Duitschland heeft deze
boom ook werkelijk beteekenis verkregen. In ons land echter is hij zóó vatbaar voor een zwam
ziekte, Peridermium strobi, dat bijna alle exem
plaren na korteren of langeren tijd afsterven,
waardoor aanplanting vrijwel onmogelijk is. Het
zelfde verschijnsel doet zich voor bij Larix euro
paea, die ook na korteren of langeren tijd door een
zwamziekte, Peziza Willkomrnii, wordt aangetast.
Zeer waarschijnlijk is het uitsluitend aanplanten
van één soort op daarvoor minder geschikte gron
den de oorzaak, dat deze ziekten zoo algemeen
zijn geworden, als thans het geval is.
De douglas, die tegenwoordig zoo veelvuldig
wordt aangeplant, vertoont op vele plaatsen tal
van ziekteverschijnselen: de naalden worden
bruin, de toppen sterven af op nog betrekkelijk
jongen leeftijd, tal van exemplaren zijn bezet met
een overmaat van ·harsbuilen, wat eveneens als
een ziekteverschijnsel moet worden beschouwd
en het is dan ook volstrekt niet onwaarschijnlijk,
dat, wanneer men voortgaat deze soort op de
meest uiteenloopende gronden te planten, die
ziekteverschijnselen zich belangrijk zullen uitbrei
den en, evenals bij den weymouth, de cultuur ten
slotte onmogelijk zal worden gemaakt.
Hoewel het resultaat over het algemeen dus weinig
EEN OPEN PLEK IN EEN OOSTlèNRIJKSCJ-I E DENNEN
bemoedigend is, mag dit toch allerminst een reden
BOSCHJE TE WOLFHEZEN BEPLANT MET DOUGLASSPAR, AMERIKAANSCHEN EIK EN TAMMEN
zijn om het onderzoek naar de geschiktheid der
KASTANJE.
exoten voor onze boschcultuur verder te laten rusten. Er is in dit opzicht nog zoo weinig gedaan.
Onze kennis van de exoten danken wij in hoofdzaak aan de parkboomen en aan een aantal niet
altijd oordeelkundig uitgevoerde beplantingen. Wanneer men in aanmerking neemt, dat de
omstandigheden in ons land belangrijk verschillen van die van het vaderland der soort en dat
bovendien onze arme gronden in den regel niets gemeen hebben met een goeden boschgrond,
dan is het niet te verwonderen, dat de exoten, wanneer zij op dezelfde wijze worden uitgeplant
als dit met onze dennen geschiedt, minder gunstige resultaten geven.
Wil men een goed oordeel omtrent de waarde der exoten voor onze boschcultuur verkrijgen,
dan is het in de allereerste plaats noodzakelijk, dat stelselmatig proeven worden genomen. De
soort moet worden aangeplant niet als solitair plant, maar in een groot aantal exemplaren bijeen,
zuiver en gemengd. Een nauwkeurige kennis van de groeiplaatseischen is noodzakelijk, ten einde
1
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de aanplanting hier zooveel mogelijk onder soortgelijke omstandigheden te doen geschieden.
Verder dient te worden nagegaan, aan welke eischen de buitenlandsche houtsoorten moeten
voldoen, zullen zij voor de inlandsche boschcultuur in aanmerking komen.
In het algemeen kan worden gezegd, dat de boomsoorten, die hier voor aanplanting in aanmer
king komen, aan een van de volgende voorwaarden moeten voldoen.
1e. De technische eigenschappen van het hout, duurzaamheid, hardheid, fraaiheid enz., over
treffen die van onze in
landsche houtsoorten.
2e. De houtmassa, in een
zeker aantal jaren gepro
duceerd, overtreft die van
onze inlandsche hout
soorten, in denzelfden
tijd voortgebracht.
3e. De eischen aan den
bodem gesteld, zijn zoo
gering, dat de mog_elijk
heid bestaat, dat zij nog
groeien op plaatsen, waar
de inlandsche houtsoor
ten het opgeven.
4e. De soort verfraait het
bosch belangrijk, brengt
afwisseling in het dik
wijls eentonige grove
dennenbestand, en komt
in aanmerking om op snij
punten van wegen, ver
spreid en in groepen, in
het bosch te worden aan
geplant.
Met betrekking tot r en
2 zou bovendien nog als
voorwaarde gesteld kun
nen worden, dat de groei
SCHIJF VAN EEN I2·JARIGEN JAPANSCHEN LARIX. DE DOORSNEDE BEDRAAGT
plaatseischen zoodanig 20 1/ CM. OP DRIEJARIGEN LEEFTIJD WERD DE BOOM UITGEPLANT IN DE HOUT
2
moeten zijn, dat op onze
VESTERIJ "DE UTRECHT"
beschikbare boschgron
den hieraan met niet te veel kosten en moeite is te voldoen. De vraag- doet zich nu voor,
of er soorten zijn, die aan een dezer voorwaarden voldoen. Zooals vroeger reeds werd gezegd,
werden door de Heidemaatschappij op meerdere ontginningen proeven met exoten genomen;
van sommige soorten zijn reeds vrij belangrijke aanplantingen aanwezig en in enkele gevallen
is het mogelijk uit de resultaten reeds iets naders af te leiden, al blijft het ook gewenscht, dat
deze proefnemingen worden voortgezet en uitgebreid.
Zeer waarschijnlijk is het, dat aan de eerste voorwaarde niet of moeilijk zal kunnen worden
voldaan; wel zijn ons meerdere buitenlandsche houtsoorten bekend, die hout produceeren met
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uitnemende eigenschappen, maar in den regel zijn deze eigenschappen geconstateerd bij boomen
van hoogen ouderdom, van 300, 400,500 jaar en ouder, en gegroeid in het optimum van de groei
plaats der soort. Wanneer wij nu weten, dat de groeiplaats van zeer grooten invloed is op de
technische eigenschappen van het hout, dat bovendien deze laatste eigenlijk eerst optreden,
wanneer er kernhout wordt gevormd, dus op vrij hoogen leeftijd, dan zal men in het algemeen
niet mogen verwachten, dat het hout van dergelijke boomen in ons land dezelfde technische
eigenschappen zal verkrijgen. Met dit doel deze houtsoorten aan te planten, zou ongeveer het
zelfde zijn als eiken aan te planten in de hoop, eikenhout te verbouwen met de eigenschappen
van het Spessarteikenhout.
Voor onze Nederlandsche boschcultuur zal voorloopig een korte omloop het doel moeten zijn. In
dat geval zullen technische eigenschappen als hardheid, duurzaamheid en fraaiheid, weinig op
den voorgrond treden en is het zeer waarschijnlijk, dat alleen moet worden gelet op rechtheid
en volhoutigheid en wat dit betreft, kan worden opgemerkt, dat deze bij verschillende exoten
aanwezig zijn, in meerdere mate zelfs dan bij de grove dennen.
Wat den tweeden eisch aangaat, zoo blijkt, dat er meerdere buitenlandsche houtsoorten zijn, die
in denzelfden tijd een veel grootere houtmassa produceeren dan de inlandsche. Dit geldt o.m.
voor douglas en Japanschen larix. Van den Japanschen larix is hierbij een schijf afgebeeld op
1/2 van de ware grootte; hieruit blijkt duidelijk, welk een verbazende groei onder bepaalde om
standigheden bereikt kan worden. De doorsnede van de schijf is 20 1/� cM., terwijl de leeftijd
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12 jaar bedraagt. De boom werd op 3 jarigen leeftijd geplant. Ook van den douglas is bekend,
dat hij in korten tijd zeer groote houtmassa's kan produceeren. Het exemplaar, dat door de
Exotencommissie op Rhederoord te de Steeg werd opgenomen, is 35 jaar oud, heeft een lengte
van 19 M. en een inhoud van 2.8 M:i. De douglas is echter meer vatbaar voor ziekte, en
stelt wellicht hoogere eischen aan den bodem, zoodat grootere voorzichtigheid bij de aanplan
ting hier noodzakelijk is.
Van den Japanschen larix zijn mij eenige meerdere gegevens bekend en het schijnt mij van betee
kenis, deze hier mede te deelen, om aan te toonen, dat onder zekere omstandigheden het planten
van deze houtsoort aanbeveling verdient.
In 1905 werd op het landgoed "De Utrecht" een boschje Japansche larixen aangelegd. De
bodem bestond uit fijnkorrelig, zeer vochthoudend zand; in den bovengrond kwam een weinig
humus voor; loodzandvorming werd niet opgemerkt. De grond was open, hoewel zeer stijf, en
zou voor aanleg tot wei- en bouwland in aanmerking hebben kunnen komen.
De structuur van den grond werd eenigszins verbeterd door lupinenvoorbouw, waarna het ter
rein met 3-jarige Japansche larixen werd beplant.
De eerste jaren was de groei zeer snel, later verminderde deze iets, maar toch was in 1912
reeds een gemiddelde hoogte van ruim 5 1/2 M. bereikt. De boomen zijn zeer recht en hebben
weinig takken, een gevolg van den engen stand. Deze enge stand werd gekozen, omdat de
Japansche larix gaarne een zeer breede kroon met veel zware takken vormt, waardoor de spil
vorm belangrijk lijdt.
De bodem is in dit boschje goed beschaduwd, en op den grond bevindt zich een laag naalden,
waarvan de onderste reeds beginnen te verteren. Binnenkort zal de eerste dunning moeten
plaats vinden.
Vergelijkt men dit boschje met een ro-jarig grove-dennenbosch, op dezelfde wijze aangelegd,
waarvan in normale gevallen de hoogte ongeveer 3 M. bedraagt, dan blijkt duidelijk, dat de hier
geproduceerde houtmassa veel grooter is, terwijl het hout bovendien uitmunt door zijn meerdere
rechtheid.
In hoeverre de exoten aan de derde voorwaarde kunnen voldoen, hiervan valt nog niet veel te
zeggen. Over het algemeen is de groei van enkele soorten, zoo b.v. van banksiana en rigida, op
gronden, waarop de grove den slecht voort wil, eveneens slecht, en het is zeer te betwijfelen, of
in dit opzicht van de exoten iets mag worden verwacht. Wel schijnen zij van beteekenis te
kunnen zijn bij menging met andere houtsoorten. Op het landgoed "De Utrecht", werd een
boschje aangelegd van grove dennen, gemengd met banksiana. De menging werd zóó uitgevoerd,
dat telkens één rij grove dennen met één rij banksiana's afwisselt. Door den snelleren jeugdgroei
van de banksiana'� is de sluiting spoedig ingetreden; de grove dennen zijn opgedreven, zeer
recht, en vertoonen niet dien geilen groei, welke veelal op de Brabantsche gronden is op te
merken. Het geheele bosch is ongeveer 50 cM. hooger dan het er naast liggende, alleen uit grove
dennen bestaande.
Ten slotte hebben bijna alle coniferen, die hier winterhard zijn, beteekenis voor de verfraaiing
van ons grove-dennenbosch en zijn er dus een groot aantal, die aan de vierde voorwaarde vol
doen. De grootste beteekenis hebben echter die soorten, welke geen te hooge eischen aan den
bodem stellen en dus na een goede grondvoorbereiding, hetzij groepsgewijze of wel als onder
planting, kunnen worden aangeplant. In dit verband kunnen genoemd worden Apies Nord
manniana, Abies pectinata, Tsuga Mertensiana, Chamaecyparis lawsoniana, Larix leptolepis,
Pseudotsuga Douglasi, Pinus laricio, Pinus austriaca, Picea Mensiesi, Prunus v1rgm1ana,
Castanea vesca, Quercus rubra en meer andere.
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Uit het bovenstaande volgt dus, dat er enkele houtsoorten zijn, die onder bepaalde omstandig
heden aan een der bovengenoemde eischen kunnen voldoen en daardoor in aanmerking
komen voor aanplanting op grootere schaal.
Tot deze zelfde conclusie komt ook Prof. Dr. ScHWAPPACH, directeur van de·afdeeling bosch
bouw van het centraalstation voor boschbouwonderzoek. Deze deelt omtrent een onderzoek,
dat reeds over een 30 jaren loopt, het volgende mede:
re. Soorten, die met inachtneming van haar groeiplaatseischen op groote schaal kunnen worden
aangeplant, zijn: Carya alba, Chamaecyparis lawsoniana . .Juglans nigra, Magnolia hypoleuca,
Picea sitchensis, Pseudotsuga Douglasi, Quercus rubra, Thuya gigantea.
2e. Soorten, die van beteekenis zijn onder bepaalde omstandigheden of als bijmenging, zijn:
Abies concolor, Betula lenta, Cercidiphyllum japonicum, Cryptomeria japonica, Fraxinus
americana, Larix leptolepis, Picea pungens, Pinus laricio, Pinus rigida, Pinus Banksiana, Prunus
serotina, Tsuga Mertensiana.
3e. Houtsoorten, die in aanmerking komen ter verfraaiing van bosch of park, maar overigens
geen voordeelen hebben boven onze inheemsche houtsoorten, zijn: Abies amabilis, Abies firma,
Abies grandis, Abies nobilis, Abies Nordmanniana, Acer dasycarpum, Acer sacharinum,
Chamaecyparis pisifera, .Juniperus virginiana, Picea ajanensis, Picea Alcockiana, Picea Engel
manni, Picea polita, Pinus laricio, Pinus jeffreyi, Sciadopitys verticillata, Tsuga Sieboldi,
Tsuga japonica.
4e. Van geen beteekenis zijn de volgende soorten: Carya amara, Acer negundo, Catalpa
speciosa, Cladrastris amurensis, Phellodendron amurensis, Pinus ponderosa, Pinus Thunbergi,
Zelkova Keaki.
Het leek mij interessant dit resultaat mede te deelen, omdat reeds nu met vrij groote zekerheid
te zeggen is, dat dit lijstje voor ons klimaat en onze gronden geheel anders zou zijn. Een reden
te meer om de aangevangen onderzoekingen systematisch en met kracht voort te zetten en
daarbij vooral te letten op de ontwikkeling van de exoten in het bosch.

DROOGLEGGING VOOR GRASLANDAANLEG.

DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ EN DE
CULTUURTECHNIEK
DOOR

J. G. BESSEM.

et spreekt wel haast van zelf, dat de Nederlandsche Heidemaatschappij, ont
staan als zij is uit 't belangeloos streven naar verhooging van het voortbren
gend vermogen van den Nederlandschen bodem, de beoefening van de
.,...,...-Ma,t.l• cultuurtechniek in haar werkprogramma moest opnemen.
Aan onzen oostelijken nabuur komt de eer toe de cultuurtechniek, die den
rnaatschappelijken toestand van een volk op het gebied van den landbouw
'Il
t___.::._--'--"""--"',...,O!!!:W beheerscht, aan een bepaald stelsel van regels te hebben gebonden; maar
als grondlegger van de cultuurtechniek hier te lande, kan onbetwistbaar Dr. W. C. H. STARING
worden genoemd. De Nederlandsche Heidemaatschappij was hier de eerste corporatie die, het
voetspoor van genoemden landbouwkundige volgende, deze wetenschap in practijk bracht en
daaraan meerdere bekendheid gaf.
De cultuurtechniek wijdt zich aan den bodem en aan het stroomende water en wat dit laatste
betreft meer speciaal aan het beheerschen van het water in 't belang van den landbouw. Alleen
reeds met het oog hierop is zij in Nederland zeker niet vóór haar tijd bekend geworden.
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NORMALISEERING EN VERBETERING VAN KLEINE RIVIEREN.
Wat den aanleg en het onderhoud van waterwegen betreft, is ons land zeker niet bij andere
landen achter gebleven. De aanleg van het Pannerdensch kanaal, welke reeds uit het begin
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der 18e eeuw dateert, getuigt van de aandacht, die van overheidswege aan de waterwegen werd
geschonken. Voornamelijk in de 19de eeuw vond de groote verandering en uitbreiding in ons
rivieren- en kanalenstelsel plaats. Groote verkeerswegen met de zee, als het Noordhollandsch
kanaal, het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, kwamen tot stand; terwijl ook de binnen
landsche scheepvaart, vooral in de tweede helft der 19de eeuw, belangrijk werd gebaat door het
graven van een aantal kanalen als het kanaal vanZwolle naar Almelo, het Apeldoornsch kanaal,
het Oranjekanaal, de Helenavaart, het Noord-Willemskanaal, het kanaal door Zuid-Beveland,
het kanaal door Walcheren, het Eemskanaal, enz.
Voornamelijk dienden deze kanalen ter bevordering van scheepvaartbelangen; betere droog
legging der gronden, ten behoeve van den landbouw, werd er niet of althans weinig mede be
reikt. Integendeel, er kunnen voorbeelden worden aangehaald, waaruit blijkt, dat bij den aanleg
van kanalen menigmaal niet alleen geen rekening met landbouwbelangen werd gehouden, doch
dat deze zelfs door meer uitsluitend op die der scheepvaart te letten, werden geschaad.
Waar bij den aanleg van kanalen afvloeiing der te kruisen waterloopen in het kanaal zelve niet
kon geschieden, werd door een onderleider de waterloop onder het kanaal door gevoerd, maar
deze onderleiders hadden, zooals later bleek, veelal een te geringe capaciteit en ook dit had
voor de drooglegging der gronden slechte gevolgen.
Mocht ook al in den eersten tijd van de ongunstige verandering in de natuurlijke ontwatering
door dien kanaalaanleg veroorzaakt, weinig blijken, zij werd te duidelijker merkbaar, naarmate
aan ontginning en drooglegging meer werd gedaan. Het water vloeide daardoor in tijden van
regenval sneller toe, aangezien de natuurlijke waterreservoirs, als lage heide en plassen, in gras- en
bouwlanden werden veranderd en de natuurlijke watergangen meer en meer werden verbeterd.
Hetzelfde deed zich bij kleine rivieren en beken gevoelen. Waar vroeger de capaciteit voldoende
bleek, trad ten gevolge van de hierbovengenoemde omstandigheden de waterloop meermalen
buiten zijn oevers, hetgeen den landbouwer in de vrije uitoefening van zijn bedrijf belemmerde
niet alleen, doch menigmaal zijn oogst waardeloos maakte.
De wenschelijkheid van verbetering der kleine rivieren werd dan ook van de zijde van den land
bouw herhaaldelijk in het licht gesteld, en bij de Regeering werd er op aangedrongen haar stand
punt ten opzichte dezer kleine rivieren te bepalen.Na herhaald vragen van de Staten van Overijsel
om het onderhoud en het beheer der kleine rivieren in die provincie, voor zoover deze tot de vlot
bare en bevaarbare konden worden gerekend, aan het Rijk over te dragen, gaf Minister THOR
BECKE in 1864 last tot het opmaken van een staat van de vlotbare en bevaarbare riviertjes, ten
einde de gevolgen te kunnen overzien, waartoe de inwilliging van het verzoek van genoemd
Provinciaal Bestuur en eventueel van andere provincies, zou kunnen leiden. Als beginsel werd
daarbij aangenomen, dat de grond, waarop bevaarbare en vlotbare rivieren bij art. 577 B.W.
verklaard worden aan den Staat te behooren, ligt in haar bestemming tot publiek vervoer.
In 1867 vroeg Minister HEEMSKERK, in verband met de ingekomen gegevens, het oordeel der
Provinciale Besturen over een regeling, waarbij onderhoud en verbetering der kleine rivieren,
bij welker behoud als vaarweg niet enkel plaatselijke belangen, maar ook die van het algemeen
zijn betrokken, van Rijkswege zou geschieden; terwijl in het onderhoud en beheer van de andere
riviertjes, bij welker instandhouding als waterleiding of als vaarweg alleen locale belangen be
trokken zijn, waterschappen, door de Staten der provincie op te richten, zouden voorzien.
Bij de uitvoering van verbeteringswerken zouden deze Rijkssubsidie kunnen aanvragen. Naar
aanleiding van de door Gedeputeerde Staten ingezonden rapporten oordeelden de hoofdinspec
teur en de beide inspecteurs van den waterstaat, dat alleen het Zwarte Water en hetZwolsche
dièp bij het Rijk in onderhoud en beheer behoorden te worden genomen en dat voor de verbete-
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ring van andere kleine riviertjes bijdragen waren te geven. De inmiddels opgetreden Minister
F ocK vereenigde zich met deze zienswijze niet. Deze was van oordeel, dat alle werkelijk bevaar
bare rivieren, voor zooverre zij niet aan provincies of anderen waren overgedragen, door het
Rijk in onderhoud en beheer moesten worden genomen. Bij de Staatsbegrooting van 1870
trachtte hij dit beginsel vast te leggen door daarop een post te brengen van f 30.000 voor het
onderhoud van de Donge, de Berkel, den Ouden IJsel, de Eem, en het Zwarte Water.
Deze riviertjes waren gekozen met het oog op de daarbij betrokken scheepvaartbelangen. Later
zouden voor onderhoud en beheer door het Rijk nog in aanmerking kunnen komen de Kuinre of
Tjonger, de Linde, het Steenwijkerdiep, de Regge, de Overijselsche Vecht, en de Vecht in
Noord-Holland.
De Tweede Kamer verwierp met een groote meerderheid dezen post van/30.000, waarna geen
verdere pogingen tot een meer algemeene regeling omtrent het onderhoud en het beheer der
kleine rivieren werden gedaan.
In 1875 werd besloten tot het verleenen eener Rijksbijdrage van/ 75.000 in de kosten voor ver
betering van den Dommel, waarvoor in 1873 door den Rijkswaterstaat een ontwerp was opge
maakt, waarbij deze verbetering op f 368.000 werd begroot.
De provincie Noord-Brabant voteerde eveneens voor dit belangrijke werk een bedrag van
f 75.000. België droeg in de kosten van verbetering/rr8.ooo bij, omdat de Dommel voor de af
watering van de Kempen van veel beteekenis is, terwijl het waterschap van den Dommel, een
oppervlakte van 4300 H.A. beslaande, het resteerende bedrag ad f roo.ooo bijdroeg. De begroo
ting werd overschreden met een bedrag van /285.000. De Regeering vond hierin aanleiding in
1895 haar bijdrage bij afzonderlijke wet met/ 70.000 te verhoogen; de provincie verhoogde haar
subsidie met een even groot bedrag, terwijl de resteerende f 145.000 door het waterschap werd
bijeengebracht.
De eerste drang tot verbetering van de Tjonger, ten eind� daardoor een einde te maken aan de
geregeld terugkeerende overstroomingen door deze rivier veroorzaakt, dateert reeds van 1843,
toen verschillende ingezetenen van Oosterwolde, Fochteloo, Donkerbroek en Makkinga zich tot
de Staten van Friesland wendden met het verzoek genoemde rivier op verschillende plaatsen te
verwijden en te verdiepen. In 1853 kwam een volledig plan tot verbetering tot stand. De uitvoe
ring bleef echter achterwege, voornamelijk omdat daarvoor de gelden niet beschikbaar waren.
Voortdurend en herhaaldelijk aandringen van de zijde van belanghebbenden had eindelijk succes.
Den 2den Mei 1877 werd door de Staten van Friesland tot verbetering en kanalisatie besloten,
indien door de drie belanghebbende gemeenten in de kosten werd bijgedragen. De aanvrage
om Rijkssubsidie leidde tot uitbreiding van het plan en bij wet van 2 Aug. 1880 werd door de
Regeering een bijdrage van 40% in de geraamde kosten toegezegd voor:
a. de verbetering van de Tjonger tusschen de Pier Christiaansloot en de Engelenvaart, en
b. de kanalisatie van dit riviertje van de Engelenvaart tot de Compagnonsvaart.
In 't voorjaar 1886 werd de uitvoering ter hand genomen en in 3 jaar was het werk voltooid. In
totaal bedroegen de kosten/935.332.72 1 /2, waarvan door het Rijk werd bijgedragen/365.440
plus/2250.- voor afkoop van het onderhoud der Schoterbrug, terwijl door de gemeente Oost
stellingwerf werd bijgedragen/54.000, door de gemeente Schoterland f 51.300, door de ge
meente Weststellingwerf/29.700, en door de provincie/ 432.642.71 1 /2.
Een zeer belangrijk verbeteringswerk werd met hulp der Regeering in 1882 aangevangen.
Reeds in 1876 was een post voor memorie op de Staatsbegrooting uitgetrokken voor de verbe
tering van den Ouden IJsel, doch de omstandigheid, dat Regeering en provincie in zake de vraag,
wie het op/ r.025.000 geraamde werk ten uitvoer zoude brengen, niet tot overeenstemming
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kwamen, deed den aanvang van het werk uitstellen. Inmiddels won de idee van de zaak een
waterschapswerk te maken veld, voornamelijk ten gevolge van de hooge waterstanden der aan
1881 voorafgaande jaren, waardoor belangrijke schade werd toegebracht aan de landerijen langs
den Ouden IJsel.
In 1882 werd de Koninklijke goedkeuring verleend aan het voor het waterschap van den Ouden
IJsel door de Staten van Gelderland vastgesteld reglement, nadat bij afzonderlijke wet in dat
zelfde jaar een bijdrage van /600.000 in de verbeteringskosten uit 's Rijks schatkist was ver
leend tot, zooals in het wetsontwerp luidde, ,, verbetering van de rivier den Ouden IJsel als
kanaal van uitwatering en van scheepvaart."
Een provinciale subsidie van/ 300.000 verminderde het bedrag, door het waterschap op te
brengen, tot/ 125.000.
Bij de wet van 29 October 1892 werd bepaald, dat uit 's Rijks schatkist bijdragen zouden
worden verleend in de kosten van verbetering:
a. van de Berkel, van de Pruisische grens tot aan de uitmonding in den IJsel.
b. van de Schzpbeek, van de Pruisische grens tot den bovenmond van de Koerhuisbeek, de
Koerhuz'sbeek en de Bolksbeek.
c. van de Regge, van Westervlier tot haar uitmonding in de Vecht, de Dz·epenheimsche Molen
beek, en de Aa met die vertakkingen, welke bij hooge standen water uit de Schipbeek aanvoeren.
De bijdragen zouden ten hoogste 2/3 van de geraamde verbeteringskosten bedragen, welke voor
de werken sub a, b en c genoemd, respectievelijk geraamd waren op/ 700.000,J 250.000 en
/550.000. De uitkeering dezer bijdragen geschiedde aan de met de uitvoering van het werk be
laste waterschappen en wel voor de werken sub a genoemd, aan het waterschap van "de Ber
kel", voor die sub b aan het waterschap van "de Schipbeek", en voor die onder c genoemd, aan
het waterschap van "de Regge".
Zeer belangrijk is de memorie van toelichting, die het ontwerp van wet vergezelt. De Regeering
heeft daarbij een eind gemaakt aan het jarenlang onderzoeken en overwegen en haar standpunt
ten opzichte van beheer, onderhoud en verbetering der kleine rivieren bepaald.
Minister J. P. HAVELAAR, voÓrnemens zijnde het tot stand komen van een wet, die een einde zou
maken aan den ongewenschten toestand, waarin zich vele kleine rivieren bevinden, te bevorde
ren, maakte in 1890 een aanvang met het instellen van een onderzoek naar de kleine rivieren,
waarvan het resultaat als leidraad bij de samenstelling van bedoeld wetsontwerp zou kunnen
dienen. Zijn ambtsopvolger, Minister LELY, gaf in meer genoemde memorie van toelichting te
J<ennen dat, daar vooral de toestand in het oosten van het land een spoedig ingrijpen noodzake
lijk maakte, de volledige uitslag van dit onderzoek niet kon worden afgewacht, maar nu reeds
een voorstel ter voorziening gedaan diende te worden. Voor het voorstel tot verschaffen van een
Rijkssubsidie aan de waterschappen, hiervoor genoemd, bestond naar het oordeel van dezen
Minister te meer aanleiding, daar het verleenen van Staatshulp bij de verbetering van kleine
rivieren voor de verschillende rivieren zeer uiteen zoude loopen, en dientengevolge het beginsel
van subsidieering van alle kleine rivieren moeilijk in een algemeene wet zou zijn vast te leggen.
Tot een zeer belangrijk werk, dat bij de behandeling van het wetsontwerp ter subsidieering van
de werken, uit te voeren door de waterschappen van de Berkel, Schipbeek en Regge in 't uit
zicht was gesteld, werd bij afzonderlijke wet van 15 Juli 1896 besloten met name: de verbetering
en het onderhoud van de Vecht in Overijse! voor rekening van den Staat. Evenals vroeger het
Zwarte Water is de Vecht geheel een voorwerp van Staatszorg geworden. Het groote stroom
gebied der rivier, (in ons land 218000 H.A., terwijl een vrijwel even groote oppervlakte in
Pruisen is gelegen) zoomede de omstandigheid, dat in Overijse! slechts een kleine uitgestrekt-
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heid direct op de Vecht afwatert, terwijl die rivier al het water van de Regge en door middel van
de Dinkel ook van het oostelijk deel van Overijse! ontvangt, en bovendien bij Gramsbergen van
een groot gedeelte van Drente, gaf aanleiding tot dezen ingrijpenden maatregel.
Onder deze omstandigheden bleek n.l. een doeltreffend beheer van de rivier door belangheb
benden onmogelijk.
Van het jaar 1897 tot 19 12 is ter verbetering van de Vecht in totaal een bedrag van/ 2.566.300
verwerkt.
Mede werd in 1896 aan het waterschap Radewijk-Baalder voor de verbetering van de Rade
wijkerbeek een bijdrage uit 's Rijks schatkist verleend van/ 2500.-, terwijl een even groot be
drag ter verbetering van de zijtakken van de Vlootbeek in Limburg beschikbaar werd gesteld.
Bij de wet van II Juli 1904 werd uit 's Rijks middelen aan het waterschap de Schipbeek 50°/0
toegestaan in de kosten voor de voltooiing van de verbetering der Beneden-Schipbeek en voor
de verbetering van de Bolksbeek, tot een maximum-bedrag van f 16000.-, zoomede:
aan de provincie Overijse! 50 °io der kosten voor de verbetering van de Buurserbeek en van de
Diepenheimer Molenbeek tot een maximum-bedrag van/75000.-;
aan het waterschap de Regge 50 °io der kosten voor de voltooiing van de verbetering der Regge
en haar zijstroomen, die bij hooge standen Schipbeekwater afvoeren, tot een maximum-bedrag
van/142.500.
De begrooting van/ :�50.000 voor de verbetering van de Schipbeek, waarvoor het Rijk aan het
waterschap van de Schipbeek in 1892 een bijdrage van ten hoogste 2/3 toestond, zou ter uitvoe
ring der voorgenomen werkzaamheden met f 182.000 moeten worden verhoogd en de begroo
ting van/ 550.000 voor de verbetering van de Regge, de Diepenheimsche Molenbeek en de Aa,
op welke de Staatsbijdrage van ten hoogste 2/3 aan het waterschap van de Regge was ge
baseerd, met een bedrag van/ 285.000.
Het mag zeker met blijdschap worden geconstateerd, dat in de laatste jaren de Staatszorg voor
de kleine rivieren een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan en vrijwel algemeen is deze zorg
gebleken door het geven van bijdragen aan de waterschappen m de kosten van verbetering
dezer rivieren.
Het verleenen van deze bijdrage is, voor zoover de betrokken rivier als zijnde bevaarbaar en
vlotbaar voldeed aan de bepaling van art. 577 B.W., en mitsdien als eigendom van den Staat is
te beschouwen, bij behandeling der betreffende wetsontwerpen door sommige leden onjuist
geacht; o.a. werd door hen betoogd, dat het onderhoud en de verbetering dezer rivieren een ver-.
plichting is van den Staat, uit den eigendom voortvloeiende, en dientengevolge geheel voor
rekening van het Rijk dienden te komen. In plaats, dat de eigenaren der oeverlanden verplicht
zouden zijn bij te dragen in de kosten der verbetering, zouden naar hun meening deze veeleer
aanspraak kunnen maken op vergoeding voor de schade, geleden door de nalatigheid in zake
onderhoud en verbetering van Rijkswege. De Regeering huldigde echter de meening, en deze
werd door vele leden gedeeld, dat van een civielrechtelijke verplichting tot onderhoud, verbete
ring of beheer door den Staat, geen sprake kan zijn, evenmin als van een aansprakelijkheid
wegens schade bij overstroomingen berokkend. Een zoodanige verplichting zou alleen van
publiekrechtelijken aard kunnen zijn. Bovendien moest er rekening mee worden gehouden, dat
het hier niet betrof door den Staat aangelegde kunstwerken, maar rivieren, alzoo zaken, die
zonder menschen toedoen bestaan en om redenen van publiek belang voor eigendom van den
Staat zijn verklaard. Ingevolge deze overwegingen werd besloten tot het geven van subsidie
uit 's Rijks schatkist aan de waterschappen van de Berkel, de Schipbeek en de Regge.
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Voor het verleenen van Staatshulp kunnen de volgende beweegredenen gelden:
1. De rivier of stroom kan zijn bevaarbaar en vlotbaar en als zoodanig eigendom van den Staat,
krachtens art. 577 B.W. Deze omstandigheid kan tweeërlei grond geven voor Staatshulp, namelijk:
a. een reden van billijkheid ten opzichte van de eigenaren der langs rivier of stroom gelegen gron
den, waarvan de waarde door langdurige verwaarloozing van de rivier steeds is achteruit gegaan.
b. de gelegenheid, die zich bij het verleenen van Staatshulp voor verbetering aanbiedt, om daar
tegenover van de belanghebbenden te bedingen, dat zij de rivier in den verbeterden toestand
zullen onderhouden.
2. Bij de voorgenomen verbetering kunnen niet alleen plaatselijke maar ook meer algemeene
belangen betrokken zijn. Het algemeen belang kan zijn grond vinden in:
a. met verbetering van de afwatering gepaard gaande belangen van den landbouw en bevor
dering van welvaart over zoo groote uitgestrektheid, dat daardoor het belang, dat, wat zijn
aard betreft, locaal is, meer algemeen wordt;
b. bevordering van scheepvaartbelangen.
3. Het stroomgebied kan zich buiten 's lands grenzen uitstrekken, zoodat het Nederlandsch
gedeelte der rivier bezwaard wordt met water, dat afkomstig is van terreinen, die wegens hun
ligging in het buitenland niet bij de kosten van de verbetering kunnen worden betrokken.
De verbeteringswerken aan de kleine rivieren aangebracht zijn gebaseerd op het voorkomen
van overstrooming bij hoog zomerwater, met behoud evenwel van de wintervloeden. Een ver
betering toch, die ook de wintervloeden zou voorkomen, zou, gegeven de enorme massa's
winterwater, de verbeteringskosten zeer beteekenend doen stijgen; doch bovendien zoude,
indien de rivier ook in den winter niet meer buiten haar oevers trad, den in de vallei gelegen
weidegronden de natuurlijke bemesting worden onthouden. Dit laatste is echter, van een land
bouwkundig standpunt bezien, allerminst van zooveel beteekenis, dat het behoud der winter
vloeden daardoor gewettigd is. Veelal zal de grondgebruiker, die op de hoogte is van zijn tijd,
er de voorkeur aan geven, ook in den winter het water in zijn macht te hebben, hetzij hij het
voortbrengend vermogen zijner graslanden duor kunstmestbemesting in stand wenscht te hou
den, hetzij hij naar een bepaald systeem zijn gronden regelmatig wenscht te bevloeien en droog
te leggen. In verband echter met de buitengewoon hooge waterstanden, die in den winter ook
op de kleine rivieren kunnen optreden, zal het steeds een kostbare maatregel blijken, te allen
tijde het water binnen de oevers te houden. Vrijwel uitsluitend met het oog op de belangen van
den landbouw zijn o.a. bij de verbetering van Berkel en Vecht stuwen in deze rivieren geplaatst,
ten einde in den zomer het water in het riviervak te kunnen opstuwen voor de zoo uiterst ge
wenschte aanvochtiging en tevens om de wintervloeden sneller te doen intreden. Bezien van een
cultuurtechnisch standpunt zullen deze stuwen eerstdanhaargrootst mogelijk nuttig effecthebben
bereikt, indien zij dienstbaar worden gemaakt voor de gronden, welke grenzen aan het riviervak
beneden deze stuwen gelegen; m.a.w. indien deze stuwen als bevloeiingsstuwen - dus ook bij min
der grooten afvoer gedurende den winter - kunnen worden benut en zij passend zijn gemaakt in
een bevloeiingsplan der vallei. Zoo werd door de Nederlandsche Heidemaatschappij een plan van
bevloeiing ontworpen voor de gronden, gelegen in de Berkel-, Oude IJsel- en Vechtvallei, welk
project gebaseerd is op den toestand,welke na de verbetering van genoemde rivieren ingetreden is.
Vindt de idée van bevloeiingswaterschappen ingang, dan zal ook aan de verwezenlijking van
dergelijke bevloeiingsplannen, waarbij de bemestende werking van het bevloeiingswater zorg
vuldig wordt benut, en vooral in tijden van middelhoogen waterstand een gelijkelijke verdeeling
van het bevloeiingswater kan plaats vinden, kunnen worden gedacht.
'
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,, Droo glegging is", naar DR. STARING in zijn in 1862 verschenen "Huisboek voor den Landman"
�·e:ds �eide, ,, de sleutel om te geraken tot het in den bodem aanwezige plantenvoedsel". De
JUJsthe1d daar van zal geen ontwikkeld grondgebruiker in twijfel tr ekken; integendeel, hij zal eer
verder gaan en erkennen, dat zonder goede droo glegging de verbouw van cultuurgewassen
niet loonend is.
In den ruimsten zin genomen beteekent droogleggen, het verschaffen van een doelmatige ont·
watering, zoowel langs natuurlijken· als langs kunstmatigen weg. Laatstgenoemde handelwijze
wordt ter onderscheiding van de eerste bii� voorkeur door de woorden " inpolderino-"
0 of ,, bediJ··
king" aangegeven. Drooglegging langs natuurlijken weg kan, zooals bekend is, of geschieden
door slooten, of door ondergrondsche afvoerkanalen; 't laatste wordt meer in 't bijzonder met
den naam van drainage bestempeld.

a.
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DOOR SLOOTEN. Totaal gemis aan voldoend betrouwbare gegevens maakt het
de oppervlakte van ons land aan te geven, die alleen door het graven van slootèn
voldoende drooggelegd en zoo tot grootere productiviteit gebracht is. Zeker is het, dat die
oppervlakte niet onbelangrijk is; maar naar alle waarschijnlijkheid zal zij nog worden over ·
tr offen door die van de gronden, waarvan de ontwatering dringend verbetering vereischt. Hoe·
zeer met dankbaarheid mag worden erkend, dat bij de tot stand gekomen verbeter ingen der
kleine r ivieren Rijk en provincie blijk hebben gegeven van gr oote belangstelling in den land·
bouw is, hetgeen geschied is, nochtans onvold oende te noemen.
N og steeds laat, in 't algemeen gespr oken, de waterstaatkundige toestand van ons land en wel
speciaal van het gedeelte, dat uit zand· en veengronden bestaat, zeer veel te wenschen over,
hetgeen voldoende blijkt bij vergelijking van wat ten onzent in zake verbetering van kleine
rivieren geschied is, met hetgeen op dit gebied allernoodzakelijkst gebeuren moet. Met betrek·
king tot dit laatste mo ge worden verwezen naar de memorie van toelichting, behoorende bij het
wetsontwer p tot het verschaffen van subsidie voor de verbeter ing van Berkel, Schipbeek en
Regge, alwaar omtrent den toestand, waar in de ontwatering onzer hoo gere gronden verkeert,
belangrijke gegevens zijn opgenomen. ")
De verbetering der kleine rivieren, waaro p in deze memorie wordt gedoeld, dient vóór te gaan,
wil de grondgebruiker de drooglegging zijner te nat gelegen perceelen met succes ter hand
nemen, en zal het jaarlijks aan beken en waterleidingen te verrichten onderhoud, doeltreffend zijn.
Immers, zoo er gens, dan is bij het droogleggen de een van den ander af hankelijk; en eerst dan
komen de verbeteringen in dezen het algemeen ten goede, indien in aansluiting met de verbete·
r ingen der rivier, die der hoofdwaterleidingen, en ten slo tte die der zijwaterleidingen zijn uitge·
voerd, enz. Gelijk hiervoor onder het hoofdstuk "N ormaliseering en verbetering van kleine
r ivieren" reeds werd gezegd, zal ver betering daarvan, naar het bij het verstrekken van subsidie
ter verbetering van Berkel, Schipbeek en Regge door de Regeering aangenomen standpunt,
niet geheel van Rijkswege kunnen worden verwacht.
Aangenomen schijnt te mogen worden, dat met uitzondering van enkele voorname kleine
rivieren, welker verbetering en o nderhoud geheel voor Rijksrekening komen, de Regeeringshulp
zal bestaan in 't verleenen van subsidie aan cor poraties, die het verbeteringswerk ter hand
nemen. Uit den aar d der zaak zullen hiervoor de waterschappen aller eerst in aanmerking
o nmogelijk,

•i Zie Bijblad, bijlagen 2e Kamer 1891-92, 159: 1-6.
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komen. De verbeteringskosten der minder belangrijke waterleidingen, beken, weteringen,
loopen enz., welker verbetering trouwens ook meer van locaal belang is, zullen de direct belang
hebbenden rechtstreeks bijeen dienen te brengen, 't zij bij onderlinge overeenkomst, 't zij door
middel van de oprichting van een instituut, als hierboven genoemd.
Om te komen tot een algeheele verbetering der waterstaatstoestanden, zal het eve:1wel nood
zakelijk blijken, dat de bestaande wettelijke voorschriften, die het burenrecht, betrokken bij de
ontwatering der landelijke eigendommen, regelen en onder art. 673 van het Burgerlijk Vvretboek
zijn opgenomen, wijziging ondergaan; en voorts, dat omtrent den eigendom en het onderhoud
van waterleidingen van openbaar en locaal belang wettelijke bepalingen in 't leven worden
geroepen, terwijl ten slotte bij een wet de afvoer van het water bij drooglegging van gronden
moet worden geregeld.
Dienaangaande zij hier verwezen naar het rapport der commissie tot het instellen van een
onderzoek naar de wenschelijkheid van wijziging van art. 673 B.W., benoemd hij besluit van de
vergadering van Commissarissen der Nederlandsche Heidemaatschappij van 21 December 1908,
welk rapport is opgenomen in het Tijdschrift der Maatschappij, jaargang 1911, aflevering No. 8.
Het mag zeker geen verwondering wekken, dat door de Nederlandsche Heidemaatschappij dit
onderzoek ter hand werd genomen. Geen ontginning en geen verbetering is mogelijk, waar de
drooglegging niet voldoende is; en wellicht meer dan eenig ander, ondervond deze Maatschappij
de juistheid van deze waarheid. Talrijk zijn de gevallen, waarin niet of slechts met groote
moeilijkheden tot ontginning kon worden overgegaan, als gevolg van ongunstige waterregelin
gen, en afdoende verbetering zal slechts dan kunnen worden gebracht, wanneer zij steunt op in
een wet opgenomen beginselen.

b. DROOGLEGGING DOOR DRAINAGE. Alhoewel het droogleggen door middel van aarden buizen
vrijwel algemeen als een Engelsche uitvinding wordt beschouwd, en zelfs het woord drainage
zijn Engelschen oorsprong verraadt, is het een feit, dat ook hier te lande reeds in aloude tijden
stelsels van drooglegging langs natuurlijken weg bekend waren, waarbij het maken van grep
pels en slooten zooveel mogelijk werd beperkt.
Reeds schreef STARING in zijn "Huisboek voor den Landman", dat sinds "onheugelijke" tijden
onder Maarsen bij Utrecht buitenplaatsen bestonden, waar het oppervlaktewater door middel
van driehoekige onderaardsche, uit planken samengestelde goten werd afgeleid. Eigenaardig
is het bovendien, dat de in den tegenwoordigen tijd weder ter sprake komende methode van
drooglegging op den diepen ondergrond, door het slaan of boren van ijzeren buizen en het zoo
doende in verbinding brengen van wateropnemende lagen met het maaiveld, in principe niets
nieuws is. Reeds omstreeks 1850 toch voerde Baron VAN BRAKELL in de Neder-Betuwe op soort
gelijke wijze het oppervlaktewater af, door tot in de wel of den open ondergrond gaten te boren.
De in deze boorgaten aangebrachte palen ·hadden ten doel het openhouden der gaten te bevor
deren 1).
Ook de drooglegging door onderaardsche goten van korte turf, vermoedelijk het eerst in de
provincie Groningen toegepast, is reeds van ouden datum, eveneens de soortgelijke ontwatering
door middel van takkenbossen.
Omstreeks 1843 schijnt in Engeland de drooglegging met buizen meer algemeen ingang te
1) In het Journal pratique d'Agriculture van 1855 komt van de hand van BARRAL een opstel voor over dit "sys
tème hollandais de drainage par perforation de Monsieur Je baron F. VAN BRoKEN (m.z. BRAKELL) au chàteau de
Huize des Enz. (m.z.Eng) près de Thiel en Gueldre".
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hebben gevonden; en reeds in de Algemeene Vergadering van de Koninklijke Landbouwver
eeniging, in 1857, deed de heer J. G. J. VAN DEN BosCH mededeelingen omtrent de financieele
uitkomsten van drainage.
Zoo werd in 1g56 van 25 H.A. gedraineerd land in den Wilhelminapolder, waarvan de drainage
kosten ruim/ 155 per H.A. bedroegen, een meerdere bruto-opbrengst geconstateerd van
/2350.73 5, uitmakende 60 1 /4 °fo van het voor drainage aangewende kapitaal.
Aangaande de buitengewoon gunstige financieele uitkomsten van drainage kan dan ook geen
twijfel bestaan, en dit te minder, daar reeds de ondervinding heeft geleerd, dat een drainage,
die oordeelkundig is uitgevoerd, en waarvan de uitmondingen der buizen zorgvuldig zijn onder
houden, niet binnen de 30 à 40 jaar behoeft te worden vernieuwd, terwijl bij vernieuwing na
bovengenoemden termijn ongeveer 75 °fo der buizen nog bruikbaar is.
Over de belangrijke landaanwinst bij drainage, ten gevolge van het vervallen van greppels en
perceelslooten, over de meer doelmatige en goedkoopere onkruidbestrijding, over de betere,
minder moeilijke en vroegere grondbewerking, over de verhooging van de bodemtemperatuur,
en dientengevolge verlenging der groeiperiode der gewassen, behoeft, als voordeelen die vol
doende bekend zijn, te dezer plaatse niet te worden uitgeweid 1).
Bekend mag worden verondersteld, dat het draineeren belangrijk toeneemt. Onze landbouw
statistiek bevat daaromtrent wel geen gegevens; maar als bewijs daarvoor kan worden aan
gevoerd, dat de werkzaamheden der Nederlandsche Heidemaatschappij op dit gebied voort
durend zijn toegenomen, zooals uit onderstaand overzicht moge blijken.
Gedraineerd in:
H.A.
H.A.
2
46
1908
1903
66
16 1 /2
1909
1904
1905
383
19ro
4
496
19rr
36
1906
390
1912
70
1907
Voornamelijk zijn het de zware gronden, waarop de drainage zich sterk uitbreidt. Vooral ook
de omstandigheid, dat in de polders op een vrijwel constanten waterstand kan worden gerekend,
en mitsdien het verderfelijke onder water geraken der drains tot de zeldzaamheden behoort,
maakt het begrijpelijk, dat in het bijzonder daar in de laatste jaren een sterke toename van ge
draineerd land valt waar te nemen. Ook de draineerbuizen-industrie is niet onbelangrijk vooruit
gegaan. Waar STARING in zijn meergenoemd Handboek een zevental fabrieken opgeeft, is dit
aantal inmiddels tot meer dan 35 gestegen, terwijl vrijwel algemeen het machinaal vormen der
buizen ingang heeft gevonden.
c. DROOGLEGGING DOOR BEMALING.
Er is zeker in het binnenland geen hardnekkiger en langduriger strijd gestreden dan die tegen
het water: een strijd, zoowel om behoud van land als om aanwinst daarvan. Het Oudhollandsch
gezegde: ,, wien het water deert, die het water keert", is typeerend voor den vroegeren toe
stand en in de tallooze bedijkingen bewaarheid geworden. Waren deze bedijkingen oorspron
kelijk uitsluitend tot het keeren van het buitenwater aangelegd, een geheel andere en zeker nog
belangrijker beteekenis kreeg dit aloude dijkwezen, toen de windwatermolens in de 15de eeuw
in gebruik kwamen (de windkorenmolens werden om�treeks rr6 7-rr83 ingevoerd). De eerste
1) Zie voor nadere bijzonderheden de door de Ned. Heidemaatschappij in 1900 uitgegeven brochure "Drainage".
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windwatermolen dateert van 1 408 en zooals de geschiedenis vermeldt, trokken de heemraden
van Delfland naar Alkmaar om dezen, toebehoorende aan Floris van Alkemade, te zien werken.
Toch nam het gebruik dezer molens niet belangrijk toe en in 1 5 1 4, bij gelegenheid der Informatie
omtrent den Staat der steden en dorpen van Holland en Friesland, werden alleen eenige molens
in Duchterland, vier in Niedorperkogge, twee in den polder Callantsoog en een in den polder
Burghorn opgegeven.
Groningen maakte omstreeks 1453 een aanvang met het plaatsen van een molen, die aldaar
vermoedelijk de eerste is geweest, aan het Adewerder Zijlvest, die het water in de Hoensloot
uitmaalde. Van lateren datum zijn de zoogenaamde tjaskers, die behalve in Groningen, ook in
Friesland en Overijsel voorkomen.
De eerste windwatermolens waren gebrekkig ingericht. Met vaststaanden kop geconstrueerd,
waren zij naar het zuidwesten gericht en konden dus alleen bij Z.W. wind dienst doen. Een
groote verbetering was het draaibaar maken van den kop, waardoor het mogelijk werd het
vlak der wieken loodrecht op den wind te plaatsen, uit welken hoek deze ook kwam.
Omtrent nadere bijzonderheden betreffende de geschiedenis en het wezen der bemaling wordt
verwezen naar "De Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland" van

Dr. H. BLINK.

Het onderstaan:d stafr,tisch overzicht geeft de landaanwinst aan door droogmaking en bedijking
in Nederland van 1540 tot 1865 in tijdperken van 25 jaren.
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In de gouden eeuw der Republiek steeg de landaanwinst belangrijk, om haar maximum tusschen
1615 tot 1 640 te bereiken. In dien tijd van ondernemingsgeest en geld, toen behalve op landaan
winst in de11 vreemde het oog was gericht op aanwinning van land in het Vaderland, was het,
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naast aanzienlijke heeren, burgemeesters, schepenen enz., de rijk geworden koopmansstand,
die zijn aandacht vestigde op de plassen, gaten en meren.
Na 1665 ziet men een belangrijke daling in de oppervlakte land, waarmede Nederland jaarlijks
toenam. Blijkbaar was dit een gevolg van den opkomenden speculatiehandel, waardoor de be
langstelling in landbouwaangelegenheden verminderde. Daarbij kwam, dat de reeds tot stand
gekomen droogmakerijen minder rente gaven dan aanvankelijk werd vermoed, zoodat ook
ten gevolge daarvan het beschikbare geld voor andere doeleinden werd bestemd. Echter mag
evenmin worden vergeten, dat de technisch het minst moeilijk uit te voeren droogleggingen ge
schied waren.
Achteruitgang van handel en scheepvaart deden op het eind der T8de eeuw de belangstelling in
landbouwondernemingen weder toenemen, terwijl de uitvinding van de stoomkracht het hare er
toe bijdroeg in het midden der 19de eeuw de landaanwinst weder aanzienlijk te verhoogen.
Daar de beschikbare ruimte niet toelaat, de verschillende ten uitvoer gebrachte bedijkingen en
inpolderingen in chronologische volgorde te beschrijven, wordt dienaangaande naar bestaande
handboeken verwezen. Eenige der voornaamste landaanwinningen mogen hier worden
gememoreerd, ter huldiging van den ondernemingsgeest en de doortastendheid onzer voor
vaderen.
Als eerste groote bedijking kan in Noord-Holland de Zijpe worden genoemd, welke in 1597 tot
stand kwam, nadat te voren, vermoedelijk reeds in 't laatst der 15de eeuw, zoomede in het begin
en midden der 16de eeuw, eenige bedijkingen waren verricht, die bij hooge vloeden vernield
waren. Door deze eerste groote bedijking nam de oppervlakte land met 64 79 HA. toe. In 1612
kwam de droogmaling, met 40 watermolens, van de Beemster tot stand; hierdoor werd aan 't
bestaand cultuurland 7174 H.A. toegevoegd, omtrent welker qualiteit Leeghwater vermeldt:
"dat de Beemster in het eerste jaar, toen zij droog geworden was, zoo overvloedig vruchten
heeft gedragen, dat het wel niet met de pen is te beschrijven." En reeds in 1640 trof men in de
Beemster 568 gebouwen aan.
In 1622 volgde de Purmer met 2680 H.A., in 1635 de Schermer met 4828 H.A. Het droogmaken
van de Heer-Hugowaard in 1626 leverde een landaanwinst van 3337 H.A. In 't zelfde jaar kwam
de bedijking van de Wormer tot stand; doch de vloed van 1825 maakte aan de heerschappij van
den mensch een eind, en voegde de drooggelegde 1661 H.A. weder aan 't gebied van den water
wolf toe. Doch reeds in Juni 1826 was het terrein herwonnen met behulp van ro, door het Rijk
in werking gestelde "vuurrnachines" of wel stoomvijzelmolens.
De belangrijke aandijking de Wieringerwaard, beslaande 1859 H.A., kwam omstreeks 1616 tot
stand, terwijl eerst in de 19de eeuw het Koegras, de Anna-Paulownapolder en de Waard- en
Grootpolder in Hollands Noorderkwartier volgden met totaal ro673 H.A.
De tusschen 1873-1877 drooggemaakte polders van 't voormalige IJ beslaan een oppervlakte
van 4823 H.A. uitstekenden grond; terwijl de waardevolle landaanwinst van den Haarlemmer
meerpolder, zijnde 18522 H.A. groot, in 1852 kon worden geboekt.
Niet minder dan Noord-Holland is ook Zuid-Holland, vooral in Rijnland, Schieland en Delfland,
zoomede Westelijk Utrecht, een aaneenschakeling van droogmakerijen en bedijkingen; Zuid
Holland bezit zelfs in sommige droogmakerijen (Zuidplas- en Prins Alexanderpolder) de laagste
plekken van geheel Nederland (5 à 6 M. + A.P.).
Onder de grootste polders kunnen worden gerekend de zooeven genoemde, welke respectie
velijk 4000 H.A. en 2825 H.A. groot zijn, en waarvan de eerste in 1839, de laatste in 1874 is
drooggelegd. Verder het van 1872-'77 drooggelegde waterschap Groot Mijdrecht, vroeger
ingenomen door de Noorder- en Zuiderplassen en Ronde Venen met 1840 H.A., de Wasse-
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naarsche polder, groot 1036 H.A., terwijl de drooggemaakte Ioordplas een oppervlakte van
3463 H.A. beslaat.
Niet minder belangrijk is de landaanwinning in Zeeland geweest. Reeds in de 16de eeuw was
hier de bedijking in vollen gang; de lage ebbestanden maakten het mogelijk het ingepolderde
land zonder bemaling van het overtollige water te bevrijden. Bekend is, dat JACOB CATS zich
met zijn broer druk bezig hield met den aanleg van bedijkingen.
Aangaande de jaren, waarin de zoo talrijke bedijkingen in Zeeland zijn tot stand gekomen,
wordt verwezen naar het tijdschrift van het Kon. Ned. Aard. Genootschap van 1897.
Reeds uit de 14de eeuw dateeren eenige polders in noordwestelijk Noord-Brabant; en ook daar
werd de landaanwinst met kracht voortgezet. Uit het begin der 16de eeuw dagteekenen de
Oudlandsche-, de Oude Fijnaart-, de Groote- en de Nieuwe Fijnaartpolder. Voor meerdere
gegevens zie BEEKMAN "Strijd om het Bestaan".
Een belangrijk werk kwam in 1508 in Friesland tot stand en wel de bedijking van het Bildt, een
verovering op de Wadden gemaakt. Verdere belangrijke bedijkingen dateeren uit het begin
der 18de eeuw; er ontstonden o.m. de polders: de Westelijke of Oude Bildtpollen, de Oostelijke
of Nieuwe Bildtpollen, de Noorderleeg enz. Sedert de r3de eeuw werd alleen reeds om de
Lauwerszee 14500 H.A. door bedijking gewonnen.
Van de Groningsche Wadden is sedert 't begin der 19de eeuw ongeveer 6562 H.A. bedijkt,
terwijl het verloren landgebied, ten gevolge van de overstrooming van den Dollart in 1277, in
de 19de eeuw voor 3147 H. A. werd herwonnen.
In Friesland werden van· de talrijk aanwezige meren het Makkumermeer, het Parregaster,
Workumer- en het Haanmeer, de Stavorensche meren, het Sensmeer, het Warregaster en het
Hempensermeer in droogmakerijen veranderd, die uit vruchtbaren kleigrond bestaan.
Talrijk zijn bovendien de Friesche veenpolders, gevormd door het droogmaken van uitge
veende plassen, wat vooral na 1835 krachtig ter hand werd genomen o.a. in Hemelumer
Oldefaart, Noordwolde, Lemsterland, Schoterland, Haskerland, Engwirden, Opsterland en
Weststellingwerf.
Niet weinig is het tot stand komen van veenpolders in Friesland bevorderd door het zooge
naamde slik- of turffonds. Sinds 1853 namelijk schrijft het Friesche reglement op de vervening
de heffing van slik- of turfgelden voor, welke gelden na volbrachte vervening tot bestrijding der
kosten van droogmaken en drooghouden besteed werden. Een soortgelijke bepaling houdt het
Utrechtsch reglement van 1859 in; daarbij wordt voorgeschreven, dat bij vervening van laag
veen gelden moeten worden gestort tot waarborg voor de betaling der op den grond rustende
lasten en consignatiepenningen, om de kosten te dekken tot versterking van ringkaden, dijken,
wegen of voorlanden en tot vervening en droogmaking.
Inderdaad, het is niet te verwonderen, dat ons land op het gebied van polderbemaling een ver
maardheid heeft verkregen, en nog tot op heden is op dit gebied een krachtig leven waar te
nemen. Niet alleen, dat nog duizenden hectaren voor inpoldering in aanmerking komen (volgens
het Verslag over den Landbouw in Ned. over 19II bestaat ruim 34000 H.A. uit riet- en biezen
land, kwelders, schorren, aanwassen enz.), doch de omstandigheid, dat hoogere eischen worden
gesteld aan de drooglegging der cultuurgronden, doet tal van besturen besluiten de polder
peilen te verlagen, en ter verkrijging van een meer zekere, van wind onaf hankelijke bemaling, de
bestaande windwatermolens vervangen door andere bemalingsinrichtingen. De schepraderen
en vijzels van eertijds worden bij vernieuwing vrijwel algemeen door centrifugaalpompen ver
vangen, terwijl voor het aandrijven van de pomp naast de stoommachines motoren worden ge
bruikt. Vooral de laatste nemen zeer in aantal toe en schijnen vooral daar, waar het kleinere
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installaties geldt, op hun plaats. Electrische bemaling wordt reeds bij de polders en boezems in
westelijk Noord-Brabant aangetroffen over een maalgebied van 7000 H.A. Deze electrische
bemaling werkt zeer practisch en voor de electrische drijf kracht schijnt ook op het gebied van
polderbemaling een groote toekomst te zijn weggelegd, vooral ook, wanneer naar het Duitsche
voorbeeld tot het stichten van ,, Überlandzentralen" wordt overgegaan.
Het kan zeker geen verwondering wekken, dat de werkzaamheden der Nederlandsche Heide
maatschappij zich ook tot het gebied der polderbemaling uitstrekken. De ontginning der woeste
gronden bracht haar als van zelve op dit terrein; vooral omdat daar de financieele resultaten
vaak gunstiger zijn dan bij het in cultuur brengen van arme zandgronden.
Voor het eerst werd het glibberig pad der polderbemaling, - want inderdaad, zoo eenig werk
moet worden opgebouwd op grond van vage gegevens, dan is dit zeker wel een bemalings
werk - betreden in 1910, toen een oppervlakte van ± 100 H.A. laagveen, in eigendom toe
behoorende aan de gemeente Steenwijk, aan het water werd onttrokken. 't Succes bleef niet
achterwege en sinds dien tijd werden voor een zevental polders, totaal een oppervlakte be
slaande van rond 2800 H.A., bemalingsplannen opgemaakt, met de uitvoering waarvan reeds
werd begonnen.
BEVLOEIING.
Reeds jaren vóór het der moderne landbouwwetenschap gelukte de gunstige werking te ver
klaren, die het tijdelijk overvloeien van gronden met water op de opbrengst heeft, vond deze
oudste tak der cultuurtechniek in de practijk reeds ruime toepassing.
De wilde bevloeiing, uitsluitend een gevolg van natuurlijke oorzaken, zal wegens de daarbij ver
kregen gunstige resultaten zonder twijfel aanleiding hebben gegeven tot het ingrijpen van den
mensch, om het water langs kunstmatigen weg te leiden naar terreinen, buiten het overstroo
mingsgebied van rivieren en beken gelegen.
Bekend zijn de bevloeiingswerken in het Nijlgebied, in het reeds in de grijze oudheid gekanali
seerde Mesopotamië, en nog tot heden geldt het bevloeide Arabië voor "het gelukkige Arabië."
Doch ook in de nieuwe wereld was de bevloeiing reeds in de oudheid bekend en zij werd toen
toegepast in Mexico, Peru en Chili. Eerst veel later ontwikkelde zich het technische bevloeiings
wezen in Europa. Omstreeks het midden der 18de eeuw was dit in opkomst in Engeland, België,
Frankrijk en Duitschland, terwijl ten onzent eerst in het begin der 19de eeuw sporadisch de aan
leg van vloeiweiden heeft plaats gevonden. Gewoonlijk wordt een in 1817 voor de gemeente
Dommelen aangelegde vloeiweide, ter grootte van ruim 6 1/2 H.A., als de eerste bevloeiings
inrichting hier te lande beschouwd.
Als een navolgenswaard voorbeeld schijnt deze weide niet te hebben gewerkt, want tot om
streeks 1850 toe blijkt van vloeiweidenaanleg van eenige beteekenis geen sprake te zijn ge
weest. Uit ongeveer de tweede helft der 19de eeuw dateert evenwel de aanleg van 110 H.A.
vloeiweide onder Nederweert (1853) 1 van 15 H.A. onder Oostelbeers (1849), van verschillende
kleinere perceelen onder Nunen, Hoogloon, enz., zoodat de totale oppervlakte vloeiweide in
Nederland omstreeks 1860 ruim 200 H.A. bedroeg. Aan de betrekkelijk snelle vlucht, die het
bevloeiingswezen in dien tijd nam, zullen vermoedelijk de op groote schaal aangelegde vloei
weiden in de Belgische Kempen, na de totstandkoming van het Kernpensche kanaal in 1840,
mede niet vreemd zijn.
Het nut der bevloeiing en de wenschelijkheid van meerdere practische toepassing, maakte reeds
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op het eerste Landhuishoudkundig Congres in 1846 een onderwerp van bespreking uit. Het
punt werd ingeleid door Freiherr VoN MARKEN uit Ahaus, en op diens voorstel werd een com
missie be'noemd met de opdracht na te gaan, in hoeverre het in Duitschland reeds bekend ge
worden "Stelsel van besproeiingen" voor ons land waarde zou kunnen hebben.
Van deze commissie, welker arbeid practisch weinig resultaat heeft gehad, maakte ook de be
kende landhuishoudkundige Dr. W. C. H. STARING deel uit, en van zijn hand is het eerste
belangrijke geschrift, omtrent de techniek en de economische beteekenis van bevloeiingen,
verschenen.
Bekend is zijn "Huisboek voor den Landman", waarin tal van raadgevingen en voorschriften,
betrekking hebbende op het vloeien, worden aangetroffen.
Opmerkelijk, en zeker pleitende voor het goede inzicht en den vooruitstrevenden geest van
onzen landgenoot op cultuurtechnisch gebied, is wel het feit, dat reeds in dien tijd door STARING
de noodzakelijkheid werd betoogd van een wet, regelende het gebruik van het water en den
afvoer.
En al scheen het eerst ook, dat na STARING het bevloeiingsvraagstuk in het vergeetboek zou ge
raken, bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1893 werd een Staatscommissie benoemd met opdracht
te onderzoeken, ,, welke gronden hier te lande voor bevloeiing in aanmerking zouden komen;
door welke middelen zoodanige bevloeiing zou zijn tot stand te brengen; of en zoo ja, op welke
wijze die van Staatswege zou behooren te worden bevorderd."
In 1897 zag het omvangrijke en belangrijke "Verslag der Staatscommissie tot het instellen van
een onderzoek omtrent bevloeiingen" het licht, waarin de wenschelijkheid van een wet, het be
vloeiingswezen ten onzent regelende, is betoogd en een concept-wet is opgenomen.
In 1904 kwam de wet, houdende bepalingen omtrent bevloeiingen, tot stand, en waren daar
mede weggenomen de hinderpalen, welke het Burgerlijk Wetboek, ten gevolge van de onvol
ledigheid van het hoofdstuk regelende de Rechten en Verplichtingen van eigenaren van naburige
erven, aan het tot stand komen van bevloeiingen in den weg stelt.
De plaats toch in ons B. W. aan het onderwerp bevloeiing ingeruimd, is uiterst bescheiden en
slechts twee artikelen, 676 en 677, hebben hierop betrekking.
Het eerste en tevens het voornaamste daarvan bepaalt, dat hij, wiens eigendom aan den oever
van een stroomend water is gelegen van dat, zijn erf voorbijloopende water gebruik mag maken
om dit erf te bevloeien lbespoelen), mits ter plaatse, waar het erf eindigt, dit water weder wordt
gebracht in den natuurlijken loop.
Slechts in zeer enkele gevallen zal het mogelijk zijn onder deze bepalingen een bevloeiing aan te
leggen. Daartoe toch is een algeheel grenzen van het te bevloeien perceel aan den waterloop
noodzakelijk, zoomede het in eigendom bezitten van beide oevers, ter plaatse waar een stuw
moet worden gebouwd. Dank zij de wet van 1904 zal het thans niet meer kunnen voorkomen,
dat degene, die zijn grond wenscht te bevloeien, van dit voornemen moet afzien, omdat de eige
naar van het tusschen het te bevloeien terrein en den waterloop gelegen perceel tot den aan- of
afvoer van het bevloeiingswater zijn toestemming weigert, of de betrokken oevereigenaren den
aanleg van een stuw niet toestaan.
Voornoemde wet dwingt hen den aanleg van deze werken onder uitkeering van schadevergoe
ding te dulden, en daartoe behoeft niet te worden overgegaan tot de omslachtige onteigening.
Vooral in een land als het onze, waar het klein-grondbezit sterk vertegenwoordigd is, is een
nadere regeling van het bevloeiingswezen op haar plaats te achten.
Toen in het laatst der vorige eeuw het bevloeiingswezen zich in een hernieuwde belangstelling
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mocht verheugen, was het zeker niet te verwonderen, dat de jeugdige Heidemaatschappij haar
volle aandacht aan dien tak van bodemcultuur wijdde. Reeds in 1889 werd door haar het
eerste advies op bevloeiingsgebied uitgebracht en wel bij monde van haar onder-voorzitter,
den heer A. J. BuJDENSTEIN te Enschede. Al spoedig deed zich de wenschelijkheid aan des
kundig, t echnisch en practisch geschoold, personeel gevoelen, en in 1893 werd de eerste
vloeibaas-leerling naar de Wiesenbau-Schule te Suderburg gezonden, om daar opgeleid te
worden. De Regeering gaf blijk van haar belangstelling in dit streven der Heidemaat
schappij. Op de begrooting der Maatschappij voor 1894 kon n.l. onder "Ontvangst" een post
van f 500 worden opgenomen, als bijdrage van het Rijk in de kosten der opleiding van een
vloeibaas. En reeds spoedig kon deze, in hêt buitenland geschoolde, eerste Nederlandsche
vloeibaas de opgedane kennis in practijk brengen. Een opname voor bevloeiing van gronden
onder Nistelrode, Maasbracht, Montfort, Enschede volgde al zeer spoedig, en reeds in 1895
mocht de Nederlandsche Heidemaatschappij met den aanleg der eerste bevloeiing voor de
gemeente Maasbracht een aanvang maken. Weldra volgden de gemeenten Montfort en
Valkenswaard, de heeren G. J. VAN HEEK te Enschede, GraafBENTTNCK VANMmoACHTEN, A.W.
.J. J. Baron VAN NAGELL teBarneveld, Mr. M. TvDEMAN teBreda,Baron VANTUYLL VAN SEROOS
KERKEN te Heeze, enz.; terwijl een Rijks-subsidie van f 400 ter bevordering van den aanleg van
bevloeiingen der Maatschappij in 1896 deed besluiten tot den aanleg eener proefvloeiweide
onder de gemeente Reutum.
In 1897 werd de Maatschappij, op voorstel der Staatscommissie tot het instellen van een
onderzoek omtrent bevloeiingen, door de Regeering een jaarlijksche subsidie van f 5300 ver
leend, die achtereenvolgens in 1899, 1900 en 1901 werd verhoogd tot / 6000, / 6900 en f 9000.
Uit deze subsidies konden onder meer de kosten, verbonden aan de opleiding van deskundig
personeel, die van den aanleg van proefvloeiweiden en die voor het houden van voordrachten
omtrent bevloeiing, worden bestreden.
En inderdaad, ontkend mag niet worden, dat met kracht aan de populairiseering van de be
vloeiingsdenkbeelden werd gewerkt. Door een corps ambtenaren, in den beginne op een
buitenlandsche school, later op den eigen cursus der Maatschappij gevormd, werden geregeld
voordrachten gehouden en werd tot den aanleg van vloeiweiden opgewekt.
In de Berkelvallei onder de gemeente Lochem werd in 1901 een tweede proefvloeiweide aan
gelegd, welke weide den eigenaren der gronden aan de Berkel tot voorbeeld kon strekken.
Door de verbetering van deze rivier hield namèlijk de natuurlijke overstrooming der oever
landen op en ging de opbrengst daarvan achteruit, zoodat het wenschelijk was, in dezen ver
andering te brengen. Behalve voor de Berkelvallei en de Groote Slege (een gedeelte van het
stroomgebied van den Ouden I.Jsel) werd ook voor de vallei der Overijselsche Vecht een plan
voor bevloeiing opgemaakt. Deze plannen, wier uitvoering de oprichting van bevloeiings
waterschappen behoort vooraf te gaan, wachten echter nog steeds op verwezenlijking.
Tot omstreeks 1895, het jaar waarin de Nederlandsche Heidemaatschappij haar eerste
bevloeiingen aanlegde, bevond zich in ons land een oppervlakte van ongeveer 275 H.A.
vloeiweide. In het tijdvak 1895 tot 1910 werd door bemiddeling der Maatschappij ongeveer 400
H.A. vloeiweide aangelegd. De met deze vloeiweiden verkregen uitkomsten kunnen daar, waar
de exploitatie goed is, over 't algemeen zeer bevredigend worden genoemd.
Tot een"vloeiwoede" met den aankleve van dien, als ondoelmatig gebruik van geschikt water
en zorgvuldig gebruik van ongeschikt water, waarvoor Dr. STARING in zijn "Huisboek voor
den Landman" waarschuwde, is het allerminst gekomen. Toch mag met voldoening worden
teruggezien op hetgeen hier te lande op het gebied van stelselmatige en kunstmatige bevloeiing
16
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is geschied. En al zal het bevloeiingswezen hier niet dien omvang bereiken, als aanvan
kelijk werd gedacht, toch kunnen ten onzent zeer belangrijke oppervlakten tot vloeiweiden
worden aangelegd.

AFVALWATERREINIGING.
De belangrijke toename der bevolking in de laatste jaren, de uitbreiding van nijverheid en in
dustrie en het ontbreken van een voldoende wettelijke regeling tot vrijwaring van het openbaar
water tegen verontreiniging, heeft in ons land voortdurend een niet onbeteekenende waterver
ontreiniging ten gevolge. De daaruit voortvloeiende gevaren voor de volksgezondheid nemen
dan ook geleidelijk toe, evenals de schade toegebracht aan den landbouw, de visscherij en de
industrie zelve, ten gevolge van de meerdere bezwaren, verbonden aan 't betrekken van vol
doend zuiver water voor de fabricage benoodigd, terwijl op menige plaats het landelijk schoon
zeer lijdt door de aanwezigheid van vuil, kwalijkriekend afvalwater. Bekend is de waterveront
reiniging in onze groote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen,
Leeuwarden enz., in tal van Hollandsche polders, in het Twentsch industriegebied, in de om
geving van Tilburg, in de provincie Groningen door de stroocarton- en aardappelmeelfabrieken,
in de omgeving van de talrijke suiker- en zuivelfabrieken enz., en daartegen staat het publiek
vrijwel machteloos.
Het Rijkstoezicht op den toestand van water, bodem en lucht wordt beheerscht door de Ge
zondheidswet, de Woningwet, de Epidemiewet, de wet op de Begraafplaatsen, de Hinderwet
en tal van voorschriften in provinciale en gemeentelijke verordeningen opgenomen en "al deze
voorschriften", schrijft de Staatscommissie tot voorbereiding van maatregelen tegen veront
reiniging van openbare wateren in haar in 1901 uitgebracht verslag, ,, zijn gebleken onmachtig
te zijn om de verontreiniging der wateren tegen te gaan."
De Regeering acht dan ook een betere wettelijke regeling der onderhavige kwestie noodzakelijk.
Een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Hinderwet, ·waarover reeds in April 19ro door
de Commissie van Rapporteurs een Voorloopig Verslag is uitgebracht, en waarop aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in October 1912 de Memorie van Antwoord, vergezeld
van een gewijzigd ontwerp van wet, een Nota van wijziging en bijlagen is aangeboden, zal naar
het den schijn heeft, nog in het zittingsjaar 1912/1913 in behandeling worden genomen.
Methoden tot zuivering van afvalwater zijn, naar kon worden vastgesteld, reeds in de 12de eeuw
in toepassing gebracht, en bekend is het o.a., dat de reinigingsvelden van Bunzlau reeds sinds
1559, die van Edenburg sinds 1760 bestaan. Van jongeren datum zijn tal van andere, meer en
minder doeltreffende reinigingsprocédé's, die met de reeds bestaande gebracht kunnen worden
tot 3 groepen, met name :
de mechanisd1e rez"nigz·ngsmethode, de chemi'sche en de biologische, welke laatste veelal wordt
onderscheiden in het kunstmatig biologisch en natuurlijk biologisch zuiveringsprocédé.
Noch de mechanische, noch de chemische zuiveringsstelsels, die een mechanisch, resp. chemisch
afzetten der verontreinigende bestanddeelen beoogen, zijn in 't algemeen in staat het door
stedelijk rioolvocht verontreinigde water voldoende te zuiveren, evenmin als het gewoonlijk
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sterk gekleurde en aan organische stoffen rijke fabrieksafvalwater. In combinatie met de biolo
gische reinigingsstelsels toegepast, hebben bovengenoemde zuiveringssystemen meer waarde.
Van de latere jaren dateert een gecombineerd mechanisch-biologisch procédé in de zoogenaam
de ,1 Emscherbron", uitgevonden door Dr. Ing. lMMHOFF, Directeur der afd. Afvalwater der
Emschergenossenschaft te Essen a/d Rijn. De Emscherbron bestaat uit één 1 of een serie bezin
kingsbassins met hellenden bodem, waarin een spleet aanwezig is 1 waardoor het bezinksel ver
dwijnt in een onder dit bassin aanwezige ruimte. Het bezinksel of de slib wordt dientengevolge
onmiddellijk van het doorstroomende, verontreinigde water gescheiden, en gaat in genoemde
ruimte in rotting over, waarbij de stinkende gassen zijwaarts worden afgeleid. Na 2à3 maanden
wordt deze slib, die inmiddels volkomen is doorgerot, op de naast de inrichting aanwezige
droogplaats op zeer eenvoudige wijze afgelaten.·
Het voordeel van deze methode boven die der uitsluitend mechanische of chemische zuiverings
stelsels is, dat de slib op deze wijze verkregen, belangrijk minder water bevat, dus minder volu
mineus is, geen stank verspreidt 1 spoedig op de droogplaatsen droogt, en gemakkelijk, na vol
komen te zijn uitgedroogd, te verwerken is.
De kunstmatig biologische reiniging, die speciaal door de bemoeiingen vanDrnmN en ScHWEDER
voor de practijk geschikt is gemaakt, komt voornamelijk hierop neer, dat het te reinigen afval
water eerst gedurende eenigen tijd kunstmatig in een sterke gisting of rotting wordt gebracht
in zoogenaamde rottingsvijvers. De anaërobe bacteriën treden hierbij op den voorgrond; zij
splitsen de in het afvalwater aanwezige organische verbindingen in meer eenvoudige. Het
afvalwater wordt vervolgens over bedden van coakes, grint, of soortgelijk materiaal gevoerd
om zooveel mogelijk luchtzuurstof te doen toetreden 1 waarbij een proces optreedt, tegengesteld
aan dat in den rottingsvijver of septic tank. De aërobe bacteriën zijn het, die op deze coakes- of
oxydatiebedden optreden en de organische stoffen oxydeeren, vergassen en mineraliseeren.
Waar de natuurlijk biologische reiniging of bevloeiingsmethode niet kan worden doorgevoerd,
ten gevolge van de bodemgesteldheid, of omdat de vereischte oppervlakte grond niet te ver
krijgen is, wordt de kunstmatig biologische methode met septic tank en oxydatiebedden als de
meest doelmatige beschouwd.
Deze natuurlijk biologische reiniging van afvalwater wordt verkregen door bevloeiing, waarbij
het afvalwater op vrijwel horizontaal gelegen velden wordt gebracht en door een op een diepte
van 1 à r.50 meter gelegen drainbuizennet wordt afgevoerd. De zuivering, die gedurende dit
verloop plaats vindt 1 wordt in de eerste plaats veroorzaakt door 't mechanisch achterhouden der
verontreinigende vaste bestanddeelen, waarbij de grond als zeef werkt, en in de tweede plaats
door de in den grond optredende ontledende en oxydeerende werkingen, als een direct gevolg
van 't bacteriologisch leven. Hierbij worden de organische bestanddeelen in koolzuur, water,
ammoniak enz. overgebracht, terwijl de laatste genitrificeerd wordt tot salpeterzuur. Behalve
dat genoemde drainage noodig is yoor den afvoer van het gezuiverde water, werkt zij de zich
in den bodem afspelende processen zeer in de hand door den voortdurenden aanvoer van lucht.
Zandgronden zijn voor de waterzuivering het meest aangewezen, klei- en veengrond zijn voor
dit doel ongeschikt.
Een maatstaf, waarnaar het mogelijk is nauwkeurig de vereischte oppervlakte der reinigings
velden te bepalen, ontbreekt. Wordt nagegaan bij de in het buitenland voorkomende reinigings
velden voor hoeveel personen één hectare zuiveringsveld aanwezig is, dan worden zeer uiteen
loopende cijfers verkregen. Zoo wordt te Rheims per hectare en per jaar de afval gereinigd van
210 personen, te Berlijn van 262, te Bedford van 280, te Leicester van 300, te Freiburg van 315,
te Dortmund en Brunswijk van 400, te Maagdenburg van 474, te Breslau van 4911 te Parijs van
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500, te Nottingham van 569, te Dantzig van 700, te Bielefeld van 856, te Birmingham van rooo,
te Charlottenburg van 1438. De groote verschillen worden voor een deel ook hierdoor veroor
zaakt, dat van de bovengenoemde steden Bielefeld, Birmingham, en Charlottenburg het water
een voorreiniging doen ondergaan, waardoor dit, alvorens op de reinigingsvelden te worden
gebracht, van een meer of minder belangrijke hoeveelheid organische stof wordt bevrijd.
De reiniging van het afvalwater kostte per inwoner en per jaar in 1905 voor Berlijn/ 1.33, voor
Breslau j 0.51, voor Brunswijk / 0.93, voor Maagdenburg/ 0.62; bij de bepaling van deze be
dragen werd rekening gehouden met de aankoopkosten van den benoodigden grond, de aan
legkosten van reinigingsveld, toevoerleidingen, pompmachines enz., zoo ook met de kosten van
bedrijf, onderhoud en amortisatie.
Dat deze kosten betrekkelijk gering zijn, vindt zijn oorzaak vooral in de omstandigheid, dat de
reinigingsvelden zeer intensief kunnen worden bebouwd, doordat in het afvalwater groote
hoeveelheden plantenvoedingsstoffen voorkomen, en dientengevolge belangrijke financieele op
brengsten worden verkregen.
Volledigheidshalve zij te dezer plaatse nog vermeld, dat in Noord-Amerika en Engeland eenige
reinigingsinstallaties voorkomen, welke bij eerste beschouwing vrijwel geheel schijnen overeen
te komen met de boven omschreven drainagevelden. Een kenmerkend verschil is, dat deze
drainagevelden, meer bekend onder den naam van "bodemfilters", sterker zijn gedraineerd, d i.
de drains bevinden zich op korter afstand van elkaar. Bovendien is van deze velden de oorspron
kelijke bovengrond ter dikte van pl.m. 1/2 M. verwijderd en vervangen door grof korrelig, steriel
zand, terwijl bebouwing van deze reinigingsvelden niet plaats vindt. De aanleg naar dit systeem
is natuurlijk per H.A. belangrijk duurder dan naar het hiervoor genoemde, terwijl geenerlei
opbrengst wordt verkregen.
Bij dit stelsel, waarbij de bodem feitelijk in een filter wordt herschapen, is het mogelijk een zeer
groote hoeveelheid water per eenheid van oppervlakte te reinigen. Echter bestaat hierbij het
groote bezwaar, dat, na verloop van een aantal jaren, naar een a_nder veld moet worden uitge
zien, aangezien in den bodem groote hoeveelheden zouten worden opgehoopt, die een storenden
invloed op de bodemfiltratie uitoefenen. Ook doen de in het afvalwater aanwezige organische,
moeilijk om te zetten bestanddeelen den bodem dichtslibben en dragen er toe bij de filtreerende
werking te belemmeren.
De vraag, of de reinigingsvelden door hun gewoonlijk groote oppervlakte in verband met de
hoedanigheid der substantie, welke er op verwerkt wordt, als een gevaar voor de omgeving
moeten worden beschouwd, kan, indien de aanleg degelijk is uitgevoerd, zoomede onderhoud
en exploitatie oordeelkundig zijn, ontkennend worden beantwoord.
Dat gedurende dagen van groote hitte duffe uitwasemingen op de reinigingsvelden worden
waargenomen, in 't bijzonder op de gedeelten, welke worden bevloeid, kan niet worden tegen
gesproken, want de aard der te zuiveren vloeistof brengt mede, dat het zuiveringsproces niet
absoluut reukloos kan verloopen. Hierdoor is echter niet bewezen, dat de reinigingsvelden ge
vaarlijk zijn voor de omgeving. Teekenend in dit opzicht is b.v.,dat Dortmund, alvorens over te
gaan tot den aanleg van 't reinigingsveld, de ter plaatse aanwezige school buiten het terrein
moest verplaatsen, doch later na den aanleg daar een school stichtte.
Dat de groenten, op een reinigingsveld geteeld, geen absoluut betrouwbaar voedsel opleveren,
moge niet te ontkennen zijn, doch te dien opzichte staan deze gewassen niet achter bij die, welke
in de onmiddellijke omgeving van tal van groote steden geteeld worden door tuinders, die o.a.
in tijden van droogte de planten begieten met het water uit de naastbij zijnde sloot, hetwelk
gemeenlijk reeds verontreinigd is door het rioolwater uit de stad. Toch verdient het geen

AFVALWATERREINIGING.
aanbeveling op de reinigingsvelden gewassen te telen, die rauw worden genuttigd. Hierbij moet
echter opgemerkt worden, dat gezaghebbende schrijvers als So-rMIDTMANN, THUMM, REICHLE,
MüsEI--IOLD, CALMETTE e.a. mededeelen, dat de theoretisch mogelijke overbrenging van infectee
rende stoffen door de veldvruchten, door melk, door vliegen of door het werkzaam zijn op de
reinigingsvelden, in de practijk niet bevestigd is geworden.
Krachtens haar bemoeiingen op het gebied der visscherij, streeft de Ned. Heidemaatschappij er
naar de waterverontreiniging tegen te gaan, terwijl, waar vrijwel de meeste soorten afvalwater
belangrijke hoeveelheden plantenvoedingsstoffen bevatten, genoemde Maatschappij den aanleg
van reinigingsvelden, waar dit mogelijk is, krachtig propageert. De resultaten, daarbij verkregen,
zijn, in aanmerking genomen, dat een wettelijke dwang tot afvalwaterreiniging ontbreekt, be
vredigend te noemen. Zoo werd reeds in 1901 voor de gemeente Tilburg een proefveld aange
legd voor de reiniging van het stedelijk rioolwater. Thans beslaan de reinigingsvelden aldaar
een oppervlakte van 7 1/4 H.A., terwijl een plan van zuivering van al het afvalwater, dat voor
noemde gemeente loost, is opgemaakt.
Voor de gemeente Hilversum werd in 1900 een reinigingsveld aangelegd van 4 112 H.A., hetwelk
op heden een oppervlakte van 14 H.A. beslaat.
Bovendien werden zuiveringsvelden aangelegd voor de aardappelmeelfabrieken te Coevorden,
te Lutten en te de Krim, voor de zuivelfabrieken te Mill, Oploo, Haps, Vierlingsbeek, Borculo,
Dinxperlo, Lochem, Colmschate, Gendringen, Lichtenvoorde, 's-Grevelduin Capelle en Balk
brug, voor de krankzinnigengestichten te Zuidlaren, Castricum, Apeldoorn, Deventer en Warns
veld, voor de sanatoria te Zeist en te Hellendoorn en voor de modelboerderij Oud-Bussum.
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DE ONTGINNING TOT BOUvV- EN GRASLAND
DOOH

T. VAN MAANEN.

e ontginning in het algemeen, en meer speciaal de ontginning tot bouw- en
grasland, heeft in ons land in de laatste jaren een uitbreiding gekregen als
nooit te voren. Bezoekt men verschillende streken, waar voor ontginning ge
schikte gronden voorkomen, dan zal men bemerken, dat dit algemeen het
gevoelen is van hen, die vergelijkingen kunnen maken met vroegere tijden,
ook met vroegere bloeiende tijden. De statistiek geeft eveneens een sterke
..=L-..:..-=--=---' uitbreiding aan, en 't is wel te betreuren, dat de gegevens daarvan geen aanspraak kunnen maken op groote nauwkeurigheid. Een overzicht te geven van de elk jaar in ons
land ontgonnen oppervlakte, zou dan ook weinig zin hebben, doch het is wel interessant na te
gaan, welke oppervlakte er in verschillende tijdperken gemiddeld per jaar tot bouw- en gras
land werd aangelegd.
Voor de jaren 1860 tot 1865 wordt de tot bouw- en grasland ontgonnen oppervlakte aange
geven in het "Algemeen verslag over den staat van den Landbouw" over het jaar 1865; na 1892
worden jaarlijks opgaven gevonden in• het "Verslag van den Lanr:lbouw", waarvan de cijfers
ongetwijfeld nauwkeuriger zijn clan die uit het eerstgenoemde verslag.
De oppervlakte van de jaarlijks tot bouw- en grasland ontgonnen gronden bedraagt volgens
deze gegevens:

L..:____
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van 1860 tot 1865.
± 1700 H.A.
in 1892.
61[ "
1132
m 1900.
2610 "
m 1905.
in 1910.
6176
Door deze cijfers wordt de algemeen heerschende meening bevestigd, dat in de laatste jaren de
ontginning zeer sterk is toegenomen. Deze toeneming blijkt zelfs zoo sterk te zijn, dat in 1910
tienmaal zooveel werd ontgonnen als in 1892, een vooruitgang, die ongetwijfeld te denken geeft
en waardoor men zich de vraag stelt: wat is de oorzaak van deze sterke vermeerdering?"
Een zeer groot aantal en zeer verschillende factoren hebben medegewerkt om dit resultaat te
bereiken, en het is zeker niet van belang ontbloot, de voornaamste daarvan in het licht te stellen.
Steeds is een, zij het ook extensieve en slechts langzaam voortschrijdende, ontginning noodig
geweest om een groot deel onzer gronden tot vruchtbaarheid te brengen. De lagere gronden
konden n.l., na eenigszins te zijn drooggelegd, niet zelden alleen door beweiden langzamerhand tot
een zekere mate van vruchtbaarheid worden gebracht. En van de hoogere gronden in de zand
streken werd e�n zeer groot gedeelte geleidelijk bij bestaande boerderijen aangetrokken op de
wijze, zooals dat thans nog gebeurt in sommige heidestreken van ons land. Ook nu nog zien wij
daar, hoe de eigenaars van kleinere boerderijen telken jare, wanneer de financieele en andere
omstandigheden zulks toelaten, een kleinere of grootere oppervlakte heide bewerken, be
mesten en bezaaien, dus ontginnen. Vroeger, toen voor die gronden alleen stalmest en wat com
post ter beschikking stond, kon deze oppervlakte niet groot zijn, vooral niet in de hoogere
streken. In de omgeving van de betere gronden eischte de te ontginnen grond vaak een minder
sterke bemesting, en was bovendien de oppervlakte der weiden en in verband daarmede de
veestapel uitgebreider, zoodat ook meer mest beschikbaar was voor het in cultuur brengen van
woeste gronden.
Dergelijke ontginningen werden stet>ds ondernomen door menschen, voor wie ontginning geen
hoofdzaak was. Hun bedrijf gaf het hoofdbestaan, als bijzaak werden grondt>n in cultuur
gebracht.
Naast dezen werden echter ook reeds vroeg eigenlijke beroepsontginners gevonden, maar die
waren meer op de betere gronden aangewezen. Anders ware ook niet te verwachten, tenzij
onder bijzondere omstandigheden. Want grond ontginnen tot bouw- en grasland wil zeggen,
grond dwingen tot productie. Daarvoor nu is noodig- een j?;Oede drooglegging, bewerking en,
tenzij de grond van nature vruchtbaar is, bemesting. Deze laatste nu, de bemesting, was moeilijk
aan te brengen, vooral wanneer een oppervlakte van eenige beteekenis onder handen werd ge
nomen. Daarom kon de beroepsontginner alleen de van nature meer vruchtbare gronden in
cultuur brengen. Nu eens lagen deze boven water of moesten zij alleen door een dijk tegen tijde
lijk hoog water worden beschermd, dan weer moesten zij eerst worden droogg·emalen. Nadat
het gebruik van windmolens voor bemaling was bekend geworden en vooral in tijden, waarin
veel kapitaal beschikbaar was, waarvoor goede belegging werd gezocht, werden groote opper
vlakten lands ingedijkt of drooggemaakt. De oppervlakte, die jaarlijks op die wijze voor aanleg
tot bouw- en grasland geschikt gemaakt werd, bedroeg:
1330 H.A.
van 1550 tot 1650 .
1650 Il 1750.
650 Il
1750
1850 .
610
Drooglegging en verkaveling waren hier het eerst noodig. De verkregen grond was steeds
zóó vruchtbaar, dat gedurende de eerste jaren niet aan bemesting behoefde te worden gedacht
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en roofbouw, ten bate wellicht van aangrenzende gronden, tot op zekere hoogte blijkbaar onge
straft kon worden gedreven.
Geheel anders was het op de hoogere gronden. Deze hadden juist gedurende de eerste jaren
veel mest noodig om de vruchtbaarheid van den bodem te brengen op een peil, dat bebouwing
voordeelen afwierp. Ondanks deze bezwaren waren er toch ook reeds vroeg personen, die het
belang der ontginning van die minder vruchtbare gronden begrepen. Zoo zag de stad Groningen
reeds vroeg de beteekenis van ontginning in. Toen zij na 1616 de afgraving der hooge venen
aan den gang bracht werd bij het projecteeren der kanalen ook rekening gehouden met de be
langen der landontginners en voor ontginningen de stadscompost beschikbaar gesteld.
Bovendien werd bij de uitgifte van gronden voor vervening de verplichting opgelegd, na de
verwijdering van de turfveenlaag, den ondergrond in cultuur te brengen. Dat hier goed was
gezien, blijkt wel uit den bloeienden landbouw, die reeds op het einde der 18de eeuw werd
gevonden op de plaats van de tegenwoordige veenkoloniën. Het beschikbaar stellen van
compost en het bevorderen van den aanvoer van dien mest door goede kanalen was wel de
grondslag voor de geheele onderneming, terwijl jûist het ontbreken van die meststof aan de
ontginning der dalgronden op andere plaatsen in den weg stond.
Toch zouden in die tijden juist deze gronden meer voor ontginning geschikt zijn geweest dan
de hoogere. De aanvoer van den noodigen mest was, door de slechte wegen en geringe con
centratie der voedende bestanddeelen, op de gewone heidegronden met vele bezwaren ver
bonden. De dalgronden met hun door den vervener gegraven kanalen en wijken verkeerden
in dit opzicht in veel gunstiger omstandigheden. Waar dit bezwaar van het mesttransport op
het bouwland zich telken jare deed gevoelen en een uitgebreide veehouderij, waardoor de mest
in eigen bedrijf had kunnen worden geproduceerd, op deze gronden weinig voordeelen doch
wel veel risico beloofde, is het niet te verwonderen, dat het groot-kapitaal weinig lust
gevoelde in ontginningsondernemingen op de hoogere gronden kapitaal te steken. Dan
gaf men de voorkeur aan de wel riscante, maar soms ruime winst belovende droogmaking van
plassen.
Bovendien lagen deze plassen meer in de omgeving van de streek, waar het geld het land
binnenvloeide, in de nabijheid van de groote steden met haar handel en scheepvaart. Bij de
slechte verkeersmiddelen in die tijden lagen de Veluwe en Brabant op veel te grooten afstand
van de groote koopsteden, dan dat zij den bewoners als uitspanningsoord zouden hebben
kunnen dienen. Daarvoor werden meer in de omgeving gelegen gronden bestemd. In het Gooi,
langs de duinen en hier en daar aan de westgrens van de Utrechtsche heuvelrij waren dan ook
reeds vroeg groote oppervlakten woestenij in cultuurland herschapen.
Hielden de bezwarende omstandigheden, waaronder het verkeer plaats had, in het algemeen
de ontginning sterk tegen, voor uitgestrekte terreinen was er nog een andere oorzaak van
zeer overwegenden invloed, n.l. dat deze gronden gemeenschappelijk eigendom waren. Die
gronden, de marken, stammende uit overoude tijden met zeer veel rechten, werden tot het
einde der 18de eeuw als een heiligdom beschouwd aan welks rechten, vooral het recht van
gemeenschappelijk gebruik, niets mocht worden te kort gedaan. Wel werden hier en daar
enkele stukken verkocht en niet zelden werd daarbij veel meer genomen, dan verkocht was,
of ook werden op enkele plaatsen marken verdeeld, maar dit waren uitzonderingen op den
algemeenen regel, waarbij niet de minste veranderingen in deze markgronden werden gebracht.
Van ontginning der gemeenschappelijke gronden was geen sprake; hoogstens werd een half
ontgonnen toestand bereikt door de geregelde beweiding.
Mochten al enkelen het belang van verbetering inzien, clan stonden tegenover hen zoovele
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conservatieven, dat het in die tijden niet denkbaar was, dat aan het verlangen van de eersten
zou worden gevolg gegeven.
Door de provinciale besturen werd zeer wem1g in het belang der ontginning van woeste
gronden gedaan; door de Hooge Regeering wel iets meer, doch evenmin krachtig ingegrepen.
Zoo bleef dan tot het einde der 18de eeuw de ontginning der eigenlijke heidegronden beperkt
tot kléine perceelen, die in privaat bezit waren, of van de grenzen der mark eigenmachtig
werden afgenomen. Als groote onontgonnen complexen bleven daartusschen de marken over,
vaak slechts als gevolg van de onvoldoende wettelijke regeling.
Geen wonder dan ook, dat bij de afschaffing der heerlijke rechten bij de nieuwe Staatsregeling
in 1798 ook de publiekrechtelijke macht der marken werd opgeheven, en deze daartoe in
privaatrechtelijke corporaties werden omgezet. Daardoor waren de marken reeds terug·
gebracht tot een vorm, die gemakkelijk een ontginning bevorderend ingrijpen mogelijk maakt.
Onder de regeering van koning LODEWIJK NAPOLEON werd krachtig voortgegaan met het be·
schikbaar stellen van deze gronden voor de cultuur. Bij de wet van 16 Grasmaand 1809 werd
uitdrukkelijk bepaald, dat alle onbebouwde landen, aan eenige mark of gemeente toebehoo
rende, in eens of bij gedeelten aan de markgenooten of de gerechtigde leden der gemeente kun·
nen worden afgestaan, nadat dezen daarover wettig zijn bijeengeroepen en hunne toestemming
daartoe zullen hebben gegeven.
Kende hierdoor de Regeering aan de marken niet veel meer recht toe, dan daaraan vroeger
reeds in verschillende provincies was verleend, door de bij die wet vastgestelde vrijstelling van
tiendrechten werd getracht aan de ontginning der gronden een stoot te geven.
Nog sterker werd echter aangedrongen op de ontginning door het Kon. besluit van ro Bloei·
maand 1810 tot uitvoering der wet van 1809. Daarbij werd het al of niet houden van een verga·
<lering om te beslissen over het al of niet verdeelen niet aan de deelgerechtigden overgelaten,
doch werd deze voorgeschreven. Daarop moest een plan van verdeeling worden opgemaakt, of
bij een gemotiveerde memorie aan het gouvernement worden bewezen, dat deze geheele of ge·
deeltelijke opheffing der gemeenschap op den voorgemelden voet onuitvoerbaar of schadelijk
was. Verder werd bepaald, dat bijaldien binnen het jaar geen plannen en verdere stukken
waren ingezonden, zou worden aangenomen, dat er geen reden van bezwaar bestond en dat
verdeeling vanwege het gouvernement zou plaats hebben. Zeker bepalingen, die zeer sterk de
verdeeling en daarmede ontginning nastreefden. De woelige tijden, die volgden, waren echter
oorzaak, dat van uitvoering niets kwam. Later werd evenwel aan deze voorschriften nog weer
uitdrukkelijk kracht bijgezet door het Kon. besluit van 24 Juni 1833. Na uitvaardiging van dit
Kon. besluit hadden er werkelijk veel markverdeelingen plaats. Toch bleven er nog veel marken
over, en wel vooral ook, omdat de verdeelingen met de niet zelden daaraan verbonden procedu
res veel geld en moeite kostten, tPrwijl soms ook enkele zeer ondoelmatige verdeelingen als
een afschrikwekkend voorbeeld moeten hebben gewerkt.
Ten einde de verdeeling te vergemakkelijken, werd een nieuw wetsontwerp ingediend, dat,
niet zonder veel moeite, in 1886 werd aangenomen. Dit was de nog thans van kracht zijnde
"Wet, houdende bepalingen ter bevordering der verdeeling der markegronden". In deze wet
werd de gedwongen verdeeling van Staatswege vaarwel gezegd, doch de vrijwillige verdeeling
krachtig gesteund. Voor ieder werd de mogelijkheid geopend door verdeeling der mark zijn
aandeel in de gemeenschap in vrijen eigendom te krijgen. Door de goedkoopere en vluggere
procedure werd ieder belanghebbende in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van art. 3
der wet, waarbij ieder markgenoot het recht werd verleend de verdeeling van de markgronden
te vorderen.
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Onwillekeurig is hier eenigszins langer stilgestaan bij de wetten op de verdeeling der mark
gronden, omdat juist deze verdeeling tot gevolg had, dat een groote oppervlakte heide en
andere woeste grond voor ontginning beschikbaar kwam. Dat de invloed dezer wet groot
was, moge hieruit blijken, dat in 7 jaren tijds na haar verschijning in het Staatsblad rond 15.000
H.A. van de bij het in werking treden der wet aanwezige 36.000 H.A. was verdeeld. Slechts is
het te betreuren, dat op enkele plaatsen de verdeeling zoodanig plaats vond, dat ontginning
onmogelijk werd gemaakt.
Gelukkig was ook in andere opzichten veel veranderd, waardoor de ontginning der woeste
gronden tot bouw- en grasland, ook als hoofdbestaan, mogelijk werd gemaakt, en voor den
meer ontwikkelde langzamerhand het beeld verdween van den armen pionier, die op de een
zame, woeste vlakte in een vervallen hut een zeer sober bestaan vond. Toegerust met de kennis
van de practische resultaten der landbouwwetenschap werd ook den beroepsontginner het uit
zicht op een bestaan geopend.
Na de markenverdeeling is dit van den grootsten invloed geweest op den aanleg van de eigen
lijke heidegronden tot bouw- en grasland. De cultuur-techniker (jammer, dat er geen Neder
landsch woord is, dat ons van dit Germanisme verlost), toegerust met ruimere kennis, wist ook
den weg te wijzen, die ingeslagen moest worden bij de ontginning van grootere terreinen.
Daar wist hij te zorgen voor een goeden waterafvoer en een doelmatig wegennet, daar werd
de perceelindeeling gemaakt in overeenstemming met de behoefte van den grondverbruiker.
De groote gedachte, neergelegd in het algemeen plan, dat aan de eigenlijke ontginning vooraf
ging, bracht voor vele terreinen de gewenschte verbetering van die perceelvormen, welke
bijna geheel een gevolg waren van terreintoestanden. Waar de vorm der onderdeelen niet goed
is, zal nooit een goed wegen- en slootennet ontstaan en waar bij het projecteeren van slooten
slechts rekening wordt gehouden met direct aanliggende gronden, daar kan een behoorlijke
drooglegging niet worden verwacht.
Doch niet slechts werd door hem aangegeven het algemeen plan, ook in het eigenlijke in cul
tuur brengen nam de cultuurtechniker een uitermate belangrijk aandeel. Zijn taak was het de
landbouwwetenschap dienstbaar te maken aan de cultuur van woeste gronden. Waar eertijds
ieder op zijn wijze de heide aanpakte, moest uit die verschillende behandelingen een methode
worden opgebouwd voor de ontginning van de zoo verschillend geaarde woeste gronden, en
moest deze gestadig worden verbeterd. En waar een der hoofdzaken, de bemesting, geheel in
andere banen moest worden geleid, daar moest een onderzoek worden ingesteld omtrent hoe
veelheden en soorten van kunstmest en aangaande gewassen, die ook bij uitsluitend kunstmest
gebruik voor deze nieuwe gronden geschikt waren. Meerdere onderwerpen zouden zijn te
noemen, waarbij de beroepsontginner had stil te staan en waarbij het slechts voor hem de moeite
kon loonen, reizen te maken, proeven te nemen, werktuigen aan te koopen, enz. Het waren de
oprichters der Heidemaatschappij, die in dit opzicht een krachtigen stoot, men mag wel zeggen
den stoot, aan deze richting hebben gegeven. Al zou de Maatschappij niets anders hebben ge
daan, dan personen opleiden, die hun hoofdbestaan in de ontginning van heide tot bouw- en
grasland zochten, dan nog was een feestelijk herdenking van haar vijf en twintig jarige werk
zaamheid ten volle gerechtvaardigd.
Want, daar door een goede voorlichting de mogelijkheid was geschapen voor een solide
geldbelegging door het in cultuur brengen van woeste gronden, en het niet zelden bleek, dat
een aardige winst werd behaald, was er kapitaal beschikbaar voor de ontginning der
gronden, die langzamerhand door de uitbreiding van het spoorweg- en kanalennet werden
ontsloten en in verbinding gebracht met het hart van 't land. Op die wijze werd geregeld werk
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verschaft aan duizenden arbeiders, die door de regelmatige verdiensten in de gelegenheid
werden gesteld, zelf een klein stukje te ontginnen en een eigen bedrijfje te vestigen.
Aangemoedigd door het goede voorbeeld gingen ook andere bewoners van een dergelijke
streek tot ontginning over. Ja, langzamerhand schroomden velen niet hun woning te plaatsen
midden op de heide, omdat zij overtuigd waren, dat die grond spoedig vruchten zou geven.
Noeste vlijt en goed verstand waren echter voor deze menschen en vele andere ontginners niet
voldoende; kapitaal moest er zijn om den grond tot vruchtdragen te dwingen.
De krachtige ontwikkeling van het coöperatieve credietwezen kwam daarbij zeer sterk te hulp;
hetzij direct door voorschotten te geven voor de ontginning, of wel indirect, door het verleenen
van crediet voor onderdeelen van het bedrijf, waardoor geld voor ontginning vrij kwam.
Reeds hierboven werd in het kort de invloed van de betere verkeerswegen op de ontginning
vermeld. Het is zeer moeilijk gegevens te verzamelen om dezen met cijfers aan te toonen, doch
het lijdt geen twijfel, of een onderzoek zou bewijzen, dat voor sommige streken de jaarlijks
ontgonnen oppervlakte na den aanleg van een spoorweg zeer sterk is uitgebreid. Dit is speciaal
het geval voor de locaalspoorwegen met hun groot aantal stations en stopplaatsen. Daardoor
kunnen de meststoffen e. d. gemakkelijk tot dicht bij de plaats van gebruik worden aangevoerd,
terwijl ook de producten gemakkelijker een afzet vinden. Vooral geldt dat voor die streken,
waar de omstandigheden voor de ontginning overigens gunstig zijn en de ontginning dus
feitelijk slechts op die verbeterde verkeerswegen wacht.
De gemeenten langs het locaalspoorwegennet in Drente en Overijse! zijn er, als een sprekend
bewijs van het bovenstaande.
Ook de verharding der wegen werkt plaatselijk in hooge mate in dien zin. Verharde wegen
toch vullen de spoorwegen en andere groote verkeerswegen aan; en zeker is het dan ook van
verschillende provinciale en gemeentebesturen zeer juist gezien, dat zij zelf den wegenaanleg
krachtig ter hand nemen, of dezen door flinke subsidiën bevorderen.
De groote opbloei der ontginningen in de provincie Drente is, behalve aan verschillende
andere oorzaken, voor een groot deel mede te danken aan den krachtigen steun, dien deze
provincie geeft voor den aanleg van verharde wegen, speciaal ook met het doel ontginning tot
bouw· en grasland te bevorderen. Maar ook in andere streken bewijst de sterke stijging der
prijzen van heidegronden in de omgeving van wegen, die werden verhard, dat de geschiktheid
voor ontginning er ten nauwste mede samenhangt.
Kanalen hebben op de ontginning van heidegronden dikwijls niet dien invloed, dien men er van
zou meenen te kunnen verwachten. Niet onwaarschijnlijk vindt dit voor een deel hierin zijn
oorzaak, dat de aansluiting aan het groote personenverkeer door kanalen weinig wordt be·
vorderd, dus de bewoonbaarheid der streek door kanalen niet zoo sterk vooruitgaat als door
spoorwegen.
Verder heeft ook de ontginner van kleine en middelmatige complexen bij den aanvoer van
mest, doordat de hoeveelheden klein zijn, niet die voordeelen van het vervoer per water als
degene, die bij scheepsladingen kan aankoopen; terwijl men ook bij den afzet der producten
aan groote hoeveelheden gebonden is, wil men werkelijk kunnen profiteeren van goedkoop
watertransport. Hierin zouden echter door coöperatieven aan· en verkoop groote verbete·
ringen zijn aan te brengen.
Alleen daar, waar het geheele verkeer erop is ingericht, zijn er aan de aanwezigheid van
kanalen grootere voordeelen verbonden, speciaal wanneer producten worden verh::mwd, die
groote transporten eischen. Het beste bewijs daarvoor leveren de dalgrondontginningen in
het noordoosten van ons land, waar de sterk gedreven aardappelcultuur uitgebreide trans·
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porten noodig maakt. Daar wordt een sterk gebruik gemaakt van de kanalen, die de vervener
er heeft gegraven voor den afvoer van zijn turf en is het niet zelden in het belang van de ont
ginning en exploitatie der gronden, door den aanleg van kanalen bij het drukke waterverkeer
aan te sluiten, Zoo kunnen kanalen nuttig zijn en, moge in streken, waar in het algemeen het
verkeer te water minder is ingevoerd de invloed dikwijls kleiner zijn dan men verwacht, daar
staan tegenover plaatsen als de Krim bij Coevorden en Friesenveen met omgeving, als
bewijzen, dat een uitgebreid kanalennet een snelle cultiveering bevordert.
Niet zelden echter roepen ook de hiervoor genoemde groote verkeerswegen te land en te
water toestanden in het leven, die voor de ontginning nadeelig zijn, of deze zelfs geheel on
mogelijk maken. Steeds vindt dat zijn oorzaak in den invloed, die wordt uitgeoefend op de
ontwatering der terreinen. Het is van voldoende bekendheid, dat voor de cultuur van onze
landbouwgewassen een goede drooglegging noodig is, een drooglegging, die men in het
algemeen sterker wenscht, naarmate de cultuur verbeterd wordt. Onder spoorwegen, en ten
deele ook onder grootere en kleinere verharde wegen, worden echter niet zelden duikers aan
getroffen, die een te kleine afmeting hebben of, en dit is vaker het geval, waarvan de bodem
veel te hoog is gelegen om een behoorlijke drooglegging te bewerkstelligen.
Het schijnt, dat de ontwerpers zich vroeger zeer weinig om het terrein bekommerden, dat niet
direct aan den weg grensde, en dat zij opzagen tegen de eenigszins hoogere kosten voor een
breederen duiker of voor het op een groote diepte leggen van den bodem, waartegen mij anders
geen enkel bezwaar bekend is. Daar er tegenwoordig een zeer gegrond streven bestaat, de
drooglegging steeds te verbeteren, zou het aanbeveling verdienen, er meer op toe te zien, dat
de duikers den waterafvoer niet belemmeren en er verder op te rekenen, dat het noodig
kan zijn groote verbeteringen aan te brengen, dus de duikers en bruggen wat grooter te
maken, en vooral den bodem minstens een halven meter dieper te leggen dan strikt noodig
is. Waar dit niet te veel tijdverlies veroorzaakt, zou het nog meer aanbeveling verdienen, voor
hoofdwaterleidingen behoorlijk gedocumenteerde plannen in te dienen, alvorens tot vaststelling
dezer werken over te gaan.
Bij wegen is het belang van den weg in technisch opzicht zelden of nooit in strijd met de belan
gen der ontwatering. Geheel anders is het bij kanalen. Verlaging of vergrooting van waterdoor
gangen onder deze werken kosten groote sommen en geven aanleiding tot groote moeilijk
heden bij de uitvoering. Het maken van geheel nieuwe duikers wordt wel zeer zelden toege
staan; ook dient men daarvoor hoogst zelden een aanvraag in, omdat men reeds bij voorbaat
voor de groote bezwaren terugschrikt.
Het kanaalpeil is in zeer veel gevallen ver boven het niveau van de ontwateringsslooten der
aangrenzende landerijen gelegen. Werden bij den aanleg voor de levering van het water voor
de kanalen waterleidingen gebruikt, dan werd er, voor zoover deze door onontgonnen gronden
liepen, niet zelden weinig aandacht aan geschonken, of het water te veel werd opgestuwd, of
zelfs heele stukken in natte tijden onder water stonden.
Reeds hiervoor werd gewezen op den in�loed, die de ontwikkeling van de landbouwweten
schap gehad heeft op de cultiveering tot bouw- en grasland. Speciaal de kennis van het gebruik
van kunst- en groenmest was voor den ontginner van veel belang. De groote concentratie der
waardevolle stoffen maakte het mogelijk ook daar gronden te bemesten, waar men den natuur
lijken mest niet kon brengen. Bovendien maakte de kunstmest den ontginner los van alle vee
houderij. Hij was niet meer gebonden aan den mest, die overbleef, nadat de reeds in cultuur zijnde
akkers hun aandeel hadden ontvangen; maar hij kon naar willekeur mest aankoopen, in zoo
groote hoeveelheden, als hij maar wilde. Men zegt niet te veel, wanneer men beweert, dat
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zonder de invoering van het kunstmestgebruik een uitgebreide, rentegevende ontginning niet
mogelijk zou zijn geweest.
Had echter alles moeten gebeuren met menschelijke arbeidskracht, ongetwijfeld zou thans toch
nog veel heide zijn, wat reeds lang geleden in bouw- en grasland herschapen is.
De grond moest met machines, ook tot groote diepte, kunnen worden bewerkt. De ossenploeg
reeds in de jaren omstreeks 1900, de stoomploeg eenigejaren later, gaven gelegenheid te vol
doen aan het streven om veel gronden te ontginnen. Kapitaal kwam beschikbaar en groote
oppervlakten heide konden daardoor worden ontgonnen. Maar men denke er zich een oogen
blik in, dat die complexen met de schop hadden moeten worden bewerkt. Dat zou jaren en nog
eens jaren hebben geduurd, en het groote renteverlies zou velen hebben doen terugdeinzen
voor 't ondernemen van die groote ontginningen, waarop thans niet slechts eenmaal voor de
eerste bewerking, maar jaar op jaar, winter en zomer, door duizenden werk en brood wordt
gevonden.
Ook voor de verdere bewerkingen kwamen machines in steeds volmaakter vorm beschik
baar. Naast de beitelegge kwamen de vleugelegge en de schijfegge, zware cultivators waren
ook voor de heide geschikt, terwijl de in den gewonen landbouw gebruikte machines eveneens
haar invloed deden gelden op het ontginningsbedrijf.
Door al deze verbeteringen van technischen aard werd de opbrengst vergroot. Dat toch de
markt niet werd overvoerd, mag men zeker daaraan danken, dat de handel steeds heeft gezorgd
voor een goeden afzet van producten, en de land- en tuinbouw steeds heeft geproduceerd, wat
de handel vroeg. Zonder de prestaties van den gewonen handelaar gering te schatten, m;:tg
toch zeker wel worden aangenomen, dat deze zoo gunstige werking slechts kon worden ver
kregen door de krachtige ontwikkeling van den coöperatieven verkoop in sommige takken van
bedrijf.
De Regeering heeft eveneens in verschillende opzichten medegeholpen, om de ontginning tot
bouw- en grasland te bevorderen. Zij deed dit o.a. door vrijdom van verhooging van grondlas
ten, ook van gebouwen, die op de ontginningen worden geplaatst, toe te staan en door enkele gun
stige bepalingen omtrent te heffen registratiegelden voor pachtcontracten en bij eersten verkoop.
Doch vooral deed zij dat door een subsidie aan de Nederlandsche Heidemaatschappij voor
opleiding van personeel voor bevloeiingen, en voor den cursus dier Maatschappij.
Daardoor werd de werking der Heidemaatschappij, welke de ontginning zoo krachtig heeft
vooruitgebracht en in zeer veel streken als pionier is opgetreden, zeer bevorderd. En door het
allerwegen gegeven voorbeeld werd de ontginning van woeste gronden tot bouw- en grasland
steeds meer op goede grondslagen gevestigd en werden de gronden rentegevend. Aan de
Maatschappij is het voor een groot deel te danken, dat de waarde van de woeste gronden zoo
aanzienlijk vermeerderde en dus het nationaal kapitaal werd vergroot.
Eerst werden slechts kleinere complexen ontgonnen van enkele grootere grondeigenaren, die
de risico van deze onderneming konden dragen en wilden medewerken om de cultiveering van
gronden te bevorderen. Maar spoedig was zooveel ondervinding opgedaan, dat veel practische
landbouwers inzagen, dat ontginning bijzondere kennis eischt, die in de boerderij niet wordt
verkregen en dat een goed voorbeeld wel voldoende is om in verschillende gevallen zelf te ont
ginnen, maar dat zeer dikwijls de ontginning toch beter kan worden overgelaten aan hen, die
zich speciaal daarmede bezig houden. Zoo breidde zich het werk der Maatschappij ook uit tot
de ontginning van bouw- en grasland van den boer, voor wien thans zeer veel, in sommige
streken zelfs in de eerste plaats, wordt ontgonnen.
Toen kwam ook de tijd, dat groote complexen van zeer verschillende eigenaren voor ontgin-

DE: ONiCINNING TOT BOUW- EN GRASLAND.

ning geschikt gemaakt moesten worden. De Heidemaatschappij gaf daaraan krachtigen steun
door verbetering van den waterafvoer en aanleg of verbetering van wegen, het graven van
vaarten, het inpolderen van uitgeveende gronden, e. d. Op die wijze konden groote complexen
woeste grond, welke voor ontginning tot bouw- en graslanden vaak van hooge waarde waren,
daarvoor worden bestemd. En toen die gronden in exploitatie zouden worden uitgegeven,
waren goede landbouwgebouwen noodig, geschikt voor het te vestigen bedrijf. Ook voor de
stichting daarvan werd zorg gedragen en daardoor over het geheele land door voorbeelden
aangetoond, hoe goede bedrijfsgebouwen zonder luxe, doch practisch en in de omgeving pas
send, moeten worden ingericht.
Zoo blijft de Nederlandsche Heidemaatschappij steeds pionierswerk verrichten en bevordert zij
in hooge mate het ontginnen van woeste gronden tot bouw- en grasland.
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EENE VEENKOLONIE IN WORDING.

VERSCHILLENDE WIJZEN VAN VEENKULTUUR.
DOOR

J. ELEMA.

INLEIDING.
e waarde van een veen voor de technische exploitatie, voor de vervening
dus, is in hooge mate af hankelijk van zijne samenstelling. Niet alleen
wordt daarop invloed uitgeoefend door de plantensoorten, welke hebben
' medegewerkt tot den opbouw der verschillende lagen, welke men in de
venen vindt, doch ook door factoren als vochtigheidstoestand en lucht
toetreding, welke de plantenresten tot veen hebben gevormd. Het is
door deze oorzaken, waarom men zoovele turfsoorten vindt: baggerturf
of korte turf, lange turf voor haardbrand, voor steenfabrieken en kalkovens, voor turfstrooisel
fabrikatie, vuuraanmakers, enz. enz. en alle deze soorten nog weer in verschillende kwaliteiten.
Het ligt voor de hand, dat het voor den vervener van groot belang is zich eene ruime kennis
door studie en ervaring eigen te maken, ten einde met zekerheid de technische waarde van eene
veensoort te kunnen beoordeelen.
Doch niet alleen de vervener, ook de ontginner en landbouwer moet weten, welke waarde de
in de verschillende gevallen in aanmerking komende veensoorten hebben voor de kultuur. De
botanische en scheikundige samenstelling geeft hem dikwijls gewichtige aanwijzingen voor de
behoefte aan bepaalde plantenvoe<lende stoffen, de natuurkundige geaardheid zegt hem of het
ruwe veen meer of minder spoedig zal overgaan in ruilden humus, of het veen doorlatend zal
18
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blijven dan wel tijdens de cultuur gemakkelijk meer of minder voor water moeilijk doorlaatbare
lagen zal vormen, enz.
Naast de practische ervaring kan dus zeer zeker, in verband met het bovenstaande, eenige
kennis van de vormingsgeschiedenis onzer venen een belangrijk hulpmiddel zijn voor de
beoordeeling hunner kultuurwaarde. Met het oog op de beschikbare ruimte moge daarom
tenminste eene korte beschrijving der veenvorming vooraf gaan.
Veenvorming. - Denken we ons een plas. Aan de randen zullen moerasplanten groeien,
wortelende in den bodem, in het diepere middengedeelte groeien verschillende waterplanten.
Telken jare vallen de afgestorven deelen dier planten op den bodem. Allerlei waterdieren
helpen mede deze plantenresten hunne oorspronkelijke structuur te doen verliezen. Het
resultaat is eene laag van sterk vergane plantenresten, meer of minder sterk vermengd met
minerale bestanddeelen als zand, klei en kalk, al naar de plaatselijke omstandigheden. De bodem
van den plas wordt daardoor bedekt met eene humusrijke aardlaag. Langzamerhand echter
worden de plantenresten minder vermengd met minerale bestanddeelen; de gezonken p lanten
resten vormen zuiver laag- of moerasveen. De lagen worden dikker en dikker, de strook der
moerasplanten breidt zich naar het midden van den plas uit. Soms scheurt het reeds gevormde
veen door zijn laag soortgelijl< gewicht en misschien de ingesloten gasmassa's van den bodem
los en vormt een z.g. drijftil. Door de hierop groeiende planten groeit de drijftil van boven aan,
indien tenminste de mensch niet ingrijpt; aangezien de bovenvlakte ongeveer gelijk blijft met
het waterniveau, nadert de onderkant van de drijftil hoe langer hoe meer den bodem van den
plas, totdat hij daarop eindelijk weer rust. Met of zonder deze drijftillenperiode, het eind is in
beide gevallen, dat de plas volgegroeid is. De tijd, welke er verloopt, vóórdat de plas geheel
met veen gevuld is, hangt niet alleen van de diepte af; grooten invloed zal ook hebben de aard
van het water. Hoe meer plantvoedende stoffen dit bevat, hoe weelderiger de plantengroei, hoe
sneller de diktegroei van het veen. Een gelijktijdig gevolg is echter ook, dat het gevormde veen
veel plantenvoedsel zal bevatten, hetwelk later bij de kultiveering van het veen weer voor den
plantengroei beschikbaar komt.
De volgende periode in de veenvorming is de vorming van lagen, welke haar ontstaan te danken
hebben aan allerlei half land-, half moerasplanten en verder aan elzen- en wilgenstruiken. Al
deze planten leven nog onder gunstige voedingsomstandigheden, wijl ze nog wortelen in het
reeds gevormde rijke laag- of moerasveen. Hoe dikker de lagen echter worden, hoe meer de
rijke lagen buiten het berijk der wortels komen; de voeding wordt schraler, terwijl bovendien
de bodem langzamerhand hooger en droger wordt. Hiermede is ook de vorming van het
z.g. overgangsveen (een tusschenvorm van laag- en hoogveen) afgeloopen en begint de eigen
lijke hoogveen-vorming, dikwijls ingeleid door naaldhout, boschbessen, sekgrassen, enz. Het
zijn echter alle planten, welke geringe eischen aan de voeding stellen. Op de laagste plekken
vinden veenmossen (Sphagnaceëen) gunstige levensvoorwaarden, welke voorwaarden hoe
langer hoe gunstiger worden. Het mos houdt de verdamping en het wegvloeien van het regen
water tegen. Steeds grootere plekken worden door het mos bedekt, de bodem gaat nog eens
op een moeras gelijken; de boomen sterven, wortels en stammen vormen het kienhout. Sek
grassen, wollegras en enkele andere planten betwisten nog een tijdlang aan de veenmossen het
terrein, totdat ook zij meer of minder geheel het veld moeten ruimen en de allesoverwoekerende
Sphagnummossen alleenheerschers zijn. Deze periode in de veenvorming moet zeer lang hebben
geduurd, want de mosveenlag@n vormen kwantitatief de grootste massa in onze hooge venen.
De laatste laag, welke we nu door het veenmos hebben laten vormen noemt men in de praktijk
het zwarte of blauwe veen. Daarboven ligt echter in den regel nog het "grauwveen", dat veel
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lichter gekleurd en losser van structuur is. Ook deze laag is gevormd door veenmos, alleen ze

is jonger en minder gehumiﬁceerd. Ter verklaring van dit verschil tusschen het oudere en
jongere mosveen (technisch: zwart en grauw veen) meent WEBER eene klimatologisch droge
periode te mogen aannemen. Hij stelt zich voor, dat het klimaat tijdelijk veel droger is geweest.
De veenmossen stierven af, het gevormde veen droogde uit, terwijl de ruimere luchttoetreding
het veen sterk deed verteeren; de kleur werd zeer donker en de massa compacter. Soms groeiden
er in deze droge periode op het veen weer boomen, heide, enz. De daardoor gevormde laag is

echter niet dik; WEBER noemt haar de grenshorizon. De droge periode werd weer opgevolgd
door eene meer vochtige (waarin we ons nog bevinden), de mosgroei begon weder, waardoor
het jongere mosveen ofhet grauwveen werd gevormd.
In het bovenstaande hebben we zoo kort mogelijk de vorming van het veen trachten te schetsen.

Het is echter de vorm in zijne meest volledige ontwikkeling, van laagveen tot en met hoogveen,

HET

GRAVEN

VAN LANGE TURF.

met het grauwveen als eindphase. Lang niet overal echter wordt deze regelmatige opeenvolging
in de natuur gevonden. Alles hangt af van plaatselijke toestanden en vooral ook van het
ingrijpen van den mensch. Zoo zijn vele lage venen nimmer bedekt geweest of geworden met
overgangs- of hoogveen. Verder is op vele plaatsen de veenvorming niet in een plas of een
moeras, doch op het droge begonnen; hier is dus direct een hoogveen ontstaan op een mineralen
ondergrond, terwijl ten slotte door eene natuurlijke of kunstmatige belemmering of verbetering
van de waterafvoer weer allerlei afwijkingen kunnen ontstaan.

In verband met het bovenstaande kunnen we de beschrijving der veenkultuur verdeelen in twee
hoofdafdeelingen n.l. in die der laag- en moerasveengronden en die der hoogveengronden. Bij
de kultuur der overgangsvenen zullen nu eens de methoden van de lage venen toegepastkunnen
worden, dan weer die van de hooge venen, al naar mate ze meer het karakter van dezen of
genen bezitten.
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I. LAAGVEENKULTUUR.
Zooals uit de boven kort geschetste vormingsgeschiedenis van het veen is af te leiden, verheffen
zich, zonder ingrijpen van den mensch, de lage en moerasvenen slechts weinig boven den om
ringenden waterspiegel. De ondergrond bestaat uit zand of klei, terwijl hunne oppervlakte in
den regel waterpas is. - Ze liggen of in groote complexen (in de Westelijke provincies van
ons land) of in meer of minder breede strooken langs de rivieren en riviertjes van de Oostelijke
provincies. De laatst genoemde venen hebben in den regel eene veel geringere dikte, waarom
ze gewoonlijk met den naam van moerasveen worden bestempeld.
Van nature zijn de lage venen en ook de moerasvenen in de meeste gevallen bedekt met eene
grasachtige vegetatie. Af hankelijk van de samenstelling van het veen en de vochtige ligging,
wisselt de flora nog weder in hooge mate, doch alle deze planten hebben gemeen, dat ze ten
minste tijdelijk eenen hoogen waterstand of zelfs eene wilde bevloeiing verdragen.
Waren in den loop der tijden in het Westen van ons land reeds vele lage venen tot vrucht
bare graslanden in kultuur gebracht, uitgestrekte vlakten van wilde graslanden bleven er in
andere streken nagenoeg in den oertoestand liggen. Ze brachten alleen eenmaal per jaar eenen
kleinen hooioogst op van in den regel ook nog geringe kwaliteit (blauwgras). Hierin is in de
laatste 25 jaren echter eene groote verbetering gekomen, dank zij voornamelijk de kennis en
het gebruik van de kunstmeststoffen. Niettegenstaande ook nu nog veel te verbeteren valt, zijn
het nu dikwijls faktoren als moeilijke waterlossing, oneconomische verdeeling van den grond
enz., welke eene meer intensieve kultuur voorloopig tegenhouden.
Wilde bevloeiing. Gaan we in het kort na, op welke wijzen de slechte natuurlijke graslanden op
veengrond verbeterd kunnen worden, zoo moet volledigheidshalve ook genoemd worden de
wilde bevloeit"ng, welke niet zelden op deze gronden wordt toegepast. Door middel van stuwen
in het stroompje en enkele leidijkjes wordt het land gedurende geruimen tijd meer of minder
diep onder water gezet. Het resultaat is in de meeste gevallen niet schitterend. Wel is waar kan
de kwantiteit van den oogst op bevredigende wijze verhoogd worden, doch zoowel door de in
den regel slechte kwaliteit van het vloeiwater als door de dikwijls onoordeelkundige uitvoering
der bevloeiing (o.a. te laat vloeien in het voorjaar en te weinig zorg voor eene goede en spoedige
drooglegging na de bevloeiing) is de kwaliteit van het geoogste hooi niet zelden zoo, dat het
ternauwernood den naam van hooi verdient.
Verbetering door de aanwending van kunstmeststoffen. Op den voorgrond stellende, dat vooraf
of gelijktijdig door het graven van slooten en eventueel greppels, de bodem niet alleen af- doch
ook kan ontwateren, zal pas eene werkelijke verbetering verkregen worden door de aanwen·
di"ng van kunstmeststoffen. De meeste lage venen bezitten voldoende kalk, zoodat eene extra
bekalking in den regel overbodig zal blijken. Ook is volgens onze ervaring de kalk zelden noodig
voor de ontzuring; zelfs al was de ontwatering tot nog toe zeer gebrekkig, zoo is van eene
eigenlijke zuurheid van den bodem, in tegenstelling van hoogveen, in den regel geen sprake.
Niettemin geeft men gewoonlijk in den aanvang, zekerheidshalve en vooral ook dan, wanneer
het veen weinig verteerd en bedekt is met eene dikke mos- en viltachtige zode, toch eene matige
kalkbemesting. Vooral is dit aan te raden, wanneer het te verbeteren terrein lange jaren over
stroomd is geworden met water afkomstig uit de hooge venen; in dit geval schijnt het oor
spronkelijke kalkgehalte door het zure hoogveenwater langzamerhand uitgeloogd te zijn.
Groot is in de meeste gevallen de fosforzuur- en kalibehoefte, hoewel ook dit weer zeer variëert.
Zoo kan het kaligehalte van een laagveen betrekkelijk hoog zijn, wanneer het veen rust op klei
of vermengd is met klei-bestanddeelen, afkomstig van het slib van het water, waarin het veen
zich vroeger heeft gevormd. Deze laagveengronden kunnen daardoor meer het karakter van
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goede broekgronden krijgen. Zoo kan ook het fosforzuurgehalte betrekkelijk hoog zijn wanneer
zich in het laag- of moerasveen ijzeroer heeft afgezet; hetgeen dikwijls begeleid wordt door
het blauwe vianiet, een fosforzuurhoudend mineraal. Wel is waar is dit fosforzuur moeilijk
oplosbaar, doch het schijnt, dat uit den grooten voorraad toch een deel voor de planten be
schikbaar komt. Hoewel dergelijke gegevens, afgeleid uit den aard van het veen, zoo noodig
gesteund door een scheikundig onderzoek, ons waardevolle gegevens verstrekken voor de
bemesting, en het nemen van bemestingsproeven, zoo handelt men toch verstandig, vóór men
daaromtrent positieve zekerheid heeft verkregen, de bemesting met kali- en fosforzuur in den
aanvang niet te zwak te nemen. Het komt er toch op aan om door de bemesting in de eerste
paar jaren eene flinke hoeveelheid beschikbaar plantenvoedsel in den bodem te brengen, terwijl
in 't vervolg de voedseltoevoer meer kan beperkt worden tot die hoeveelheden, welke de
oogsten aan den bodem onttrekken. De ondervinding leert, dat kainiet en slakkenmeel voor deze
grondsoorten uitstekende meststoffen zijn.
Eene stikstof bemesting is in den regel niet rentabel, hetgeen ook niet te verwonderen is; door
dat het lage veen zich bij voldoende luchttoetreding in de bovenste lagen gemakkelijk omzet,
komt er veel stikstof beschikbaar, terwijl bovendien door de kali-fosfaatbemesting de groei der
vlinderbloemigen sterk wordt bevorderd.
De kainiet-slakkenmeel-bemesting, indien noodig aangevuld met kalk, heeft eenen grooten
invloed op de opbrengst, zoowel kwantitatief als kwalitatief. De wilde flora wordt "tammer",
carexsoorten verdwijnen, de groei van goede grassen, klavers en wikken wordt bevorderd, de
losse moszode verdwijnt, terwijl bovendien het aschgehalte van het gras verhoogd wordt,
hetgeen in hooge mate bevordelijk is voor de voedzaamheid van het hooi en de beenvorming
der dieren. Het vaster worden van de zode heeft dikwijls het optreden van de lastige russchen
tengevolge; door eene goede ontwatering, sterke bemesting, herhaaldelijk maaien d�r russchen,
niet te lang weiden in natte herfsten, in een woord door eene goede verpleging moet dit onaan
gename nevenverschijnsel zoo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. 't Is echter soms
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral de kanten der slooten en greppels zijn kweekplaatsen
voor russchen ; bij het weiden trapt het vee op den weinig draagkrachtigen bodem de greppels
gemakkelijk dicht, zoodat ze, zullen ze niet juist het tegendeel van eene ontwatering ten gevolge
hebben, jaarlijks nagezien en opgeschoond moeten worden. Alle overweging verdient het
daarom, evenals in het buitenland meer en meer toegepast wordt, ook bij ons de lage venen door
draineering te ontwateren, waardoor de lastige greppels kunnen vervallen.
Niet onvermeld mag ten slotte blijven, dat de praktijk in vele streken hardnekkig vasthoudt aan
de meening, dat het "kunstmesthooi" dezer landen licht op het gewicht is, in tegenstelling met
dat van het ongemeste land. Onmogelijk is zulks niet, aangezien de kali-fosfaatbemesting en de
sterke stikstofvoeding door de uit het veen vrijkomende stikstof, in verband met de dikwijls zeer
korte groeiperiode op deze in het voorjaar lang nat en koud blijvende gronden, niet zelden een
zeer welige, slappe plantengroei tengevolge heeft.
Scheurmethode. - Eenvoudig door het geven van eene toereikende kunstmestbemesting, ge
paard met een volkomen beheerschen van den waterstand en eene goede verpleging, laten zich
de lage natuurlijke veenhooilanden tot zeer "dankbare" graslanden herscheppen. Hooioogsten
van 8000 KG. per jaar zijn volstrekt geene zeldzaamheden. Toch wordt dit resultaat gewoonlijk
niet plotseling verkregen. In den regel toch zijn vele der aanwezige planten in de oude zoele
niet in staat de gegeven meststoffen te verwerken tot eenen grooteren oogst. Vooral is zulks het
geval, wanneer gelijktijdig met de bemesting overgegaan is tot het doen vervallen van de
vroegere wilde bevloeiïng. De half-waterplanten verdwijnen dan, terwijl de betere planten tijd
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noodig hebben zich eerst te vermenigvuldigen om de opengevallen plaatsen in te nemen. Om
deze overgangsperiode, welke 2, 3 of nog meer jaren kan duren, te vermijden, wordt, indien
ligging van den grond en bedrijfsinrichting zulks veroorlooven, met het meeste succes overge
gaan tot de z.g. scheurmethode. Het wilde hooiland wordt dan gescheurd, één of twee jaar als
bouwland gebruikt (voornamelijk voor de teelt van haver, soms ook aardappels) om het daarna
met behulp van een geschikt zaadmengsel weer tot grasland aan te leggen. Zijn de gras- en
klaversoorten goed gekozen, is de behandeling en verpleging in overeenstemming met de
eischen, zoo verkrijgt men bij deze methode direct goed grasland. Het spreekt vanzelf, dat eene
goede bemesting niet vergeten dient te worden. De oogsten in den tijd, dat het land als bouw
land werd gebruikt, maken in den regel de kosten van deze grondverbetering meer dan goed.
Bezanding. - Is men in de mogelijkheid om, hetzij in de nabijheid uit aanwezige zand
hoogten, hetzij uit slooten en greppels, geschikt zand te krijgen, zoo is eene andere manier
slecht veengrasland nog meer te verbeteren de bezandingsmethode, al of niet gecombineerd
met het scheuren. In elk geval zal echter na de bezanding, waardoor de oude zode geheel of
grootendeels verloren gaat, door de inzaaiing van gras- en klaverzaden eene nieuwe zode
gevormd moeten worden. - Door de bezanding, ter dikte van ± 5 cM., krijgt men eenen
zwaarderen bodem, het zand schijnt de luchttoetreding tot den bodem beter te doen blijven, de
temperatuur van den bodem wordt constanter, terwijl de draagkracht van het land grooter en
het daardoor beter voor weiden geschikt wordt.
Terpaarde of wierdegrond. - Ongeveer eenzelfde resultaat heeft eene bedekking met een laagje
terpaarde of wierdegrond. 80 à roo ton à rooo Kg. per H.A. is eene normale hoeveelheid, welke
hare werking, gesteund in dé volgende jaren door eenigen kunstniest, nog jaren doet gevoelen.
Ten slotte zakt de klei door den regen te diep weg, zoodat na ± ro jaren de bekleiing herhaald
dient te worden. Ook hierbij ondergaat de aard van het land eene groote verbetering, welke
zoowel is toe te schrijven aan den natuurkundigen invloed der bekleiing als aan de schei
kundige samenstelling dezer vruchtbare grondsoort. Uit den aard der zaak is deze methode
van grondverbetering slechts in het Noorden van ons land toe te passen in die streken, welke
per schip zijn te bereiken.
Groot is de invloed, welke de verbetering van de verwaarloosde graslanden op veen- (en broek
grond) op de bedrijven in de betreffende streken heeft uitgeoefend. Leveren ze in hunnen
natuurtoestand eene kleine hoeveelheid schraal voedsel, na de verbetering op de eene of andere
wijze geven ze ruime oogsten van goede kwaliteit, waarvoor betrekkelijk geringe uitgaven
voor bemesting enz. behoeven gedaan te worden. Waren ze vroeger een steun in het ouder
wetsche zandbedrijf, waartoe ze in vele gevallen behooren, ze zijn nu -- of kunnen zulks
worden - de spil waarom het geheele bedrijf draait. De veestapel is in vele gevallen meer dan
verdubbeld kunnen worden, inplaats van het typische zandvee met al zijne gebreken, kan nu
een uitstekend veeslag worden gefokt en gevoed met een hoog productievermogen, terwijl ten
slotte de meerdere en betere stalmest ten goede komt aan de zandbouwakkers.

Gebruik van laagveen voor akkerbouw. - Hebben we in het bovenstaande het laag- en moeras
veen niet aan zijne natuurlijke bestemming onttrokken, hebben we dus het slechte grasland tot
beter grasland trachten te maken, niet altijd is zulks het geval. -- Het is n.l. R1MPAu-CuNRAU
geweest, die voor het eerst in 1862 in 't groot de door hem Moordammkultur genoemde grond
verbeteringsmethode in toepassing bracht. Wij zouden deze methode de zanddekkultuur
kunnen noemen. Het veen wordt door breede slooten op dammen gelegd (vandaar de naam.)
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Met het uit deze slooten vrijkomende veen wordt het terrein geslicht en opgehoogd, terwijl
daarna met het uit de slooten verkregen zand de veendammen ± 12 cM. worden bedekt.
Het karakteristieke dezer kultuur bestaat daarin, dat het zand niet met het veen wordt ver
mengd. Ook bij de latere bewerking van den grond wordt zorgvuldig de vermenging van
zand en veen voorkomen door nimmer dieper dan ro cM. te ploegen. Hoofdzakelijk met behulp
van kunstmeststoffen worden op de dammen �llerlei akkerbouwgewassen geteeld.
De uitkomsten, welke R1MPAU met de zanddekkultuur verkreeg waren schitterend; ook de
finantieele resultaten motiveerden volkomen de zeer hooge ontginningskosten.
Dikwijls zijn echter de uitkomsten zeer veel slechter geweest; zonder verder te kunnen ingaan
op al de bijzonderheden van deze kultuur, de voor- en nadeelen, zijne afhankelijkheid van de
soort veen en zand, enz., kunnen we wel zeggen, dat ook vooral door de hooge kosten de zand
dekkultuur ook in Duitschland tegenwoordig veel minder meer wordt toegepast, dan in den

TURFLADEN IN DE DRENTSCHE VEENEN.
l

eersten tijd na hare uitvinding. Bij ons is ze slechts in enkele gevallen toegepast. Eene goed
gelukte is de ontginning te Scharmer (Slochteren) van den Heer U. D. REINDERS te Hoogezand.
Hier is echter in zooverre van het Duitsche voorbeeld afgeweken (evenals men in Duitschland
zelf tegenwoordig ook wel doet), dat de bezanding iets geringer is genomen en dientengevolge
bij de latere kultuur eene vermenging van zand en veen onvermijdelijk was.
Door deze afwijking echter is het verschil der zanddekkultuur met de kultuur, welke men reeds
sedert een 15-tal jaar in het stroomgebied van de Oostermoersche vaart (de Drentsche gemeenten
Anloo, Gieten, Gasselte en Borger) op het daar voorkomende laagveen (eventuëel moeras- en
overgangsveen) zeer zeker niet groot meer. Het slechte grasland wordt daar gescheurd; is zand
te verkrijgen, hetzij uit den ondergrond, hetzij dat het per schip kan worden aangevoerd, zoo
wordt het terrein evenals bij de dalgrondontginning bezand en het zand met het veen vermengd.
Meestal kan echter door gebrek aan materiaal de bezanding niet plaats hebben; door het her
haald ploegen en eggen verliest in dit geval het veen dikwijls totaal zijne struktuur, de bouwlaag
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wordt stoffig en mottig, waardoor ze aan verstuiven en vooral aan te sterke uitdroging bloot
staat. Door het land vaker en langer als kunstweide te gebruiken, kan dit bezwaar voorkomen
of verminderd worden. Overigens leveren deze laagveen-bouwgronden bij eene weinig kostbare
bemesting uitstekende oogsten van haver, fabrieksaardappels en klavergras. Slechts in natte
jaren blijkt de veenondergrond wel eens te weinig of te langzaam doorlatend te zijn, waardoor
de aardappels eerder beginnen te rotten dan op de naburige dalgronden.
Waar de toestanden, technische zoowel als economische, een intensief bedrijf rationeel doen
zijn, daar verdient de akkerbouw op laagveen zeker alle overweging. Hoewel, zooals we reeds
opmerkten, het laagveen van nature meer voor grasland geschikt geacht mag worden, levert
het toch ook uitmuntende en dankbare bouwgronden.
HOOGVEENKULTUUR.

Veenbrandcultuur. Behalve rondom enkele oude nederzettingen op het bovenveen heeft zich

de kultuur op het onafgegraven hoogveen in ons land beperkt tot den boekweitverbouw door
middel van het veenbranden. Tot dat doel wordt het begreppelde terrein gehakt of geploegd,
waarna in het voorjaar, wanneer de veenkluiten voldoende zijn uitgedroogd, met een z.g. vuur
mand brandende turfstukjes regelmatig worden uitgestrooid. Het resultaat hangt ten nauwste
samen met den juisten vochtigheidsgraad van het veen. Zijn de kluiten te droog, zoo verbranden
ze volledig tot asch, terwijl de stikstof van het veen geheel de lucht ingaat. Is het veen te vochtig,
zoo wil het niet branden en de verkregen asch is voor de minerale voeding van de plant te gering.
Goed gebrand veen moet verkoold zijn; hierbij heeft blijkbaar in het meer vochtige binnenste
der kluiten eene soort droge destillatie plaats, waardoor een deel van de stikstof in ammoniak
vorm voor den plantengroei beschikbaar komt. Na het branden wordt de boekweit uitgezaaid
en ingeëgd. Veen, dat voor den eersten keer voor deze kultuur gebruikt wordt kan eenige jaren
achtereen gebrand worden. Ten slotte, afhankelijk van de kwaliteit van het veen, worden de
oogsten te gering en moet het een reeks van jaren(± 30 jaar) met rust gelaten worden, opdat
zich langzamerhand eene nieuwe zode vormt, welke het branden weer voor eenige jaren rentabel
maakt. De brandperioden worden echter telkens korter, totdat het veen z.g. doodgebrand is.
Hoofdzakelijk tengevolge van het opraken van geschikte terreinen, doch ook door de stijging
der loonen en de groote onzekerheid van den veenboekweitverbouw, behoort het veenbranden
ten behoeve der boekweitkultuur voor ons land vrijwel tot de geschiedenis. Als natuurlijk gevolg
verdwijnen ook de klachten over het bederven onzer mooie dagen in Mei door de ontzaggelijke
rookwolken uit de venen.
Moderne Veenkultuur. Door dezelfde faktoren, welke bij ons de veenbrandkultuur doen ver
dwijnen, beteekent de verbouw van veenboekweit ook in de Duitsche venen weinig meer. Om
toch een landbouwkundig gebruik der uitgèstrekte hooge venen mogelijk te doen zijn, ontving
het in 1877 opgerichte "Bremer Moorversuchsstation" de opdracht te onderzoeken of het niet
mogelijk zou zijn op het hoogveen zonder voorafgaande vervening landbouwbedrijven te ves
tigen. Vele wetenschappelijke onderzoekingen en practische proeven werden uitgevoerd, waar
van ten slotte het resultaat was de uitvinding der z.g. Moderne veenkultuur. De werkzaam
heden van Salfeld, Fleischer, Tacke, Weber e. a. hebben tot de ontwikkeling dezer kultuur
methode veel bijgedragen.
Het typische der methode bestaat hierin, dat de aan de oppervlakte liggende laag van het
jongere mosveen of grauwveen door geschikte maatregelen tot een bouwlaag wordt vervormd.
Het veen als zoodanig wordt dus niet technisch geëxploiteerd zooals bij ons te lande. Door

1 45

VERSCHILLENDE WIJZEN VAN VEENKULTUUR.

gebrek aan minerale grondsoorten, heeft daarmede geene vermenging plaats, zoodat de bouw
laag bijna uit zuiveren humus blijft bestaan. De bemesting is nagenoeg uitsluitend op de aanwen
ding van kunstmeststoffen en groene bemesting gebaseerd. - Een zeer belangrijk punt bij de
moderne veenkultuur is de regeling van den waterspiegel. Hoewel natuurlijk door enkele hoofd
kanalen en verder door middel van slooten en greppels of draineering gezorgd moet worden
voor een behoorlijken waterafvoer, heeft toch eene te sterke ontwatering de allernadeeligste
gevolgen. De bovenlagen drogen dan tijdelijk zeer sterk uit, het veen verliest voor een groot
gedeelte zijne wateropzuigende kracht, waardoor de gewassen groote kans loopen niet over
voldoende water te kunnen beschikken.
Niettegenstaande de grootste voorzorgen en de juiste toepassing van hetgeen wetenschap en
praktijk leerden, bleef toch de onzekerheid regelmatig bevredigende oogsten te verkrijgen
betrekkelijk groot. Vooral gold dit voor weide- en hooiland, zoodat de kultuur in hoofdzaak
beperkt moest blijven tot akkerbouwbedrijven. Dit, in verband gebracht met de volumineuse
producten, de slechte verkeerswegen naar dikwijls ver verwijderde afzetplaatsen, stond het
vestigen van eenigszins grootere bedrijven - en dus het deelnemen van het grootkapitaal aan
de koloniseering der uitgestrekte hooge venen - zeer in den weg. Wel is waar zijn door de
krachtige pogingen van overheid en particulieren op verschillende plaatsen betrekkelijk wel
varende hoogveenkolonies ontstaan (Elisabethveen, Marcardsmoor, enz.), doch de hooge ver
wachtingen welke men in Duitschland van de moderne veenkultuur koesterde, zijn tot nog toe
niet vervuld. Het is echter mogelijk dat hierin eene verandering ten gunste komt. Het is n.l.
gebleken, dat door het gebruik van zeer zware landrollen gezorgd kan worden, dat de bovenla
gen van het veen vochtiger blijven. Door het samendrukken van de oppervlakte blijft het contact
met de daaronder liggende onbewerkte en waterrijke veenlagen beter bewaard, zoodat de capil
laire opstijging van het water tot in de bouwlaag plaats blijft hebben. Door deze eenvoudige
maatregel zou het mogelijk zijn graslanden op het onafgegraven hoogveen aan te leggen, welke
in niets voor die op andere grondsoorten behoeven onder te doen. Dan zullen in plaats van de
vroegere kleine bouwbedrijven, groote veebedrijven op het hoogveen gevestigd kunnen wor
den, welke veel meer onaf hankelijk zijn van goede verkeerswegen en bepaalde afzetgebieden,
zoodat dan ook het groot-kapitaal - naar men hoopt -- meer geneigd zal zijn aan eene snelle
koloniseering der hooge venen deel te nemen. Eene proef boerderij, uitgaande van het Bremer
Moorversuchsstation, in het Königsmoor tusschen Bremen en Hamburg zal dit alles nog nader
onderzoeken en aantoonen.
De moderne veenkultuur heeft in ons land nimmer eenige uitbreiding verkregen en hoe vol
komen het ook mag gelukken haar tot eene rationeele kultuurmethode te maken, ze zal altijd
een meer of minder tijdelijk karakter behouden. Immers ze wordt uitgeoefend zonder vooraf
gaande vervening van het terrein. Het groote kapitaal, dat in het veen zelf steekt, blijft onaan
geroerd. Overal waar het mogelijk is of wordt, hetzij door de gewone vervening tot brandturf,
hetzij door de nog in hare kinderschoenen staande methode der turfvergassing het veen tech
nisch te exploiteeren, zal de moderne veenkultuur verdwijnen en plaats maken voor de kultuur,
zooals die in ons land op de afgeveende terreinen voor het eerst tot ontwikkeling is gekomen.
In tegenstelling met het buitenland, hebben we in ons land een groot afzetgebied voor de
gefabriceerde turf, welk afzetgebied bovendien gemakkelijk te water is te bereiken. Het
zijn juist deze faktoren, welke in ons land reeds vóór enkele eeuwen het exploiteeren der
venen mogelijk maakten en tegelijk in den loop der tijden de bloeiende veenkoloniën deden
ontstaan.
19
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Dalgrond-kul tuur: Groninger methode. Om de vervening mogelijk te maken is het noodig een
of twee hoofdkanalen tot aan en in het veen te graven. Op deze hoofdkanalen monden verder
een systeem van bijkanalen of wijken uit. Door middel van deze kanalen wordt het veen ont·
waterd, de turf afgevoerd en later eveneens de meststoffen en oogstproducten aan- en afgevoerd.
De aanleg der kanalen en wijken kan volgens verschillende plannen uitgevoerd worden, van
welke het enkel- en dubbelkanalensysteem de hoofd typen zijn. Hierop nader in te gaan, belet ons
de beschikbare ruimte, hoewel van het plan van aanleg eener veenkolonie de bloei en welvaart
der streek voor een groot deel af hankelijk is.
In ons land rusten de hooge venen of op laagveen of direct op diluviaal zand. In beide gevallen
blijft na de vervening een zandgrond over, bedekt met een meer of minder dikke veenlaag, welke
voor de bereiding van brandturf geene waarde had. Het verveende terrein ligt natuurlijk in
vergelijking met het nog niet afgegraven veen veel lager; het ligt als het ware in een dal, waar
door we ons kunnen voorstellen, dat de naam dalgrond is ontstaan.
De op het verveende terrein achtergebleven veenafval is afkomstig van het bovenste lichtge
kleurde en losse jongere mosveen of grauwveen. Tijdens de vervening wordt deze laag op de
reeds van de voor de turfbereiding waardevolle diepere lagen ontbloote strook, in groote bonken
achteruitgeworpen. Deze werkzaamheid noemt men het bonken en de specie welke gebonkt
wordt de bonkaarde.
De kultuurwaarde van eenen dalgrond hangt in de eerste plaats af van de dikte der gebonkte
laag, aangezien deze laag door hare groote watercapiteit en watercapillariteit een natuurlijk
waterreservoir voor de plantenwortels vormt. Op eenen goeden en goed ontgonnen dalgrond
is dientengevolge de waterverzorging van de plant uitstekend gerégeld, een van de hoofdvoor
waarden voor zekere en hooge oogsten.
Heeft de bonkaarde geen waarde voor de brandturfbereiding, voor de turfstrooiselfabricatie is
hare waarde des te grooter. Toen deze industrie opkwam, werd in sommige streken het daar
voor geschikte grauwveen voor turfstrooisel vergraven en dus ook van het terrein meer of
minder geheel verwijderd, ten koste natuurlijk van de latere landbouwkundige waarde van den
dalgrond. De Provinciën Drente en Groningen hebben daarom in haar reglement op de
verveningen eene bepaling opgenomen, waarbij den verveners de verplichting wordt opgelegd
van het grauwveen minstens 50 Me. af te bonken. In Overijse!, N. Brabant en Limburg bestaat
eene dergelijke bepaling niet.
Behalve van de dikte der bonkaardelaag hangt de kultuurwaarde van den dalgrond ook af van
de kwaliteit der bonkaarde. Ouder mosveen (zwart- of blauwveen) is daarvoor weinig geschikt.
In natuurlijken, vochtigen toestand is ze zeer moeilijk waterdoorlatend, terwijl deze specie door
uitdroging overgaat tot harde turfkruimels, welke ook na bevochtiging hare waterabsorbeerende
eigenschap grootendeels of geheel hebben verloren. Daarentegen kan met behulp van het jongere
mosveen, het grauwveen, eenen uitstekenden bouwgrond worden gevormd, die vooral in de
natuurkundige eigenschappen boven alle andere grondsoorten uitmunt. Ook in het grauwveen
bestaan nog weer verschillende kwaliteiten; de losse, allerbovenste laag laat zich spoediger ver
kruimelen en mengen, blijft beter voor de lucht toegankelijk en is vooral voor de kultuur van
fabrieksaardappels te verkiezen ; doch ook het meer dichte grauwveen is volgens de practische
ervaringen geschikt voor de bereiding van eenen goeden bouwgrond.
Zal tot de ontginning - het z.g. toemaken - van eenen dalgrond worden overgegaan, en is
door het graven van slooten voldoende voor de ontwatering gezorgd, dan bestaat het eerste
werk in het regelmatig uitspreiden van de aanwezige bonkaarde over het terrein. Daarbij wor
den zooveel mogelijk de eventuëel voorkomende hoogten in den zandondergrond weggenomen,
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opdat overal minstens 50 cM. bonkaarde kan worden gespreid. Bij dit binnenslichten wordt aan
de perceelen (pl.m. één Hectare ieder) eenige helling gegeven; de bonkaardelaag draineert het
terrein in den regel op voldoende wijze, _zoodat eene begreppeling overbodig is. Bij het binnen
slichten wordt verder gelet op het wegruimen van nog onvergraven zwarte veenlagen (welke
den grond plaatselijk ondoorlatend zouden maken) en van den turfafval (waardoor o.a. de door
laatbaarheid van den bodem te groot zou worden).
Na het effenen van de bonkaarde volgt de bezanding. Daartoe wordt de oppervlakte bedekt met
eene zandlaag van gemiddeld ra cM. dikte. De dikte varieert eenigzins, alnaarmate meer of
minder zand beschikbaar is, of het zand meer of minder leemhoudend is en of de aardappelkul
tuur hoofdzaak zal zijn, dan wel graan- of weidebouw. Op al deze bijzonderheden in te gaan,
laat de beschikbare ruimte niet toe.
Het zand, benoodigd voor de bezanding, is in den regel aanwezig op de wijkswallen, verkregen
bij het graven der kanalen. Is zulks niet het geval, of is de hoeveelheid te gering, zoo wordt het
ontbrekende aangevuld met het zand uit de slooten en eventueel voorkomende zandhoogten.
Na het bezanden volgt het woelen, waaronder in dit geval verstaan wordt het vermengen van
de zanddeklaag met een laagje bonkaarde van ± 5 cM. dikte. Het woelen geschiedt door
middel van ploeg, eg, of cultivator.
Het bezanden en het daarna mengen van dit zand met een laagje bonkaarde, vormt eigenlijk
het karakteristieke van de Groninger methode van dalgrondontginning. Vergeleken bij de
kultuur van het zuivere veen geeft de bezanding de volgende voordeelen: a. het zand werkt
als bezwaringsmiddel, waardoor de capillaire werking in den bodem bevorderd wordt en de
bovenlagen ook in perioden van groote droogte vochtig blijven. Door het minder hol, het meer
compact zijn van den grond, droogt deze minder sterk uit en neemt het water gemakkelijker
weer aan. b. het soortelijk gewicht van de bouwlaag wordt grooter; daardoor stijgt de gemid
delde bodemtemperatuur, terwijl de schommelingen van dag- en nachttemperatuur minder
groot zijn. Schade door nachtvorsten en opvriezen treedt minder vaak op. e. ook de ontwik
keling der bacteriënflora wordt door eene be.zanding in hooge mate bevorderd.
Is op deze wijze een bodem verkregen, welke uit een natuurkundig oogpunt voor den planten
groei eene ideale mag genoemd worden, uit een scheikundig of voedingsoogpunt behoort de
nieuwe dalgrond zeker tot de arme grondsoorten. Zoowel de gebruikte bonkaarde als het zand
zijn van nature zeer arm aan plantenvoedende stoffen, zoodat slechts zware bemestingen hierin
verbetering kunnen brengen.
Ter ontzuring van de bonkaarde en ter meer snelle humificeering tot milden humus wordt in
de eerste plaats eene kalkbemesting gegeven. Om het roesterig worden der aardappelen te
voorkomen en uit vrees voor de "Veenkoloniale haverziekte", wordt tegen eene te sterke bekal
king gewaarschuwd; 20 -40 HL. gebluschte kalk per HA. is de gewone hoeveelheid.
In den regel worden als eerste en tweede gewas fabrieksaardappels op den pas ontgonnen dal
grond verbouwd. Zal de bemesting, zooals tegenwoordig, plaats hebben uitsluitend door middel
van kunstmeststoffen, zoo is eene normale bemesting per Hectare voor aardappels rooo K.G.
slakkenmeel, 12-1400 K.G. patentkali en8oo-rooo K.G. Chilisalpeter. Men hoopt dan op eenen
oogst van 5 à 600 H.A. (à 61 1 /2 K.G.) aardappels per H.A. De genoemde hoeveelheden kunst
meststoffen zijn zeer zeker geweldig, zooals men ze op andere grondsoorten zelden zal aan
wenden. Hoewel in latere jaren de hoeveelheden verminderd kunnen worden, vooral de stikstof
bemesting tengevolge van den klaververbouw, zoo blijven ze toch altijd groot, en zal men in een
veenkoloniaal bedrijf zoo ongeveer kunnen rekenen op eene bemesting van gemiddeld/ roo.
per H.A. en per jaar.
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Hoewel de kunstmeststoffen op de daarvoor bijzonder geschikte dalgronden, altijd een groote
rol zullen blijven vervullen, zoo is toch in den laatsten tijd de stadscompost weer meer in eere
gekomen. Aangevuld met de noodige kunstmeststoffen, in de eerste plaats kalihoudende, voor
komt de aanwending van stadscompost nadeelige veranderingen van de bouwlaag, welke men
aan het voortdurend gebruik van groote hoeveelheden handelsmeststoffen meent te moeten
toeschrijven. Bovendien helpt de sterk alkalische compost den overgang van bonkaarde en
milden humus bevorderen, evenals <le ontwikkeling van de bacteriënflora in den aanvankelijk
sterielen bodem.
Het veenkoloniaal bedrijf is een van de meest intensieve, welke we in ons land aantreffen.
Behalve in enkele streken, waar de veehouderij eenigszins meer op den voorgrond treedt, vindt
men in de veenkoloniën bijna uitsluitend akkerbouw; naast haver en rogge, enkele perceelen
erwten, boonen, suikerbieten, enz. blijft ook op de oudere gronden de teelt van fabrieksaard
appelen eene belangrijke rol in het bedrijf vervullen. Omstreeks de helft, ja zelfs tot 2/s van het
terrein wordt aan dit gewas ingeruimd. De coöperatie heeft eenen hoogen trap van ontwikkeling
bereikt. Behalve de coöperatieve aankoopvereenigingen, welke in de eerste plaats zorgen voor
den aankoop van de benoodigde enorme hoeveelheden kunstmeststoffen, vindt men allerwege,
dikwijls eveneens op coöperatieven grondslag werkende aardappelmeel- en strookarton
fabrieken.
Het centrum der dalgrondkultuur vormen de Groninger en aangrenzende Drentsche veen
koloniën met het Stadskanaal als hoofdader van het verkeer te water.
Vele faktoren hebben in de laatste 25 jaren mede gewerkt tot den grooten bloei, waarin zich de
Veenkoloniale Landbouw op dit oogenblik mag verheugen. De huur- en koo2prijzen der lande
rijen zijn tot eene ongekende hoogte gestegen. Als gevolg zien we vele jonge landbouwers zich
vestigen in nieuwe, meestal meer afgelegen streken met gelijksoortige gronden. Ook hier ontstaan
daardoor nieuwe Centra, waar op de tot nog toe onontgonnen of voor bebossching gebruikte
gronden de intensieve Veenkoloniale kultuur wordt ingevoerd. Enkele voorbeelden hiervan
zijn de Krim, Vroomshoop, de venen tusschen Hoogeveen en de Dedemsvaart, Appelscha, enz.
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INLEIDING.
N sommige gedeelten van ons vaderland, met name in het oostelijk gedeelte
van de provincie Noord-Brabant, in Limburg en op de Veluwe, is het ge
meentelijk bezit aan woeste gronden direct of indirect van groote beteekenis
geweest voor de ontwikkeling van het ontginningswezen in die streken,
hetzij in gunstigen, hetzij in ongunstigen zin. Niet alleen was de invloed
daarop groot in vroegere tijden, ook thans nog is dit het geval en zeer zeker
zal dit voor de toekomst in niet mindere mate zoo zijn. Voor een goed inzicht
in de geschiedenis en de beteekenis van de ontginningen in 't algemeen zal dan ook het ontstaan
van het gemeentelijk grondbezit en de ontginning daarvan aan een nadere beschouwing
onderworpen moeten worden.
ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS DER GEMEENTEGRONDEN.
De gemeenten zijn niet alle op dezelfde wijze in het bezit gekomen van haar woeste gronden.
Voor een groot deel vindt dit bezit wel zijn oorsprong, die zich intusschen voor vele gevallen
tot in het zeer verre verleden verliest, in het gemeenschappelijk gebruik, dat de bewoners van
deze gronden maakten. Uitvoerige mededeelingen met literatuuropgaven vindt men daar-
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omtrent in het werk van Dr. H. BLINK, ,,Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw
in Nederland", tweede deel, blz. 485 en volgende.
De Noordbrabantsche en Liniburgsche woeste gemeentegronden waren grootendeels door
giftbrieven tegen betaling van een jaarlijkschen cijns en van een bedrag in eens, reeds in de
middeleeuwen in het bezit der dorpen voor het gemeenschappelijk en meestal vrij gebruik der
dorpsbewoners. Onder het krachtige bestuur van PHILIPS VAN BouRGONDIË, die zooveel onge
bonden toestanden wist te regelen, werd in 1462 het bezit door nieuwe giftbrieven nauw
keuriger vastgesteld. Sedert het begin der vorige eeuw, toen op velerlei gebied zulk een
omkeer kwam, werd geleidelijk met de oude toestanden gebroken en het min of meer vrije
gebruik -- vooral sedert het laatst van de 18de eeuw nam de ongebondenheid toe - van de
woeste gronden, weiden en bosschen bijna overal aan banden gelegd. Ook werd toen meer
vrijheid verkregen tot verkoop van gemeentegronden, hetzij om de ontginning door particu
lieren in de hand te werken, hetzij om uit de opbrengst werken ten algemeenen nutte (b.v.
wegenaanleg of -verbetering) te ondernemen.
De Veluwsche gemeenten zijn voor het grootste deel in het bezit van haar woeste gronden
gekomen door aankoop van het domein in 1843. Over vele woeste gronden aldaar waren eer
tijds de graven, later hertogen, van Gelre of Gelder heer en meester, hoewel derden langzamer
hand reeds vele rechten verworven hadden. Na de onderwerping van den laatsten hertog van
Gelder door KAREL V kreeg deze laatste ook den eigendom van deze uitgestrekte woeste
gronden.
Door de afzwering van PHILIPS II kwamen zij in beheer bij de provincie Gelderland, tot zij na
18r3 domeingronden werden. Om nu een einde te maken aan de moeilijkheden, die dit Staats
bezit door de vele oude rechten der bewoners meebracht, werden de gronden, een gezamenlijke
oppervlakte beslaande van ruim 25000 H.A., aan een 9-tal gemeenten verkocht voor ge
middeld ongeveer f 0.75 per H.A. 1)
Van deze oppervlakte werd later een aanzienlijk gedeelte geleidelijk verkocht.
De overige gemeentegronden op de Veluwe werden op verschillende wijzen verkregen, nl.
door aankoop, door verdeeling eener marke enz.
In de andere deelen vanGelderland komen niet zulke uitgestrekte woeste gemeentegronden voor.
Wat de overige provincies betreft, zij opgemerkt, dat alleen Utrecht en Overijse! nog gemeen
telijke heidegronden en stuifzanden van eenige beteekenis bezitten. Verder is het gemeentelijk
bezit aan woeste gronden van weinig belang.
In de eerste helft der vorige eeuw zijn dus de meeste gemeenten in ons land in het bepaalde,
onbeperkte bezit van haar woeste gronden gekomen. Hoewel na dien tijd sommige gemeenten
nog woeste gronden aankochten, werden, zooals boven reeds werd medegedeeld, in de vorige
eeuw wederom vele terreinen vervreemd door verkoop, meest aan particulieren voor ontgin
ning. Daardoor werd geheel in den geest van dien vervlogen tijd gehandeld: ja, aan de meer
genoemde Veluwsche gemeenten was zelfs bij de koopacte voorg-eschreven, dat zij de woeste
gronden zelf moesten ontginnen of ter ontginning uitgeven of ver/wapen, naarmate dat zulks in
het belang der gemeente het meest wenschelijk werd geacht.
Het is moeilijk met eenige nauwkeurigheid aan te geven, welke vermindering de oppervlakte
van het gemeentelijk bezit aan woeste gronden door verkoop of door ontginning gedurende de
vorige eeuw onderging.
l) Rapport van de Commissie, belast met het uitbrengen van advies over het voorstel der Regeering, betref
fende bebossching van woeste gemeentegronden, opgenomen in het Tijdschrift der Nederlandsche Heide
maatschappij, 17de jaargang, 1905, bi. 1-68.
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Zeker is, dat vrij veel grond werd verkocht. De Veluwsche gemeenten zagen haar grondbezit
zelfs slinken tot niet veel meer dan 9000 H.A. en hoewel in het zuiden de gronden langen tijd
minder gewild waren, en dus niet zoo licht in andere handen overgingen, hebben toch ook daar
uitgebreide verkoopingen plaats gehad, in Limburg vooral in de eerste helft der vorige eeuw,
in Noord-Brabant tot voor eenige jaren. Door de Gedeputeerde Staten wordt, in Limburg reeds
langen tijd, in Noord-Brabant sedert enkele jaren, verkoop van gemeentegronden tegengegaan.
In een volgend hoofdstuk wordt hierop teruggekomen.
Wat de ontginning betreft, kan worden medegedeeld, dat daardoor de oppervlakte woeste
grond, toebehoorende aan de gemeenten, in de 19de eeuw heel wat minder afnam dan door ver
koop. Van de gronden, onder zulke voordeelige voorwaarden van den Staat gekocht, ont
gonnen de Veluwsche gemeenten nog geen 2000 H.A.
In het oosten der provincie Noord-Brabant schijnt vooral in het begin der vorige eeuw veel
gemeentegrond ontgonnen te zijn, terwijl ook vele gemeenten in Limburg met kracht tot ontgin
ning overgingen. Ook elders werden in den loop der vorige eeuw van gemeentewege nog be
langrijke ontginningen aangevangen: de woeste gronden bleven echter nog een aanzienlijk
gedeelte van het gemeentelijk grondbezit uitmaken, vooral in de provincies Noord-Brabant,
Limburg en Gelderland.
UITGEBREIDHEID DER GEMEENTEGRONDEN.
Ten einde een overzicht te geven van de beteekenis, welke het gemeentelijk grondbezit reeds
heeft en nog zal kunnen verkrijgen, zullen allereerst de cijfers, welke de oppervlakte aangeven,
aan een nadere beschouwing worden onderworpen.
Volgens het bovenaangehaalde, in 1905 uitgebrachte rapport der door de Nederlandsche
Heidemaatschappij in het leven geroepen commissie, belast met het uitbrengen van advies
over het voorstel der Regeering, betreffende bebossching van woeste gemeentegronden, be
droeg deze oppervlakte toen 1):
P R O V I N C I E S.
Groningen
Friesland.
Drente
Overijse!.
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland .
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant.
Limburg.

In cultuur
zijnde gronden.

Woeste
gronden.

2231 H.A.
1236 "
216 "
8615 "
6256 "
444 "
179 "
845 "
389 "
ro365 "
18353 "

140 H.A.
230 "
572 "
189B "
ro135 "
3014 "
43 "
26 "
363 "
51187 "
21596 "

49129 H.A.
1) E'nkele getallen zijn door mij gewijzigd, na een nader onderzoek.

-1

89204 H.A.
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Opgemerkt moet hier worden, dat de gronden, behoorende tot de eerste rubriek, eertijds slechts
voor een gedeelte uit heide of andere woeste gronden bestonden.
Totaal was dus 138333 H.A. in het bezit van gemeenten, d.i.ongeveer 4,2 °/o van de geheele
oppervlakte van ons land, terwijl de woeste gemeentegrnnden 2,7 o/o besloegen van deze opper
vlakte. Van de woeste gronden was dus blijkens bovenstaande cijfers in 1904, toen volgens het
verslag over den Landbouw inNederland de totale oppervlakte woeste grond nog 577280 H.A.
bedroeg, niet minder dan ruim 15 °/o in handen der gemeenten.Berekenen wij van de verschil
lende provincies deze cijfers afzonderlijk, dan blijkt, dat zij, afgerond, in 1904 waren:

PR O V IN CIE.

Groningen .
Friesland
Drente
Overijsel
Gelderland
Utrecht.
Noord-Holland
Zuid-Holland .
Zeeland.
Noord-Brabant
Limburg

1
1

I

Oppervl akte der Oppe rvl akte der
Oppervl ak�e der w o este gemeente• woeste gemeentes-emeenteg ro nden
g ronden in pr o - gronden in procen111 procenten van
centen van de I ten va n de overige
de o pper':'la�te
o ppervl a kte der
woeste g ro nden
I
de r provmcie.
provincie.
in de provincie.
l

0,4
0,3

3
3

2

0,l
0,l
01 1
o,6
2
2

0,1
0,3

0,4

13

18

0,2
II
10

I

o,6
0,9

o,6
2

10

42
0,2
0,3
13
43
6z

In verband met de opmerking bij den vorigen staat, kan de eerste rubriek feitelijk verder buiten
beschouwing blijven. Alleen zij er de aandacht op gevestigd, welk een belangrijk deel van het
geheele grondbezit inNoord-Brabant en Limburg in handen der gemeenten is.
Dat de beteekenis van het bezit aan woeste gemeentegronden in de verschillende provinciën
wel zeer uiteen moet loopen, wordt duidelijk aangetoond door de tweede en derde rubriek.Van
geen invloed, voor zoover het de oppervlakte aangaat, moet dit bezit zijn in Groningen, Fries
land, Drente, Overijse! enNoord- en Zuid-Holland.In Utrecht is het gemeentelijk bezit aan
woeste gronden, die uit den aard der zaak enkel in de oostelijke helft voorkomen, niet groot,
doch in verhouding tot de totale oppervlakte van dezen grond aanzienlijk, omdat in die provin
cie slechts betrekkelijk weinig woeste grond meer voorkomt.De gemeentelijke woeste gronden
in deze provincie hebben echter maar een betrekkelijk geringe beteekenis voor het ontginnings
wezen, omdat vele daarvan bestemd zijn voor militaire doeleinden en voor villaterrein.In Zee
land is het gemeentelijk grondbezit onbeteekenend. Dat in de laatste rubriek deze provincie
zulk een betrekkelijk hoog cijfer heeft, wordt veroorzaakt door de gemeente Middelburg, die
een vrij groot duinbezit, ruim 300 H.A., ten behoeve van haar duinwaterleiding heeft.
De woeste grond bestaat in Zeeland uitsluitend uit duinen en is voor de ontginning van weinig
beteekenis.
In Gelderland is het overgroote deel der woeste gemeentegronden op de Veluwe gelegen. Hier
zullen deze dan ook wel bijna 20 °I c van alle woeste gronden in die landstreek innemen.
InNoord-Brabant komen, zooals reeds werd vermeld, de meeste gemeentegronden voor in de
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oostelijke helft. Hier zal de oppervlakte der woeste gemeentegronden, uitgedrukt in percenten
van de overige woeste gronden, niet veel afwijken van het cijfer, dat voor Limburg werd
gegeven.
Er zal dus vooral aandacht geschonken moeten worden aan de Veluwe, aan de oostelijke helft
van Noord-Brabant en aan Limburg, hoewel ook enkele gemeenten in andere provinciën zoo
veel woeste gronden bezitten, dat zij daardoor voor de zaak der ontginning een voorbeeld, ten
goede of ten kwade, kunnen zijn.
GEAARDHEID EN GEBRUIK DER GEMEENTEGRONDEN.
Volgens de ter beschikking staande gegevens bestaat van het gemeentebezit 49129 HA. uit in
cultuur zijnde gronden en 89204 uit woesten grond. Nauwkeurige gegevens omtrent het gebruik
der in cultuur zijnde gronden bestaan niet. Een omstreeks het jaar 1900 ingesteld onderzoek
leerde, dat toen aanwezig waren:
in Noord-Brabant pl m. 5280 H.A. gemeentebosschen.
,, Limburg
5110 ,,
"
,,
,, Gelderland
3017 ,,
,,
"
Rekening houdende met deze cijfers en met hetgeen uit andere provinciën bekend is, mag wor
den aangenomen, dat van de in cultuur zijnde gemeentegronden niet veel meer dan 16000 H.A.
wordt ingenomen door bosch en de rest, zijnde ongeveer 33000 H.A., door bouw- en grasland enz.
De woeste gemeentegronden bestonden in 1904 uit:
73041 H.A.
heidegrond
broekgrond .
5720 "
veengrond
8045 "
1980 "
zandverstuiving.
4 18 "
duinen .
Broek- en veengronden komen uitsluitend voor ontginning tot bouw- en grasland of tuingrond
in aanmerking, zandverstuivingen en duinen enkel voor boschaanleg.
Van de heidegronden, toebehoorende aan de gemeenten, bestaat een gedeelte uit lagen en mid
delmatig hoogen, de rest uit hoogen grond. De eerstgenoemde twee typen kunnen meestal ont
gonnen worden tot grasland en bouwland, het laatstgenoemde type zal in den regel wel uit
sluitend voor bosch moeten worden bestemd. Bij goede drooglegging en doelmatige voorberei
ding kunnen de eerstgenoemde typen uitstekende bosschen dragen. Het is echter een feit, dat
den laatsten tijd, vooral door particulieren, eerder tot bouw- en graslandaanleg wordt over
gegaan dan voor een tiental jaren en naarmate de grondprijzen stijgen en de ontginningstechniek
grootere vorderingen maakt, zal meer in deze richting worden gewerkt. De verhouding tusschen
de oppervlakte, welke tot bosch en die, welke tot bouw- en grasland wordt aangelegd, wijzigt
zich in ons land meer en meer ten gunste van de laatstgenoemde cultuur, zooals ook uit onder
staande cijfers blijkt.
Verhouding tusschen de boschontginningen en de bouw- en graslandontginningen
Jaren
1892 en 1893
1894 en 1895
1896 en 1897
1898 en 1899

1
1
1
1
l

0.95
o.8r
0.57
1.53

Jaren
1902 en 1903
1904 en 1905
1906 en 1907
1908 en 1909
1910 en 1911

I
I
l
I
I

2.15
2.25
2.56
4.55
5.36
20
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Aangezien de oppervlakte woeste grond, die jaarlijks beboscht wordt, nog eenigszins is toe
genomen, blijkt uit nevenstaanden staat, dat tegenwoordig een veel grootere oppervlakte tot
bouw- en grasland wordt ontgonnen dan vroeger. Men moet evenwel niet meenen, dat de woeste
gronden van de beste qualiteit (dus die gronden, welke het eerst voor aanleg tot gras- of bouw
land in aanmerking komen), ook zóóveel sterker in oppervlakte afnemen dan de mindere gronden,
als bovenstaande staat zou doen verwachten. Dat komt voor een deel, doordat thans gronden
met voordeel tot bouw- en grasland worden ontgonnen, die daarvoor vroeger ongeschikt
werden geacht. De ervaring, opgedaan bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, zoowel wat de
ontginning in 't algemeen, als wat 't ontginnen voor rekening der gemeenten betreft, is dan ook,
dat, wat Noord-Brabant en Limburg aangaat, een vrij hoog percentage van den woesten grond,
zeker wel bijna de helft, voor aanleg tot bouw- en grasland in aanmerking kan komen.
Op de Veluwe en in Utrecht zijn de woeste gemeentegronden voor verreweg het grootste deel
aangewezen voor ontginning tot bosch.
Omtrent het gebruik van de woeste gemeentegronden kan worden opgemerkt, dat deze gronden
voor verschillende doeleinden gebezigd worden; in verreweg de meeste gevallen zijn echter de
daardoor verkregen opbrengsten zóó gering, dat zij geenszins 't langer woest laten liggen
wettigen. Enkele Noordbrabantsche en Limburgsche gemeenten trekken belangrijke voordeelen
uit de exploitatie van haar veengronden, sommige gemeenten verhuurden haar heide, meest
voor langen termijn, voor militaire doeleinden, doch overigens moet de opbrengst vrijwel komen
van de jacht en de verhuring voor schapenweide, bijenstand, plaggenveld of voor strooisel. Als
zoodanig gaan de jaarlijksche opbrengsten de som van/ 0.50 hoogstens/ r.- per H.A. ge
woonlijk niet te boven. Zelfs wanneer het maximum/ r.- per jaar en per H.A. wordt gekapi
taliseerd, dan wordt een waarde per H.A. verkregen (/ 25.-), die zeer zeker bijna altijd ver
beneden de werkelijke waarde ligt.
Langen tijd heeft genoemd gebruik van den grond, dat grootendeels ten goede kwam aan de
landbouwende bevolking in de gemeente, wijziging in den bestaanden toestand tegengehouden.
Hierbij mag echter niet vergeten worden, dat voor een twintigtal jaren van de meeste woeste
gronden de waarde voor ontginningsdoeleinden nog niet veel hooger was dan boven werd
berekend. Eerst door het toenemen van ontginning en de stijgende landprijzen eenerzijds, het
afnemen van het gebruik van plaggen en strooisel en de stijgende loonen anderzijds, is hetverschil
tusschen de oude waarde en de tegenwoordige verkoop- of ontginningswaarde grooter geworden.
Hoewel blijkens het hiervoorgaande nog groote uitgestrektheden in den ouden toestand
verkeeren en sommige gemeenten er nog niet aan schijnen te denken, haar gronden tot
waarde te brengen, zijn de meeste er toch geleidelijk toe overgegaan, haar sluimerend kapitaal
geheel of gedeeltelijk vlottend te maken. Dit geschiedde door verkoop, door verpachting of
door het in eigen beheer ontginnen en exploiteeren van den grond. Ook in vroegere tijden zijn
woeste gemeentegronden door de gemeenten ontgonnen of verkocht. Maar ofschoon in den
loop der jaren uitgestrekte gebieden zijn verkocht, blijkt toch nergens, dat dit geschiedde met
het vooropgestelde doel om geleidelijk de gemeentegronden in het bezit te brengen van parti
culieren. Bij verkoop van gronden, die een gemeenschappelijk bezit vormden, en ook van
Staatsgronden is of was dat streven wel op te merken.
VERKOOPEN, VERPACHTEN OF ZELF EXPLOITEEREN VAN DEN
GEMEENTEGROND.
Het is van belang, elk der drie vormen van het tot waarde brengen van de woeste gemeente
gronden, verkoopen, verpachten of zelf exploiteeren, aan een nadere beschouwin6 te onder-
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werpen. Immers, er zijn in ons land nog vele gemeenten, die ongetwijfeld op cultuurgebied en
ook- in 't algemeen tot meer voorspoed zouden geraken, indien van de gemeentegronden meer
voordeel werd getrokken.
Het verkoopen van den woesten grond is voor de gemeenten wel de eenvoudigste weg om het
kapitaal, dat de grondwaarde vertegenwoordigt, rentegevend te maken. Aan verkoop van
gemeentegrond kunnen echter groote nadeelen verbonden zijn. Immers, aan de gemeenschap,
die daarop recht had, kan daardoor een belangrijk bedrag, bestaande uit grondwaardestijging
of uit exploitatiewinst, ontgaan. Bovendien zijn vele gevallen bekend, waarbij de voor den
verkoop ontvangen gelden besteed zijn voor zaken, die achterwege hadden kunnen blijven, of
waarvoor de middelen ook op andere wijze konden gevonden worden. Voorts heeft verkoop
van gemeentegrond gewoonlijk ten gevolge, dat de gemeente haar invloed verliest op de wijze
van exploitatie, de bewoonbaarmaking en de keuze der bewoners.
Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat de gemeenten thans voor het in cultuur brengen
van haar woeste gronden voldoende deskundige voorlichting kunnen verkrijgen en bij be
bossching van Staatswege een groote tegemoetkoming in de kosten. De gemeente zal dus,
wanneer zij van deze Staatshulp wenscht gebruik te maken, het voor bosch in aanmerking
komende gedeelte van haar bezitting voordeeliger kunnen ontginnen dan de particulier. Der
halve is zulke grond voor de gemeente meer waard dan voor den particulier.
Terecht bestaat dan ook thans bij de gemeenten een streven om niet lichtvaardig over te gaan
tot vervreemding van haar eigendommen, welk streven vooral in Limburg en Noord-Brabant
krachtig wordt gesteund door Gedeputeerde Staten, waaraan de besluiten van het gemeentebestuur ter goedkeuring zijn onderworpen.
Evenwel, dit vraagstuk moet van alle zijden bezien worden om ten slotte een oplossing te vinden,
die in het belang van de gemeentekas, maar tevens in dat van de gemeenschap is. Er kunnen toch
tal van redenen zijn, die een verkoop wettigen, of zelfs wenschelijk maken. Niet uit het oog ver·
!oren mag worden, dat in het oosten van Noord-Brabant en in een deel van Limburg en Gelder
land het gemeentelijk grondbezit, blijkens de hiervoor gegeven cijfers, zoo overwegend is, dat
het particulier bezit daar in een ongewenschte minderheid is en voorts, dat vele vroegere ver
koopingen van gemeentegronden aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan van belangrijke
ontginningen van particulieren, die een zegen zijn geworden voor de streek. De meeste groote
ontginningen in het zuiden van ons land, die de leerschool en voor een groot deel het uitgangs- ·
punt geweest zijn voor het geheele ontginningswezen in Nederland, hebben haar ontstaan te
danken aan deze verkoopingen. En het is toch zeker aan bedenking onderhevig, de mogelijkheid
tot het opnieuw ontstaan van dergelijke kernen den pas af te snijden, of het reeds ontwaakte
particulier initiatief te dooden, of althans de ontwikkeling daarvan te belemmeren, tenzij daar·
voor zeer gewichtige redenen bestaan. Het spreekt van zelf, dat hier elk geval voor zich aan
een nauwgezet onderzoek moet worden onderworpen, maar wanneer de grond ook voor andere
cultures dan bosch in aanmerking kan komen, de geboden prijs vrij hoog is, de mogelijkheid
bestaat voor een intensieve en krachtige ontginning en exploitatie, een bestaande, oordeelkundig
gedreven particuliere ontginning er zeer door gebaat wordt, het betrokken terrein wat afgezon·
derd ligt van het overige gemeentebezit, of ook, wanneer de gemeente nog zooveel woesten
grond bezit, dat aan ontginning in afzienbaren tijd niet te denken valt, dan kan verkoop zeer
zeker gewettigd zijn. Vooral ook is dit het geval, wanneer de gemeente, door verkoop van een
gedeelte van haar bezit, in de gelegenheid wordt gesteld een ander gedeelte op doelmatige wijze
te ontginnen.
Of verkoop in groote dan wel in kleine perceelen dan het meest gewenscht is, hangt ook weer
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van omstandigheden af. Voor boschontginningen is men in 't algemeen meer op groot-bezit aan
gewezen, voor landbouwontginningen zal, wanneer de eigenlijke landbouwer aan de ontginning
wil deelnemen, verkoop in niet te groote perceelen de voorkeur verdienen. Waar dit laatste nog
niet het geval is, de landbouwers dus niet tot uitbreiding van hun bezit overgaan, zal ook niet
in te kleine perceelen moeten worden verkocht, opdat nieuwe boerderijen kunnen worden ge
vormd. Overigens is, wanneer in kleine perceelen wordt verkocht, voor de latere ontwikkeling
der bedrijven de wijze van verkaveling van het grootste belang. Ook in dit opzicht zal stelsel
matig en met oordeel te werk gegaan moeten worden, wat tot dusverre echter niet altijd is
geschied.
Een tweede vorm om den woesten grond tot ontginning te brengen, is het verpachten. Hoe
wel dit natuurlijk alleen op langen termijn kan geschieden, zal het toch niet in aanmerking mogen
komen voor gronden, die tot bosch worden ontgonnen. Niettemin is ook daartoe een enkele
gemeente overgegaan. De pachttijd is dan zóó genomen, dat een dennenbosch gedurende den
pachttermijn tot marktwaardig hout kan opgroeien. Dat dit een zeer ongewenschte pachtvorm
is, die niet in het belang van het gemeentebezit kan zijn, behoeft geen nader betoog. Meer waar
deering verdient de methode, die vooral in Limburg toepassing heeft gevonden, waarbij de
gemeenten haar voor bouw- of grasland meest geschikten grond verpachtten met de verplich
ting na afloop van den pachttij<l, die op 20 à 50 jaren werd gesteld, de gronden in ontgonnen
toestand weer aan de gemeenten over te dragen. In enkele gevallen werden ook terreinen voor
aanleg tot vischvijver verpacht.
De pachtsom (uiteenloopend van / 2.- tot/ 15.- per H.A., in de latere jaren ook wel hooger)
moet steeds zoo gesteld worden, dat de pachter in staat is boven deze som de ontginnings- of
aanlegkosten en een zekere ondernemerswinst met de exploitatie te verdienen.
In het geheel gingen ongeveer 15 gemeenten tot een dergelijke verpachting over. Zeer zeker
heeft deze wijze van in exploitatie brengen voor de gemeente voordeelen. Door den jaarlijkschen
pachtprijs ontvangt zij rente van haar grondkapitaal, terwijl zij niet voor de soms haast onover
komenlijke moeilijkheid staat om zich kapitaal te verschaffen voor de ontginning der gronden.
Doordat meestal volgens een vooraf, vanwege de gemeente ontworpen plan moet worden ont
gonnen, kan het ontginnen in de gewenschte richting worden geleid, terwijl de gemeente na
verstrijking van den pachttermijn de beschikking krijgt over ontgonnen terreinen, die haar dan
dadelijk een hoogere opbrengst geven. De Nederlandsche Heidemaatschappij heeft voor menige
gemeente ontginningsplannen en verpachtingsvoorwaarden opgemaakt en zich voor rekening
van den pachter met de ontginning belast.
Evenwel mogen de oogen niet gesloten worden voor de nadeelen, die dit stelsel aankleven. Be
halve de nadeelen, die elke verpachting van landerijen kan meebrengen, komt hier nog bij, dat de
pachter zoo min mogelijk zal ten koste leggen aan gebouwen.'t Liefst zal hij zelfs geen gebou
wen op het gepachte terrein stichten. Dat zulke bedrijven dus in den regel vrij extensief zullen
worden geëxploiteerd, spreekt van zelf. Mede is dit een gevolg van de omstandigheid, dat de
pachters ook niet altijd over ruime middelen beschikten.
Later zijn sommige gemeenten er toe overgegaan voor eigen rekening boerderijen te bouwen,
om deze zelf te exploiteeren of wel te verpachten; soms echter eerst, nadat gebleken was, dat
voor verpachting van den woesten grond geen gegadigden te vinden waren, of nadat een ge
deelte van het gemeentebezit reeds verpacht was. Is de grond tevoren ook van gemeentewege
ontgonnen, dan treedt de gemeente bij deze verpachting dus op als gewoon verpachter van een
boerderij en is het ook niet noodig de lange termijnen te nemen, die gebruikelijk zijn bij verhu
ring van voor ontginning bestemde woeste gronden. De gemeente moet dan evenwel zelf ont-
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ginnen. Daartoe zijn den laatsten tijd steeds meer gemeenten overgegaan, vooral dank zij de
deskundige voorlichting en hulp, waarover zij thans kunnen beschikken en, wat de bebossching
betreft, dank zij ook den financieelen steun, welke van Rijkswege aangeboden wordt.
Niet altijd wordt de tot bouw- of grasland ontgonnen grond verpacht, zeer dikwijls wordt over·
gegaan tot eigen exploitatie met behulp van daartoe aangestelde ambtenaren. Ongetwijfeld
heeft dit voordeelen. Wel is waar zijn de voordeelen niet zoo groot, als wanneer de eigenaar
zelf ook gebruiker is, doch vooral wanneer de ambtenaar-gebruiker bij den goeden gang en de
financieele uitkomsten van het bedrijf belang heeft, kan ook op deze wijze veel bereikt worden.
Van veel belang is echter, dat de gemeente bij eigen exploitatie, althans door zelf de leiding te
houden, door een goed gedreven grondpolitiek krachtig werkzaam kan zijn in het algemeen
landbouwbelang van de gemeente; niet alleen door het scheppen van een voorbeeld, maar
vooral ook door het gemeentebedrijf dienstbaar te maken aan het algemeen belang en aan de
ontwikkeling van de particuliere bedrijven in de gemeente. Er zijn reeds gemeenten aan te wij
zen, waar de ontginning en exploitatie van gemeentegrond door de gemeente zulke gunstige
uitkomsten had.
Het zou echter te ver gedreven zijn, indien de gemeente-exploitatie ontaardde in het uitoefenen
van een soort van liefdadigheid, hetgeen inderdaad op enkele plaatsen wel is voorgekomen
(door b. v. de prijzen voor veeinscharing te laag te stellen). De grondslag moet steeds commer·
cieel blijven en de gemeente zelf moet bij de exploitatie wel varen. Het juiste evenwicht tusschen
de rechtstreeksche belangen der gemeentekas en de belangen der bij de exploitatie betrokken
inwoners, die indirect ook weer de belangen der gemeente zijn, moet gezocht worden. Dat het
de gemeente niet altijd gemakkelijk zal vallen aan deze hooge eischen te voldoen, behoeft geen
betoog, vooral waar zij voor haar verrichtingen gebonden is aan een beheer en een administra·
tie, die het soms moeilijk maken "commercieel" op te treden. Een grootere vrijheid in dezen ont·
staat, wanneer het bedrijf wordt uitgeschakeld uit de gewone gemeentehuishouding en een
afzonderl[jk gemeentebedri_;f wordt gevormd, met een afzonderlijke boekhouding, die zoo com·
mercieel mogelijk moet worden opgevat.
Sommige gemeenten zijn daartoe tot op zekere hoogte reeds overgegaan, maar de meeste zullen
dezen weg nog moeten inslaan. In de eerste plaats natuurlijk de gemeenten met een eigen land·
bouwexploitatie, waarvoor een jaarlijksch overzicht gebiedend noodzakelijk is, maar ook die,
waar het boschbeclrijf meer op den voorgrond treedt, zelfs al verkeert dit nog in het stadium
van ontginning. Immers, door hiermede tijdig te beginnen, beschikt men later over onschat·
bare gegevens. Bij een boschontginning is het scheppen van een afzonderlijk gemeente·
bedrijf juist daarom van groote beteekenis, omdat daardoor de mogelijkheid wordt geopend door rentebijschrijving - het tegenwoordige geslacht niet te veel te belasten ten voordeele van
het nageslacht.
Zóó zeer in het algemeen belang als een gemeentelijke ontginning en exploitatie kan zijn, is zij,
met enkele uitzonderingen, tot dusverre nog niet. In plaats van een politiek te huldigen, die in
het belang is van de gemeente, zoowel als van de bewoners, blijkt menige gemeente zich niet in
het minst bewust te zijn van de hooge roeping, die zij als grondbezitster heeft, een roeping, die
een andere is als die van den particulieren grondbezitter. Eerst, wanneer de gemeente bij haar
grondpolitiek naast de zorg voor haar eigen financieele belangen met ruimen blik en in den
ruimsten zin zorgt voor de aan haar toevertrouwde belangen der bewoners, kan een aanzienlijk
gemeentebezit te verdedigen of gewenscht zijn. Is dat niet het geval, clan zal geen enkel belang
er door geschaad worden, wanneer de grond in handen van particulieren overgaat. lntegen·
deel, de zaak zal er meestal door winnen.
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ONTGINNING EN EXPLOITATIE DER GEMEENTEGRONDEN.
De ontginning en de exploitatie der gemeentegronden aan een nadere beschouwing onder
werpend, moet het eerst de aandacht gevestigd worden op de hoogveengronden. Alleen in het
zuidoosten van Noord-Brabant en in het daaraan grenzende gedeelte van Limburg, in de Peel,
liggen eenige gemeenten, die in het bezit zijn van zulke gronden. Ofschoon ligging en kwaliteit
hier in 't algemeen oorspronkelijk niet behoefden onder te doen voor die bij de veengronden in
't noorden van ons land, is toch op verre na niet bereikt, wat daar tot stand is gebracht. Het
spreekt vanzelf, dat rekening gehouden moet worden met de grootere uitgestrektheid dezer
gronden in het noorden van ons land, maar het is een feit, dat men in het zuiden slechts zwakke
schaduwbeelden vindt van de bekende bloeiende Groningsche en Drentsche veenkoloniën. Het
overgroote gedeelte der hooge venen in het zuiden was in handen der gemeenten, in het noorden
niet. Alleen de gemeente Groningen was daar in het bezit van uitgestrekte hooge venen en het
is bekend, dat deze gemeente juist een krachtigen stoot heeft gegeven tot de buitengewone
ontwikkeling der veenkoloniën.
Nergens beter en gemakkelijker dan in het zuiden had door samenwerking en door leiding van
bovenaf een toestand geschapen kunnen worden, die van een ruimen blik op de toekomst blijk
geeft. En wat gebeurt er? In het noorden worden van provinciewege bepalingen gesteld, die,
hoezeer ze ook ingrijpen in de vrije beschikking over het eigendom, waken voor het behoud van
de natuurlijke bodemkracht. In het zuiden wordt bij verkoop of verpachting van hoogveen door
de gemeente geen enkele bepaling gesteld en ook bij exploitatie door de gemeente zelf niet
altijd gelet op het verkrijgen van een goeden cultuurgrond. In het noorden werken particulieren
samen bij het tot stand brengen van de noodzakelijke waterwegen en andere verkeerswegen en
van bovenaf wordt dit gesteund. In het zuiden is dat in veel mindere mate het geval. Kenschet
send is daar de toestand in de gemeente Deurne; twee hoofdkanalen loopen over aanzienlijken
afstand evenwijdig aan elkander: het eene werd gegraven door de gemeente, het andere door
een maatschappij, die veengronden van de gemeente kocht.
Zeker, in het noorden was de toestand voor ontginning in zooverre gunstiger, dat de gronden
daar grensden aan het gedeelte van de provincie Groningen, waar de akkerbouw reeds langen
tijd op een hoogen trap van ontwikkeling stond, terwijl de Groninger veenkoloniën zelfs reeds
beroemd waren, voor er nog aan kunstmest gedacht werd. En nu is het wel waar, dat den
laatsten tijd in het zuiden ook eenige vooruitgang merkbaar is, maar een ontwikkeling als in 't
noorden wordt opgemerkt, is daar op de gemeentelijke hoogveengronden onbereikbaar, omdat
de eischen, waaraan voldaan moet worden voor het verkrijgen van een bloeiende veenkolonie,
niet meer te vervullen zijn.
Wat de ontginning van de overige woeste gronden betreft, zij opgemerkt, dat, hoewel in
vroegere jaren vele gemeenten reeds belangrijke ontginningen, meest tot bosch, tot stand
brachten - ontginningen, waarvan thans de vruchten geplukt worden - toch gezegd moet
worden, dat op enkele loffelijke uitzonderingen na de gemeenten niet op zoo uitgebreide
schaal tot ontginning zijn overgegaan, als wel wenschelijk was. De eenvoudige landbouwer,
die medezeggenschap had in het beheer der gemeentelijke bezittingen, kon de heide voor
zijn bedrijf nog niet missen en had ook nog weinig vertrouwen in de heideontginning van
den nieuwen tijd. En hoewel thans ook meer leven op gemeentelijk ontginningsgebied
ontstaat, is dit toch nog minder opgewekt dan bij particulieren. Nauwkeurige gegevens
ontbreken, maar uit een ingesteld onderzoek mag worden afgeleid, dat de gezamenlijke
gemeenten in ons land tegenwoordig zeker nog niet meer ontginnen dan ruim 600 HA. per jaar,
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dat is ongeveer 01 7 °/0 van de woeste gemeentegronden. Daarentegen ontginnen particulieren,
maatschappijen, stichtingen en vereenigingen thans gemiddeld per jaar bijna 2°/0 van hun woeste
gronden, terwijl de Staat, voor zoover betreft de woeste gronden, in beheer bij het Staatsbosch
beheer,jaarlijks ongeveer 1 3/4 °io van zijn woesten grond in cultuur brengt. De gemeenten blijven
dus hier nog ver achter. Toch is er een sterke vooruitgang waar te nemen en dit moet worden
toegeschreven aan verschillende oorzaken.
Wat de bebossching betreft, is het wel vooral de gelegenheid,die sedert 1907 voor de gemeenten
geopend is om van Staatswege geldelijken steun en technische hulp te verkrijgen. Door de Re
geering was reeds in 1904 een voorstel ontworpen betreffende bebossching van woeste gemeente
gronden. Omtrent dit voorstel werd het gevoelen gevraagd van Gedeputeerde Staten der
betrokken provinciën en van de Nederlandsche Heidemaatschappij, waarna een commissie uit
de Heidemaatschappij een rapport uitbracht 1).
De in dit rapport neergelegde adviezen werden in hoofdzaak opgevolgd; bij de Staatsbegroo
ting van 1907 werd het betreffende voorstel bij de Staten-Generaal ingediend en ongewijzigd
aangenomen.
In dat jaar kon reeds aan twee gemeenten steun en hulp verleend worden en dit heeft zich gaan
deweg uitgebreid, zoodat de door de gemeenten jaarlijks ontgonnen oppervlakte welhaast
dubbel zoo groot is geworden als voor dien tijd. Anders zou de achterlijkheid van de gemeenten
op ontginningsgebied, blijkende uit bovenstaande cijfers, nog sterker spreken.
De geldelijke steun wordt gegeven in den vorm van een renteloos voorschot van ten hoogste
120 gld. per HA. en niet meer dan 80°/0 der ontginningskosten, welk voorschot binnen 50 jaren
moet worden teruggegeven. De technische hulp verleent het Staatsboschbeheer,dat de plannen
ontwerpt of goedkeurt en het toezicht houdt over de uitvoering van het werk en de tot stand
gebrachte bosschen 2). Alhoewel vele gemeenten nog huiverig zijn om van deze zoo mild aange
boden hulp gebruik te maken, vreezende het zeggenschap over het werk en de tot stand ge
brachte bosschen min of meer te verliezen, is toch te verwachten, dat geleidelijk de meeste
gemeenten, die daartoe geschikte gronden bezitten en in staat zijn uit eigen middelen het voor
rekening der gemeente komende aandeel bij te dragen, zullen overgaan tot bebossching van
haar woeste gronden met Staatshulp 3).
Ongetwijfeld is de door het Rijk beschikbaar gestelde steun voor de gemeenten van veel belang.
Immers, slechts betrekkelijk lage bedragen worden ten laste van het tegenwoordige geslacht
gebracht, terwijl het nageslacht bij welslagen der ontginning de vruchten zal plukken. De ge
meenten, die in het gelukkig bezit zijn van voor bebossching in aanmerking komenden woesten
grond, zijn door de Staatshulp in de gelegenheid zich voor de toekomst een belangrijke bijdrage
van den Staat in de gemeentehuishouding te verwerven.
Doch niet enkel van deze zijde moet de zaak bezien worden. Ongetwijfeld is het voor ons land
in velerlei opzicht van belang, dat de oppervlakte bosch wordt uitgebreid. Hoewel uitgestrekte
woeste gronden alleen in aanmerking kunnen komen voor aanleg tot bosch, neemt de opper
vlakte daarvan, vooral ook omdat elders vele bosschen worden gerooid, meestal om den grond
1
) Opgenomen in het Tijdschrift der N ederlandsche Heidemaatschappij, jaargang 19051 afl. 11 blz. 1 --68.
2) Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het vlugschrift "Het Staatsboschbeheer en de Staatshulp bij de
ontginning van woeste gemeentegronden."
3) Volgens de Staatsbegrooting voor 1913 werken thans reeds 17 gemeenten met Staatshulp. Het bedrag, door
den Staat als voorschot gegeven, beliep in 19n en 1912 6o-8oo/o; het voor bebosschingsdoeleinden besteed
bedrag bedroeg in 19u voor n gemeenten ong./ 26.000, waarvan ong. / 19.000 werd bijgedragen door den
Staat. Over 1913 zal dit voor 17 gemeenten resp. circa/ 45.000 en/34.000 zijn.
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tot bouw· en grasland te bestemmen, slechts zeer langzaam toe en het is daarom toe te juichen,
dat het de gemeenten mogelijk wordt gemaakt, haar bosschen uit te breiden of nieuwe aan
te leggen.
Aangezien enkel voor ontginning tot bosch geldelijke steun wordt verleend, bestaat echter het
gevaar, dat sommige gronden, die voor aanleg tot bouw· of weiland in aanmerking kunnen
komen, voor bosch worden bestemd. Dit zou te betreuren zijn, want het is toch zeker, dat onder
deze omstandigheden een meer intensieve cultuur zoowel economisch als in 't algemeen van
meer belang is.
Nu wordt wel is waar bij het ontwerpen van het ontginningsplan rekening gehouden met de ge·
schiktheid van den grond voor een andere cultuur dan bosch, maar er liggen tal van overgangen
tusschen goed geschikt en niet geschikt voor bouw· en grasland en onwillekeurig of opzettelijk
zullen vele gemeenten op bebossching aandringen, niettegenstaande een andere cultuur ook
direct meer voordeelen aanbiedt. Een feit is het dan ook, dat de ontginningen met Staatshulp
soms meer in de richting van boschaanleg gaan dan zonder Staatshulp of bij particuliere ont·
ginningen het geval zou zijn.
Eenige gemeenten leggen bebosschingen aan zonder Staatshulp, hetzij omdat zij voor deze hulp
niet in aanmerking kunnen komen (bv. doordat de te bebosschen oppervlakte te klein is), hetzij
omdat de gemeente geheel vrij wenscht te blijven, en het is een verblijdend verschijnsel, dat ook
deze bebosschingen de laatste jaren een toeneming vertoonen.
De belangrijkste plaats nemen op dit oogenblik de ontginningen tot bouw- en grasland in, hoe
wel, zooals reeds werd opgemerkt, tot voor enkele jaren de ontginning tot bosch nog veel meer
in de minderheid was dan thans. Vele gemeenten, vooral in Limburg en Noord-Brabant, hebben
in den loop der jaren reeds aanzienlijke oppervlakten tot bouw· en grasland ontgonnen of gaan
daarmede nog geregeld voort, terwijl andere, die lang achterbleven, de een voor, de ander na
met den algemeenen stroom moeten medegaan.
De Nederlandsche Heidemaatschappij heeft in dezen èn door het maken van propaganda, èn
door het geven van inlichtingen of 't ontwerpen van ontginningsplannen, èn door hulp te ver·
leenen bij de uitvoering der werkzaamheden, zeer zeker het hoofdaandeel in deze beweging
gehad. Eenige gemeenten ontgonnen reeds (of doen dit nog) zonder deskundige voorlichting te
hebben ingewonnen. Meestal betreft dit echter weinig beteekenende ontginningen van slechts
enkele hectaren oppervlakte. De gemeenten, die op grooter schaal met eigen krachten werken,
doen dit gewoonlijk aan de hand van een door de Heidemaatschappij opgemaakt werkplan of
wel, zij zetten het werk, door deze begonnen, voort.
Omstreeks 25 gemeenten drijven thans de ontginning harer woeste gronden met eigen personeel;
totaal ontginnen deze gemeenten jaarlijks echter slechts een roo H.A. Verreweg de meeste land
bouwontginningen van de gemeenten zijn of worden voor rekening van deze geheel door de
Nederlandsche Heidemaatschappij ten uitvoer gebracht, op dezelfde wijze als dit geschiedt voor
particulieren 1). Toch zijn er soms eenige verschillen op te merken tusschen eerstgenoemde
ontginningen en die van particulieren; niet zoozeer in de wijze van ontginning als wel in de
exploitatie, die daarop veelal minder intensief gedreven moet worden dan op de meeste particu
liere ontginningen. De gemeenten hebben evenwel vaak een voorsprong, doordat zij den grond
reeds in bezit hebben en uit een groot complex voorloopig een goed gedeelte voor de cultuur
kunnen bestemmen. Vele gemeenten wisten dan ook reeds de ontginningen, zoowel die tot
bosch als die tot bouw- en grasland (ook vloeiweiden), tot een belangrijke bron van inkomsten
1) Door de Nederlandsche Heidemaatschappij werden reeds voor 63 gemeenten meer of minder belangrijke ont
ginningen tot stand gebracht, die een totaal oppervlakte beslaan van ong. 2000 H.A.
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te maken in de dikwijls kleine gemeentehuishouding en zijn daardoor in goeden doen gekomen,
of hebben althans haar inkomsten belangrijk zien toenemen.
Evenwel, de gemeente heeft bij de ontginning harer woeste gronden niet enkel financieel belang.
Zooals vroeger reeds werd aangehaald, kan zij de ontginning dikwijls in velerlei opzicht dienst
baar maken aan de welvaart der bewoners, zonder nog haar rechtstreeksche financieele belangen
uit het oog te verliezen.
Eenige voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Door boschaanleg of door de exploitatie van
haar bosschen kan zij het vreemdelingenverkeer bevorderen (pensions, zomerhotels), of kan een
houtindustrie in het leven worden geroepen, enz. Door graslandontginning kan in een bepaalde
streek in een groote behoefte worden voorzien en de landbouw in zijn geheel vooruitgeholpen
worden, zoowel door het verschaffen van goede weiden, als door het beschikbaar stellen van
goede stieren, waardoor de veestapel wordt verbeterd enz. Door bouwlandontginning kan van
gemeentewegE gewerkt worden op het verkrijgbaar stellen van beter zaaizaad; voorts kunnen
dan moderne landbouwwerktuigen in gebruik genomen en onder gunstige voorwaarden ook
aan anderen afgestaan worden. Door de stichting van doelmatige woningen en boerderijen kan
de streek in economisch opzicht belangrijk vooruitgebracht worden en is het mogelijk te voor
zien in de behoefte aan grond en hofsteden, welke in ons land inderdaad bestaat. Door aanleg en
verharding van wegen kunnen geheele gebieden ontsloten worden.
Ten slotte kan het gemeentelijk bedrijf een voorbeeld zijn voor particuliere bedrijven in de
stn·ek, zoodat de gemeente, behalve dat zij zelf het geldelijke voordeel heeft, door haar bedrijf
ten zegen is voor de geheele bevolking. Natuurlijk zal een gemeentelijke ontginning steeds in
meerdere of mindere mate de bevolking tot nut kunnen zijn, maar zij zal voor haar van zeer
groote beteekenis kunnen worden, wanneer het voornemen daartoe bepaald heeft voorgezeten
en door oordeelkundige leiding van het werk dit doel ook werkelijk nagestreefd wordt. Opge
merkt werd reeds, dat sommige gemeenten zich van deze roeping bewust zijn, maar in 't alge
meen wordt in deze richting nog te weinig gewerkt. Wel is waar zijn de omstandigheden (groote
oppervlakte, ligging en grondgesteldheid van het gemeentelijk bezit, gebrek aan geld enz.) vaak
van dien aard, dat ontginning en exploitatie van gemeentewege schijnbaar moeilijk op andere
wijze kan geschieden dan door een willekeurigen particulier en wordt zelfs vaak door een
gemeentelijke ontginning het algemeen belang minder goed gediend dan door een particuliere,
maar toch zal bij nadere bestudeering dikwijls blijken, dat ook andere oplossingen mogelijk zijn.
Tot dusverre ging echter bijna overal de particulier voor; hij gaf het voorbeeld; hij ging ook
verder dan de gemeente, die ten slotte dit voorbeeld volgde; hij was daardoor ook, zij het dan
ook dikwijls onwillekeurig, krachtig werkzaam ten algemeenen nutte. Op enkele uitzonderingen
na zijn de gemeenten tot dusverre achtergebleven bij den particulieren ontginner, ondanks den
grooten voorsprong, dien het aanzienlijk grondbezit gaf.
Nu moet hierbij evenwel rekening worden gehouden met het feit, dat de gemeente soms werkt
onder moeilijke omstandigheden: een Raad wiens meerderheid niet voor ontginnen is, of welks
leden de zaak i_n een minder gewenschte richting sturen, terwijl ook financieele bezwaren kunnen
bestaan enz.
Het aantal gemeenten, dat zich aan het gemeentebezit, bestaande uit woesten grond, niets
gelegen laat liggen, wordt gelukkig met het jaar kleiner. Van de ongeveer 100 gemeenten in ons
land, die meer dan 100 H.A. woesten grond bezitten, zijn er echter thans nog ongeveer 40, die
aan ontginning niets of zoo goed als niets doen, terwijl de meeste gemeenten met aanzienlijk
heidebezit nog ver achter blijven in den tegenwoordigen stroom, die zoo krachtig gericht is op
de verhooging van het voortbrengend vermogen van den Nederlandschen bodem.
21
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Vooruitgang is zeer zeker waar te nemen; de gemeEmten zullen echter nog veel moeten doen,
vóór zij den achterstand hebben ingehaald en vóór getuigd kan worden, dat het gemeentelijk
grondbezit een zegen is voor ons vaderland en een onverdeeld gunstigen invloed uitoefent op
de richting van het ontginningswezen. Aan voorlichting ontbreekt het thans niet. Deze wordt
aan de gemeenten, die willen, voldoende geboden. De wil ontbreekt echter nog dikwijls, terwijl
daarnaast het ontbreken van het benoodigde kapitaal, wat toch voor· een gemeente met een
groot heidebezit niet mogelijk moest zijn, soms mede een groot bezwaar vormt. Het ware te
wenschen, dat de onwillige en de onverschillige gemeenten voortdurend een krachtige aanspo
ring kregen om over te gaan tot ontginning van de woeste gronden en dat er een weg gevonden
werd, waardoor zij gemakkelijker aan het benoodigde kapitaal kunnen komen. Voor de ge
meentegronden, welke voor bebosschi ng in aanmerking komen, behoeven deze bezwaren niet
meer te gelden.
Moge dit opstel er toe bijdragen, dat aan het gemeentelijk grondbezit en aan de ontginning van
de gemeentegronden in ons vaderland nog meer aandacht geschonken worde dan tot dusverre;
de zaak is die aandacht ten volle waard.
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anneer wij thans, na 25 jaar, nog weer eens opslaan het door den eersten
voorzitter der Nederlandsche Heidemaatschappij, wijlen Mr. C. J. SrcKEsz,
op de eerste Algemeene Vergadering der Nederlandsche Heidemaatschappij,
gehouden te Arnhem den 13en Juli 1889, ontvouwde werkplan en nalezen,
, .--- wat door dien voorzitter werd gezegd omtrent het programma der werk_,.,.....____,.. zaamheden onzer Maatschappij, dan valt het op, dat daarbij met geen enkel
woord werd gerept van de thans zoo omvangrijke werkzaamheden onzer
Maatschappij op het gebied van de zoetwatervisscherij.
Dit kon echter ook moeilijk; zij, die de ontwikkeling der Nederlandsche Heidemaatschappij
van den beginne af hebben medegemaakt, weten, dat het doel, waarvoor de Maatschappij aan
vankelijk werd opgericht, in de eerste plaats was het bevorderen van de bodemcultuur, voor
namelijk door het ontginnen der woest liggende gronden voor den aanleg tot bosch. De be
moeiingen der Nederlandsche Heidemaatschappij op het gebied der zoetwatervisscherij
dateeren dan ook uit later tijd. In zooverre echter loopt de geschiedenis van de bemoeiin
gen der Maatschappij op het gebied der zoetwatervisscherij parallel met de geschiedenis
der Nederlandsche Heidemaatschappij, dat het ook hier weder was de moeder, de Geldersch-
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Overijselsche Maatschappij van Landbouw, waarvan het initiatief uitging. Het was de helaas
te vroeg ontslapen, verdienstelijke civiel-ingenieur J. DE KoNING, die in het jaar 1896 op de
Algemeene Vergadering van de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw een
inleiding hield over het onderwerp "De vischteelt als bron van inkomsten voor den landbouwer".
Deze inleiding, welke is opgenomen in de 4e aflevering van den 8sten jaargang van het Tijd
schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, had ten gevolge, dat door de Geldersch-Over
ijselsche Maatschappij van Landbouw werd besloten een commissie te benoemen om te onder
zoeken, in hoeverre hier te lande meer dan tot dusverre kon worden gedaan aan de bevordering
van de kunstmatige vischteelt.
De heer DE KoNJNG had n. l. onder meer de aandacht gevestigd op het belang, dat er voor
den landbouwer gelegen kan zijn in het kweeken van visch in vijvers, de z. g. vijverteelt,
terwijl daarnaast door hem was gewezen op de gebrekkige wetgeving hier te lande op dit
gebied.
Tot leden der commissie, die deze zaak in studie zoude nemen en rapport uitbrengen, werden
benoemd de heeren J. DE KONING, Dr. P. P. C. HoEK en H. J. LovrNK.
De commissie kweet zich op zeer loffelijke wijze van haar taak en diende den 15en April 1897
een rapport in bij het Bestuur der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw. In
dit rapport, hetwelk werd opgenomen in aflevering 3 van den 9en jaargang, 1897, van het Tijd
schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, werd o.m. in het licht gesteld, dat de Geldersch
Overijselsche Maatschappij van Landbouw in twee richtingen werkzaam zou kunnen zijn. Zij kon:
a. bij de Regeering aandringen op het verkrijgen van een betere wetgeving op dit punt; en
b. bevorderen het instellen van een onderzoek naar de geschiktheid der wateren, die voor
visscherij of vischteelt in aanmerking komen.
In verband met punt a werd er op gewezen, dat men in het algemeen het er over eens was,
dat de wetgeving te onzent op dit gebied allergebrekkigst was en wezenlijk de ontwikkeling
van dezen tak van bedrijf in den weg stond.
Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat de lage trap van ontwikkeling, waarop te
onzent het zoetwatervisscherijbedrijf stond, voor een groot deel was te wijten aan gebrek aan
kennis van deze zaak, waarmede elders niet onbelangrijke voordeelen werden bereikt, in welk
verband tevens werd gewezen op de wenschelijkheid van de opleiding van een deskundige in
het buitenland.
"Zoodra men zich op die wijze", zoo wordt woordelijk in het rapport gezegd, ,, van de noodige
,, hulpkracht heeft voorzien, kan het noodige onderzoek en de voorbereiding van een proef
,, neming op het gebied van vijverteelt plaats hebben en mag men verwachten, dat de belang
"stelling niet zal achterwege blijven. Dan is de eerste schrede gezet op den weg, die er toe zal
"leiden, ook de productiviteit van het binnenwater te vergrooten om de vischteelt meer tot
,, haar recht te doen komen".
Het kwam mij goed voor, deze zinnen van het rapport nog eens onder de oogen van de lezers
te brengen, ten einde te doen zien, hoe juist het inzicht van de commissie is gebleken. Thans,
na een ongeveer 15-jarige werkzaamheid van onze Maatschappij op dit gebied, kan naar·waar
heid worden gezegd, dat het oordeel der commissie in elk opzicht juist is geweest.
Ook sprak de commissie als haar meerring uit, dat wellicht voor dit doel eenige subsidie van de
Regeering zou zijn te verwachten.
De slotsom, waartoe de commissie is gekomen, is vervat in de volgende vier voorstellen, welke
aan het Bestuur der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw ter overweging
werden aangeboden.
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"T. De Maatschappij wende zich tot de Regeering en dringe er op aan, dat zoo spoedig mogelijk
,, een nieuw wetsontwerp, uitsluitend de visscherij betreffende, aan de goedkeuring der wet11 gevende macht worde onderworpen.
,, 2. De Maatschappij besluite aanstonds 1 zich voortaan aan de bevordering van de binnen
"visscherij en de invoering van verbeteringen langs den weg der kunstmatige vischteelt gelegen
11 te laten liggen.
"3. De Maatschappij vereenige zich in beginsel met de voorstellen1 ter verwezenlijking van het
,, denkbeeld als boven door ons ontwikkeld.
,A· De Maatschappij stelle zich daarna in verbinding met de Nederlandsche Heidemaatschappij;
"en terwijl zij zelve zoo krachtig mogelijk werkzaam zij, om de reeds door haar voorbereide
1 1zaak moreel zoowel als financieel te steunen, worde door haar voor de verwezenlijking der
,1 boven uiteengezette plannen 1 op de medewerking der Nederlandsche Heidemaatschappij een
11 beroep gedaan".
Nadat dit rapport behandeld was geworden in een Algemeene Vergadering van de Geldersch
Overijselsche Maatschappij van Landbouw1 stelde het Bestuur dier Maatschappij zich in ver
binding met de Nederlandsche Heidemaatsc appij. welke, blijkens een besluit van den Raad
van Commissarissen dezer Maatschappij van Juni 1897, direct maatregelen nam tot het zenden
van een jongmensch naar het buitenland, ten einde aldaar een opleiding te ontvangen voor de
zoetwatervisscherij in het algemeen en de vijverteelt in het bijzonder. In de wintervergadering
van den Raad van Commissarissen der Nederlandsche Heidemaatschappij, 23 December
1898 gehouden 1 werd het belangrijke besluit genomen om van het kapitaal1 groot nominaal
/ro.ooo.-, een bedrag van/2500.- te besteden voor de 111richting van een afdeeling Zoet
watervisscherij1 met inbegrip van het aanleggen van vischvijvers op de Veluwe1 om als
voorbeeld te dienen voor ontginning ook langs den weg der kunstmatige vischteelt. In het
destijds door het Dagelijksch Bestuur aan den Raad van Commissarissen ingediend voorstel 1
dat geheel is opgenomen in de re aflevering van den uen jaargang van het Tijdschrift, lezen
wij, nadat omtrent de opleiding van den bedoelden deskundige het een en ander is mede
gedeeld1 tot toelichting van het betreffende voorstel het volgende:
,1 Overzien wij namelijk het gebied, waarop de vischteelt zich beweegt, dan kan men dit gevoeg11lijk in de volgende afdeelingen splitsen:
,, r 0 • Visc�teelt in vijvers, omvattende:
11 a. het aankweeken van visschen in verschillende, daarvoor speciaal ingerichte vijvers 1 n.l.
,1 broed vij vers 1 strekvijvers en groeivijvers;
,,b. het zetten van jonge visch in verschillende plassen en vijvers1 die of daarvoor worden inge
"richt 1 of toevallig bestaan. In dit geval wordt dus het aankweeken van visch niet in het bedrijf
11 opgenomen, zooals in het onder a bedoelde geval, maar worden de jonge visschen van elders
,, aangevoerd.
"2°. Het overbrengen van bepaalde vischsoorten en soms ook wel van broed in het water1 waar
"ze vroeger niet aanwezig waren, met de bedoeling, ze daar langs natuurlijken weg te doen
,, voorttelen.
"3° . De kunstmatige vischteelt in engeren zin 1 waarbij het broed kunstmatig van de visschen
"wordt verwijderd (gestreken) 1 bevrucht en tot jonge visschen opgekweekt, om daarna vroeger
"of later al naar de soorten 1 waarmee men te doen heeft, in verschillende stroomen, beken en
,, vijvers te worden uitgezet".
Voorts werd 1 om de richting der bemoeiingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij m
een juist licht te stellen 1 het volgende opgemerkt.
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,,Resumeerende zal de arbeid der Maatschappij op dit gebied moeten omvatten:
,, r 0 • het verleenen van hulp bij den aanleg en de exploitatie van vischvijvers,
,,2°. het verschaffen van voorlichting bij het bezetten van plassen, meren en kleine vijvers,
,,3°. het onderzoeken en verbeteren van den vischstand onzer kleine beken en stroomen.
"Om daartoe te geraken komt het ons voor, dat wij noodig hebben een centrum van begin, een
,, plaats, waar wij onzen ambtenaar in den eersten tijd kunnen laten werken en van waaruit men,
"naarmate zich de zaak ontwikkelt, verschillende waardelooze gronden en plassen met visch
,, zal kunnen bezetten.
,, Zal toch de vischteelt ingang vinden, dan moeten wij zelven het voorbeeld geven en langs aan11schouwelijken weg belangstellenden op de hoogte brengen van de wijze, waarop zij moet
,, worden gedreven.
"Weinig resultaten toch zouden wij van ons werk zien, indien wij begonnen met hier en daar
,, een paar vijvers te bezetten met visch of een beek of stroom beter als vischwater te doen be11handelen.
"Dit alles zal eerst geleidelijk kunnen geschieden, naarmate onze ambtenaar door ervaring beter
"bekend wordt met de waarde onzer stroomen als vischwater, naarmate ook onze landbouwers
"en grondbezitters meer kennis van onze zoetwaterbewoners krijgen en bovenal nadat onze
,, visscherijwet is gewijzigd in dien zin, dat de eigenaar meer zekerheid heeft, dat de aan te wen11den kosten hem ten goede zullen komen.
"Om al de boven opgenoemde redenen meenen wij, dat wij aanvankelijk noodig hebben een
,, eigen teelt in den meest uitgebreiden zin van het woord. Die eigen teelt moet dienen:
,, r o als voorbeeld,
,,20 als middel om andere analoge vijvers en plassen te bevolken,
,,30 als subject voor ervaring van den betrokken ambtenaar".
Daarna werd gewezen op de mogelijkheid om op de Veluwe de voorgenomen stichting van een
vischkweekerij ter hand te nemen; terwijl door den heer Lov1NK in het bovenvermeld tijdschrift
het volgende aan het rapport werd toegevoegd.
"Zooals ik boven reeds opmerkte, heeft de Raad van Commissarissen zich met het voorstel van
,,r:et Bestuur vereenigd en is daarmede de eerste stap gezet, ook op dit gebied.
"In hoeverre de vischteelt zich langzamerhand zal ontwikkelen, is natuurlijk voor het oogenblik
,,moeilijk uit te maken, daar dit een zaak is voor de toekomst. Maar dit is in elk geval zeker, dat
"het tot dusverre in ons land heeft ontbroken aan een flinke, degelijke proef. Daartoe is de weg
,, nu gebaand, de noodige winterwerkzaamheden zooals droogleggen, kalken van den bodem,
,, het maken en stellen der sluisjes, enz. zijn op den Cannenburch reeds verricht en de visschen,
,, die niet in dergelijke vijvers thuis behooren, daaruit voorgoed weggevangen.
"Over een gedeelte der te nemen proeven zal men dus in het einde van het jaar reeds kunnen
"oordeelen; van een ander gedeelte zullen de resultaten eerst geleidelijk merkbaar worden. Maar
,, bovenal zal voor hen, die vermeenen iets tot verhooging van de opbrengst hunner bijna waarde
"looze vijvers of plassen te kunnen doen, weldra gelegenheid bestaan een geheel ingerichte kar11 perteelt te kunnen zien en daaromtrent voorlichting te kunnen verkrijgen bij de Nederlandsche
,,Heidemaatschappij".
,, Dit zij voor het oogenblik voldoende."
Hoewel het bovenstaande uitvoerig in ons tijdschrift is medegedeeld, kwam het mij toch van
belang voor in dit gedenkschrift op deze punten nog eens nadrukkelijk de aandacht te vestigen,
omdat er uit te zien is, van welke groote beteekenis deze feiten zijn geweest voor de ontwikke
ling van onze zoetwatervisscherij in het algemeen.
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Gerust mag worden gezegd, dat de wederopleving van de belangstelling in de binnenvisscherij
dateert sedert de oprichting van de afdeeling Zoetwatervisscherij bij de Nederlandsche Heide
maatschappij en de stichting van de bekende vischkweekerij te Vaassen.
Ook de Regeering deed van haar ingenomenheid met dit nieuwe streven der Nederlandsche
Heidemaatschappij blijken door in de kosten van de opleiding van den bedoelden deskundige
bij te dragen voor een som van/ 700.-. Deze subsidie werd later., in 1904, toen de werkzaam
heden van de nieuwe afdeeling reeds eenigen omvang begonnen te verkrijgen, verhoogd tot
f4000.-, welk bedrag tot dusverre voor dit doel steeds aan deHeidemaatschappij is toegekend.
*
Met een enkel woord mag er hier ter plaatse nog wel eens op worden gewezen, dat het nieuwe
streven onzer Maatschappij, om de productiviteit van het water te verhoogen, door het opkwee
ken en uitzetten van jonge visschen, door velen met schouderophalen werd begroet.
Talloos waren de bezwaren, welke te berde werden gebracht. In de eerste plaats werd gewezen
op de brutale strooperijen en de geringe straffen, welke op deze overtredingen waren gesteld.
Had Dr. HoEK niet gezegd in het rapport aan de Staten van Zuid-Holland, doelende op het
kweeken van visch in vijvers: ,, van zoodanige stappen is mij tot dusverre niets bekend gewor
den; het zou bij de bestaande wettelijke bepalingen niet anders dan een waagstuk zijn zoo iets
te ondernemen."
En werd niet telkens gewezen op het feit, dat de zoetwatervisch, uitgezonderd wellicht de baars,
niet in staat zou zijn het verwende verhemelte van de Hollanders te streelen, waarbij dan nog
dikwijls de kookkunst van de huismoeders het moest ontgelden? Weer anderen wezen op de
schromelijke vervuiling van het vischwater door rioolwater en door afvalwater van fabrieken
en op den onwil van den wetgever, om aan dit euvel paal en perk te stellen. Maar soms ook
waren de bezwaren van anderen, meer van religieuzen aard. Was het streven der Maatschappij
om op min of meer kunstmatige wijze visch te kweeken niet zondig? De mensch mocht niet
als schepper optreden!
Kortom, de geopperde bezwaren waren van velerlei aard, doch gelukkig, de toenmalige directeur
der Maatschappij, de heer Lov1NK, was er de man niet naar om zich door al de moeilijkheden,
welke voor de toekomst in het vooruitzicht werden gesteld, uit het veld te laten slaan. De visch
kweekerij kwam er en met haar de kweeker, de deskundige, wiens taak het zou zijn een zoo
groot mogelijk aantal jonge visschen op te kweeken en met deze kweekelingen het verarmde
vischwater op te wekken tot nieuw leven, tot nieuwe productiviteit.
"Vermehren und hegen
Dem Schöpfer zur Ehre
Den Menschen zum Segen."
*

Intusschen werden de werkzaamheden voor den aanleg van de vischkweekerij met kracht aangevat en was deze weldra, zij het ook op bescheiden schaal, gereed. Men onderschatte echter
niet de moeilijkheden, welke te overwinnen waren, zelfs toen er geschikt terrein was ge
vonden. Het huren van het land, het verkrijgen van het recht van opstuwen van het water, het
zoeken naar een grondige drooglegging, welke niet anders kon worden verkregen dan door met
toestemming van den Minister van Waterstaat een onderleider te leggen onder de Grift naar
het Apeldoornsche kanaal; voorts het aankoopen en invoeren van geschikt fokmateriaal, dat na
het afleggen van een lange reis zich eerst moest gewennen aan de eigenaardigheden van ons
klimaat en water, dat alles vereischte veel zorg.
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Doch het verkregen resultaat bleek bij het eerste afvisschen niet ongunstig. Een 4800-tal eenjarige
karpers was de oogst van het eerste jaar en al was deze hoeveelheid niet zoo aanzienlijk, de
kwaliteit was des te beter. Nooit na het eerste jaar is de visch zoo groot van stuk geworden.
De jonge karpers waren kruisingsproducten van het Galicische en Boheemsche ras, waarbij
drie variëteiten worden onderscheiden n.l.:
de schubkarper,
de spiegelkarper en
de lederkarper.
Een groot gedeelte der gekweekte visschen werd het eerste jaar gratis uitgezet in de openbare
wateren van de noordelijke provinciën. De snelle groei der karpers bewees wel, dat zij zich ge
heel in onze wateren thuis gevoelden. En van de provinciale besturen mocht onze Maatschappij
van den beginne af alle medewerking ondervinden. Zoo werden in sommige provinciën al
spoedig beperkende bepalingen gesteld op het wegvangen van visch beneden een zekere
maat. Dit was een goede maatregel, vooral ook, omdat de edelkarper gaarne door de visch
koopers tegen behoorlijken prijs werd gekocht.
En dat de uitzettingen met deze vischsoort zijn geslaagd, er is thans wel niemand, die het
betwijfelt. De aanvragen om pootvisch nemen nog voortdurend toe en de uitbreiding van de
vischvijvers kon met de ontvangen aanvragen slechts moeilijk gelijken tred houden. Door
uitbreiding en vergrooting van de vischvijvers is de oppervlakte der vischkweekerij, welke
oorspronkelijk in 1899 slechts 6 H.A. bedroeg, uitgebreid tot ruim 50 H.A., ongerekend nog
de overige vischkweekerijen der Maatschappij, waarover hieronder nader.
Moest in den aanvang een oppervlakte van enkele hectaren worden gehuurd, thans is bijna de
geheele oppervlakte het eigendom, zij het dan ook niet onbezwaard, van de Nederlandsche
Heidemaatschappij; en het beweren is zeker niet te sterk, wanneer wij zeggen, dat de visch
kweekerijen onzer Maatschappij mogen worden gerekend te behooren tot de beste van Europa.
Zien wij thans, hoe het hier te lande tijdens de oprichting van de vischkweekerij was gesteld
met de organisatie van de belanghebbenden en hun streven om in den zoo geleidelijk onhoud
baar geworden toestand verbetering te brengen.
In het waterrijke Friesland hadden eenige invloedrijke personen, vooral op initiatief van
Ds. J. H. VAN DER PALM, reeds in 1891 opgericht de Vereeniging tot Bevordering der Vis
scherij in Friesland.
Ook deze vereeniging kwam al ras tot de ervaring, dat op dit gebied zonder wetswijziging geen
verbetering in den toestand zou zijn te verkrijgen en krachtige pogingen werden daartoe in het
werk gesteld. Men leze hieromtrent het verslag van de 3e Algemeene Vergadering in 1899 te
Sneek gehouden, in welke vergadering de secretaris, Mr. W OLTMAN te Heerenveen, een
krachtig pleidooi hield ten gunste van een wetswijziging.
Merkwaardig is het zeker thans, nu onze nieuwe visscherijwet nog slechts sedert enkele jaren
in werking is, te lezen, hoe de redacteur van het Tijdschrift der Heidemaatschappij, de heer
LöHNIS, in een onderschrift van het bovenbedoeld verslag, den wensch uit "dat er weldra een
afzonderlijke wet op de visscherij in het Staatsblad moge verschijnen" 1). Dat het geduld na
1895 nog zoo lang op de proef zou worden gesteld, zal de heer LöHNIS toen wellicht niet hebben
vermoed.
1) 2de aflevering van den 7<len jaargang, 1895.
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Maar niet alleen de belangstellenden in de zoetwatervisscherij in Friesland vroegen om verbe
tering, ook de direct belanghebbenden werden wakker.Naast de genoemde vereeniging sticht
ten de belanghebbenden zelf een nieuwe vereeniging "Het Friesche Visschersbelang", zoodat
in een zelfde provincie twee verschillende lichamen hetzelfde doel nastreefden. In Groningen
was het vooral de heer AALDERINK, de wakkere secretaris en de ziel der Vereeniging tot Bevor
dering der Visscherij in Groningen, die al zijn krachten inspande tot het verkrijgen van ver
betering in den onhoudbaren toestand der visscherij. Ook in de provincie Overijse! ontbrak het
niet aan pogingen om de binnenvisscherij uit haar toestand van verval op te heffen.
Hier was het vooral het bekende Kamerlid, wijlen de heer MEESTERS, die èn in de 2e Kamer der
Staten-Generaal èn in de door hem gestichte vereeniging wees op de noodzakelijkheid van
wetswijziging, ten einde te geraken tot verbetering der zoetwatervisscherij.
"De met den dag verergerende ongunstige toestand van de zoetwatervisscherij dringt mij in het
"openbaar hierover te schrijven, ten einde dien toestand zoo algemeen mogelijk bekend te
,, maken", zoo schreef hij in het Handelsblad van den 3osten Maart 1898.
,, ,,Er moet een keur op visch". Laat dit het motto zijn, waarmede allen zich vereenigen, die dezen,
"thans verdwijnenden tak van volkswelvaart wederom willen helpen opbeuren, opdat duidelijk
"worde alom in den lande, dat hier een verzuim goed te maken, een tak van volkswel vaart te
,, redden valt".
En werkelijk, de belangstelling in het oude visschersbedrijf begon te ontwaken. Niet alleen in
het noorden. Ook de Vereeniging tot Bevordering der Nederlandsche Visscherij spande haar
krachten in, vooral ook later de actieve afdeeling Amsterdam dier vereeniging. Daar waren het
in het bijzonder de heeren ANDERHEGGEN en DuooK DE WIT, die de leiding hadden bij het
streven naar wetswijziging.
Alom bestond dus een drang naar verbetering, een drang, die zich vooral uitte in den wensch
naar wetswijziging.Daartoe werd, vooral op initiatief van genoemde Amsterdamsche heeren, te
Utrecht bijeengeroepen een visscherijcongres, waarop al de wenschen omtrent de wetswijziging
werden besproken. Het visscherijcongres was een feit van beteekenis. Niet alleen, omdat de
visscherijwereld zich hier kon uiten, maar ook, omdat de Regeering van haar ingenomenheid
deed blijken door de aanwezigheid van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. GoEMAN
BoRGESIUs, en den Directeur-Generaal van den Landbouw, Mr. C. J. SrcKESZ.
De Minister hield een van groote belangstelling getuigende rede.,, Wij in Nederland", zeide de
Minister, ,, wij hebben waarschijnlijk geen groote schatten in den grond, niet zooals in Indië en in
"andere landen, waar mijnen worden opengebroken; maar zeker is, dat wij schatten hebben in
,, het water. En wanneer van het particulier initiatief pogingen uitgaan om zooveel mogelijk ge11bruik te maken van die schatten, en ze voor den dag te halen, dan kan dat de Regeering van
"Nederland niet anders dan aangenaam zijn. Terecht zegt gij, mijnheer de Voorzitter, dat de
,, zaak der visscherij kan rekenen op den steun van de Regeering".
Voorts werd het ontwerpen van een wet toegezegd, welke de bestaande hinderpalen uit den
weg zou ruimen. Werkelijk het begon te dagen. De oplossing scheen nabij.
Ook na het congres gloeide de geestdrift voort. Men gevoelde de behoefte aan krachtige con
centratie van de verschillende visscherijbelanghebbenden en -belangstellenden. Er was noodig
een bond van alle vereenigingen, waarin plaats zou zijn voor allen. Men meende de samenwer
king van allen te kunnen vinden in de totstandkoming van een Centraal Bureau voor de Vis
scherij. Tot de oprichting daarvan werd op een visscherijlanddag te Utrecht besloten en een
reglement vastgesteld.
22
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Helaas, de goede bedoeling van de voormannen in de beweging der zoetwatervisscherij werd
niet door de visschers begrepen.
De heer MEESTERS zag het voorstel tot aansluiting bij het Centraal Bureau op de eerstvolgende
vergadering in zijn eigen vereeniging verworpen. Zeker geen bemoedigend resultaat voor den
man, wien de belangen van de zoetwatervisscherij en van de beoefenaren van dezen tak van
volksbestaan zoo zeer ter harte gingen, die zoo terecht inzag, dat slechts een gemeenschappelijk
streven van alle bij het bedrijf betrokken belanghebbenden en bel angstellenden tot eenig resul
taat zou kunnen leiden.
Het Centraal Bureau voor de Binnenvisscherij is nimmer tot stand gekomen.
Nimmer? Niet het Centraal Bureau, maar wel de alle visscherijvereenigingen omvattende
Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Dit grootsche
resultaat was alleen weggelegd voor de Nederlandsche Heidemaatschappij.

.. * ..

Het ligt niet binnen het bestek van dit opstel na te gaan, op welke wijze de verschillende provin
ciale en plaatselijke visscherijvereenigingen aan haar roeping hebben voldaan. Geenszins mag
echter worden aangenomen, dat de ontwikkeling van het vereenigingsleven tot niets heeft ge
leid. Integendeel, tal van visscherijvereenigingen hebben nuttig werk verricht, ook al beperkte
zich haar werkzaamheid meestal tot de bevordering van de gewestelijke visscherijbelangen.
Het werd voor de leiders dier vereenigingen echter hoe langer hoe moeilijker om er den moed
bij de beroepsvisschers in te houden, toen de herhaaldelijk toegezegde en vurig begeerde vis
scherijwet maar steeds uitbleef. En zoo kwam het, dat de met opgewektheid aangevangen actie
herhaaldelijk begon te verslappen. Maar gelukkig bracht dan de motorboot met de pootvisch
van de Nederlandsche Heidemaatschappij weer wat nieuw leven in de brouwerij.

.. * ..

Zooals reeds hierboven met een enkel woord werd gezegd, werden in de vischvijvers te Vaas
sen aanvankelijk in hoofdzaak slechts edelkarpers gekweekt. Een gedeelte daarvan werd tegen
matigen prijs aan grondeigenaren, enz. van de hand gedaan, terwijl het overgroot deel gratis
in de openbare wateren werd uitgezet; in hoofdzaak slechts daar, waar de visschers waren ge
organiseerd en aldus de grootste kans bestond, dat de uitgezette pootvisch niet te jong werd
weggevangen. Een aanzienlijk aantal werd uitgezet als eenjarig vischje. Naarmate zich
echter de kweekinrichting uitbreidde en meer terrein ter beschikking kwam, werden meer een
jarige vischjes opgekweekt tot tweejarige visschen. Deze hebben het groote voordeel, dat zij
reeds na een jaar geschikt zijn voor den verkoop en ten tweede, dat zij het z.g. snoekgevaar te
boven zijn. Deze visscht>n meten toch niet zelden 24 tot 30 cM. en wegen 1 /2 tot 3/4 pond.
Dat deze uitzetting van edelkarpers inderdaad iets te beteekenen heeft gehad, moge hieruit blij
ken, dat tot dusverre door de Heidemaatschappij
38L400 eenjarige en
77.235 tweejarige karpers
gratis in de Nederlandsche vischwateren werden losgelaten. De groei der karpers was bijna
algemeen verrassend en de teruggevangen exemplaren werden meestal gaarne door de visch
koopers tegen behoorlijken prijs gekocht.
Behalve met den edelkarper werden al spoedig proeven genomen met het uitbroeden van eieren
van den snoekbaars. De snoekbaars is, zooals bekend is, een vischsoort, die in de tachtiger
jaren door Duitsche visscherijvereenigingen in den Rijn werd losgelaten en die zich zeer snel
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heeft vermenigvuldigd, zoodat zij na korte jaren in groote hoeveelheden werd gevangen.
Als consumptievisch is de snoekbaars wegens het smakelijke, vaste vleesch, zeer gezocht en
in groote wateren, die rijk zijn aan voor den handel minderwaardige vischsoorten, is hij zeer op
zijn plaats. Het kweeken dezer vischsoort bracht eigenaardige moeilijkheden met zich, daar de
aangevoerde eieren soms dagen lang onderwegwaren,waardoor vaak een groot gedeelte verloren
ging. Ook het opkweeken van het broed en het verzenden van de jonge visch is uiterst moeilijk
en vereischt groote zorg van den kweeker. Tegenwoordig worden de teeltsnoekbaarzen in het
voorjaar in den IJsel opgevangen en overgebracht naar Vaassen, waar zij in de diepe vijvers
hun eieren op een kunstmatige paaiplaats afzetten. De eieren worden dan in karpervijvers tot
ontwikkeling gebracht en de dieren tot eenjarige vischjes opgekweekt.
Vervolgens werden proeven genomen met Masurische zeelt. Deze vischsoort, welke voor
komt in de Masurische meren en waarop door den bekenden vischkweeker HüBNER de aandacht
werd gevestigd, groeit sneller dan onze inlandsche zeeltsoort, terwijl de gestrekte vorm van
het lichaam haar zeer geschikt maakt tot z.g. portionsvisch. Om haar mooie, groene kleur, z.g.
,, grüne Schleie", is zij zeer gezocht.
Naast de hierboven genoemde soorten werden ook op eenigszins groote schaal goudwinden,
dwergwels en zonnevisch gekweekt en in latere jaren werd ook het kweeken van zalmachtige
visschen ter hand genomen o.m. van regenboogforel, beekforel, beekridder en zalm, terwijl mede
nog aanzienlijke hoeveelheden houtingeieren werden uitgebroed. Voorts wordt thans ook op
groote schaal voor snoekarme wateren snoekbroed gekweekt. De aanvrage naar snoekbroed is
reeds zeer groot.
Het zou ons te ver voeren en het bestek van dit opstel zou het ook niet toelaten, ons te lang
bezig te houden met de kweekwijze van de verschillende vischsoorten, met de uitbreiding door
aankoop en bijpachten van gronden, welke als vischvijvers konden worden aangelegd.
Ook kan niet worden vermeld, welke onderhandelingen moesten worden gevoerd met eigenaren
van beken, waterloopen en watermolens, welke moeilijkheden zich voordeden bij de droog
legging der terreinen, welke ziekten soms plotseling bij de jonge visschen optraden, hoeveel last
en schade werd veroorzaakt door allerlei roofvogels. Genoeg zij het hier in het kort mede te
deelèn, dat van de oprichting der vischkweekerij af tot 1913 op de vischkweekerijen der Neder
landsche Heidemaatschappij werden gekweekt:
r.067.094 eenpnge karpers,
81.641 eenJange goudwinden,
120.640 tweejarige
19.297
tweejarige
"
739 driejarige
3.31
2
driejarige
"
"
352 teelt
366 teelt
"
"
6.208 eenpnge snoekbaarzen,
6.72 8 eenpnge dwergwels,
651 tweejarige
439 tweejarige
"
2 .rr9 eenpnge
Masurische zeelten,
16 teelt
"
rn8.207 tweejarige
,,
,,
8.862 eenpnge beekforellen,
,,
rn.652 driejarige
,,
30.089
regenboogforellen
492 �elt
"
"
en voorts aanzienlijke hoeveelheden broed van houting en snoek. En wat het voornaamste is, een
zeer groot gedeelte daarvan werd gratis in openbare wateren uitgezet, waarmede de Neder
landsche Heidemaatschappij het hart van de binnenvisschers heeft gestolen.

"

*

"

Het spreekt vanzelf, dat, naarmate de vischkweekerijen onzer Maatschappij zich uitbreidden,
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naarmate meer personeel ten dienste van dit nieuw bedrijf werd opgeleid, en naarmate meer
visschen gratis in het openbaar water konden worden uitgezet, de voeling van de ambtenaren
der Nederlandsche Heidemaatschappij met de visschers grooter werd. De belanghebbenden bij
de zoetwatervisscherij begonnen allengs vertrouwen te stellen in het werk van de Heidemaat
schappij op dit gebied en in de personen, welke met de werkzaamheden der vischkweekerijen
waren belast. Geleidelijk begonnen zij het deskundig personeel der Maatschappij te beschouwen
als hen, welke geroepen waren verbetering te brengen in het onder tal van misstanden gebukt
gaand bedrijf, en te meer was dit het geval, waar de toegezegde wetswijziging nog maar altijd
uitbleef.
Het was in dien tijd, dat door den hoofdopzichter der Visscherij, den volijverigen en bekwamen
chef der Vischkweekerij, den heer G. A. PENNEKAMP, en schrijver dezes begonnen werd met
het houden van lezingen, om de aandacht te vestigen op hetgeen op het gebied der visscherij
kon worden verbeterd.en op de maatregelen, welke door de Nederlandsche Heidemaatschappij
werden genomen, en vanzelf kwam daarbij ter sprake de organisatie der binnenvisschers.
Zoo geschiedde het in 1904 te Wormer en Jisp, dat, na afloop van een lezing, door de arme
beroepsvisschers aldaar werd besloten over te gaan tot oprichting van een afdeeling der
Nederlandsche Heidemaatschappij, om onder de hoede dier Maatschappij mede te werken
tot verbetering der visscherij in de omgeving van Wormer en Jisp. De bezwaren hieraan ver
bonden, waren echter niet gering. De contributie van/ 2.- was voor deze arme visschers veel
te hoog. Het Tijdschrift der Heidemaatschappij had voor deze lieden geen beteekenis. Toch
voelden zij en vooral de wakkere secretaris M1cHLENBRINK, dat van aansluiting bij onze Maat
schappij slechts heil was te verwachten. In hetzelfde jaar werden nog meerdere afdeelingen
opgericht; het waren de afdeelingen Westzaan, Aalsmeer en Nieuwkoop. Deze afdeelingen
verschilden echter aanmerkelijk van karakter met haar overige zusterafdeelingen, daar zij
slechts bedoelden werkzaam te zijn op het gebied der visscherij en de leden bijna uitsluitend uit
vaklieden bestonden, wier doel het was maatregelen te nemen tot plaatselijke verbetering van de
visscherijtoestanden. Zij droegen dus geheel het karakter van vakvereenigingen.
Waar nu allerwegen in den lande zich de drang tot vakorganisatie openbaarde, daar kon de
Nederlandsche Heidemaatschappij niet onverschillig tegenover dit streven staan en was zij wel
gedwongen op den eenmaal ingeslagen weg voort te gaan en de belanghebbenden verder behulp
zaam te zijn. Daarom werd door het bestuur overwogen, op welke wijze de organisatie der
beroepsvisschers kon worden vergemakkelijkt en de bestaande bezwaren uit den weg
geruimd.
Op de Algemeene Vergadering te Roermond, gehouden op den 12en September 1904, werder,
de statuten in dien geest gewijzigd, dat de oprichting van afzonderlijke Hoofdafdeelingen met
eigen reglement en afzonderlijk financieel beheer mogelijk werd.
Op den 6en Februari 1905 werd ·În de buitengewone Algemeene Vergadering besloten tot
oprichting van de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij en werd de Raad van Commissarissen
met 2 leden uitgebreid, welke meer speciaal zitting zouden hebben voor de nieuwe Hoofd
afdeeling. Als zoodanig werden benoemq de heeren K. CZN. DE BoER te Assendelft en
DRAISMA DE VRIES te Franekeradeel. In plaats van het Tijdschrift ontvingen de leden van de
Hoofdafdeeling het orgaan "Onze Zoetwatervisscherij", dat aanvankelijk slechts om de 2
maanden verscheen, totdat met ingang van 1 Juni 1906 dit orgaan werd veranderd in een
veertiendaagsche visscherijcourant onder denzelfden. naam. Niet zonder eenige voldoening
mag worden geconstateerd, dat sedert de oprichting van de Hoofdafdeeling Zoetwatervis
scherij alle bestaande provinciale en plaatselijke vereenigingen tot bevordering of verbetering
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der binnenvisscherij zich bij de Nederlandsche Heidemaatschappij hebben aangesloten, of zich
daarin hebben opgelost.
Dezelfde drang, die zich bij de binnenvisschers openbaarde naar organisatie en verbetering van
den toestand, viel ook waar te nemen bij de riviervisschers. De sedert 1905 gehouden bespre
kingen met de riviervisschers hadden ten gevolge, dat ook van de zijde van dezen samenwerking
met de Nederlandsche Heidemaatschappij werd gezocht. Op een druk bezochte vergadering,
te Nijmegen gehouden, werd in dien geest besloten en daarna de organisatie der riviervisschers
krachtig ter hand genomen met het resultaat, dat thans in de voornaamste centra van rivier
visschers afdeelingen zijn opgericht. In verband daarmede werd overwogen, wat ten bate van
de riviervisschers kon worden gedaan en door de Nederlandsche Heidemaatschappij weder een
jongmensch naar het buitenland gezonden om aldaar een opleiding te ontvangen voor het
kweeken van riviervisch.
Het volbrengen van den leertijd van dezen ambtenaar, den heer H. HoLTKAMP, viel ongeveer
samen met de instelling van een Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk •), waaraan werd
opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de middelen tot bevordering van den zalmrijk
dom der Nederlandsche rivieren, omtrent den uitslag van dit onderzoek rapport uit te brengen
en daarin met name te adviseeren over de vraag, of het wenschelijk is te dien einde weder jonge
zalmpjes in de benedenrivieren uit te zetten. In deze Staatscommissie werden benoemd:
a. tot lid en voorzitter Mr. F. J. M. A. REEKERS, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal,
te Amsterdam.
b. tot leden: Dr. P. P. C. HoEK, wetenschappelijk adviseur in Visscherijzaken, met verlof te
Kopenhagen;
G. A TEN HouTEN, lid van het College voor de Zeevisscherijen, te Rotterdam;
Dr. C KERBERT, directeur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap" Natura Artis Magistra",
te Amsterdam;
A. A. NENGERMAN, directeur der Neclerlandsche Heidemaatschappij, te Utrecht;
Dr. H. F. N1rnsTRASZ, lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht;
Mr. 0. J. E. Baron VAN W ASSENArn VAN CATWIJCK, lid der Tweede Kamer der Staten
Generaal, te 's-Gravenhage, en
Dr. MAx WEBER, buitengewoon hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam,
te Eerbeek;
tot secretaris Mr. M. A. WoLFSON, commies bij het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel, te Scheveningen.
De leden dezer commissie kregen de bevoegdheid van hunne van het advies der meerderheid
afwijkende zienswijze bij afzonderlijke nota te doen blijken.
Zooals bekend is, werd de commissie opgedragen de Regeering voor te lichten omtrent het
eventueel terugkeeren tot het loslaten van jonge zalmen in Nederland. Op verzoek van de
commissie werd aan de Nederlandsche Heidemaatschappij aanvankelijk een subsidie verleend
f 3000.-� om daarmede proeven te nemen met het opkweeken en loslaten van jonge zalmen
hier te lande, en hoewel omtrent de werkzaamheden van de commissie hier ter plaatse niet kan
worden uitgewijd, kan toch worden medegedeeld, dat met het kweeken en loslaten van jonge
zalmen in Nederland uitkomsten werden verkregen, die der commissie de vrijheid gaven aan den
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voor te stellen door het geven van een ruimere
subsidie aan de Nederlandsche Heidmaatschappij daarmede op krachtige wijze voort te gaan,
•i Bij Koninklijk besluit van den r6en Febr. 1906.
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HET VOEDEREN VAN JONGE ZALMEN IN DE KWEEKBAKKEN.

wat ten gevolge had, dat thans in plaats van 500.000 eieren, 2.000.000 eieren kunnen worden uit
gebroed. Daartoe heeft de Heidemaatschappij, naast het kleine broedhuis te Vaassen, waarin de
eerste jaren de zalmeieren werden uitgebroed, te Emst een grooter broedhuis ingericht, waarin
r.000.000 zalmeieren tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Voorts werd nog in 1913 een
nieuw broedhuis, eveneens voor 1 millioen eieren, gesticht te Arnhem op het landgoed Sonsbeek,
terwijl bovendien nog nieuwe kweekvijvers langs de Gulp in Limburg werden aangelegd. Voor
dit doel ontvangt de Nederlandsche Heidemaatschappij thans een subsidie van/ 13.000. -"

*

"

De bemoeiingen van de Heidernaatschappij op het gebied van de zoetwatervisscherij namen
geleidelijk zoodanige afmetingen aan, dat het dringend noodig was het personeel, dat meer in
het bijzonder met de zorg voor deze werkzaamheden was belast, uit te breiden. Er werd een
scheiding gemaakt tusschen den technischen en den meer adrninistratieven dienst of, wellicht
beter, tusschen den buiten- en den binnendienst. Tot den eersten werden gerekend te behooren
de zorg voor de vischkweekerij, de technische adviezen in zake de verbetering van het visch
water, enz. Tot de tweede groep van werkzaamheden werden gerekend te behooren de zorg
voor de redactie van het orgaan Onze Zoetwatervisscherij en de propaganda voor de organisatie.
Daartoe werd voor den buitendienst omgezien naar een nieuwe kracht, die in het buitenland
een wetenschappelijke opleiding zou kunnen ontvangen. Wij waren zoo gelukkig daarbij de
medewerking te mogen ontvangen van Prof. Dr. P. ScHIEMENZ, hoogleeraar aan de Landwirt
schaftliche Hochschule te Berlijn en directeur van het Visscherijproefstation te Friedrichshagen.
Deze was niet alleen zoo goed zijn medewerking te verleenen bij de studie van onzen leerling,
den heer AALDERS, aan de hoogeschool te Berlijn, maar stelde hem tevens in de gelegenheid
werkzaam te zijn bij de onderzoekingen en proefnemingen in het Visscherijproefstation te Frie
drichshagen. Vooral de vele onderzoekingen op technisch visscherijgebied in verschillende stre-
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ken van het Duitsche Rijk waren zeer leerzaam en genoemde hoogleeraar heeft door zijn
belangelooze bemoeiingen in dit opzicht de Heidemaatschappij zeer aan zich verplicht.
Voor de propaganda in de afdeelingen en de zorg voor de redactie van het orgaan viel de keuze
op den heer BROUWER, destijds leeraar aan den cursus onzer Maatschappij, die voor deze
werkzaamheden veel geschiktheid toonde.
Met deze nieuwe krachten aangevuld kon de afdeeling Zoetwatervisscherij zich krachtig ontwik
kelen. En ook aan de organisatie der beroepsvîsschers kon onafgebroken worden voortgewerkt.
Deze ontwikkelde zich dan ook zóó sterk, dat het Bestuur der Heidemaatschappij den tijd gekomen
achtte, dat aan de Hoofdafdeeling met het volste vertrouwen zelfbestuur kon worden verleend.
Dit geschiedde in 1908, toen het reglement der Hoofdafdeeling werd herzien en der Hoofdaf
deeling een groote mate van zelfstandigheid werd verleend.
Het Bestuur der Hoofdafdeeling bestaat thans uit 9 leden:
A. A. NENGERMAN te de Bilt, voorzitter;
G. J. KROEF te Gorinchem, onder-voorzitter, sectie Binnenvisscherij;
G. Kooy te Ravenswaai, onder-voorzitter, sectie Riviervisscherij;
H. AALDERINK te Groningen;
W. D1L, Jzn. te Westzaan;
H. F. WEYDE te Loo bij Duiven;
P. SCHUNGEL te Hoenza-Driel;
W. GAASTRA Jr. te Jutrijp;
W. DE JoNG, Azn. te IJsselmonde;
J. P. VAN LoNKHUYZEN te Utrecht, ie secretaris;
H. AALDERS te Utrecht, 2e secretaris.
Het aantal afdeelingen en correspondentschappen bedraagt thans 83, met een totaal ledental
van 3952.
" "
*
Slaan wij thans een blik terug op de voornaamste werkzaamheden der Hoofdafdeeling, dan mag
zonder vrees voor tegenspraak worden gezegd, dat deze aanvankelijk voornamelijk hebben
bestaan in de actie voor het verkrijgen van wijziging van de oude wet van 1857.
Eindelijk werd een ontwerp van wet ingediend door den toenmaligen Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel, MR. VEEGENS.
En bij het overdenken van al hetgeen deze bewindsman voor de zoetwatervisscherij heeft
gedaan, gevoelen wij ons gedrongen een woord van eerbiedige hulde te brengen aan de nage
dachtenis van dezen, helaas te vroeg ontvallen vriend van de visschers. MR. VEEGENS toch was
het, die aan H.M. de Koningin een voordracht aanbood tot het instellen van een Staatscommissie
voor het Zalmvraagstuk. MR. VEEGENS was het, die aan den lang gekoesterden wensch van de
visschers tegemoet kwam door de indiening van zijn ontwerp van wet regelende de visscherijen
en MR. VEEGENS was het weer opnieuw, die door de benoeming van een groot aantal visschers,
welke in onze organisatie op den voorgrond waren getreden, in de commissie voor het uit
werken van den Algemeenen Maatregel van Bestuur, bedoeld in art. 19 van de Visscherijwet,
met de practijk rekening bleek te houden.

"

*

"

Met groote voldoening werd door de Hoofdafdeeling vernomen, dat het inmiddels opgetreden
Kabinet Heemskerk het door de vorige Regeering ingediende wetsontwerp niet zou intrekken.
Intusschen bleek het ontwerpen van een nieuwe visscherijwet niet zoo eenvoudig als algemeen
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wel werd gedacht. Integendeel, de uitvoerige debatten op de Algemeene Vergaderingen, de
tegenstrijdige meeningen, welke omtrent de eenvoudigste onderwerpen aan den dag kwamen,
deden helder zien, welk een moeilijke materie hier te regelen was. Gelukkig, dat de Regeering
zich had verzekerd van de medewerking van een commissie, waaraan het uitwerken van den
Algemeenen Maatregel van Bestuur was opgedragen. En daarbij heeft de organisatie en tevens
de Heidemaatschappij der Regeering krachtigen steun verleend, vooral door het tijdelijk afstaan
in dienst der Regeering van den heer BROUWER, welke zeker geen gering aandeel in het uit
werken van de wettelijke voorschriften heeft gehad. De niet gemakkelijke taak van den Minister
TALMA, de verdediging der wet, werd daardoor zeker aanzienlijk verlicht.
*

Eindelijk, met ingang van 1 Juli 19rr, trad de nieuwe visscherijwet in werking. De voornaamste
nieuwe bepalingen der wet komen hierop neer, dat de vroegere provinciale regeling is ver·
vallen en vervangen door een algemeene regeling, geldig voor het geheele land. Voorts
is scheiding gemaakt tusschen zee-, kust- en binnenvisscherij en wordt bescherming verleend
aan den vischstand, door het verbod van vervoer en verkoop van jonge visch beneden een
zekere maat, terwijl de straffen op de strooperij zijn verzwaard en strooperij niet meer als over
treding, doch als misdrijf wordt gestraft. Bovendien is voor het toezicht op de uitvoering van de
wet aangesteld een inspectie voor de Visscherijen. Als hoofd-inspecteur is opgetreden de heer
BoTTEMANNE, oud-directeur van de Visschershaven te IJmuiden, terwijl als inspecteur in het 4e,
6e en 7en district, dus voor de binnenvisscherij, werd benoemd de vroegere chef van de afd.
Zoetwatervisscherij onzer Maatschappij, de heer BROUWER. Evenals vroeger bij andere takken
van dienst het geval is geweest, heeft de Heidemaatschappij hierbij aan de Regeering afgestaan
een ambtenaar, die bij zijn verdienstelijk werk voor de Hoofdafdeeling in de gelegenheid is ge·
weest de behoeften v�n dit bij uitstek nationaal bedrijf te leeren kennen. Het is zeker geen
geringe verdienste van de Heidemaatschappij, dat zij is geweest de kweekplaats, de pépinière,
waarin tal van ambtenaren werden opgeleid, welke later land en volk onwaardeerbare diensten
hebben kunnen bewijzen. En de Regeering heeft bij de uitbreiding van verschillende takken
van Staatsdienst daarvan zeker niet weinig voordeel gehad.
Zien wij, welken omvang deze tak van Staatszorg thans reeds heeft gekregen, dan vinden
wij op Hoofdstuk X van de Staatsbegrooting voor 1913 onder Visscherijinspectie reeds een
25-tal ambtenaren met een bedrag aan salarissen van f 45.330.- vermeld, terwijl voor
reis-, verblijf-, verplaatsing·, bureel- en drukkosten, voor kosten van politievaartuigen, bezol
diging, dienstkleeding, enz. is uitgetrokken een bedrag van/ 41.070.- Voorts beschikt de
Regeering nog over eenige organen, welke voorlichting en adviezen kunnen geven op het gebied
van de visscherij, te weten:
't College voor de Visscherijen, en
't Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, waaraan zijn verbonden een wetenschappelijk advi
seur benevens 9 ambtenaren.
Het totaal bedrag, dat is uitgetrokken op de begrooting voor 1913 in zake Staatszorg voor de
Visscherij, bedraagt niet minder dan/ 203.180.
�

*

�

Omtrent de resultaten van de Regeeringsbemoeiingen en over de werking en uitvoering van de
bepalingen der nieuwe wet is natuurlijk thans nog niet veel te zeggen. Het tijdsbestek sedert de
invoering is daartoe nog- te kort.Natuurlijk heeft de nieuwe regeling niet algemeen voldaan. Inte·
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gendeel, doch dit was te verwachten. Men vergete intusschen niet, dat men nog leeft in een
periode van overgang, waarbij nog niet geheel kan worden nagegaan, in hoeverre sommige
maatregelen gunstig of minder gunstig hebben gewerkt.
Maar het voornaamste is, dat de visscherij thans is geworden een zaak van voortdurende Staats
zorg. De zorg voor de belangen van de visscherij is niet langer over verschillende departementen
verdeeld, doch geconcentreerd bij een afzonderlijken tak van dienst onder één Minister. En dit
is op zich zelf reeds een niet te onderschatten voordeel.
" "
*
Tot de Hoofdafdeeling terugkeerende, moeten wij nog op twee zaken de aandacht vestigen,
welke althans mede door het initiatief van de Hoofdafdeeling zijn tot stand gekomen. In de eerste
plaats dient dan genoemd het onlangs, 1 Juli 1912, in werking getreden Visscherijproefstation
te Katwijk aan Zee.
Sedert geruimen tijd deed zich in de visscherswereld de behoefte gevoelen aan een inrichting,
in welke gelegenheid zou bestaan onderzoekingen te verrichten, vooral op het gebied van de
bij de bereiding van de vischtuigen gebruikte taanmiddelen. Het aantal taanmiddelen, dat in
den handel den visschers wordt aangeboden, is betrekkelijk groot en de waarde dier middelen,
niet gemakkelijk te bepalen. Evenzoo is het gesteld met de gebruikte grondstoffen voor het
vervaardigen van netten als zijde, katoen, hennep, enz. En het ligt voor de hand, dat het voor
de belanghebbenden van veel nut kan zijn, indien er een inrichting bestaat, waar omtrent deze
aangelegenheden adviezen kunnen worden ingewonnen en onderzoekingen kunnen worden
verricht, evenals zulks voor den landbouw geschiedt bij de Rijkslandbouwproefstations. Een
dergelijke idrichting nu voor de visscherij is in 1912 tot stand gekomen te Katwijk aan Zee. Zij
kan door ha�r bescheiden opzet nog wel niet worden vergeleken bij een landbouwproefstation,
maar de eers\e stap is gedaan en in elk geval bestaat de gelegenheid omtrent de bovenbedoelde
aangelegenheden hulp en voorlichting te ontvangen.
Het proefstation, waarvan als directeur is opgetreden Dr. VAN DoRP, is opgericht op initia
tief van de besturen van de Vereeniging ter Bevordering der Nederlandsche Visscherij, de
Vereeniging tot Bevordering der Zuiderzeevisscherij, de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij
der Nederlandsche Heidemaatschappij en van de Visstherijinspectie. De aan de oprichting ver
bonden kosten werden grootendeels door de Regeering gedragen, welke thans een jaarlijksche
subsidie van f 3600.- aan het proefstation verstrekt. Zonder de krachtige hulp der Regeering
zou het tot stand komen van dit proefstation, waarvan voor de toekomst zeker veel nut is te
verwachten, niet mogelijk zijn geweest, aangezien geen der drie genoemde vereenigingen bij
machte is, zich dergelijke financieele offers te getroosten. Dat het proefstation te Katwijk is
gevestigd, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat Dr. VAN DoRP reeds sedert eenige jaren
in een door hem gesticht laboratorium op dit gebied is werkzaam geweest.
In de tweede plaats dient vermeld te worden de oprichting van de Coöperatieve Spaar- en
Voorschotbank voor de Binnenvisscherij. De oprichting van deze bank heeft den 17 December
1912 haar beslag gekregen. De plannen daartoe waren reeds sedert geruimen tijd door het
Hoofdbestuur voorbereid, doch allerlei moeilijkheden kwamen in den weg. Het doel dezer
Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank is, evenals zulks bij de Raiffeisenbanken het geval is,
tweeledig: r. het bevorderen van het sparen der leden en 2. het verstrekken van voorschotten
tot verbetering van het bedrijf. Het spreekt vanzelf, dat de bank bij haar werk velerlei moeilijk
heden zal ontmoeten, maar zij, die van nabij bekend zijn met de bij de visschers heerschende toe
standen, weten, hoe groot de behoefte is aan verbetering van 't visscherijcrediet. Op dit gebied
23
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heerschen nog middeleeuwsche toestanden, toestanden, welke niet kunnen en niet mogen worden
bestendigd. Een feit is het toch, dat de visscher in vele opzichten niet vrij is en gebonden is aan
allerlei misstanden, aan het bestaan waarvan hoe eer hoe beter een einde moet worden gemaakt.
En daarbij kan de Spaar- en Voorschotbank zeker goede diensten bewijzen.

Dat er voorts nog velerlei werkzaamheden te verrichten zijn, blijkt wel uit de talrijke commis
sies uit het Hoofdbestuur, aan welke is opgedragen onderscheidene onderwerpen te bestudeeren
of de uitvoering daarvan voor te bereiden. De voornaamste zijn:
r. Commissie plan Aalderink tot het verkrijgen van samenwerking tusschen sport en beroep.
2. Commissie voor het bestudeeren van de verpachtingsvoorwaarden der vischwateren.
3. Commissie voor het ontwerpen van bepalingen voor de aanwassen.
4. Commissies voor de voorbereiding van de Algemeene Vergaderingen.
5. Commissie voor het nemen van maatregelen tegen watervervuiling.
6. Commissie in zake het hengelen met levend aas.
7. Commissie in zake bescherming van den voorn.
8. Commissie voor het ontwerpen van andere gesloten tijden voor de visch en vischtuigen voor
de binnenvisscherij enz.
9. Commissie in zake vervoer van visch op spoorwegen.
10. Commissie voor het toezicht op het orgaan.
Het overzicht omtrent de bemoeiingen van de Heidemaatschappij ter bevordering van de vis
scherij zou niet volledig zijn, wanneer hierbij geen melding werd gemaakt van den aanleg van
vischvijvers, zooals aanvankelijk door den heer DE KoNING werd bedoeld. Hoewel het aantal
dier vijvers thans nog niet zoo talrijk is, als wellicht in den beginne werd verwacht, zoo mag
er toch op worden gewezen, dat verschillende vijvers van aanzienlijke oppervlakte tot stand
kwamen.
De voornaamste daarvan zijn:
een complex vischvijvers ter grootte van + 40 H.A. onder de gemeente Bergeik; twee visch
vijvers, te zamen groot + 22 H.A., onder Valkenswaard; twee vischvijvers onder Heeze, ter
grootte van 80 H.A. en één onder Meijel ter grootte van 54 H.A.
Belangrijk grooter echter is het aantal bestaande vischvijvers, welke met snelgroeiende visch
soorten zijn bevolkt. Veilig mag men aannemen, dat verreweg het grootste gedeelte der vijvers
op landgoederen enz. is bezet met pootvisch, afkomstig uit de vischkweekerijen te Vaassen,
Voor goed is dan ook de aandacht van den grondbezitter op deze productieverhooging ge
vestigd. Daartoe heeft ontegenzeglijk krachtig medegewerkt de publiciteit, welke aan de
verkregen resultaten is gegeven, o.m. het jaarlijks publiek afvisschen der vijvers met de ge
kweekte visschen, het exposeeren van de gekweekte visschen op landbouw- en andere ten
toonstellingen, het inrichten van een bescheiden aquarium bij het museum der Maatschappij
te Utrecht, het bespreken van visscherijbelangen op allerlei vergaderingen, congressen, cur
sussen enz. Zonder vrees voor tegenspraak kan dan ook worden gezegd, dat de technische
verbetering der visscherij thans voor goed aan de orde is gesteld en de toekomst met eenige
gerustheid kan worden tegemoet gezien, ook al zijn nog vele hinderpalen uit den weg te ruimen.·
Daartoe mede te werken blijft de taak der Hoofdafdeeling, welke daarbij de hulp en den steun
der Moeder-Maatschappij nog niet kan ontberen.
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De door de Hoofdafdeeling uitgegeven drukwerken bestaan behalve uit het orgaan, Onze Zoet
watervisscherij, uit de volgende geschriften:
r. Het gebruik van de zegen, in het bijzonder in Friesland.
Een en ander over het Klein-Vijverbedrijf.
3. De belemmering der riviervisscherij door de scheepvaart en het baggeren.
4. De visscherij in de rivier de Maas, door P. Schungel.
5. Een en ander over coöperatie.
6. Een praatje over den paling.
7. De zalm- en elftvisscherij voorheen en thans, door H. F. Weijde.
8. De geografische verspreiding van den paling.
9. De zoetwatervisscherij-organisatie in Nederland en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
10. De visscherijwet en eenige uitvoeringsvoorschriften.
rr. De kuilvisscherij in de Zuiderzee, in betrekking tot de zoetwatervisscherij.
12. Het rapport der commissie: Reigers en Aalscholvers.
2.

Met een enkel woord rneenen wij ten slotte nog te mogen bespreken de vraag, welke ook thans
nog zoo dikwijls wordt gehoord: ,,Lag het wel op den weg der Heidemaatschappij zich met de
bevordering dezer belangen bezig te houden ?"
Gedeeltelijk is, naar het mij wil voorkomen, in het bovenstaande deze vraag reeds beantwoord.
En het kan niet anders, of de vraag moet bevestigend worden beantwoord, omdat het een
groot algemeen belang is, dat ook van het met water bedekte gedeelte van den bodem
opbrengsten worden verkregen. Dat dan ook de Heidemaatschappij bij dit streven verder
is gegaan, dan wellicht aanvankelijk werd bedoeld, is uitsluitend toe te schrijven aan de
omstandigheden.
De Regeeringszorg voor dit oude en bij uitstek nationaal bedrijf was lange jaren slechts zeer
gering. Van de wenschen der belanghebbenden werd slechts weinig kennis genomen. Elk orgaan
tusschen de belanghebbenden en de Regeering ontbrak. Nergens was hulp of voorlichting te
vinden. De drang naar verbetering sproot geheel voort.uit het particulier initiatief. De opleiding
van deskundigen geschiedde, zij het ook met eenige geldelijke tegemoetkoming van het Rijk,
door de Heidemaatschappij zelf. En voorts wenschten de visschers zelf zich te scharen onder de
vaan der Heidemaatschappij, omdat er geen ander lichaam was, dat hen kon opnPmen en
waaraan zij hun belang-en durfden toevertrouwen. Er was voor hen slechts één uitweg en
die leidde naar de Heidemaatschappij. En de Heidemaatschappij, die reeds zooveel nuttig werk
op ander gebied had verricht, mocht en kon niet anders handelen dan de door de verarmde
visschers uitgestoken hand te grijpen, en hartelijk te drukken.
Veel goed en nuttig werk heeft de Heidemaatschappij in de 25 jaren van haar bestaan tot stand
gebracht, maar mooier en nuttiger dan haar werk voor de visscherij is wel geen ander onderdeel
van haar bemoeiingen geweest, of het mocht zijn haar bemoeiingen in zake de opleiding van
deskundig personeel, want daarmede overwint zij de wereld. Dat zal in de toekomst nog in
toenemende mate blijken.
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BROEDHUIS MET ZALM· EN FORELLENVIJVERS TE VAASSEN.

DE CURSUS DER NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
DOOR

W. H. WISSELINK.

oewel de cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij eerst in de laatste
jaren meer algemeene bekendheid heeft verkregen en velen daardoor meenen,
dat hij nauwelijks een tiental jaren bestaat, is toch niets minder waar dan dat.
Al is het waar, dat in het jaar 1903 de cursus aanmerkelijk is veranderd en
uitgebreid, een feit is het ook, dat reeds lang te voren door de Maatschappij
werd gewerkt aan de theoretische ontwikkeling van haar aanstaande amb
tenaren en het komt mij daarom voor, dat het niet aangaat, het te voren in
dezen verrichte werk als niet gedaan te beschouwen.
Bovendien, de geheele ontwikkeling van den cursus, die zoo nauw verband houdt met dt:
ontwikkeling van de Maatschappij, zou bij het onbesproken laten van wat vóór 1903 in zake
opleiding werd verricht, slechts zeer onvolledig worden weergegeven. De schijn zou worden
gewekt, dat de Maatschappij zich daar op eens de weelde veroorloofde een opleidingsschool te
stichten en dat is geheel en al in strijd met de werkelijkheid. Waarheid is, dat de cursus geheel
op natuurlijke wijze door den drang der omstandigheden is ontstaan en dat hij zich eveneens
op heel natuurlijke wijze heeft ontwikkeld, tot wat hij thans is.
Dat reeds in den allereersten tijd van het bestaan der Maatschappij inderdaad met ernst
gedacht is aan de opleiding van deskundig personeel en dat toen zeer juist werd gevoeld, dat
\
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zonder bekwame ambtenaren de Maatschappij niet in staat zou zijn, de taak, die zij vrijwillig op
zich had genomen, naar behooren te volbrengen, blijkt wel uit het "Aan den lezer", waarmede
de heer LöHNIS de eerste aflevering van den eersten jaargang van het Tijdschrift der Neder
landsche Heidemaatschappij bij de leden inleidde.
Daar lezen wij nl.: ,,Op één punt en een zeer belangrijk punt dient echter nog de aandacht
gevestigd. Ik bedoel de oprichting van de Boschbouwschool te Frederiksoord. Wel is waar is
de stichting van deze school geen direct uitvloeisel van de Heidemaatschappij, maar toch houdt
zij daarmede een zeer innig verband. In art. 2 der statuten wordt onder Doel en Werkkring
opgegeven het opleiden van deskundigen op het gebied der houtcultuur. Ware de school voor
boschbazen te Frederiksoord niet verrezen, voorzeker zou het dan tot de eerste bemoeiingen
. van de Heidemaatschappij hebben behoord om zulk een school te stichten".
De school te Frederiksoord werd derhalve geacht te werken in de richting, die de Maatschappij
zich voorstelde in te gaan, zoodat deze hoopte, daarvan haar personeel te betrekken, en het was
dan ook zeker om deze reden, dat Z. M. de Koning in zijn hoedanigheid van Beschermheer der
Nederlandsche Heidemaatschappij uit eigen middelen jaarlijks/ rooo voor de Boschbouw
school bestemde.
Van de Boschbouwschool te Frederiksoord werden verschillende oud-leerlingen bij de Maat
schappij werkzaam gesteld en toen later bleek, dat ook op het gebied van bevloeiing aan de
Maatschappij werkzaamheden zouden worden opgedragen, werd daarvoor personeel opgeleid
aan de Wiesenbauschule te Suderburg. De eerste leerling, die door de Maatschappij aan
Suderburg werd geleverd, was de latere directeur NENGERMAN, die oorspronkelijk voor den
boschbouw bestemd vvas, maar spoedig de ziel werd van de afd. Bevloeiing en Grondver
betering.
De Maatschappij bleef leerlingen betrekken van Frederiksoord en bleef aanstaande ambtenaren
voor verdere ontwikkeling naar het buitenland zenden, maar begon toch in te zien, dat zij ook
zelf in dezen wat kon doen en moest doen. In de 9e Algemeene Vergadering, op 20 September
1897 te 's-Gravenhage gehouden, kon de voorzitter mededeelen, dat het Dagelijksch Bestuur
besloten had een tweetal voorwerkers (ploegbazen) bij de bevloeiingen dien winter bij wijze
van proef een kleinen cursus in hun vak te doen bijwonen om hen ook meer theoretisch te be
kwamen en eenige administratieve kennis (voor het opmaken van weekstaten enz.) te doen ver
krijgen. De opzichter der Maatschappij NENGERMAN zou met deze opleiding belast worden.
Het plan van het Dagelijksch Bestuur is in een daad omgezet, want in het verslag van de werk
zaamheden der ambtenaren, loopende van 1 Januari tot 1 Juni 1898, lezen wij: ,,Van 3 Januari
tot ro Februari 1898 had NENGERMAN tot taak hd houden van een cursus in zake bevloeiingen,
waaraan werd deelgenomen door de voorwerkers VERHAGEN, ZEELEN en CREMERS, om hun
zoodoende ook eenig meerder begrip van hun werk te geven, waarvan dat werk ongetwijfeld
de voordeelen zal genieten".
Het begin van het "Selfhelp" was er, een zeer bescheiden begin, een maand onderwijs in het
geheele jaar, ik geef het dadelijk toe, maar de grondslagen van den cursus waren gelegd en op
die grondslagen is voortgebouwd.
Dat dit voor de Maatschappij noodzakelijk was, blijkt wel uit de woorden van den voorzitter
SrcKESZ, die in de roe Algemeene Vergadering, op 26 September 1898 te Utrecht gehouden, een
overzicht gaf van het door de Maatschappij in haar ra-jarig bestaan verrichte werk en daarbij
onder meer zeide: ,,Dat zij (de Maatschappij) daarbij niet geringe moeilijkheden te overwinnen
"heeft, daarvan is zij zich bewust, dat gevoelt zij schier dagelijks. Een dier bezwaren is zeer
"zeker het vinden van goed en bekwaam personeel, dat spreekt wel vanzelf. Tot datgene, wat
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"van onze ambtenaren, hoogere en lagere, wordt verlangd, wordt hier in ons land niemand
,, direct opgeleid. Zij moeten veelzijdig ontwikkeld zijn. Ik toonde het reeds aan, hoe onze Maat11schappij van zelf geleerd heeft, niet door boschaanleg alleen, niet alleen door bevloeiingen aan
"te leggen, maar op allerlei wijze, al naar de omstandigheden het meebrengen, den grond te
,, cultiveeren. Daardoor heeft zich bij onze Maatschappij een eigenaardige, technische cultuur
"studie ontwikkeld, waarin wij voortdurend verder hopen voort te gaan, maar die er ons toe
,, gebracht heeft, een eigen school te vormen, om zoodoende personeel te hebben, dat in de prac
"tijk geoefend, op theoretischen grondslag bekend wordt met elk onderdeel der grondverbete
,, ring en der verhooging van opbrengst, zoo door boschaanleg als door bevloeiing, door ontwa
"tering, door vischteelt of op welke andere manier ook, als nieuwe omstandigheden ons weer
,, aan de hand zullen doen.
"Daarvoor zijn wij dan ook ten vorigen jare begonnen gedurende de wintermaanden aan onze
"bureaux te Utrecht een afzonderlijken cursus in te richten voor onze voorwerkers; zoo zal den
,, aanstaanden winter in den tijd, dat het werk buiten voor een groot deel stil ligt, een meer uit
,, gebreide cursus geopend worden, nu ook voor een deel van ons hooger personeel onder lei
"ding van den directeur en de chefs van onze afdeelingen".
Dit laatste is geschied. De tweede cursus werd gehouden in de eerste maanden van 1899 en
verschilde reeds aanmerkelijk van den eersten. En dat kon wel niet anders. Immers, het werk
breidde zich in verschillende richtingen zeer sterk uit en de Maatschappij, die voor opleiding
van haar ambtenaren moest zorgen, was daardoor genoodzaakt, ook aan het onderwijs verdere
uitbreiding te geven. Aanvankelijk kon in hoofdzaak volstaan worden met het geven van onder
wijs in taal, rekenen en teekenen, dat de voorwerkers in staat stelde, eenvoudige berekeningen
uit te voeren, werkstaten in te vullen, eenvoudige teekeningen te maken.
Al spoedig werden aan de Maatschappij behalve bebosschingswerkzaamheden werken opge
dragen betrekking hebbende op: aanleg tot bouw- en grasland, bevloeiing en drooglegging,
drainage, zuivering van afvalwater, cultuur op veengronden, parcelleering, ruilverkaveling,
visscherij enz. Bij het onderwijs moest met de uitbreiding van de werkzaamheden rekening
worden gehouden en de cursus kon zich nu niet meer bepalen bij de opleiding van voorwerkers
en werkbazen alleen, ook de toekomstige hoogere ambtenaren (opzichters) moesten de kennis
kunnen opdoen, noodig voor de uitvoering van de hun opgedragen werkzaamheden.
Het onderwijs werd in 1899 gegeven door de heeren:
A. A. NENGERMAN (bevloeiingen, ontwatering, weidebouw, grondverbetering in het algemeen,
teekenen en karteeren, bemestingsleer, landmeten en waterpassen);
E. D. VAN DISSEL (algemeene begrippen omtrent ontginning en grondverbetering, houtmeet
kunde, schadelijke insecten);
J. SMID (natuurwetenschappen, wiskunde, rekenen, Ned. taal, kennis van den grond);
DE JoNG (kennis van bouwmaterialen).
Van dezen cursus is het programma opgenomen in afl. 2, jaargang r r van het Tijdschrift. Hij
werd gevolgd door 14 leerlingen en wel door 5 leerling-opzichters en 9 voorwerkers.
Als voornaamste bijzonderheid van dezen cursus kan worden medegedeeld, dat wegens gebrek
aan tijd en gebrek aan ruimte de beide afdeelingen (die voor leerling-opzichters en die voor
voorwerkers) tegelijk en vaak hetzelfde onderwijs ontvingen, wat met het oog op het zeer groote
verschil in ontwikkeling groote bezwaren medebracht en waarop dan ook zeer terecht de aan
dacht werd gevestigd. Toch was het leerplan voor beide afdeelingen allerminst gelijkluidend.
Zoo werd, om maar iets te noemen, aan den cursus voor leerling-opzichters per week niet
minder dan 4 7 uur les gegeven, waarvan 20 uur bestemd was voor teekenen. De voorwerkers
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teekenden niet, maar van de 34 voor hen uitgetrokken wekelijksche lesuren, waren er 9 aan
gewezen voor rekenen en 8 voor taal.
Deze cursus kon geheel beschouwd worden als een theoretische aanvullingscursus voor de
aanstaande ambtenaren en beambten der Maatschappij. Het onderwijs was geheel kosteloos;
de leerlz"ngen waren als adspz·rant-opzi"chter of als voorwerker z·n dz"enst van de Maatschappij.
Zij behz"elden hun gewone weekloon en zorgden te Utrecht zelf voor een kosthuz"s.
In het verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken in zake bevloeiingen over 1898 wordt
van den cursus melding gemaakt en o. a. medegedeeld, dat alle voorwerkers ook onderwijs z·n
houtteelt en andere boschbouwkundzge vakken ontvingen, en dan gezegd:
"Wat betreft de opleiding van de bevloeiingsopzichters in het buitenland, zoo werd door ons
,, besloten gedurende 1899/1900 niemand naar een buitenlandsche Wiesenbauschule te zenden.
"Immers de vele verschillende werken, die aan onze Maatschappij worden opgedragen, bieden
"een goede gelegenheid aan de leerling-opzichters om zich te bekwamen voor de taak, die hen
"wacht. Daardoor kan hier te lande de practische vorming meer uitgebreid worden. Zij, die
"thans worden opgeleid, verrichten gedurende den winter dan bureauwerk en volgen den
,, cursus".
Ook in 1900 werd weder onderwijs gegeven en wel van 3 Januari tot 21 Februari. Toen waren
met het onderwijs belast de heeren A. A. NENGERMAN, E.D. VAN DrssEL, J. P. VAN LoNKHUYZEN,
J. J. A. RrsTER en C. J. J. DE Roos. 14 leerlingen volgden het onderwijs.
Aangaande dezen cursus wordt door den heer LöHNTS als redacteur van het Tijdschrift o. m..
gezegd: ,,Meer en meer is gebleken, dat deze cursus werkelijk levensvatbaarheid en recht van
,, bestaan heeft. De bijzondere kennis, die van een ambtenaar der Ned. Heidemaatschappij ge
" vorderd wordt, kan geen enkele bestaande inrichting van onderwijs geven, althans niet in die
,, mate, als gewenscht is.
"Het komt ons daarom noodzakelijk voor een volgend jaar met kracht op den ingeslagen weg
"voort te gaan. Na een ervaring van drie jaren wordt het hoe langer hoe duidelijker, in welke
"richting het onderwijs op den duur zal moeten worden ingericht. Volkomen scheiding tusschen
"den cursus voor opzichters en dien voor voorwerkers zal daarbij noodzakelijk zijn. De eerste
"sluite zooveel mogelijk aan bij een H. B. S. met driejarigen cursus, een landbouwschool of wel
"een andere inrichting van onderwijs, terwijl bovendien de leerlingen eenige jaren in de practijk
,, moeten werkzaam zijn geweest.
"De mogelijkheid moet voorts bestaan, dat ook nz·et-ambtenaren der Ned. Hezdemaatschappij
,, op dezen cursus kunnen worden toegelaten."
Vermeldenswaard is, wat door den toenmaligen directeur der Maatschappij, den heer LovrNK,
aangaande den cursus wordt medegedeeld op de 12e Algemeene Vergadering, den roden Sep
tember 1900 te Breda gehouden, omdat dit scherp omlijnd de voordeelen van den cursus in het
licht stelt.
,,Evenals in vorige jaren", aldus lezen wij, ,, werd ook gedurende den winter 1899/1900 onder
,, wijs gegeven aan de leerling-opzichters en werkbazen der Maatschappij, ten getale van 14.
"Hoewel ik mij onthouden kan van een uitvoerige beschrijving van dezen cursus, daar deze in
"de 2e aflev. van het Tijdschrift van 1900 is beschreven, meen ik toch met een enkel woord er
,, de aandacht op te moeten vestigen, daar deze cursus blijkt aan de verwachtingen te voldoen,
,, die men ervan koesterde, zoodat hij in onze organisatie als het ware onmisbaar is geworden.
,, Immers, deze cursus geeft, afgezien van het nut in ander opzicht, twee waarborgen: re. dat zij,
"die onderwijs geven gedurende de wintermaanden, de leemten in kennis kunnen aanvullen van
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"hen, met wie zij later zullen moeten werken ; en 2e is het bij de voortgaande arbeidsverdeeling
,, en de uitbreiding onzer werkzaamheden dringend noodig, dat zij, aan wie de leiding is opge
"dragen, niet op rapporten of mededeelingen van anderen alleen behoeven af te gaan bij de
,,beoordeeling van de krachten, die aan de Maatschappij zijn te verbinden.
" In den cursus hebben wij dus bovenal: Een krachtig hulpmiddel om te beoordeelen, wel!?e
,,personen bl?/ken geschiktheid te bezzften om aan de ezschen te kunnen voldoen, dz·e de Neder
" landsche klez·n- en g-root-g·rondbezz'tter z·n de verschillende provz'náài van ons vaderland aan
,, de ambtenaren, speciaal aan de opzzd1ters, stelt".
Maar het opleiden kost geld. Dat begon de Maatschappij maar al te goed te gevoelen en daar zij
er bovendien ten volle van overtuigd was, dat i n deze richting nog zooveel kon en moest
worden gedaan, is het verklaarbaar, dan wij in het verslag aan den Minister over 1900 lezen:
"Er is echter nog zoo ontzettend veel te doen, dat het ons streven moet blijven steeds krachtiger
,, op te treden. Daarvoor is in de eerste plaats noodig het opleiden van deskundig personeel. E n
,, dit is juist een van de meest moeilijke, doch tevens kostbare bemoeiingen onzer Maatschappij.
,, Veel zouden wij op dit gebied nog kunnen doen, ware het niet, dat dit dankbaar werk finan 
,,cieele offers eischt, die onze Maatschappij met haar bescheiden geldmiddelen niet kan dra gen.
"Toch zou het een zaak van groot belang zijn, indien wij ons ook op dit gebied meer konden
"bewegen en den cursus, die reeds gedurende eenige i aren met zooveel vrucht op ons bureau
,, werd gegeven, konden uitbreiden ."
In 1901 waren van begin Januari tot 2 Maart met het geven van onder wijs belast: de heeren
A. A. NENGERMAN, E. D. VAN DISSEL, J. H. JAGER GERLINGs, J. P. VAN LoNKHUYZEN en A. J. G.
VAN Es.
De duur van den cursus was dus iets langer dan die van vroegere cursussen, wat, evenals de
strenger doorgevoerde splitsing in twee afdeelingen, aan het onderwijs ten goede kwam. De
lessen werden gevolgd door 22 leerlingen en die in eenige vakken door een 2-tal toehoorders.

Het jaar 1902 zag het leeraarspersoneel toenemen, m aar het aantal leerlingen verminderen.
Dit laatste werd eensd eels veroorzaakt door het gunstige weer in den winter, waardoor gedu
rende een groot deel van dit jaargetijde buitenwerk mogelijk bleek, anderdeels doordat alleen
zij tot den cursus werden toege laten, van wie kon worden verwacht, dat zij met vrucht de
lessen zouden kunnen volgen, wat natuurlijk een verstandige maatregel was. Het onderwijs
werd gegeven van Januari tot begin Maart door de heeren NENGERMAN, VAN DISSEL, JAGER,
GERLINGS, VAN LoNKHUYZEN, SALM, PENNEKAMP en VAN Es en gevolgd door 12 leerlingen .
Dat ook in zake opleidi ng van de Maatschappij toen reeds veel, ik zou zeggen te veel werd ve r
langd, blijkt wel uit de discussiën op de 14e Algemeene Vergadering,gehouden te Eindhoven op
29 September 1902. De heer VAN DAALEN merkte nl. op, dat de Maatschappij niet alle werk zelf
moest aann emen, maar particulieren moest steunen door onder meer werkbazen en voorwer
kers op te leiden en beschz'kbaar te stellen. De voorzitter zeide daarop, dat de wintercursus te
Utrecht, w anneer deze, met Rijkssubsidie uitgebreid, voor het publiek zal kunnen worden open
gesteld, steeds meer deskundigen zal vormen.
De in de eerste twee maanden van 1903 gehouden cursus werd gevolgd door 16 leerling-en en
wel 4 leerling-opzichters, 8 voorwerkers-werkbazen en 4leerling-boschwachters van hetStaats
boschbeheer. Het onderwijs werd gegeven door de heeren NENGERMAN, VAN DISSEL, VAN
LoNKHUYZEN, S1ss1NGH, DE GEus, PENNEKAMP, JAGER GERLINGS, HEsSELJNK en VAN Es. Het zou
de laatste tweemaandelijksche cursus zijn.
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Met de Boschbouwschool te Frederiksoord ging het niet naar wensch, waarschijnlijk mede
ten gevolge van de te geringe gelegenheid, die de leerlingen hadden om zich in de practijk te
oefenen. Besloten werd dan ook de school op te heffen en op het verzoek van de Ned. Heide
maatschappij om de subsidie à/ 25001 die aan de Boschbouwschool werd verstrekt, te bestem
men voor haar cursus, werd gunstig beschikt.
Er werd een commissie benoemd om de inrichting van den nieuwen cursus voor te bereiden,
bestaande uit de heeren F. B. LöHNIS, G. E. H. TuTEIN NoLTHENJUS, E.D. VANDrssEL en A. A.
NENGERMAN en op de 15e Algemeene Vergadering der Maatschappij kon de voorzitter dan ook
zeggen:
11Het belangrijkste intusschen, wat in de geschiedenis onzer Maatschappij in dit jaar heeft plaats
11gehad, is zeker wel de wijziging, die onze cursus heeft ondergaan. Het is U bekend, hoe ge,1 gedurende de wintermaanden onze opzichters, bosch- en werkbazen en boschwachters te
11 Utrecht worden bijeengebracht om daar het onderwijs te ontvangen, dat voornamelijk door
11onze hoofdambtenaren wordt gegeven. Waren wij op deze wijze in de gelegenhe�d ons eigen
,,personeel, dat in den velddienst practisch wordt opgeleid, ook tevens theoretisch te bekwamen,
,,voor particulieren bestond voor het krijgen van zulk onderwijs tot dusverre gelegenheid aan
11 de Gerard Adriaan van Swietenboschbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid te
11 Frederiksoord.
11 Toen door de opheffing van die school die gelegenheid kwam te vervallen, verleende op ons
11 voorstel de Regeering de subsidie van f 2500 1 tot dusverre aan die school gegeven, aan de
,,Heidemaatschappij, op voorwaarde, dat zij haren cursus ook openstelde voor particulieren en
11dezen de gelegenheid opende om na afloop van de winterlessen zich verder practisch te be1,kwamen op de werken, die door de Heidemaatschappij worden uitgevoerd. Het nieuwe leer11plan is thans door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid goedgekeurd en wij
11hopen, dat vele particulieren van deze gelegenheid gebruik zullen gaan maken tot het vormen
11 van deskundig personeel.
,,Aan het onderwijs te Frederiksoord, met hoeveel talent ook gegeven, bleef steeds een nood1,zakelijk element, 11de practijk" ontbreken. Niemand was zeker in staat, om daarin beter te
11 voorzien dan onze Maatschappij met haar zich steeds uitbreidend arbeidsveld, met haar veel1,zijdig werk van cultuur-technischen aard."
En verder:
,,Mocht, nu het theoretisch onderwijs, zij het ook altijd nog op bescheiden schaal, bij onze ver1,eeniging wordt uitgebreid, onze Maatschappij ook in die richting opbouwend en ontwikkelend
1 1kunnen werken, dan zou zij zeker ook in dit opzicht een weldaad bewijzen aan ons land."
Het Rijk gaf een bescheiden subsidie, die later is verhoogd: de cursus werd opengesteld voor
de leerlingen van h-et Staatsboschbeheer en particulieren en de duur van den theoretischen
cursus verlengd tot tweemaal vijf maanden. Voortaan zou ied�ren winter van October tot Maart
onderwijs worden gegeven, terwijl de 7 overige maanden van het jaar de leerlingen zouden
worden werkzaam gesteld op werken, in beheer bij de Nederlandsche Heidemaatschappij en
het Staatsboschbeheer.
Van Rijkswege werd met het toezicht belast de inspecteur der Staatsbosschen en Ontginnin
gen. Als vaste leeraar voor den cursus werd aangesteld de heer BROUWER en den 3den Novem
ber 1903 werd bij afwezigheid van den heer S1cKEsz, die in het buitenland vertoefde, de nieuwe
cursus geopend door den heer LöHNIS, als voorzitter van de commissie van voorbereiding,
terwijl eveneens het woord werd gevoerd door den directeur-generaal van den Landbouw, den
heer LovINK, en den directeur der Maatschappij, den heer NENGERMAN, aan wien de leiding van
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den cursus werd opgedragen. Voor den nieuwen cursus hadden zich aangegeven 36 leerlingen,
van wie er 28 waren toegelaten en wel ro voor afd. B en 18 voor afd. A.
Volgens het programma leidt afd. B op voor opzichter en afd. A voor boschbaas, werkbaas enz.
De eischen van toelating waren en zijn voor de beide afdeelingen dan ook niet gelijk. Voor afd.
B luidden deze destijds:
a. voldoende algemeene kennis, ongeveer overeenkomende met die, welke op een driejarigen
cursus van een H.B.S wordt verkregen,
b. eenige kennis van de practijk van land- en boschbouw,
c. de minimumleeftijd van 19 jaar.
En voor afd. A.
a. voldoende kennis der vakken, behoorende tot het leerplan der lagere school,
b. eenige kennis van de practijk van land- en boschbouw,
c. de minimumleeftijd van 18 jaar.
Men ziet het, de eischen zijn vrij ruim geformuleerd en m.i. zeer terecht. De diploma's maken
niet den mensch en het zijn ook niet de diploma's, die toegang geven tot den cursus. De bruik
baarheid hangt ten slotte van den persoon af en zoo is het natuurlijk ook zeer wel mogelijk, dat
een leerling van A als opzichter uitstekend geschikt blijkt. Welnu, zijn opleiding in A is daar
voor absoluut geen bezwaar.
Maar voor het onderwijs is het toch een eisch, dat de leerlingen, die met elkaar in dezelfde
klasse zitten, niet te veel in opleiding en ontwikkeling verschillen en daarom is bij de laatste
reglementswijziging, goedgekeurd door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bij
schrijven van 6 Augustus 1909, dan ook bovendien tot eisch gesteld voor toelating tot afd. A:
eenige theoretische kennis van den landbouw, zooveel mogelijk overeenkomende met die,
welke op een landbouwwintercursus wordt verkregen, en voor afd. B:
theoretische kennis van den landbouw, zooveel mogelijk overeenkomende met die, welke op
een landbouwwinterschool wordt verkregen.
Aan den eersten behoorlijk gereglementeerden cursus werd onderwijs gegeven door 13 leeraren
in twee daarvoor ingerichte en expresselijk gebouwde lokalen, deel uitmakende van het bureau
aan de Nieuwe gracht.
Sedert 1903 kwam in het leeraarspersoneel herhaaldelijk eenige mutatie voor; in 1906 werd
schrijver dezes tot vasten leeraar aangesteld, in 19rr de heer VoNK, nadat de heer BROUWER
den dienst der Maatschappij had verlaten. Tot heden gaven aan den gesubsidiëerden cursus
onderwijs:
A. A. NENGERMAN, .J. P. VAN LoNKHUYZEN, C. J. G. S1ssrNGH, G. A. PENNEKAMP,B. DE GEus, A.B.
BROUWER, J. PH. BLANKEN, D. VAN MAASWJNKEL, J. H. JAGER GERLINGS, E. HESSELINK, W. VAN
HEIJST, A. J. C. VAN Es, J. G. BESSEM, G. J. BoRN, H. JoRKSVELD, W. H. WrssELJNK, B. J.
WINKELMAN, H. MASSELINK, T. VAN MAANEN, P. H. BURGERS, J. A. VAN STEIJN, M. DE KONING,
P. BooDT, H. VoNK, H. J. VAN LEuSEN, C. M. ScHOEWERT, P. M. TuTEIN NoLTHENIUS en L.
FLENTGE.
De cursus zelf is ook eenige keeren verhuisd. Tot 1909 is onderwijs gegeven in de leslokalen
op het bureau aan de Nieuwegracht. In den winter 1909-ro is hij verplaatst naar het gebouw
Irene te ·Utrecht, omdat de cursuslokalen voor andere doeleinden moesten worden gebruikt en
in October 1910 werden een tweetal lokalen van het gebouw Nieuweroord voor het geven
van onderwijs bestemd. In hetzelfde jaar werd de inspecteur der Staatsbosschen en Ont
gmnmgen van het toezicht ontheven en daarmede belast de inspecteur van het Landbouw
onderwijs.
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Onderstaand lijstje geeft een overzicht van het aantal leerlingen en toehoorders en van de
uitgereikte diploma's en getuigschriften.
Getuigschriften
Diploma's
Toehoorders
Leerlingen
Afd.B.
Afd.
A.
Afd.
B.
Afd.B.
Afd. A.
Afd.B.
1
7
I7
l
ro(2)
1903/1905
18( )
2
16
6(1)
1905/1907
16
5
12
8
9( 1)
1907/1909
14(1)
13
21
3
22( 1 )
4
1909/19II
14(1)
22
17
l
22
19u/1913
17
Na 1903 zijn steeds om de twee jaar nieuwe leerlingen aangenomen en bij voortduring neemt
het aantal adspiranten toe. Schier dagelijks worden inlichtingen aangaande den cursus inge
wonnen en aan velen moest het bezoeken daarvan worden afgeraden, omdat gevreesd werd,
dat zij later niet aan de te stellen eischen zouden kunnen voldoen.
Had het doel voorgezeten een rijk bevolkte school te krijgen, dan zou het aantal leerlingen
veel grooter geweest zijn. Nooit is echter gestreefd naar veel leerlingen, wel is getracht goede
leerlingen te verkrijgen. Want al is de cursus thans niet meer alleen een opleidingsinrichting
voor de Maatschappij en het Staatsboschbeheer, steeds staat nog op den voorgrond, dat ge
tracht moet worden zulke jongelui toe te laten, van wie men kan verwachten, dat zij na afloop
van den cursus met vertrouwen kunnen worden aanbevolen voor de in ons land te verrichten
cultuurwerkzaamheden. Kennis alleen is daarvoor niet voldoende.Wie de voor bedoelde werk
zaamheden vereischte eigenschappen mist, zal ook in de cursusjaren en daarna achter blijven
staan bij anderen, wat maar ontevredenheid ten gevolge heeft.
De ijverigste en gewilligste scholier van weleer blijkt lang niet altijd tot de meest geschikte
cursusleerlingen te behooren.
En als nu ondanks de zorgvuldige schifting het aantal leerlingen maar voortdurend toeneemt,
clan is dit allerminst zucht tot groot doen vanwege de Maatschappij, maar een gevolg van de
omstandigheid, dat niet meer leerlingen kunnen worden afgewezen, clan reeds geschiedt.
De resultaten met den cursus verkregen, zijn inderdaad dan ook zóó gunstig, dat verdere uit
breiding niet zal kunnen en mogen worden tegengegaan.
De opzet van den cursus is een ideale. Geen enkele inrichting van onderwijs op landbouw
gebied kan zich in dezen met den cursus meten. De jongelui, die hem bezoeken, hebben alle
landbouwonderwijs genoten, die van B op een winterschool, die van A op een wintercursus.
Op de aldus verkregen kennis wordt voortgebouwd, zoowel op de lessen als in de practijk, om
de leerlingen geschikt te maken voor het werk, dat hen later wacht. In de meeste vakken
ontvangen zij onderwijs van leeraren, die steeds te midden van de practijk staan; de leerlingen
zelf leeren uitvoeren en toepassen, wat hun op de lessen wordt onderwezen en staan later
niet vreemd tegenover het werk. Het weten is wel schoon, maar het doen gaat boven het
weten; zoo is het ook bij de bodemcultuur.De wereld heeft behoefte aan geleerden, ook op land
bouwgebied, maar die worden elders opgeleid. Daarnaast echter bestaat behoefte aan een veel
grooter aantal mannen, die weten aan te pakken, die hun kennis weten dienstbaar te maken
aan het gewone werk. Die mannen levert onze cursus en zij vinden overal hun weg.
Als de cursus op den reeds van den aanvang ingeslagen weg voortgaat, zal hij een groote zegen
blijven en een steeds grooter zegen worden, niet voor het land alleen, maar ook voor onze be(1) r leerling volgde
niet den geheelen cursus.
(2) 2 leerlingen volgden ,,
,,
,,
"
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zittingen in Oost-Indië, waar aan jongelui met de geschetste eigenschappen zoo groote behoefte
bestaat.
Maar daarvoor is beslist noodig, dat de thans vrijwel afgebakende weg niet wordt verlaten.
Zoodra de meening ingang mocht vinden, dat de waarde van den cultuurman in de eerste plaats
afhangt van zijn vaardigheid in het nemen van scheikundige proeven of van de leermiddelen,
die zijn opleidingsschool ten dienste stonden, zal het, ten nadeele van de cultuur, met het succes
van den cursus gedaan zijn.
Kennis moet op den cursus altijd middel blijven en mag nooit doel worden. Daarmee is natuurlijk
allerminst gezegd, dat de kennis hier niet gewaardeerd wordt. Integendeel, iemand die den
cursus zou willen bezoeken in de veronderstelling, dat daar niet geleerd behoeft te worden, zou
zeer beslist bedrogen uitkomen. Want tweemaal vijf maand is een korte tijd en ook wanneer
zooveel mogelijk alles wordt weggelaten, wat als overbodig kan worden beschouwd, dan blijft
er nog zooveel te doen over, dat alleen bij ernstig willen iemand met behoorlijke vermogens het
onderwijs met bepaald goeden uitslag kan volgen. Maar - en het was de bedoeling daarop de
aandacht te vestigen - de opleiding draagt zoo vaak de schuld, dat een deel der geschiktheid
voor het werk in de groote maatschappij wordt ingeboet. Dat is op onzen cursus tot nu toe ge
lukkig vermeden. En deze moet blijven zorgen, dat menschen worden gevormd, die den lust en
de energie bezitten om een moeilijk werk aan te vatten en goed ten uitvoer te brengen. Gerust
mag men er op rekenen, dat later nog veel kan en moet worden geleerd, als er maar op ver
trouwd kan worden, dat daartoe de energie niet zal ontbreken.
't Is natuurlijk, dat de Maatschappij niet iedere twee jaar - om de twee jaar worden nieuwe
leerlingen aangenomen en diploma's uitgereikt - haar ambtenaarspersoneel met een veertigtal
kan uitbreiden en dat hoe langer zoo meer leerlingen, die den cursus hebben afgeloopen, elders
betrekkingen zullen moeten zoeken, indien ze niet op een eigen bedrijf een werkkring vinden.
Het komt mij voor, dat dit allerminst ongerustheid behoeft te baren; de leerlingen van onze
onderwijsinrichting kunnen zich zeker meten met andere cultuurmannen en het lijstje, dat dit
artikel besluit, bewijst dan ook wel, dat er plaats voor hen is. Maar, en dat is weer de mooie zijde
van onze opleiding, de leerlingen, die het diploma hebben verworven, blijven in de practijk bij
ons werkzaam, totdat er voor hen iets goeds is gevonden. Zij verdienen dan hun brood en raken
tegelijkertijd nog beter met de werkzaamheden vertrouwd.
Uit een en ander blijkt echter wel, dat het doel van den cursus in art. J van het Reglement niet
juist wordt omschreven. Daar staat n.l.: Het doel, dat met dezen cursus wordt beoogd, is het
vormen van opzichters, boschwachters, bosch- en werkbazen, zoowel voor de Heidemaat
schappij als voor het Staatsboschbeheer en particulieren.
Juister en overeenkomstig de werkelijkheid zou het zijn als art. r luidde: de cursus der Neder
landscheHeidernaatschappij heeft in he� algemeen ten doel het geven van een cultuurtechnische en
boschbouwkundige opleiding en meer in het bijzonder het vormen van opzichters, boschwachters,
bosch- en werkbazen voor de Ned. Heidemaatschappij, het Staatsboschbeheer en particulieren.
't Is waar, het heeft oorspronkelijk nie't in de bedoeling gelegen, aan den cursus een zoo groote
uitbreiding te geven, waar is het echter ook, dat iedere gezonde zaak groeit en dat de cursus is
gegroeid op geheel natuurlijke wijze tot dat, wat hij thans is : een onderwijsinrichting van zeer
groote beteekenis. Deze verkeert in de gelukkige omstandigheden, te kunnen voortbouwen op
het onderwijs, dat elders van Rijkswe'ge wordt gegeven of bekostigd, en wel op een zoodanige
wijze, dat zij aan de groote maatschàppij geschikte en bekwame mannen aflevert, die weten,
wat de practijk van het leven vraagt, die reeds met den strijd des levens kennis maakten en
daarbij niet rustig aan den kant konden blijven staan om toe te kijken.
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De Heidemaatschappij heeft ook door den cursus getoond, ten volle te beseffen, dat men het
leven en het werk niet al toekijkende kan leeren.
Hierachter volgen de leerplannen voor de beide afdeelingen, benevens een staat, aangevende
wat de gediplomeerde leerlingen en de toehoorders van de cursussen 1903/05, 1905/07, 1907/09,
1909/ 11 zijn geworden.
LEERPLAN (afd. A).
VAKKE N.
Houtteelt . . . .
Boschbescherming .
Houtmeetkunde
. . .
Boschexploitatie . .
Kennis van den bodem van Nederland
Bevloeiing en weidebouw
Drooglegging en drainage . . . . . . .
Enkele gewichtige onderwerpen uit den landbouw
Beginselen der schei- en natuurkunde. . . . .
Bemestingsleer . . . .
Zoetwatervisscherij . .
Landmeten en waterpassen
Karteeren en teekenen. . . . .
Bouwkunde (burgerl. en waterb.) .
Nat. Historie . . . . . . . .
Wiskundige vakken
Nederlandsche taal .
Boekhouden . . . . .
Eerste begrippen van de jacht

Aantal uren 's weeks.
Ie Jaar.

2e Jaar.

4

3

0
I
I

l
I
0

2

2

I
l

I
l

2

2

2

2

l
0

I

3

3
3
I

3

0

I

2

2

4

3

0
0

I
l

2

3

2

2

LEERPLAN (afd. B).
Houtteelt . . . .
Boschbescherming .
Houtmeetkunde . . . . . . . . . .
Boschbedrijfsregeling en boschrenterekening
Boschexploitatie . . . . . . . . . . . . .
Kennis van het klimaat en den bodem van Nederland
Bevloeiing en weidebouw . . . . . . . . .
Drooglegging en drainage . . . . . . . . .
Andere cultuurtechnische vakken en landbouwkunde
Landbouwscheikunde .
Bemestingsleer . . . . . . . . . . . . . .
Zoetwatervisscherij . . . . . . . . . . . .
Het ontwerpen van plannen en het maken van rapporten
Landmeten en waterpassen .
Karteeren en teekenen . .
Bouwkunde (burger!. en waterb.)
Mechanica . .
Nat. Historie . . . . . . .
Wiskundig aanvullingsonderwijs
Nederlandsche taal .
Boekhouden . . .
. .
Eerste begrippen van de jacht

2

2

l
I
I
l
l
I

0

2

2

l
l
I

I
I
I

0

2

l
I
l

I
I
l

3
3

I
l
0

l
I

3
3

2

2

l
I

l
l
l

0
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BETREKKINGE N ENZ.
Inspecteur, chef eener afdeeling bij deNed. Heidemaatschappij
Hoofdambtenaar
" ,, "
"
Ambtenaar
" "
"
"
Hoofdopzichter
" " "
"
Opzichter
" " "
"
Adj. opzichter
" " "
"
Opperboschwachter
" " "
"
Boschbaas, werkbaas enz.
" " "
"
Boekhouder
" " "
"
Klerk
" " ,,
"
Boschwachter bij het Staatsboschbeheer
Opvoedend ambtenaar te Avereest
Candidaat-opvoedend ambtenaar te Avereest .
Visscherijopziener bij de Visscherijinspectie
Bij hetKoninklijk Domein te Apeldoorn .
Directeur eener gemeentereiniging
van d'e vereeniging Landbouwopvoeding .
,,
eener landbouwonderneming .
,,
Cultuurchef eener tuin- en ooftbouwvereeniging
Opzichter bij vereenigingen of particulieren
Bedrijfsboer .
Bosch- of werkbaas bij particulieren .
In eigen bedrijf .
Hoofdopziener bij het Boschwezen inNed. Indië
Leeraar aan de Cultuurschool te Buitenzorg
Bij cultuurondernemingen inNed. Indië .
Bij den houthandel in Rusland .
Vertegenwoordiger in Denemarken van eenNederlandsche tuinbouwfirma.
Bij de bodemcultuur in Amerika

Aantal.
I
2

3
3

IO

II
2

8
I
I

14
I
I

I
6
I

I
I
I
2

I
4
9
I
I

14
I
I

3
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DE GESCHIEDENIS DER PHYTOPATHOLOGIE IN NEDERLAND,
DOOR

PROF. DR.

J.

RITZEMA BOS.

e phytopathologie of de leer der ziekten en beschadigingen der planten is eene
nog betrekkelijk jonge wetenschap. Toch zijn er reeds in het midden der
voorgaande eeuw verschillende baanbrekende werken op dit gebied, of
'' althans over groote onderdeelen daarvan, verschenen. Zoo zagen de drie
deelèn van RATZEBURG's "Forstinsekten" om en bij het jaar 1840, KüttN's
• ,,Krankheiten der Kulturgewächse" in 1858, CuRTIS "Farminsect:S" in 1860
het licht. Ook in Nederland zijn reeds vroeg, althans op het gebied der scha
delijke insekten, van de hand van Mr. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN twee werkjes verschenen, die
waard zijn, hier vermeld te worden, nl. ,,De schadelijke insekten in tuinen" (1843) en "De insek
ten, welke den landbouwer schaden" (1856), welke werkjes echter in de kringen, waarin zij
bestemd waren, eene nuttige werking uit te oefenen, weinig schijnen te zijn gelezen. Meer was
zulks het geval met het"Volksleesboek over schadelijke en nuttige in�ekten", dat in 1860 van de
hand van Dr. WTTEWAALL verscheen. Geen wonder trouwens dat het werk van WTTEWAALL
meer invloed in praktische kringen had dan de werken van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN; deze
laatste was een zeer bekwaam entomoloog, conservator aan 's Rijks Museum van Natuurlijke
Historie te Leiden; maar hij stond geheel buiten de praktijk van land-, tuin- en boschbouw, en
hoeveel wetenswaardigs ook zijne werkjes bevatten, - hij kon zijn onderwerp niet zoodanig
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met het oog op de praktijk behandelen als WTTEWAALL, die zelf landbouwer en boschbezitter
was, en die door zijn redacteurschap van de "Landbouw courant" met verscheiden vooruit
strevende kultuurmannen in relatie stond. WTTEWAALL zag in, dat om de kennis der schadelijke
insekten tot werkelijk nut van den Nederlandschen landbouwer te doen strekken, hij niet kon vol
staan met zijne kennis uit Fransche, Duitsche of Engelsche werken te putten. Zelf moest hij die
schadelijke insekten bestudeeren in hunne leefwijze en met het oog op de Nederlandsche prak
tijk. Tot het welslagen van dit werk echter werd - dit besefte reeds WTTEWAALL ten volle "meer gevorderd dan de ijver en het kapitaal van een particulier met de medewerking van enkele
welwillende vrienden en landeigenaars". Hij zag reeds in "dat daartoe noodzakelijk gevorderd
werd de ondersteuning van 'sLands Regeering, in zooverre deze namelijk door bevelen dien
aangaande aan de gemeentebesturen te geven, en door de verstrekking van gelden tot het doen
van onderzoekingen en proefnemingen, de werkzaamheid op ruime schaal zou mogelijk maken.
Hem moest, naar zijn oordeel, bij eventueele schade, daarvan terstond door de gemeentebesturen
kennis gegeven worden; hij moest zich terstond ter plaatse kunnen vervoegen, ten einde de
schade zelf waar te nemen; hem moest gelegenheid worden gegeven om de levenswijze der
daarin betrokken insekten in haar geheel na te gaan ; en eindelijk moest hij het gezag en de
middelen bezitten om proefnemingen te laten doen, waarvan een jaarlijksch verslag door den
druk moest worden bekend gemaakt.
,,'s Lands Regeering nam dit voorstel aan, doch kon niet besluiten, de uitvoering op zoo ruime
schaal te doen te laten plaats hebben, als de voorsteller wenschelijk en noodig achtte. De Staten
Generaal evenwel verwierpen den post op het budget."
Bovenstaande woorden van SNELLEN VAN VoLLENHOVEN uit diens voorbericht van het boven
vermelde "Volksleesboek over schadelijke en nuttige insekten" (uitgegeven na den dood van
den schrijver), doen zien hoe reeds WTTEWAALL bij de studie der schadelijke insekten den weg
uit wilde, die later gebleken is voor de studie der plantenziekten en -beschadigingen in 't alge
meen de eenig juiste te zijn: Studi_e en onderzoek niet uitsluitend thuis of in het laboratorium,
maar óók op het veld, in de kweekerij, den tuin en het bosch; en nauwkeurige aansluiting van
de wetenschap aan de praktijk.
In 1869 zag ik mij, op nog zeer jeugdigen leeftijd, bij het landbouwonderwijs geplaatst als leeraar
in de Natuurlijke Historie; en wel eerst te Groningen, weldra te Warffum, welke standplaats ik
echter reeds in 1873 met Wageningen verwisselde. Sedert mijne plaatsing bij het landbouw
kundig onderwijs heb ik mij dadelijk zooveel mogelijk met praktische landbouwers in verbinding
gesteld. Ik bezocht, waar ik daartoe de gelegenheid had, streken, waar insektenschade voor
kwam, en verzocht belanghebbenden, die aangaande de eene of andere beschadiging inlichtingen
wenschten te ontvangen, mij de beschadigde plantendeelen en, zoo mogelijk, daarbij de dieren,
welke de schade veroorzaakten, toe te zenden. Ik deed zulks in de eerste plaats voor mijne eigen
leering, en om aldus beter voor het door mij te geven onderwijs geschikt te worden; maar tevens
was het mij aangenaam, op die wijze de belangen van den vaderlandschen landbouw te dienen.
Als zoöloog hield ik mij bij voorkeur bezig met de studie van schadelijke dieren. Maar het ligt in
den aard der zaak, dat de landbouwers, die mij langzamerhand hun vertrouwen begonnen te
schenken, mij raadpleegden telkens wanneer zich hier of daar misgewas vertoonde; zoodat
mijne studie en mijn onderzoek zich als van zelf niet bleven beperken tot de schadelijke dieren,
maar ook door parasitaire zwammen veroorzaakte plantenziekten en door verschillende oor.
zaken van anorganischen aard teweeg gebrachte beschadigingen door mij werden onderzocht.
Tot zoöloog opgeleid, werd ik langzamerhand landbouwzoöloog en ten slotte phytopatholoog.
Uit de eerste periode van mijne werkzaamheid dateeren, behalve - in den aanvang - eenige
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wetenschappelijke publicaties en werken van zuiver zoölogischen aard, en een aantal artikelen
in land- en tuinbouwbladen vooral over schadelijke insekten, o.a. de volgende grootere werken:
,, Landbouwdierkunde" (2 deelen: 1879 en 1882), ,,lnsektenschade op bouw- en weiland" (1883),
,, Tierische Schädlinge und Nützlinge" (1891), ,, Zoölogie für Landwirte" (1892, 5e druk 19ro;
Engelsche vertaling van Ainsworth Davis 1894, ze druk 1900). Verder publiceerde ik een aantal
onderzoekingen omtrent de leefwijze van verschillende schadelijke en nuttige zoogdieren, vogels
en insekten, o. a. in het "Tijdschrift voor Landbouwkunde", later in het "Landbouwkundig
Tijdschrift", in NoBBE's "Landwirtschaftliche Versuchsstationen", in "Biologisches Central
blatt", enz. Op uitnoodiging van wijlen den Heer J. H. KRELAGE, toenmaals Voorzitter van de
,, Algemeene Vereeniging voor Bloembollenkultuur", maakte ik uitvoerig studie van de narcis
vlieg en hare bestrijding, van welk onderzoek de resultaten op beknopte wijze zîjn neergelegd
in eene van wege de genoemde Vereeniging uitgegeven brochure, terwijl zij uitvoeriger werden
meegedeeld in "Archives du Musêe TEYLER" (1885). Het bezoek, dat ik in verband met dit
onderzoek aan de bloembollenvelden bracht, was oorzaak, dat ik ook het oudziek of ringziek
der hyacinthen aan een onderzoek onderwierp, waarvan juist sedert kort PRILLIEUX als oorzaak
een Nematode ontdekt had, door hem Tylenchus Hyacinthi gedoopt.
Onze landgenoot Prof. BEIJERINCK had als oorzaak van de "kroefziekte" der uien ook een aaltje
beschreven, door hem Tylenchus Allii genoemd. Deze beide aaltjes, alsmede die, welke door
KüHN als Angui'llula Dipsaá als oorzaak van het"rot'' der weverkaarde, als Anguillula deva
st�tri·x als oorzaak van de "reup" (Stockkrankheil") van rogge, haver, boekweit, klaver, enz.
waren beschreven, werden door mij, zoowel wat hunnen uitwendigen als hunnen inwendigen
bouw betreft, nauwkeurig onderzocht en vergeleken , zoo met elkander als met nog vele door
mij in andere gewassen als oorzaak van ziekte aangetroffen aaltjes. Het bleek dat het ééne enkele
soort van aaltjes is, door mij het stengelaaltje (Tylenchus devastatrix) genoemd, 't welk bij zeer
verschillende gewassen ziekten veroorzaakt, en dat zich door lange jaren herhaald parasitisme in
de zelfde plantensoort bij dezen Nematode verschillende "physiologische rassen", of "gewoonte
rassen" hebben gevormd. Ook van het "latente leven" van het stengelaaltje, in verband met
zijn parasitisme, werd uitvoerig studie gemaakt. Mijne monographie over "L'anguillule de la
Tige et les maladies des plantes dues à ce Nematode" verscheen in de "Archives TEYLER"
(1888-91), maar ook in verschillende Nederlandsche landbouwbladen werden de resultaten,
voor zoover zij voor de praktijk van belang bleken te zijn, meegedeeld. -- Successievelijk wer
den ook andere in planten parasiteerende Nematoden onderzocht, en o.a. een paar tot dusver
onbekende soorten en de door deze veroorzaakte plantenziekten beschreven (o.a. in de eerste
jaargangen van SoRAUER's "Zeitschrift f ür Pflanzenkrankheiten"); onder deze bleek weldra
het bladaaltje (Aphelenchus olesi'stus Ritz. Bos) over de geheele wereld verbreid te zijn en van
groote beteekenis te wezen voor de teelt van onderscheiden siergewassen. - Behalve deze en
andere onderzoekingen, die zich bewogen op het gebied van diersoorten en de door hen teweeg
gebrachte ziekten en beschadigingen, verschenen in den laatsten tijd van mijn eerste verblijf te
Wageningen ook een aantal mededeelingen van mijne hand over plantenziekten, veroorzaakt
door parasitische zwammen en over den invloed van weersgesteldheid en bodeminvloeden op
kultuur gewassen.
Inmiddels namen de vragen om inlichtingen van de zijde der practici dermate in aantal toe, dat
het mij ondoenlijk werd, al het ingezonden materiaal te onderzoeken en de gewenschte inlich
tingen te verschaffen; te meer daar ik eene leeraarsbetrekking had te vervullen van 25 of meer
lesuren per week. Adsistentie werd dus dringend noodig, zou ik op den duur de vrijwillig aan
vaarde taak blijven vervullen.
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In dezen toestand kwam veel verbetering toen in 1895 uit particuliere krachten te Amsterdam
het phytopathologisch laboratorium WILLIE CoMMELIN ScHOLTEN werd gesticht, vooral toen in
1899 aan deze inrichting eene belangrijke Rijkssubsidie werd toegekend, waardoor het mogelijk
werd het laboratorium behoorlijk uit te breiden en van de noodige hulpmiddelen te voorzien,
en waardoor ook de benoeming van een adsistent kon geschieden. Ik werd in 1895 tot Directeur
van het nieuw gestichte laboratorium benoemd, en tevens tot Buitengewoon Hoogleeraar in de
phytopathologie aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Tegelijk echter bleef ik aan
de toenmalige Rijks Hoogere Landbouwschool een dag per week lessen geven in de kennis der
schadelijke en nuttige dieren; het onderwijs in de plantenziekten, welke door zwammen worden
veroorzaakt, was aan deze inrichting in de handen van Dr. GrLTAY.
Doordat aan de Amsterdamsche Universiteit de verschillende takken van bodemkultuur niet
worden onderwezen, konden mijne colleges, die in hoofdzaken door studenten in de plant- en
dierkunde en in de pharmacie werden gevolgd, daar niet zoo vruchtdragend zijn als dit aan eene
landbouwhoogeschool het geval had kunnen wezen. In mijne op 29 November 1895 gehouden
inaugureele rede, getiteld: ,,De ziektenleer der planten en hare beteekenis voor de praktijk en
voor de beoefening der biologische wetenschappen", zette ik uiteen, dat de phytopathologie
niet als een onderdeel der plantkunde moet worden beschouwd, maar als eene zelfstandige toe
gepaste wetenschap, en omschreef ik nader wat zij kan zijn èn voor de praktijk der bodemkul
tuur èn voor de biologische wetenschappen.
Te Amsterdam bleef ik, evenals vroeger te Wageningen, in de eerste plaats werken ten bate
van de praktijk, en nu op meer uitgebreide schaal dan vroeger. Doordat ik nu minder uren aàn
het onderwijs te besteden had, kon ik meer op reis gaan om de ziekten en beschadigingen der
kultuurgewassen in loco waar te nemen, en met de practici de te nemen bestrijdingsmaatregelen
te bespreken. Weldra werden in verschillende streken des lands proefvelden ingericht; zoo te
Noordwijk voor de bestrijding van de "kwade plekken" in de tulpenvelden en voor de bestrij
ding van "het vuur" der narcissen, - in den Nieuwlandschen polder (Gr.) voor de bestrijding
van het stengelaaltje, - aan den Langendijk voor de bestrijding van koolziekten; - in den
Bangerd voor de bestrijdihg van schurftziekte der vruchtboomen. Wat betreft deze laatstge
noemde ziekte: toen ter tijde waren nog slechts bij uitzondering proeven genomen omtrent hare
bestrijding met Bordeauxsche pap. De proefnemingen in den Bangerd hadden een zoo uitne
mend succès, dat deze bestrijding daar in enkele jaren tijds het burgerrecht verkreeg.
Te Amsterdam zijnde, gaf ik de volgende werken uit: ,,Ziekten en Beschadigingen der Land
bouwgewassen" in twee deelen (1897 en 1898; tweede druk 1902; van den derden druk is het
eerste deel juist verschenen,) - ,,Ziekten en beschadigingen der Ooftboomen",4 deelen (1905),
- ,,Schoolplaten van voor den akkerbouw schadelijke dieren, met handleiding" (1905; later
verscheen eene Duitsche uitgave, en binnenkort komt er eene Russische), - ,,Schetsen uit het
leven der Vogels" (1897).
Verschillende artikelen betreffende gedane onderzoekingen verschenen gedurende mijn ver
blijf te Amsterdam, niet alleen van mijne hand maar ook van die van mijnen eersten adsistent
Dr. C. J. J. VA HALL en later van diens opvolger Dr. H.M. QuANJER, thans nog mijn getrouwe
medewerker.
Van Dr. VAN HALL verschenen diens dissertatie "Over bacterieele plantenziekten" (1902)_ en
artikels over de Sint Jansziekte der erwten en over den tarwehalmdooder (Ophiobolus herpotri
chus); terwijl Dr. QuANJER gedurende zijn verblijf te Amsterdam een onderzoek instelde
naar beschadiging door fabrieksrook te Schiedam en eene verhandeling deed verschijnen
over het koolmotje (Plutella cruczferaruwi). - Wat mijne eigen onderzoekingen gedu-
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rende mijn verblijf te Amsterdam betreft, zoo vermeld ik die over de bestrijding der dennen
bastaardrupsen, - over de inspuiting van benzine in den bodem als middel tegen schadelijke
insekten, - over Botrytis Douglasiï, schadelijk aan kweekdennen, - over beschadiging van
jonge dennenbosschen door rupsen uit het geslacht Retini·a (gezamenlijk met den Heer LovrNK), over Botrytz"s Paeoniae als oorzaak van eene ziekte bij pioenen en Convallaria, - over "het
vuur" in de narcissen en hare bestrijding, - over ziekten in de tulpen, - over "kankerstron
ken" en "vallers" bij de kool, - over de oorzaken der slechte kiembaarheid van het in 1903 ge
wonnen zaad; - terwijl de onderzoekingen omtrent in planten parasiteerende aaltjes werden
voortgezet.
Sedert de oprichting van het phytopathologisch laboratorium WILLIE CoMMELIN SrnoLTEN be
gon de uitgave van het "Tijdschrift over Plantenziekten", van 1895 tot 190,� onder redactie van
den Heer G. STAES en mij; van 1904 af verscheen dit tijdschrift onder de redactie van mij alleen.
In de jaargangen 1895 tot 1905 zijn verreweg de meeste der aan het genoemde laboratorium
gedane onderzoekingen gepubliceerd, terwijl sommige ervan tevens in buitenlandsche tijd
schriften werden geplaatst.
Meer en meer reeds had zich bij de Regeering de behoefte doen gevoelen om aan de Rijks
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool een eigen Instituut voor phytopathologie te ver
binden, waarheen zij dan ook den zetel van den inmiddels opgerichten phytopathologischen
dienst (zie later) wenschte te verleggen. Ik ontving het aanbod, als Directeur van dit Instituut
op te treden, en gaf gevolg aan deze uitnoodiging; terwijl ook mijn toenmalige adsistent, de Heer
QuANJER, eene verplaatsing naar Wageningen aanvaardde, alwaar hem alras een gedeelte van
het onderwijs in de phytopathologie (nl. dat aan de afdeeling Koloniale Landbouw) werd opge
dragen, terwijl ik zelf mij belastte met het onderwijs aan de afdeelingen Nederlandsche Land
bouw, Boschbouw en Tuinbouw.
Het phytopathologisch laboratorium WILLIE CoMMELIN ScHOLTEN werd, daar het zijne Rijks
subsidie verloor, thans op kleiner schaal ingericht, en tot Directrice werd benoemd Mejuffrouw
Dr. JOHANNA WESTERDIJK. Van dien tijd af hield zich deze inrichting niet meer met den inlich
tingsdienst bezig. Behalve eenige onderzoekingen meer van botanischen dan van phytopatholo
gischen aard, werden vanwege het phytopathologisch laboratorium W. C. S. gepubliceerd
mededeelingen van Dr. JoHANNA WESTERDIJK over de bestrijding van bietenbrand door de ont
smetting van zaaizaad met kopervitriool, - over de mozaiekziekte der tomaten, - over de
slderotiumziekte der kersen; en eene mededeeling van S. LEEFMANS en A. VAN LuYK over schade,
veroorzaakt door de larven van Dilophus vulgaris.
De nieuwe inrichting te Wageningen ontwikkelde zich snel, dank zij ook den steun der Regee
ring, die - waar het noodig was - zorgde voor uitbreiding van personeel; hoewel het niet
mogelijk was, die uitbreiding zoo snel te doen plaats grijpen als noodig ware geweest met het oog
op de vermeerdering der werkzaamheden. Van het toenemen van den omvang dezer werkzaam
heden kan men zich eenigszins eene, hoewel uit den aard der zaak niet geheel juiste, voorstelling
maken, als ik aangeef dat het aantal uitgegane brieven, in 1895 (het eerste jaar van het bestaan
van het phytopathologisch laboratorium W. C. SrnoLTEN) bedragende 376 en in 1905 (het
laatste -jaar van mijn directoraat dier inrichting) bedragende 1272, in 1906 (het eerste jaar van
het Wageningsche Instituut) klom tot 1540, in 19u tot 4900, terwijl dit getal in 1912 steeg tot
6804. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat een niet onbelangrijk deel van deze toe
name komt op rekening van den phytopathologischen dienst. (Zie beneden).
Over de onderzoekingen, sedert 1906 in het Instituut voor phytopathologie gedaan, verschenen
publicaties vooral in het "Tijdschrift over Plantenziekten" en in de "Mededeelingen van de
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Rijks Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool en de daaraan verbonden Instituten", maar
ook in enkele andere binnen- en buitenlandsche Tijdschriften.
Zoo verscheen in 1906 van de hand van den Heer QuANJER, thans hoofdadsistent aan het Insti
tuut, als dissertatie eene verhandeling, getiteld "De belangrijkste ziekten van kool in Noord
Holland," in welke de ziektesymptonen van "draaihartigheid,"het "vallen" en den "kanker"nauw
keurig (ook anatomisch) worden beschreven, de oorzaken dezer kwalen worden aangegeven
en voorstellen worden gedaan omtrent de bestrijding. Verder publiceerde Dr. QuANJER mede
deelingen o. a. aangaande het gebruik van blauwzuurgas als ontsmettingsmiddel, het "blad
vuur" der komkommers, veroorzaakt door Corynespora Mazei� - de perzikdopluis en hare be
strijding, - de beste bereiding van Bordeauxsche pap en het gebruik van Bordeauxsche tegen
over dat van Bourgondische pap, - den invloed van het sproeien der aardappelplanten met
Bordeauxsche pap op de ziekte der knollen, - de techniek van het sproeien, - het bestrijden
van wintervlinders met behulp van lijmbanden, enz. Reeds sedert eenige jaren houdt de ge
noemde geleerde zich bezig met het onderzoek van de krulziekte der aardappelen, waarover
hij onlangs eene interessante studie in de "Mededeelingen der R. H.L. T. en B. sch.", onder
den titel van "Die Nekrose des Phloëms der Kartoffelplanze", heeft gepubliceerd, - en heeft
hij zich, met name in de provincie Groningen zeer verdienstelijk gemaakt, door den prakti
schen landbouwers te leeren, op welke wijze zij hunne tarwe en gerst moeten ontsmetten om
het optreden van stuif brand te voorkomen, tegen welke ziekte het vitriolen gebleken is, niet
te helpen, terwijl het tegen steenbrand en gesloten gerstebrand wèl baat.
De heer VAN PoETEREN, sinds Mei 1909 aan het Instituut verbonden, sinds 1 Juli 1911 als Hoofd
adsistent, leverde eene studie over de verbreiding van den Amerikaanschen kruisbessen meel
dauw door middel van het verpakkingsmateriaal, - eenige-mededeelingen omtrent knolvoet
(Plasmodz'ophora Brassz·cae), - over de overwintering en bestrijding van eenige meeldauw
zwammen, eenige opmerkingen over de mistelplant en een artikel over caröolineum als bestrij
dingsmiddel tegen schadelijke dieren.
De Heer P. VAN DER GooT, adsistent van Sept. 1908 tot Dec. 1911, publiceerde eenige mede
deelingen over bladluizen, de heer J. GROENEWEGE, adsistent in r9rr, eene verhandeling over de
bacterieziekte der tomaten, de Heer ScHOEVERS, ambtenaar aan het Instituut, eene verhandeling
over de seringenziekte, veroorzaakt door Phytophthora Syrz·ngae.
Ik zelf gaf een verhandeling over de beteekenis der insektenetende vogels voor de bodemkul
tuur, - eene mededeeling over de wijze, waarop de ziekten der bolgewassen van de eene
plaats naar de andere kunnen worden verbreid, - eene beschouwing over de maatregelen, die
van Staatswege kunnen worden genomen om den land- en tuinbouw in eenig land te vrijwaren
tegen plantenziekten en schadelijke dieren, die van elders zouden kunnen worden geïmporteerd
(welk onderwerp ook door mij werd behandeld bij gelegenheid van het Internationaal Tuin ..
bouwcongres te London, en van het congres voor vergelijkende pathologie, te Parijs in 1912
gehouden), - over het gebruik van carbolineum inden tuinbouw, - over aal�jesrot der bieten, over eenige galmijtmisvormingen bij wilgen en populieren, - mededeelingen omtrent den non
vlinder, - over de schadelijkheid van petroleumgas voor den plantengroei, - over corvusine, over de tuineekhorenmuis, de boschmuis, de rosse veldmuis, de woelrat, - over de oecono
mische beteekenis van den mol, enz.
Uit de opsomming van de onderwerpen, waarover aan het Instituut voor phytopathologie ge
werkt is, kan blijken dat daar bij het onderzoek zooveel mogelijk steeds voeling wordt ge
houden met de praktijk. Steeds heb ik gestreefd naar samenwerking met de praktijk, en de
medewerkers, die ik later heb gekregen, gaan denzelfden weg uit. Wij hebben langs verschil-
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lende wegen getracht, dit doel te bereiken, o.a. door het houden van voordrachten, - door het
bezoeken van terreinen, waar schade werd geleden, door het praktisch uitvoeren van bestrij
dingsmiddelen, om den belanghebbenden te toonen, hoe dit moet gebeuren, ten slotte ook door
het publiceeren van algemeen begrijpelijke artikelen over plantenziekten en schadelijke dieren
en hunne bestrijding in dagbladen en tijdschriften, ook door het schrijven van eenige brochures,
die door de Directie van den Landbouw werden uitgegeven. [Ritzema Bos, ,,Het besproeien van
vruchtboomen met Bordeauxsche pap", - Ritzema Bos, ,, De Amerikaansche kruisbessen
meeldauw" (later voorzien van eene bijlage van Ritz. Bos en van Poeteren); - Quanjer, ,,Het
besproeien van aardappelen met Bordeauxsche pap''; - en Quanjer "De ontsmetting van Zaai
granen met heet water".]
Zal de phytopathologie werkelijk ten bate komen van de praktijk der bodemkultuur in Neder
land, dan moeten populariseering en wetenschappelijk onderzoek te zamen gaan. De Nederland
sche phytopatholoog kan en mag niet volstaan met eenvoudig over te nemen de resultaten van
het onderzoek van buitenlandsche geleerden. Ook reeds alleen met het oog op de belangen der
praktijk is het noodig, dat hij zelf onderzoekingen instelt en proefnemingen doet. Immers er zijn
zoo vele plantenziekten, waarvan de oorzaak nog in 't duister ligt, en andere ziekten van gewas
sen, waarvan men wel is waar de oorzaak heeft kunnen vaststellen, maar waarvan men toch
nog niet weet, van welke uitwendige invloeden haar optreden af hankelijk is. Juist in Nederland
heeft de geweldige uitbreiding van verschillende speciaal-kultures het optreden met zich mee
gebracht van bijzondere plantenziekten, die elders niet of niet dan in geringe mate voorkomen,
daar althans geen groote oeconomische beteekenis hebben, en dientengevolge in het buitenland
dan ook niet onderzocht worden. Van enorm belang zijn hier te lande de ziekten van bloem
bollen, die van boomkweekerij-artikelen (Boskoop, Oudenbosch, Aalsmeer en Naarden), die
van kool en komkommers en van vruchten onder glas; terwijl van vele van deze gewassen de
ziekten voor vele andere landen van slechts geringe oeconomische beteekenis zijn, zoodat de
aandacht daar op zoodanige ziekten, gesteld al dat zij er voorkomen, niet in 't bijzonder wordt
gevestigd.
Vaak gaf juist het optreden van de eene of andere, vroeger niet gekende, ernstige plantenziekte
bij een bepaald gewas den stoot tot het wetenschappelijk onderzoek van die ziekte en soms
te gelijk tot dat van andere ziekten van dat gewas. Zoo was het plotseling hevig optreden van
het vroeger onbekende "geelziek" of "nieuw ziek" der hyacinthen aanleiding, dat de toenmalige
Voorzitter van de "Algemeene Vereeniging voor Bloembollenkultuur", de Heer J. H. KRELAGE,
bij de Regeering aanklopte om eene subsidie, ten einde daardoor te worden in staat gesteld, zich
van de medewerking van een wetenschappelijk man te verzekeren, die gedurende eenige jaren
al zijnen tijd zou besteden aan het onderzoek van de ziekten der bolgewassen. KRELAGE had
succès op zijn pogen; en voor de boven omschreven taak werd aangewezen de heer Dr. H. J.
WAKKER, die in de jaren 1883-'85 belangrijke onderzoekingen aangaande deze ziekten instelde.
Zoo was de groote schade, door de narcis vlieg veroorzaakt, de aanleiding dat de Heer KRELAGE
mij aanzocht, een onderzoek in te stellen naar de leefwijze en bestrijding van dit insekt. Zoo was
het plotseling hevig optreden van de bacterieziekte der kool aan den Langendijk, in den tijd toen
ik te Amsterdam verblijf hield, de oorzaak dat ik mij ernstig aan de studie van de koolziekten
ging wijden, later daarin bijgestaan door Dr. QuANJER. De eindresultaten van ons beider onder
zoek vindt men samengevoegd in een door ons beiden geschreven artikel, getiteld: ,,Het Langen
dijker koolziekten-vraagstuk".
Andere malen was het omgekeerd de wetenschappelijke zin van een natuuronderzoeker, die
hem bracht tot het onderzoek van op phytopathologisch gebied liggende problemen. Zoo heeft
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Prof. Dr. M. W. BEYERINCK zijne klassieke onderzoekingen omtrent de ontwikkelingsgeschie
denis der gallen en de heterogamie der galwespen verricht met een zuiver wetenschappelijk
doel; en zoo trad ook bij zijn onderzoek van de mozaiekziekte der taoak en van de gummose
der Amygdaleeën het zuiver wetenschappelijk doel op den voorgrond. Toch zijn de resultaten,
door deze onderzoekingen verkregen, van belang ook voor hem, die de phytopathologie meer
met het oog op de belangen der praktische plantenkultuur beoefent. De onderzoekingen, door
dezen eminenten geleerde verricht, doen ons het alleen maar bejammeren, dat hij maar zoo
korten tijd bij het Landbouwonderwijs is werkzaam geweest; anders had zich zeer zeker ook
later zijne werkzaamheid meer op phytopathologisch of op landbouwbotanisch gebied bewo
gen, ten bate van onze bodemkultuur.
Veel is ook in ons land voor de ontwikkeling der phytopathologie gedaan door de voormannen
op het gebied van land-, tuin- en boschbouw. Daarbij denk ik in de allereerste plaats aan den
heer J. H. KRELAGE, die gedurende een groot gedef'lte van de tweede helft der vorige eeuw de
voorvechter was van de belangen van den tuinbouw. Reeds boven deelde ik mee, dat hij het
was, die inzag, van hoe groot nut voor de bloembollenkultuur de studie der ziekten onzer bol
gewassen moest zijn, en die aldus aanleiding was dat WAKKER zijne belangrijke onderzoekingen
op dit gebied verrichte. Het Hoofdbestuur van de "Nederlandsche Mij. van Tuinbouw en Plant
kunde" riep, ook al weer op het initiatief van KRELAGE, in 1889 "vaste commissies" in 't leven,
ter beoordeeling van nieuwe, zeldzame en uitstekend gekweekte bloemen, heesters en vruchten,
en daarnevens eene "wetenschappelijke commissie", aan welke reeds dadelijk vele inzendingen
werden gedaan, hoofdzakelijk op het gebied van de plantenziekten en schadelijke dieren.
Bij gelegenheid van het Internationaal Congres voor landbouw en houtteelt, in 1890 gehouden,
werd door Prof. Dr. PAUL SoRAUER en door Prof. Dr. JAKOB ERIKSON de wenschelijkheid be
toogd, dat in alle kultuurlanden het onderzoek van plantenziekten en beschadigingen werd ter
hand genomen, en dat tusschen de natuuronderzoekers, die zich met dit onderzoek bezig hiel
den, een band werd gevormd. Het resultaat was de instelling eener "internationale phytopatho
logische Commissie", die weldra in alle beschaafde landen van alle vijf werelddeelen leden
telde. Voor Nederland werden tot leden dezer Commissie gekozen Prof. Dr HuGo DE VRIES en
ik. De bedoelde internationale commissie zou haren invloed aanwenden om te trachten, in ieder
land een of meer phytopathologische laboratoria te trachten opgericht te krijgen, of op andere
wijze te bereiken, dat daar de gelegenheid werd verkregen voor onderzoek en proefneming
op het gebied van plantenziekten en beschadigingen en van hare bestrijding en voor het
geven van inlichtingen op phytopathologisch gebied aan practici; hare leden zouden mede
werken aan een op te richten internationaal tijdschrift over ziektenleer der planten, en zou
den nu en dan samenkomen om te overleggen, in hoever het gewenscht zou zijn, in sommige
gevallen internationale maatregelen te nemen om de verbreiding van zekere plantenziekten of
schadelijke dieren van het eene land naar het andere tegen te gaan. Verder zouden de voor ierler
land aangewezen leden der Internationale Commissie trachten, in hun land eene nationale phy
topathologische Vereeniging te stichten, die werkzaam zou zijn, om te bevorderen de stich
_ting van phytopathologische laboratoria in de verschillende landen zoowel als de verbreiding
onder de practici van de kennis van schadelijke dieren en plantenziekten en van hunne bestrij
ding. - Ik kan niet zeggen dat van de plannen der internationale commissie veel is te recht
gekomen, wat ook niet zonder haar zou tot stand gekomen zijn. Er was slechts één land, waar
eene nationale phytopathologische vereeniging werd gesticht; dat was het onze. Op 11 April
18g1 werd door Prof. DE VRIES en mij eene samenkomst belegd van praktische plantentelers
en enkele wetenschappelijke mannen, in welke samenkomst besloten werd tot de oprichting van
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de "Nederlandsche phytopathologische Vereeniging". Dr. H. W. HEINIUS en ik stelden ons be
schikbaar voor het voorlichten van de praktische landbouwers, die inlichtingen zouden wenschen
op phytopathologisch gebied. De Heer J. H. KRELAGE werd tot voorzitter gekozen, Dr. HEINIUS
tot secretaris en Dr. H. J. CALKOEN tot Penningmeester. De beide laatstgenoemde Heeren ver
vullen nog steeds hunne betrekking. De Heer KRELAGE trad af in 1895, maar niet dan nadat hij met
Prof. Huco DE VRJES den stoot had gegeven aan de stichting van het phytopathologisch labora
torium WILLIE CoMMELIN ScHOLTEN. Sedert dien kon de Neder!. phytopathologische vereeni
ging, als welker voorzitter ik sedert KRELAGE's aftreden fungeer, zich in hoofdzaak bepalen tot
het verbreiden van kennis op phytopathologisch gebied onder de land-, tuin- en boschbouwers.
Zij tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van het" Tijdschrift over Plantenziekten," door
het helpen verbreiden van andere algemeen begrijpelijke werkjes op phytopathologisch gebied,
alsmede door het doen houden van voordrachten. De Neder!. phytopathologische vereeniging
telt tegenwoordig 59 donateurs en een kleine 300 leden.
Langzamerhand is ook van verschillende andere kanten de verbreiding van kennis op phytopa·
thologisch gebied onder de practici ter hand genomen geworden. Rijkslandbouwleeraren en
Rijkstuinbouwleeraren wijden daar hunne aandacht aan; ook zij geven aan praktische landbou
wers, kweekers, vruchtentelers, enz. inlichtingen op het gebied van de kennis van de planten·
ziekten en schadelijke dieren, en leiden menigmaal op verschillende plaatsen in hun distrikt de
bestrijding van deze plagen. Herhaaldelijk heb ik de gelegenheid gehad, met Rijkslandbouw
leeraren en Rijkstuinbouwleeraren op aangename wijze samen te werken bij het aanleggen en
beoordeelen van proefvelden op phytopathologisch gebied.
Nederlandsche Heidemaatschappij en Staatsboschbeheer, aanvankelijk door persoonlijke ban,
den nauw saamverbonden, bleven op phytopathologisch gebied niet achterwege. De tegen·
woordige Inspecteur van het Staatsboschbeheer liet twee fraaie platen over de belangrijkste
vijanden en ziekten der grove dennen vervaardigen en zorgde voor eene algemeene verbreiding
van deze; zoodat men tegenwoordig in alle stations en in vele andere openbare gebouwen die
platen ziet hangen. Op die wijze wordt de aandacht van het belangstellend en belanghebbend
publiek op de belangrijkste vijanden der grove dennen gevestigd. Ook deed de Heer VAN D1ssEL
onderscheiden algemeen bevattelijke geschriftjes over schadelijke boschinsekten het licht zien.
En de Nederlandsche Heidemaatschappij, die weldra haar zilveren feest gaat vieren, ook zij
heeft er gedurende de 25 jaren van haar bestaan zeer veel toe bijgedragen om kennis te ver
breiden op het gebied van de kennis der plantenziekten en beschadigingen. Onder de 24 thans
verschenen deelen van haar Tijdschrift zijn er slechts zeer enkele, waarin niet althans één of
meer onderwerpen op phytopathologisch gebied worden behandeld. Deels zijn dit artikels,
overgenomen uit andere tijdschriften, maar deels ook oorspronkelijke stukken. Het schijnt
overbodig, hier een overzicht te geven van alle artikelen op phytopathologisch gebied, die in
het"Tijdschrift der Neder!. Heidemaatschappij voorkomen; het zij mij vergund, er op te wijzen,
dat daaronder ook worden aangetroffen oorspronkelijke artikelen van de hand van den Heer
TuTEIN NoLTHENIUS, die een zoo belangrijk aandeel heeft gehad in de stichting der Neder!.
Heidemaatschappij, en niet alleen van het begin af zitting had in het Dagelijksch Bestuur, maar
ook gedurende het eerste jaar van haar bestaan op geheel belangelooze wijze als directeur der
Maatschappij optrad. Zoo komt in het eerste deel een artikel van zijne hand voor, getiteld:
"Teer en menie als middelen om naaldhoutzaden tegen vogels te beschermen", terwijl de
Heer T. N. in deel 15 zijne proefnemingen omtrent de bestrijding van dennenschot beschrijft.
Verder verdienen bijzondere vermelding o.a. een artikel over het optreden van S111ynthurus
signatus als beschacliger van kiemplanten van grove den en larix (deel 17) van den hand van
26
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wijlen den ouden ervaren boschbouwkundige L. MEIJER te 's Heerenberg; en een artikel van
den Heer C. J. G. S(1ss1NGH), thans Inspecteur, Chef van de afd. Boschwezen over Phoma Pythia,
als oorzaak eener ziekte in de Douglasspar; terwijl ten tijde van het optreden resp. van den
nonvlinder en den eikenmeeldauw vele oorspronkelijke en overgenomen stukken over deze
boschvijanden in het Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij verschenen. Nog wil ik attent
maken op een belangrijk in den 2den jaargang van het Tijdschrift opgenomen, voor een gedeelte
op eigen onderzoek en waarneming berustend artikel over "dennenschot" van de hand van den
man, die de Nederl. Heidemaatschappij heeft groot gemaakt, uit de dagen, toen hij nog niet aan
de Maatschappij verbonden was. Verder was de Heer LovINK de auteur van eenige boekjes
over schadelijke boschinsekten, die de Maatschappij in brochurevorm, voorzien van gekleurde
af beeldingen, heeft uitgegeven. Een daarvan, dat over de rupsen van het geslacht Retinia,
heeft de Heer LovrNK in samenwerking met mij geschreven.
Niet onvermeld moge blijven dat de Ned. Heidemaatschappij belangrijke collecties van voor
den boschbouw schadelijke insekten samenstelde, die voor de bezoekers van het museum zoo
wel als voor de leerlingen van de Cursussen der Maatschappij van veel nut zijn.
Verder tracht de Nederl. Heidemaatschappij zooveel doenlijk boschbrand te voorkomen èn door
de kostelooze verbreiding van een vlugschrift èn door het doen ophangen in allerlei openbare
gebouwen van een pakkende plaat, waarop korte waarschuwingen aan boschbezitters,
arbeiders, machinisten, wandelaren, aan ouders en kinderen.
Heidemaatschappij en Staatsboschbeheer hebben ook in den tijd van de nonrupsplaag in Noord
Brabant en elders een belangrijke rol gespeeld; de nonvlindercommissie toch, die later onder
opneming van de heeren MoLLERUS en Mr. BoRDEWIJK van de Directie van den Landbouw tot
eene "boschwetcommissie" is uitgebreid, bestond behalve uit de ondergeteekende, uit de heeren
VAN DrssEL en JAGER GERLINGS van het Staatsboschbeheer en uit de Heeren NENGERMAN en
VAN LoNKHUIJZEN van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Thans nog eenige woorden over den phytopathologi·schen dienst. De San José schildluis, die
omtrent 1896 in verscheiden Staten van de Amerikaansche Unie zich énorm sterk vermeer
derd had en verscheiden boomgaarden geheel verwoestte, andere deed kwijnen, was oorzaak,
dat die Staten, welke tot dusver nog vrij waren van dezen vijand, of welke althans zich voor
hernieuwden invoer daarvan wilden behoeden, bepaalden, dat geen zendingen van hoornen,
heesters en deelen daarvan de grenzen zouden mogen passeeren, tenzij vergezeld van een cer
tificaat van een deskundige, verklarende dat zij vrij waren van het genoemde insekt, alsmede van
"peach yellows" en "rosette", twee ziekten van den perzikboom, die toentertijde in sommige
deelen van Amerika veel schade teweeg brachten. Deze maatregel, waardoor oorspronkelijk de
eene staat van de Unie zich tegen den invoer van plantenbeschadigers uit andere Staten wilde
vrijwaren, werd natuurlijk ook van kracht voor landen buiten de Unie.
Nederland, met zijnen uitgebreiden handel in boomkweekerij artikelen op Amerika, moest dus
een officieelen deskundige op het gebied van plantenziekten en schadelijke dieren aanstellen,
en een phytopathologischen dienst organiseeren. Dit geschiedde in 1899, op mijn advies, aan
de Regeering gegeven naar aanleiding van eene in 1898 door mij naar Noord-Amerika ge
maakte reis; en ik werd tot Hoofd van dien dienst benoemd.
Hoewel nu de certificaten, zooals Amerika die eischte, in de eerste plaats de verkla
ring inhielden, dat de zendingen vrij waren van San José schildluis, ,,peach yellows"
en "rosette", - kwalen die hier te lande niet inheemsch zijn, -- zoo bevatten zij toch ook
daarbij de verzekering dat de zendingen vrij waren van "any other, dangerous insects or
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plantdiseases, that might be transferred on nursery stock to other nursenes or to the
orchard".
De certificaten hielden dus de Yerklaring in, dat de in Amerika ingevoerde tuinbouwartikelen
in 't algemeen vrij waren van belangrijke schadelijke dieren en ziekten. En later bleek herhaal
delijk, dat die practici, welke gaarne de afgifte der certificaten als eene bloote formaliteit be
schouwd wenschten te zien, ongelijk hadden; o.a. toen de Amerikaansche autoriteiten ten
zeerste ontstemd waren, wijl o. a. uit Frankrijk door certificaten gedekte zendingen in Amerika
binnenkwamen van boomen en heesters, waaraan de nesten van de "brown tail moth (bastaard
satijnvlinder = Lzparis chrysonhoea) te vinden waren. Het kostte mij echter heel wat moeite
om de kweekers te overtuigen, dat de certificaten niet als bloote formaliteiten moeten worden
beschouwd. De bedoeling onzer Regeering is altijd geweest, dat de phytopathologische dienst
wel degelijk zou strekken om ziekten en schadelijke dieren in het algemeen op te sporen en te
bestrijden, - al moesten zich de inspecties - wegens gebrek aan personeel- aanvankelijk
bepalen tot de terreinen van hen, die naar Amerika uitvoeren.
De zendziig·en zelve werden niet geïnspecteerd, maar alleen de terrez'nen der kweekers. Hij
wiens kweekerij vrij werd bevonden van ernstige schadelijke dieren en plantenziekten, kon de ge
vraagde certificaten verkrijgen, omdat werd aangenomen, dat hij dan ook uitsluitend zuivere waar
zou verzenden. Maar het bleek, dat de eigenaars van geïnspecteerde terreinen, onder begeleiding
van het hun verstrekte certificaat, óók tuinbouw artikelen van anderen verzonden, wier terreinen
niet waren geïnspecteerd. Zulks was door de kweekers moeilijk te vermijden, en door mij op
geenerlei wijze te controleeren, allerminst met het uiterst beperkte personeel, dat aanvankelijk
te mijnen dienste stond. Verreweg de meeste inspecties moest ik zelf verrichten. Bovendien is
het duidelijk dat terrein-inspecties nooit zekerheid geven, dat de gewassen, welke van de geïn
specteerde en goedgekeurde kweekerijen komen, op het tijdstip, dat zij worden verzonden, vrij
zijn van kwalen en insekten.Wordt eene kweekerij in Mei geïnspecteerd en vrij bevonden van
rupsen van de "brown tail moth", dan volgt daaruit volstrekt niet dat er niet in den verzendtijd
aan sommige van deze kweekerijen af komstige boomen en struiken nesten van dit insekt aan
wezig kunnen zijn. En of er wortelknobbels (,, crown- and root gall") aan de wortels der jonge
vruchtboomen, Crataeg·us- en Sorbus-soorten zitten, ziet men eerst als de boomen gerooid zijn.
Niettegenstaande terrein-inspectie geen voldoende waarborgen voor zuiverheid der te verzenden
gewassen oplevert, - niettegenstaande de onmogelijkheid, waarin ik verkeerde, om ook de
terreininspecties naar behooren te verrichten, - niettegenstaande ook dat de kweekers in
't algemeen niet uitsluitend gewassen verzonden, af komstig van geïnspecteerde terreinen, hebben toch de in Nederland afgegeven certificaten zich in Amerika een goeden naam verworven.
De oorzaken daarvan zijn m.i.verschillende. Vooreerst verzenden z'11 't algemeen onze kweekers,
met die van het buitenland vergeleken, vrij zuivere waar; de grond is meestal te duur om er
ziekelijke, niet vooruit willende gewassen te dulden: wat niet deugt, wordt meestal verwijderd.
Toch zouden de Amerikanen zeker in verscheiden zendingen uit Nederland menige ongerech
tigheid ontdekt hebben, indien hun eigen dienst in den beginne dadelijk beter ware ingericht
geweest. Evenwel heeft onze Nederlandsche phytopathologische dienst ook toen reeds een gun
stigen invloed op de zuiverheid der naar Amerika verzonden gewassen uitgeoefend. Want,
konden ook al niet de inspecties worden verricht zoo vaak en op die wijze als ik had begeerd,
de ambtenaren van den phytopathologischen dienst kwamen toch meer dan vroeger met de
kweekers in aanraking, namen verschillende ziekten en insekten waar, maakten de practici
daarop attent, en brachten hen er toe, ze te bestrijden.
In 1906 werd er eene kleine wijziging in de regeling van den phytopathologischen dienst ge-
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bracht; met het oog op mijne verhuizing naar Wageningen werd van toen af aan niet meer de
Directeur van het phytopathologisch laboratorium WrLLIE CoMMELIN ScHOLTEN, maar die van
het Instituut voor phytopathologie te Wageningen als Hoofd van den phytopathologischen
dienst aangewezen. Tevens werden van toen af de certificaten gratis afgegeven, zoodat alleen
de zegelkosten moesten worden betaald.
Eene meer ingrijpende wijziging bracht de Regeling van den phytopathologischen dienst bij
K. B. van 29 Maart 1909. Deze onderscheidde een alg·emeenen en een bijzonderen phytopatholo
gischen dienst. De bijzondere phytopathologische dienst heeft volgens deze nieuwe regeling tot
taak de inspectie van terreinen en inrichtingen, waarvan de produkten geheel of ten deele voor
uitvoer bestemd zijn. Zij omvat dus datgene wat tot dusver kort en goed "phytopathologische
dienst" werd genoemd. Nevens hen, die vroeger met dezen dienst waren belast, nl. het Hoofd
van den dienst en sommige ambtenaren van zijn Instituut, alsmede een aantal daarvoor door den
Minister aangewezen ambtenaren, zooals ambtenaren bij het Staatsboschbeheer, Rijkslandbouw
en Rijkstuinbouwleeraren en sommige leeraren aan de Rijkslandbouw- en -tuinbouwwinter
scholen - werden speciale controleurs bij den phytopathologischen dienst benoemd, aan wie
van toen af aan de meeste inspecties werden opgedragen.
Het bleek intusschen meer en meer, dat de inspectie der kweekerijen, hoe nuttig ook, geen vol
doenden waarborg kon opleveren, dat de zendingen werkelijk zuiver waren; en daar de
eischen, welke Amerika stelde, steeds strenger werden toegepast, ben ik begonnen, in alle ge
vallen, waarin ik dit nooclig oordeelde, ook de zendingen zelve te laten inspecteeren. Hoewel
de vigeerende Regeling van den phytopathologischen dienst dit niet voorschreef, vond deze
handelwijze bij de op Amerika handelende kweekers in het algemeen instemming; sommigen,
die haar niet goed vonden, moesten wel in den maatregel toestemmen, wijl hun anders de ge
vraagde certificaten geweigerd werden. Werden onder de te verzenden gewassen exemplaren
aangetroffen, die door de eene of andere gevaarlijke ziekte of door eenig belangrijk schadelijk
insekt waren aangetast, dan werden deze uitgeschoten. Het spreekt wel van zelf, dat al dit
werk niet kon worden verricht door de beide controleurs, die ik ter beschikking had; en de
Regeering breidde clan ook gaandeweg hun aantal uit, zoodat de phytopathologische dienst
thans controleurs bezit in alle belangrijke centra van boomteelt, die naar het buitenland expor
teeren.
Er zijn tegenwoordig geplaatst: één controleur te Naarden, één te Aalsmeer, twee te Bos
koop, één te Oudenbosch, terwijl een leeraar aan de Rijkslanclbouwwinterschool te Veendam als
controleur werkzaam is voor Veendam en omstreken, en een controleur, te Wageningen ge
stationeerd, inspecties verricht in boomkweekerijen, welke niet in bepaalde centra gelegen
zijn (Hoogeveen, Dedemsvaart, Epe, Apeldoorn, de Bildt, Groenekan, het bloembollendistrikt,
enz.). In den verzendttijcl inspecteeren deze controleurs de zendingen; in den zomer bezoeken
zij de terreinen der kweekers, maken hen attent op de daar voorkomende ziekten en schadelijke
insekten, geven hun de noodzakelijke bestrijdingsmiddelen aan, en toonen hun, zoo noodig, hoe
die moeten worden toegepast. Zoo zijn zij niet alleen werkzaam als controleurs, maar tevens in
zekeren zin als onderwijzers in die onderwerpen van de ziekteleer der planten, welke voor de
betrokken kweekers van belang zijn. Het Hoofd van den dienst en zijne beide plaatsvervangers,
(de beide hoofcladsistenten van het Instituut, die als zoodanig den titel ,)nspecteur bij den
phytopathologischen dienst" dragen) bezoeken soms de kweekerijen en bespreken met de con
troleurs wat zij te doen hebben, waarop zij hebben te letten, enz. De kweekers sturen de voor
hunne zendingen benoodigde certificaten, behoorlijk ingevuld en onderteekend, aan het Hoofd
van den dienst, die ze na onderteekening en stempeling met het Rijkswapen terugzendt aan den
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controleur van het distrikt, waarin de kweeker woont. Deze reikt de certificaten eerst uit, nadat
hij zich heeft overtuigd, dat alles in orde is.
Naast den bi;zonderen, onderscheidt de regeling van 1909 een algemeenen phytopathologischen
dienst, die tot doel heeft de bescherming tegen schadelijke dieren en plantenziekten van de
kultuurgewassen in 't algemeen. De taak van dezen algemeenen dienst valt grootendeels samen
met die van het Instuut voor phytopathologie. Het Instituut wordt daarin bijgestaan, behalve
door verschillende door den Ministèr aan te wijzen Rijksambtenaren, door co111-missièn
van advz·es.
Deze maken het Hoofd van den phytopathologischen dienst opmerkzaam op allerlei ziekten
en beschadigingen van planten, die zij in hun distrikt waarnemen. Dergelijke Commissiën van
advies bestaan tot dusver voor Leens en omstreken, de Over-Betuwe, den Bangerd en om·
streken, het Westland, Boskoop en omstreken, Oost-Voorne, Walcheren, Zuid-Beveland en
Vlijmen en omstreken.
Bij de uitoefening van den algerneenen phytopathologischen dienst wordt dus zooveel mogelijk
gebruik gemaakt van de rechtstreeksche medewerking van mannen van plaatselijke beteekenis,
waarvan het meerendeel bij de gezondheid der gewassen persoonlijk geïnteresseerd zijn. De alge
meene phytopathologische dienst is in de laatste jaren in het bijzonder ijverig werkzaam ge·
weest bij de bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. De wet van 23 Sep·
tember 1912 legt het Hoofd van den phytopathologischen dienst een aantal werkzaamheden op,
waarin hij, behalve door de commissiën van advies, zoo noodig, door afzonderlijke tijdelijke
controleurs wordt ter zijde gestaan.
Na invoering van de plantenziektenwet_ van 17 Juli 1.9rr waren sommige veranderingen in het
K. B., regelende den phytopathologischen dienst, noodzakelijk geworden. In een nieuw K. B.
desbetreffende, dat van 18 Mei 1912, zijn deze veranderingen aangebracht, en daarin zijn naast
de terreininspecties, nu ook de zendingsinspecties ( die feitelijk reeds geregeld plaats grepen)
genoemd. Verder eischt het nieuwe K. B. nu weer eene vergoeding voor de terreininspectie,
alsmede voor de afgegeven certificaten.
Het zij mij vergund, nog op één punt te wijzen, dat reeds sedert meerdere jaren mijne aandacht
trekt. Reeds bij gelegenheid van het internationale Landbouwcongres te Weenen werd (zie
boven) de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid van het nemen van internationale maat·
regelen, dienende om de verbreiding van schadelijke dieren en plantenziekten van het eene land
naar het andere zooveel mogelijk tegen te gaan. Ook bij gelegenheid van verschillende latere
internationale landbouw- en tuinbouwcongressen kwam dit punt ter sprake; eveneens werd het
aanhangig gemaakt bij het Internationaal landbouwinstituut te Rome. Nu is het zonder twijfel
een zeer gewenschte zaak, dat de verbreiding van de vijanden der kultuurgewassen van het.
eene land naar het andere zooveel mogelijk worde tegengegaan. Maar herhaaldelijk werden
met dat doel van sommige zijden maatregelen voorgeslagen, die of in de praktijk niet uit te voe
ren zouden zijn of den handel in landbouw- en tuinbouwprodukten in erge mate zouden belem
meren en zelfs onmogelijk maken, en die derhalve voor Nederland met zijn zeer belangrijken
uitvoer van boomkweekerij-artikelen, bolgewassen, kasdruiven, aardappelen, enz., uiterst scha
delijk zouden werken. Daarom meende ik verplicht te zijn, er toe mee te werken, om zoodanige
maatregelen te weren. Met dit doel heb ik mij herhaaldelijk in verbinding gesteld met een
aantal buitenlandsche phytopathologen en invloedrijke personen op landbouw- en tuinbouw
gebied; en ook bezocht ik herhaaldelijk verschillende buitenlandsche congressen en vergade
ringen, waar internationale maatregelen ter bestrijding van de verbreiding van schadelijke
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dieren en plantenziekten ter sprake kwamen (Weenen 1907, Londen 1912, Parijs 1912, Rome
1913.) Op dit punt moet Nederland waakzaam blijven.
Uit bovenstaande korte schets van de geschiedenis der phytopathologie hier te lande blijkt, dat
er op het gebied van deze wetenschap zooveel mogelijk is gestreefd naar eene innige samen
werking met de praktijk, en ik meen niet te overdrijven, wanneer ik beweer dat nergens in
Europa die samenwerking zoo sterk is als hier te lande. Niet te ontkennen valt dat daardoor
buitengewoon veel inspanning wordt geëischt van het personeel, aan het Instituut en aan den
phytopathologischen dienst verbonden; en dat door de énorrne uitbreiding, die deze dienst en
de inlichtingsdienst hebben gekregen, het phytopathologisch onderwijs aan de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool en het wetenschappelijk phytopathologisch onderzoek in het
gedrang zijn gekomen. Uitbreiding van personeel, met name van wetenschappelijk gevormd per
soneel, is dan ook zeer noodig. Maar het is niet zoo gemakkelijk, om daartoe te geraken.
Want er bestaat nog nergens eene gelegenheid voor de opleiding van phytopathologen; zoodat
eventueele nieuwe adsistenten door ons zelven moeten worden opgeleid, wat uitteraard veel
tijd eischt. Noch de Doctoren in de biologische wetenschappen of in de pharmacie, noch de door
de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool afgeleverde Landbouwkundigen hebben
een opleiding gehad, die hen in staat stelt, dadelijk als phytopatholoog op te treden. Het is der
halve dringend noodzakelijk, dat eene gelegenheid worde gesticht tot opleiding van phytopatho
logen. Deze opleiding kan, naar mijne meening, alleen aan eene inrichting van Hooger
Landbouw-onderwijs plaats grijpen.
Onze Regeering heeft in de laatste jaren veel voor de phytopathologie gedaan; en ik twijfel niet
of zij zal het middel weten te vinden om in de bestaande behoeften zoodanig te voorzien, dat èn
het hooger-, middelbaar- en lager onderwijs in de ziektenleer der planten, èn het wetenschappe
lijk onderzoek èn de phytopathologische dienst in zijn ruimsten omvang zich behoorlijk kunnen
ontwikkelen; zoodat de phytopathologie nog meer dan tot dusver reeds 't geval is, kunne
worden een middel om de productie van den vaderlandschen bodem te verhoogen door de
bestrijding van al die invloeden, welke aan de kultuurgewassen schade toebrengen.
Wageningen, April 1913.

OVER DEN TEGENWOORDIGEN STAND ONZER KENNIS VAN HET
NEDERLANDSCHE DILUVIUM
DOOR

C. H. OOSTIN GH.

Assistent aan het Geologisch Laboratorium der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschoo//e Wageningen.

ij de poging, een beknopt overzicht van den huidigen stand onzer kennis
van het Nederlandsche Diluvium te geven, stuit men op talrijke moeilijk
heden, waarvan verschillende bezwaarlijk te overwinnen zijn. De snelle
uitbreiding, die het feitenmateriaal ieder jaar ondergaat, brengt met zich,
dat ook telkens onze inzichten omtrent wording en samenstelling onzer
diluviale vormingen wijzigingen ondergaan. Hierbij komt nog, dat die in
zichten betreffende tal van vraagstukken zoo uiteenloopend zijn, dat het
moeilijk valt, ze in een kort bestek samen te vatten. Vandaar, dat in de navolgende mededeelin
gen den historischen weg bewandeld is en getracht is in grove trekken te schetsen, hoe wij tot
onze tegenwoordige kennis gekomen zijn.
De groote beteekenis, die W. C. H. STARING voor de geologie van ons vaderland gehad heeft,
voert er van zelf toe, eerst de opvattingen vóór STARING mede te deelen; dan STARING 1 S onder
zoekingen te bespreken; om ten slotte te eindigen met aan te geven, wat de nieuwere geschrif
ten ons aan vaststaande gevolgtrekkingen opgeleverd hebben.
Aan het slot volgt een litteratuurlijst, waarin, naar ik hoop, het voornaamste met betrekking
tot ons Diluvium een plaats gevonden heeft. Dank zij het bestaan van Prof. JoNKER's arbeid,
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kon ik mij eenig denkbeeld vormen van de uitgebreidheid der litteratuur over het Diluvium en
daaruit kiezen, wat mij voor het doel geschikt scheen.
Veel dank ben ik den Heer VAN BAREN verschuldigd voor de talrijke raadgevingen, die ik bij
het kiezen van litteratuur van hem mocht ontvangen, maar vooral ook voor zijn uitgebreide
voorlichting en steun bij de studie van het Diluvium, die ik in dankbare erkentelijkheid gedenk.
I. DE ONDERZOEKINGEN VÓÓR STARING.
De indeeling van de ontwikkelingsgeschiedenis der geologie in Nederland, die Prof. JONKER in
zijn geologische bibliografie 1) geeft, laat zich ook toepassen op den ontwikkelingsgang onzer
kennis van het Nederlandsch Diluvium. Ten aanzien der diluviaal-geologie teekenen zich de drie
volgende perioden scherp af: De tijd vóór STARING (tot 1833), STARING's tijd (1833-'77) en de
recente periode.
Wat vóór 1833 over ons Diluvium is geschreven, bepaalt zich in hoofdzaak tot een aantal ge
schriften over zwerfsteenen, voornamelijk over die van den Hondsrug, waarnaast een serie
publicaties verscheen over de diluviale zoogdieren.
Betreffende de eerste rubriek zij hier gewezen op de werken van S.J. BRuGMANS (1) 2), VAN DER
BooN MESCH (2), MORREN (6) en BEEKHUJS (7). Het was A. VosMAER, die in 1760 voor het eerst
de meening uitsprak, dat de zwerfsteenen onzer heidevelden uit Skandinavië zouden afkomstig
zijn 3); tot eenzelfde veronderstelling komt BRuGMANS in zijn dissertatie, waar hij, sprekende
over de in het Groningsche zand verspreide steenen (nl. in den Hondsrug), de stelling oppert:
"Deze schijnen van elders te zijn aangevoerd, en wel uit het Noorden" 4). Evenwel was dit lang
nie·t de eenige theorie, die over die toen ter tijde zoo raadselachtige steenen opgesteld werd.
Zoo trachtte men hunne aanwezigheid te verklaren als overblijfselen van voormalige rotsen, die
vroeger ter plaatse bestaan hadden (voN BEROLDINGEN); of als product van aardbevingen, die
brokstukken van een onder het zand aanwezige, hypothetische granietmassa naar de opper
vlakte hadden gebracht 5). Anderen, zooals SrLBERSCHLAG en de beroemde J. A. DE Luc, wilden
in de zwerfsteenen producten zien van vulkanische werkzaamheid, terwijl CHABRIER ze zelfs
van een naburig hemellichaam afkomstig dacht. Ook werd door sommigen de meening ver
kondigd, dat de diluviale zwerfsteenen van de z1,1idelijke (d. i. Middel-Duitsche) gebergten
afkomstig zouden zijn. Al deze theorieën worden besproken in een geschrift van den Duitschen
hoogleeraar HAUSMANN van 1827 6), dat veel opgang maakte, en waarin voor de hoofdmassa
der zwerfsteenen tot een noordelijke afkomst geconcludeerd wordt.
1) H. G. JONKER, Lijst van geschriften, welke handelen over of van belang zijn voor de geologie van Nederland
(1734-1900). Verh. d. Kon. Akad. v. Wetensch., 2e sectie, Dl. XIII n °. 2. r907.
2) De tusschen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de litteratuurlijst aan het einde.
3) J. VAN LIER, Oudheidkundige brieven , Uitgegeeven en met een Voorreden en Aantekeningen vermeerderd
door A. VOSMAER. 's Gravenhage, 1760. VAN LIER dacht nog, dat de steenen ter plaatse gegroeid waren, een
meening, die nu nog plaatselijk onder het volk voortleeft.
4) ,, Videntur haec aliunde fuisse advecta, et quidem ex Septentrione." (No. 2 van de stellingen, die aan het werk
toegevoegd zijn.)
5) Deze theorie is van den Belgischen geoloog J. J. n'ÜMALIUS n'HALLOY. Men vindt haar op bi. 204-200 van zijn
,,Mémoires pour servir à la description géologique des Pays-Bas, etc." (3), waarin tevens het allereerste over
zicht van ons Diluvium.
G) ,,De origine Saxorum per Germaniae Septentrionalis regiones arenosas dispersorum."
Het artikel van Mr P. S. ScHULL van 1830 (4) is niet anders dan een beknopte uiteenzetting van HAUSMANN's werk
In 1831 verscheen een Nederlandsche vertaling van HAUSMANN's verhandeling (5).
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Hiernaast evenwel erkent de schrijver een zuidelijke randzone van de Noordduitsche enNeder
landsche laagvlakte, waarin zuidelijk en noordelijk materiaal gemengd voorkomt 1). Prof. VAN
BREDA, de vertaler der verhandeling, wijst er reeds op, dat men het Diluvium niet te beschou
wen heeft als uitvloeisel van één algemeene oorzaak, doch dat er meerdere afzonderlijke diluvia
te onderscheiden zijn 2).
Ten aanzien van de wijze, waarop de noordelijke gesteenten naar hier overgebracht werden,
neemt HAUSMANN hoofdzakelijk het water als transportmiddel aan. Daar hiermede echter onmo
gelijk het vervoer der grootere zwerfblokken kon worden verklaard, neemt hij als tweede,
minder belangrijke factor een vervoer door drijvende ijsschotsen aan 8).
Naast deze zwerfsteenenlitteratuur verscheen een serie publicaties over de vrij talrijke vond
sten van zoogdierenbeenderen in ons Diluvium, welke echter niet zoozeer uit een geologisch,
dan wel uit een zuiver zoölogisch oogpunt bezien werden: ,, es erfreuten sich damals die grossen
Vierfüssler eines intensiven Interesses und einer naiven Bewunderung", zegt RUTTEN in zijn
.monografie der Nederlandsche diluviale zoogdieren (77).
II. DE TIJD VAN STARING.
In 1833 breekt met STARING's proefschrift: ,,De geologia patriae" (8) een andere tijd aan voor de
studie van ons Diluvium, een tijd, waarin men onzen bodem van een strikt-geologisch standpunt
gaat beschouwen, een tijd ook, die de beteekenis inziet van studie op het terrein.
Ziet men van het onbelangrijk overzicht van d'Omalius af, dan bevat STARING's dissertatie het
eerste overzicht van ons Diluvium. Aan de hand van HAUSMANN's verhandeling worden ook de
theorieën over den oorsprong van het Diluvium behandeld, waarbij zeer belangrijk is te achten
STARING's uitspraak, dat het Nederlandsch Diluvium"is samengesteld uit twee onderscheidene
diluvia, waarvan het eene van zuidelijken oorsprong is, het andere van noordelijken". 4)
Door voortgezet terreinonderzoek vond STARING in 1846 zelfs een voorloopige grens tusschen
deze beide dilu via ( 12): Zuidelijk van de lijn Meppel-Koevorden trof hij kwarts aan als over
heerschend bestanddeel, terwijl ten Noorden van die lijn vuursteen hiervoor in de plaats treedt.
Vandaar zijn benamingen Vuursteen -Vloedvorming (wellicht, volgens zijn meening, van de
Oostzee afkomstig) en Kwarts-Vloedvorming (van de Ardennen afkomstig).
Uit de hier gebezigde benamingen blijkt nog de invloed van de" Vloedtheorie", volgens welke
de zwerfsteenen door een geweldigen vloed, dus uitsluitend door water zouden zijn verplaatst. fl)
Spoedig echter vond de voor het eerst in 1835 door LYELL ontwikkelde "Drzjttheorie" ook in
ons land ingang. Volgens deze theorie heeft het transport van zwerfsteenen uit Skandinavië
plaats gevonden door middel van drijfijs, dat, op onze breedte smeltende, het meegevoerde
materiaal in de veronderstelde diluviale zee deed bezinken. Wel gevoelde STARING de bezwaren
tegen een zoodanige marzàte vormingswijze •van ons Noordelijk Diluvium, als bijvoorbeeld het
totaal ontbreken van zeeschelpen, doch dit werd verklaard, eensdeels door het ontleden der
1) (5), bi. 324-326.
2) (5), bi. 395.
3) (5), bi. 362.
4) ,,scilicet nostram formationem diluvialem e duobus separatis Diluviis esse compositum, quorum alterum est
originis meridionalis, alterum vero septentrionalis" (,,De geologia patriae", bi. 32).
ó) Deze theorie is van den Duitschen geoloog LEOPOLD voN BucH (1811).
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schelpen, anderdeels door de onderstelling, dat de sterk bewogen diluviale zee onmogelijk een
belangrijke weekdierfauna kon hebben gehuisvest. 1)
Minder moeilijkheden leverde de verklaring van de wijze, waarop het materiaal van de zoo
genaamde Kwarts-Vloedvorming vervoerd was. Hieronder toch kwam een groot aantal ge
steenten voor uit het Maas- en Rijnstroomgebied, wat deze vorming ongedwongen deed ver
klaren als een afzetting van beide rivieren. In 1853 voerde STARING dan ook, naast den naam
,,Scandinavisch Diluvium", de benamingen "Maasdiluvium" en "Rijndiluvium" in (13).
Behalve deze drie vormingen onderscheidt hij verder nog den "Löss", een ongelaagde, fijnkorre
lige, kalkhoudende leem met landschelpen, sinds lang van den Rijnstreek in Duitschland bekend.
Vooropgesteld, datSTARING's indeeling van het Diluvium een zuiver petrögrafische is, d.w.z. een,
die zich richt naar den aard en de afkomst der zwerfsteenen, zou men verwachten, dat hij zich
bij het bepalen der grens van Maas- en Rijndiluvium eveneens door gesteenteonderzoek zou
laten leiden. Evenwel is zijn onderscheiding dezer twee vormingen feitelijk geheel op morfolo
gischen grondslag gebaseerd: als Maasdiluvium worden de vlakke, grinthoudende gronden
van Noord-Brabant aangemerkt, terwijl de hoogten van Nijmegen, de Veluwe en Utrecht als
Rijndiluvium beschouwd worden 2).
Als jongste lid van het Diluvium of als oudste Alluvium beschouwde STARING de vlakke zand
gronden zonder steenen, die overal de heuvels van de hierboven genoemde diluvia omringen
en deels bedekken, welke vorming den naam "Zanddiluvium" verkreeg 3). Deze vorming be
schouwde STARING ontstaan te zijn door verweering door atmosferische invloeden van de oudere
grintheuvels en transport van het fijnere materiaal door het afvloeiende regenwater. In 1866,
na het verschijnen van zijn beroemd werk "De bodem van Nederland", komtSTARING nogmaals
op dit Zanddiluvium terug (17), en verdedigt de meening, dat het in zoetwatermeren in laat
diluvialen tijd gevormd zou zijn.
Een nieuw element werd in 1857 ingevoerd 4).
Beschouwde STARING tevoren alle diluviale grintheuvels bezuiden de Vecht en noordelijk van
den Rijn als Rijndiluvium, - wegens het vrij veelvuldig optreden van noordelijke gesteenten
daar ter plaatse naast de talrijke zuidelijke, verkreeg dit gedeelte van het Diluvium den naam
"Gemengd Diluvium".
Volgens STARING kon men de vorming van ons Diluvium in drie tijdperken verdeelen: In de
oudste periode werd het grintdiluvium afgezet in een zee, die toen ons land grootendeels bedekt
zou hebben. In die zee werd zoowel materiaal uit het Zuiden en Zuidoosten, als uit het Noord
oosten afgezet. Uit het Zuiden en Zuidoosten brachten Maas en Rijn hun zand, grint en leem,
terwijl uit het Noordoosten het drijfijs de Skandinaafsche gesteenten en hunne verweerings
producten aanvoerde.
Waar deze beide invloeden samenwerkten, ontstond een vermenging van Skandinaafsch en
zuidelijk materiaal: het Gemengd Diluvium. Op dit tijdperk volgde een periode van opheffing,
waarin het gevormde grintdiluvium boven den zeespiegel werd opgeheven. Ongeveer in dien
tijd van opheffing plaatst STARING de vorming van de löss. In het derde tijdvak valt ten slotte
het ontstaan van het zanddiluvium.
1) De bodem van Nederland II, p. 464.
2) Het eiland Urk volgens den hoogleeraar P. HARTING en het Neder!. Diluvium (14), bi. J68-17r,
3) Dezen naam treffen wij in 1854 voor het eerst aan en wel in de hierboven aangehaalde verhandeling (14) p. 171
en vlg. Aanvankelijk duidde STARING deze gronden aan met den naam "Broeken" of "Broekgronden" ( 10), 1844,
II, bi. 7; 1845, I, bi. 83 en 1u, en (12), bi. 15, 57.
4) Nl. in de toen verschenen aflevering van "De bodem van Nederland", die het Diluvium behandelt (15).
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Naast STARING was het vooral P. HARTING, die waardevolle bijdragen leverde tot de kennis van
ons Diluvium, vooral ten aanzien van den ondergrond. Nadat reeds vroeger een dergelijke laag
door hem was onderzocht uit den ondergrond van Amsterdam (19), vond HARTING in 1874 in
den ondergrond der Geldersche Vallei een laag zeezand met schelpen, waaronder een tweetal
soorten, die niet meer in onze tegenwoordige fauna voorkomen 1). Wegens haar eigen faunistisch
karakter, verkreeg deze vorming den naam "Eemstelsel" (Système Eemien) (20) (21) (22), en
werd ongeveer aan het einde der diluviale periode geplaatst.(Het Eemstelsel rust nl. op grint
diluvium).
Nadat wij hiermede getracht hebben in grove trekken den ontwikkelingsgang onzer kennis van
het Neder!. Diluvium tot op het einde der Staring'sche periode te schetsen, volge hier nog een
beknopt overzicht van ons Diluvium, zooals men zich dat toen ter tijde(± 1875) dacht. Begin
nende met de oudste vorming, vinden we dan:

I. Grintdiluvium.
Hoewel wij wel aanvankelijke pogingen aantreffen, om het G.d. stratigrafisch onder te ver
deelen 2), werden deze later opgegeven en zijn de onderscheiden afdeelingen van het G.d. alleen
als f a cie s te beschouwen, dus als gelijktijdig ontstane verscheidenheden van éénzelfde vor
ming, die alleen in de gesteenten, die ze bevatten (dus p e t r o g r a f i s c h) verschillen. Zij hebben
dus geen beteekenis voor de tijdsorde van hun ontstaan en werden gedacht als ongeveer gelijk
tijdig gevormd.
Men onderscheidde dit grintdiluvium in:
a. Skandinavisch Diluvium.
Is afkomstig uit het Noord-Oosten en bevat vnl. vuursteen en graniet. Omvat het gebied benoor
den de Overijselsche Vecht met de eilanden Urk, Wieringen en Tessel.
b. Gemengd Diluvium.
Ontstaan door een vermenging van noordelijk en zuidelijk materiaal, bevat vnl. kwarts en zand
steen, waarnaast granieten. Omvat het gebied benoorden den Rijn en ten Zuiden van de Vecht
(Twente, Salland, de Graafschap, de Montferland, de Veluwe, de Utrechtsche heuvels en
het Gooi).
c. Rijndiluviurn.
Is aflwmstig uit het Zuid-Oosten en bevat vnl. witte kwarts, verder allerlei Rijngesteenten. Bij
Kleef treden nog enkele granieten op. Omvat het Rijk van Nijmegen en de Noord-Lirnburgsche
hoogten, oostelijk van de Maas en noordelijk van de Roer.
d. Maasdiluviurn.
Is afkomstig uit het Zuiden en bevat hoofdzakelijk kwarts en zandsteen. Hiertoe worden de lage
grintplateaux van Noord-Brabant gebracht en verder Zuid-Limburg.
II. Löss.
Nadat het in zee bezonken grintdiluvium, door een opheffing van den bodem, land was gewor
den, is de löss afgezet. Zijn vorming bleef, volgens STARING, moeilijk te verklaren.
Komt voor in Zuid-Limburg, waar het het Maasdil. overdekt, waaruit blijkt, dat het jonger is
dan dit laatste.
1) Nl. volgens HARTING: Cerithium lima Brug. ( = Centhium (Bittium) reticulatum Da Costa) en Venus rotundata.
Deze laatste soort, abusievelijk aldus gedetermineerd, werd door Dr. LoRrÉ (27) aangeduid als Tapes virgineus
L. var major LoRrÉ, bij de revisie der fauna door V. NoRDMANN (62)als Tapes aureus Gm. var. eemiensis NoRDMANN
2) Zoo beschouwde STARING in r853/54 het Maasdiluvium als ouder dan het Rijn- en Scandinavisch Diluvium (13)
bi. 55-58, (14) bl. 184-185.
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III. Zanddzluvium.
Ontstaan door transport van fijnere bestanddeelen vanuit het Grintdiluvium naar de laagten
tusschen de diluviale heuvels, door middel van zoetwaterstroomen. Het omringt de grintheuvels,
doch neemt in Noord-Brabant een uitgestrekt, samenhangend gebied in. Dit laatste feit gaf
STARING later aanleiding het d a ar als een meervorming te beschouwen.
IV. Eemstelsel.
Ongeveer aan het einde van het Diluvium plaatste HARTING zijn "Eemstelsel": Onder zeezand
met bijzondere fauna in den ondergrond van de Geldersche Vallei en Noord-Holland.
III. DE NIEUWERE ONDERZOEKINGEN.
Voor de nieuwere periode in ons geologisch onderzoek is vooral van belang het gewijzigd
inzicht in de vorming van het Noordelijk(= Skandinavisch) Diluvium door de Landijstheorie
van ToRELL, in 1875 voor het eerst voor Noord-Duitschland ontwikkeld 1).
De voor Skandinavië en Engeland reeds aangetoonde voormalige ijsbedekking bracht hij over
op het geheele Noord-Duitsche laagland. Maakte de afwezigheid van mariene fossielen al een
groot bezwaar uit tegen de Drifttheorie, het vinden van duidelijke gletsjerkrassen op de hier
en daar als vaste rots voorkomende gesteenten in Noord-Duitschland leidde als vanzelf tot de
aanvaarding eerier voormalige landijsbedekking, die, uitgaande van Skandinavië en het Oost
zeegebied, zich over de geheele Noord-Duitsche laagvlakte, daarbij inbegrepen noordelijk
Nederland, uitstrekte. Een dergelijke landijsmassa vindt men thans nog terug op Groenland,
IJsland en in het Zuidpoolgebied.
Uitgaande van deze voormalige landijsbedekking, werd nu de ongelaagde leem met zwerf
steenen van het Noordelijk Diluvium, thans k e i l e e m geheeten, beschouwd als de grond
moreene van dit landijs.
Aanvankelijk bestreden, werd de Landijstheorie na 1880 spoedig algemeen aangenomen,
waarmede een rijk arbeidsveld geopend werd op het gebied der diluviaalstudie. De zoo wisse
lende morfologische vormen van het Noordelijk Diluvium, die van het standpunt der Drift
theorie weinig belang konden inboezemen, werden nu ijverig bestudeerd.
Alvorens deze te bespreken, zij hier eerst in het kort nagegaan, hoe zich de inzichten omtrent
de verschillende onderdeelen van STARING's "Grintdiluvium" wijzigden, hoofdzakelijk door de
zich over ons geheele land uitstrekkende onderzoekingen van Dr. J. LoRIÉ. Was STARING's
indeeling van het "Grintdiluvium" uitsluitend een p e t r o g r a f i s c h e (een f a c i e s onderschei
ding), het bleek nu, dat Rijn- en Maasdiluvium in het Noorden van het land den ondergrond
vormen van het Skandinavisch Diluvium en dus ouder zijn dan dit laatste (27). Rijn- en Maas
diluvium kunnen dus met den naam "Praeglaciaal Diluvium" aangeduid worden. Verder is later
gebleken, dat het geen zin heeft, i n o n s l a n d een Rijn- en een Maasdiluvium afzonderlijk naast
elkander te onderscheiden, zooals STARING dat wilde, omdat vrijwel over het geheele land ons
Praeglaciaal Diluvium een deltavorming schijnt te zijn van Maas en Rijn tezamen, blijkens het
naast elkander voorkomen van gesteenten uit de stroomgebieden der beide rivieren(65) (66)
1) Vgl. Dr. F. WAHNSCHAFFE, Erinnerungen an ÜTTO ToRELL. Naturwiss. Wochenschrift, XVI Bnd, 1901, bi.
69-73. In 1866 had TortELL zijn meening reeds uiteengezet als antwoord op een prijsvraag door de Holi. Mij
der Wetenschappei1 te Haarlem uitgeschreven, evenwel zonder dat hierop veel acht geslagen is.
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(70)(76 1 )). Naast dit Rijn-Maas-Diluvium is in den jongsten tijd door Dr. LoRIÉ nog de aanwezig
heid van een Schelde-Diluvium aangetoond, dat in de westelijke Kempen en in westelijk Noord
Brabant, hoewel slechts zwak ontwikkeld, optreedt (47). Dit Schelde-Diluvium denkt Dr. LoRIÉ
zich als een veel zwakker, doch gelijktijdig gevormd pendant van het Rijn-Maas-Dilivium.
STARING's term "Gemengd Diluvium" handhaafde zich nog lang in de diluviaallitteratuur.
Evenwel wijzigde het b e g r i p zich geheel. Verstond STARlNG onder zijn Gemengd Diluvium
die grintgronden, die hij door een vermenging van noordelijk met zuidelijk materiaal ontstaan
dacht, het bleek nu aan LoRIÉ, dat wij naar den ouderdom in het gemengd diluvium drie afdee
lingen kunnen onderscheiden, n.l. re praeglaciaal Rijn-Maasdiluvium, 2e fluviatiel gemengd
diluvium en 3e glaciaal of noordelijk diluvium (27). Het fluviatiel gemengd diluvium is zoo
genoemd, omdat het zoowel noordelijke als zuidelijke gesteenten bevat en blijkens zijn duidelijk
gelaagden bouw van fluviatielen oorsprong is, d.w.z. door zoetwaterstroomen is afgezet. De
aanwezigheid van noordelijke gesteenten wijst er op, dat tijdens zijn vorming het landijs reeds
in de nabijheid moet zijn geweest.
De smeltwaterstroomen van dit landijs, in samenwerking met het water der zuidelijke rivieren
hebben de fluviatiele gemengde lagen afgezet. Hierop volgden de afzettingen van het landijs
zelve, die uit het ongelaagde keileem en keizand bestaan. Deze vormen dus het glaciaal of noor
delijk diluvium.
De term "Gemengd Diluvium" in den zin van STARlNG heeft dus tegenwoordig geen reden van
bestaan meer, temeer, daar ook in Staring's gebied van het Skandinavisch Diluvium dezelfde
opeenvolging der vormingen optreedt als hierboven voor het gemengd diluvium is aangegeven.
Vooral Dr. H. VAN CAPPELLE heeft, naast zijn onderzoek van het glaciaal diluvium van Gaasterland
(28) (30), talrijke onderzoekingen verricht op het gebied van het gemengd diluvium(29) (33) (34).
Hieruit is vooral duidelijk gebleken, hoe de keileem en het keizand de oudere praeglaciale heuvels
veelal mantelvormig bedekken en omringen, alleen de hoogere gedeelten van het praeglaciaa:I
diluvium rijzen vrij uit dit keileemdek omhoog.
Hierboven wezen wij op het belang van het onderzoek der terreinsvormen van het Noordelijk
Diluvium, een onderzoek, dat hier te lande voor een groot deel door den heer VAN BAREN ver
richt is (41) (42) (43).
Het landijs kon, door de afzetting van steenen en gruis, die het meevoerde, nieuwe hoogten
vormen en werkte dan accu111:uleerend, anderzijds oefenden de smeltwaterstroomen van het
landijs een uitslijpende werking uit op het bestaande oppervlak en werkten dus erodeerend.
Van de landschapsvormen hierdoor ontstaan komen in ons land de volgende voor:
Accumulatievormen (opgebouwd uit de leem, het zand en de keien, die het landijs met zich voerde).
In de perioden van stilstand zette het landijs e v e n w ij d i g aan zijn rand ruggen af uit keileem
en zand bestaande en e i n d m o r e e n e n genoemd. Vaak ook plooide het landijs het pnegla,
ciaal diluvium rugvormig op; de aldus ontstane ruggen hebben den vorm van eindmoreenen,
echter een geheel andere samenstelling en heeten s t u w m o r e e n e n. Bij zijn terugtrekken zette
het ijs ruggen af, die in de richting van het terugtrekken verloopen en een slangvormig, kron
kelend verloop hebben: s m e 1 t w a t e r r u g g e n (Zweedsch: ä s a r, enkelvoud ä s, een term, die
in de wereldlitteratuur is overgegaan), of soms ook een landschap uit ontelbare, meest ovale
grintheuveltjes bestaande, die k a m e s genoemd worden.
1) Vgl. E. KuRTz, Beziehungen zwischen Rur, Maas und Rhein zur Diluvialzeit. Düren 1909.
E. KuRTz, Das Mündungsgebiet des Rheines und der Maas zur Diluvialzeit. Düren, 1910.
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Erosievormen (ontstaan door het smeltwater van het landijs). Bleef een afzonderlijk stuk van
het landijs achter, dan gaf dit bij zijn afsmelten aanleiding tot het ontstaan van een e r o s i e ket e l, een ovale, rondom begrensde laagte, zooals er in Drente vele gevonden worden.
De smeltwaterstroomen van het intact g�bleven landijs vormden e r o s i e g e u Ie n, die, wanneer
ze sterker ontwikkeld voorkomen, e r o s i e da 1 e n heeten. Als zoodanig moeten vrijwel alle
dalen der riviertjes in het gebied van het glaciaal diluvium aangemerkt worden, daar zij veel te
groot zijn voor de tegenwoordige stroompjes, welke het dal als afvoerweg gebruiken.
De inzichten omtrent het "Zanddiluvium" van STARING wijzigden zich ook geheel. Reeds in
1887 vatte LoRIÉ (27) het op als een vorming van grootere en kleinere rivieren uit den laat
diluvialen, postglacialen tijd, toen ook het transporteerend vermogen van Rijn en Maas zoo
danig afgenomen was, dat zij, in plaats van de grintlagen van het praeglaciaal diluvium, nu hoofd
zakelijk fijn zand afzetten.
Hiermede was dus een verband gelegd tusschen de praeglaciale grintgronden van Rijn en Maas
en hun postglaciale zandafzettingen, beide ontstaan door dezelfde oorzaak, die zich alleen quan
titatief had gewijzigd. Door vergelijking met de rivierterrassen van Rijn en Maas in Duitschland
en België, herkende men nu in het praeglaciaal Rijn-Maas-Diluvium het H o o g t e r r a s, in
de postglaciale zandvlakken het La a g t e r r a s dier rivieren. Tusschen deze beide vormingen
schuift zich in Zuid- en Midden-Limburg nog een M i d d e l t e r r a s in. Mogelijk heeft ouk de
IJsel zulk een middelterras afgezet (43). Zandvlakten, overeenkomende met het laagterras van
Rijn en Maas zijn ook door sommige kleinere rivieren afgezet, zooals bv. de postglaciale zand
vlakte van de Overijselsche Vecht.
In de laatste jaren is een uitgebreide litteratuur (48-61) verschenen over de leembeddingen, die
in het hoogterras tusschen Roermond en Venlo aangetroffen worden en als "leem van Tegelen"
bekend zijn.
Door een groot aantal geologen, onder welke Prof. DuB01s en Dr. P. TESCH, wordt deze leem als
plioceen beschouwd, terwijl anderen een diluvialen ouderdom verdedigden. Mocht de leem van
Tegelen diluviaal zijn, dan wordt hierdoor het Hoogterras stratigrafisch in een drietal afdee
lingen verdeeld, waarvan de middelste door den leem van Tegelen wordt vertegenwoordigd.
De löss, dien STARING alleen in Zuid-Limburg kende, werd door Dr. VAN CAPPELLE ook bij
Arnhem en Nijmegen gevonden (35), vanwaar zij d�or den heer VAN BAREN nader beschreven
is (41-42).
De verklaring van het ontstaan van deze vorming heeft altijd veel moeilijkheden met zich ge
bracht. Thans kan men de lössafzetting het best verklaren als een windvorming, ontstaan in de
periode onmiddelijk nadat het landijs deze streken verlaten had. De toen heerschende oosten
winden voerden de fijnste bodemdeeltjes uit het pas door het landijs verlaten gebied als stof
met zich mede en zetten dit af tegen de oostelijke heHingen van het hoogterras.
IV. OVERZICHT V AN HET NEDERLANDSCH DILUVIUM.
Het totaal gemis aan overeenstemming, dat ten aanzien van tal van belangrijke vraagstukken
over ons Diluvium nog heerscht, maakt het geven van een beknopt overzicht zeer moeilijk, zoo
niet ondoenlijk. Vooral vindt dit zijn oorzaak in het veel gecompliceerder worden van de
geschiedenis van het Diluvium, doordat tegenwoordig meerdere, achtereenvolgende landijs
bedekkingen worden aangenomen. Zoo neemt men veelal voor Noord-Duitschland d r i e IJs-
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tijden, voor de Alpen zelfs v i e r IJstijden aan, gescheiden door perioden met een relatief warm
klimaat, die als I n t e r g 1 a c i a 1 e perioden aangeduid worden.
Terwijl nu voor ons land meestal slechts één landijsbedekking wordt aangenomen, heeft de
Heer VAN BAREN in den jongsten tijd nadrukkelijk het bestaan van twee landijsbedekkingen voor
ons land betoogd (43 en 44).
Voornamelijk grondt hij zijn meening op het voorkomen van twee soorten keileem: een roode
en een grauwe. Waar beide keileemsoorten boven elkander voorkomen, ligt de roode leem
onder de grauwe, terwijl de roode leem en de daarin voorkomende zwerfsteenen het meest ver
weerd zijn. Behoorden beide leemsoorten bij elkaar, dan zou de bovenste het meest verweerd
moeten zijn.
De verweering van de roode leem heeft dus plaats gehad in een interglacialen tijd, vóórdat de
grauwe werd afgezet door een tweede landijs.
Lagen van Interglacialen ouderdom zijn bij ons betrekkelijk weinig talrijk. Hiertoe behoort,
blijkens zijn plantenresten, wellicht het Waddenveen van het zoogen. Heideveld bij Ameland (43).
Het Eemstelsel, dat vroeger voor een mariene facies van het postclaciaal rivierdiluvium
(= Laagterras) gehouden werd (27), is later gebleken identiek te zijn met den interglacialen
Cyprina-leem van Denemarken (62).
Zooals reeds gezegd is, onderscheidt men in onze zuidelijk-diluviale vormingen een hoogterras,
een middelterras en een laagterras. Hiervan is het hoogterras praeglaciaal 1), het laagterras post
glaciaal. Het middel terras valt dus samen met de periode der landijsbedekkingen of misschien
met een interglacialen tijd.
Een chronologisch overzicht van de wordingsgeschiedenis van ons geheele diluvium, waarbij
zooveel mogelijk rekening gehouden is met de nieuwere resultaten, is tot op heden nog niet
gegeven en het hier volgende schema moet dan ook als een eerste proeve beschouwd worden.
Het is hoofdzakelijk gebaseerd op de inzichten van den Heer ·VAN BAREN en gaat uit van een
tweemalige landijsbedekking voor Nederland.

1. Praeglaciaal Diluvz'um.
a. Oudere rivierafzetting.

Het onderste deel van het hoogterras.
b. Meerafzettingen.
De leem van Tegelen(?). Potklei onder Wageningen, Oosterbeek, Wierden, Meppel, Sneek;
kleilagen bij Enter, Berg en Dal, enz.
c. Jongere rivierafzetting.
Het bovenste deel van het hoogterras.

II. Oudste Glaàaal Dz'luvz·um.
a. Neerslagrijke periode, waarin het hoogterras o.a. bij Arnhem, Dieren, Apeldoorn, Nijmegen,
en in Zuid Limburg sterk geërodeerd werd.
b. Het landijs strekte zich uit ongeveer tot aan den Rijn of iets zuidelijker (40). Het vormde de
stuwmoreene der Utrechtsche heuvels en perste de noordoostelijke randen van het hoogterras
op. Afzetting van den nu roodgekleurden keileem van de Veluwe en Drente.
1) Door LoRJÉ worden de terrassen van den Rijn geparalleliseerd met de ijstijden der Alpen (40a) (40b) (53).
Waar hier het hoogterras "praeglaciaal" genoemd wordt, is hiermede uitsluitend bedoeld, dat althans het groot
ste deel van het hoogterras ouder is dan de landijsafzettingen bij ons te lande.
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c. Terugtrekken van het landijs.
Vorming van het kame-landschap van de Veluwe (kames bij Elspeet).
d. Aan het einde van den IJstijd heeft lössafzetting plaats.
In dezen tijd is de löss van de Veluwe en de omstreken van Nijmegen, alsmede de onderste löss
in Zuid-Limburg afgezet, daar deze sterker verweerd, en dus ouder is, dan het bovenste gedeel
te van den löss in Zuid-Limburg.
111. lnterglaáaal Diluvium.
Hoogveen van "Het Heideveld" in de Wadden.
Eemstelsel.
Verweering van den ouderen keileem, vaak tot rood zand.
Verweering van den löss van de Veluwe, en van dien zuidelijk van den Rijn.
? Afzetting van het Middelteras.
IV. Jonger Glaciaal Diluvi·um.

a. Het landijs strekt zich uit tot den Ouden I.Jsel en den I.Jsel.
Eindmoreenen van Drente, Twente en den Achterhoek. Afzetting van de grauwe keileem. Erosie
van het Brabantsch-Limburgsch hoog- en middelterras met zijn oorspronkelijke lössbedekking
b. Bij het terugtrekken van het landijs opnieuw lössvorming (Zuid-Limburgsche löss, althans
voor de bovenste helft).
c. Vorming van leemlagen met een Subarktische fauna (N. Brabant).
V. Postglaciaal.
Vorming van het Laagterras. Onze groote hoogvenen beginnen zich te vormen.
(Afgesloten Sept. 1912).
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EENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET
JACHTRECHT IN NEDERLAND
DOOR

MR. DR. K. J. FREDERIKS.

. eder vrijgeboren Germaan was, ook bij het volstrekt ontbreken van positieve
· ,:>.- gegevens lijdt het geen twijfel, vóór het baanbreken van den bijzonderen
eigendom gerechtigd tot de jacht op het geheele gebied van zijn stam. In be
ginsel bleef deze jachtvrijdom behouden, toen de bijzondere eigendom zich
.t
' geleidelijk uit den oorspronkelijken stam- (latere marke-) eigendom ontwik
� kelde. Tot de gebruiksrechten, waarmede de uit de gemeene mark geschei
"1f111.
M 1
�s'rr.,.,-::c".,.;;;;:.=� den bijzondere grondeigendommen ten behoeve der markgenooten belast
bleven, behoorde het jachtrecht. Aan het publieke jachtveld waren slechts onttrokken de door
den koninklijken ban omgeven foresten en de door de eigenaren voorbehouden privatieve
jachten, hetzij deze werden gevormd door gronden, in eigendom uitgegeven door den Franki
schen koning of de kerk, hetzij zij bestonden uit gronden, gescheiden uit de gemeene mark en
groot genoeg om een op zich zelf staand jachtgebied te vormen.
Eeuwen lang heeft de vrije jacht zich in verschillende deelen van ons land gehandhaafd, zij het
ook dat in latere tijden de jachtgerechtigdheid verbonden werd aan eene zekere gegoedheid. In
andere streken echter is het jachtrecht geworden een heerlijk recht, een recht, uitsluitend toe
komend aan den heer der heerlijkheid, of een standrecht van adel en poorterijen, of wel heeft
zich ontwikkeld een jachtregaal, waarbij de landsheer het volstrekte beschikkingsrecht had
over de jacht en waarvan alle rechten van derden werden afgeleid.
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Met een machtig gebaar vaagde de revolutie in den wereldberoemden nacht van 4 op 5 Augustus
1789 de eeuwenoude regaliteit en standenbevoorrechting weg: een nieuw beginsel, het jacht
recht inhaerent aan den grondeigendom trad op den voorgrond. In de decreten der Assemblée
Nationale van 41 6, 7, 8 en II Augustus en 3 November 1789 werd dit beginsel wettelijk uitge
werkt. ,,Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est ..... aboli, et tout proprié
taire a le droit de détruire et faire détruire seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier,
sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique".
Het kon niet uitblijven, of door misbruik van de onbeperkte vrijheid van den grondeigenaar om
het wild op zijn grond te dooden, een misbruik, zoo al niet te verdedigen dan toch te verklaren
als een terugslag op het vroegere volstrekte verbod om te jagen, ontaardde de jacht onder de
werking van de decreten van 1789, spoedig in eene bron van wanorde en een gevaar voor den
oogst. De misbruiken droegen een inderdaad zoo ernstig karakter, dat reeds op 30 April 1790
de Assemblée Nationale bij provisoir decreet - dat echter, ondanks zijn voorloopig karakter,
tot 1844 in Frankrijk en tot 1846 in België heeft gegolden - het jachtrecht aan beperkende
voorschriften bond.
Met den val van de oude Republiek der Vereenigde Nederlanden werden alle jachtrechten,
welke met den nieuwen stand van zaken onvereenigbaar waren, afgeschaft en werd het begin
sel van het aan den grondeigendom inhaerente jachtrecht in onze verschillende provinciën in
gevoerd. Bevestigd werden de afschaffing der oude toestanden en de invoering van het nieuwe
beginsel van jachtgerechtigdheid in de artikelen 25 en 27 onzer eerste Staatsregeling.
Reeds vrij spoedig, nadat onze ultra-democratisch getinte omwenteling was voltrokken, open
baarde zich eene sterke strooming in de richting van terugkeer tot althans vele der verlaten
instellingen. Zoo werden reeds kort na de totstandkoming der Staatsregeling van 17g8 pogingen
aangewend, om het jachtrecht in zijne oude banen terug te leiden, pogingen, die, zij het ook
onwettig, in verschillende streken feitelijk uitwerking hadden. Met deze pogingen tot herstel
hield ook rekening onze eerste algemeene jachtwet van 17 April 1807, die, hoewel voortbou
wend op het beginsel van het aan den eigendom inhaerente jachtrecht, toch daarnaast andere
wettig bestaande jachtrechten erkende.
In den zomer van 1810 trad NAPOLEON als landsheer van het ingelijfde Holland op. Met tal vàn
andere Fransche wetten en besluiten werd nu het decreet der Assemblée Nationale van 30 April
1790 hier te lande executoir verklaard. Belangrijke wijzigingen op het gebied van het jachtrecht,
behalve de uitvaardiging van een decreet betreffende het dragen van vuurwapenen, heeft het
Keizerrijk niet gebracht. Te verwonderen behoeft dit niet. Op de puinhoopen van het ancien
régime moest eene nieuwe wereld worden opgebouwd; op alle gebied van recht en administratie
moesten nieuwe regelingen worden tot stand gebracht en NAPOLEON beschouwde de jacht van
te gering belang om daaraan eene bijzondere aandacht te wijden. Een hartstochtelijk lief hebber
van de jacht is de Fransche keizer bovendien nooit geweest. Het was louter eene behoefte aan
beweging, die dezen geweldigen Uebermensch tot de jacht dreef, en wat hij er in zocht was in
de eerste plaats om in zoo kort mogelijk tijdsbestek door lichamelijke vermoeidheid zijn steeds
werkzamen geest te ontspannen. Zoo verklaart zich ook zijne voorliefde voor de lange boven
de korte jacht.
In de jaren 18r3 en 1814 stortte, ondanks het genie van zijn schepper, het Napoleontische
rijk ineen en herkreeg ook ons land zijne onaf hankelijkheid.
In de laatste dagen van zijne absolute regeeringsperiode, op 26 Maart 1814, heeft WILLEM I blijkens den considerans van het op dien dag uitgevaardigde Souvereine besluit toegevende aan
den op hem uitgeoefenden drang - provisioneele bepalingen vastgesteld betreffende de toe-
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komstige uitoefening der voormalige heerlijke rechten. Deze provisioneele bepalingen zijn tot
de uitvaardiging van het besluit van 21 September 1814 (Staatsblad No. ro1) - ,, om daartoe
Ons moveerende redenen", zooals het in den considerans van dit besluit heet, -- buiten werking
gebleven. Bij het besluit van 21 September 1814 werd aan de eigenaren van heerlijkheden,
waaraan vroeger het jachtrecht verbonden was, de uitoefening van dit recht toegestaan, mits
- ,,zoolang daaromtrent niet anders door Ons zal zijn gestatueerd" - , niet op gronden van
particulieren. Eene definitieve regeling van het heerlijk jachtrecht hield ten slotte in het besluit
van den Souvereinen Vorst van 8 Februari 1815 (Staatsblad No.II).Aan de eigenaren van
heerlijke rechten, ridderhofsteden en havezathen, die het recht van de jacht vroeger wettig
hadden gehad en tot in het jaar 1794 of later in de wettige possessie daarvan waren geweest, en
aan alle andere voormalige bezitters, die het jachtrecht afzonderlijk titulo oneroso hadden ver
kregen, werd dit recht teruggegeven, ook op gronden van particulieren.
Over de rechtsgeldigheid van deze besluiten van 18r4 en 1815 bestaat een diepgaand verschil
van opvatting.
Het besluit van 26 Maart 1814, onderteekend toen de Souvereine Vorst nog machtsvolheid
bezat, is afgekondigd in Staatsblad No. 46 van dat jaar, op een tijdstip, dat de Grondwet van
1814 reeds was in werking getreden en de Souvereine Vorst derhalve geen wijziging meer kon
brengen in de burgerlijke rechtsverhoudingen zonder medewerking der Staten-Generaal.
Volgens het Gerechtshof van Noordbrabant in zijn arrest van 9 November 1841 (W.v.h.R.
No. 242) en den Groningschen hoogleeraar, Mr. KosTERS, in zijne in 19ro verschenen studie
"Eenige mededeelingen over Oud-Nederlandsch jachtrecht" is voor de rechtsgeldigheid van
het besluit van 26 Maart 1814 beslissend het tijdstip der af kondiging, maar moet deze geacht
worden te zijn geschied op den dag der dagteekening en niet naar het nummer van het Staats
blad worden beoordeeld.
Op een ander, meer principieel standpunt stelt zich de Hooge Raad en de meerderheid der bij
Koninklijk besluit van II Maart 1904, No. 28, ingestelde Staatscommissie voor de herziening
van het jachtrecht. Volgens deze tweede opvatting beslist de dagteekening van het besluit als
zoodanig over zijne verbindbaarheid, zonder dat het tijdstip der af kondiging eene rol speelt.
In de derde plaats ten slotte is herhaaldelijk door de lagere jurisprudentie en laatstelijk door
Mr. S.VAN HouTEN in zijn bij het Verslag der Staatscommissie voor de herziening van het jacht
recht gevoegde afzonderlijke nota de leer verdedigd, dat de nummering van het Staatsblad
over de rechtsgeldigheid van het besluit beslist.
De eerste twee opvattingen willen mij onhoudbaar toeschijnen. Dat het tijdstip der afkondiging
moet worden geacht samen te vallen met dat der dagteekening is eene presumptie, die op niets
steunt, die ook strijdt met de feiten, daar de datum der dagteekening schier nimmer dezelfde is
als die der af kondiging. Dat louter moet worden gelet op de dagteekening van het besluit, is op
overtuigende wijze bestreden door Mr. VAN HouTEN. Een onderteekend maar nog niet afge
kondigd besluit vormt geen band voor hen, tegenover wie het zal gelden; het is een waardeloos
stuk; het is scheurpapier.Een wettelijk voorschrift is imperfect, zoolang het niet is afgekondigd.
Perfect nu kon het besluit van 26 April 1814 op het oogenblik der plaatsing in het Staatsblad
niet meer worden, daar toen de Grondwet van 1814 gold en door den Souvereinen Vorst der
halve geen verandering meer kon worden gebracht in de onderlinge rechtsverhoudingen der
particulieren dan met medewerking der Staten-Generaal.
Mist het besluit van 26 Maart 1814 rechtsgeldigheid, ook de daarop steunende besluiten van 21
September 1814 en 8 Februari 1815 hebben nimmer rechtskracht gehad. Deze consequentie
deelt Mr. VAN HouTEN niet; hij grondt zijne afwijkende meerring op het rechtskarakter der jacht29
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wet van 11 Juli 1814 (Staatsblad No. 79), die vóór het tot stand komen der twee laatstgenoemde
besluiten den geheelen rechtstoestand ten aanzien van de jacht veranderd en in plaats van het
jachtrecht inhaerent aan den grondeigendom de regaliteit van de jacht gebracht had. In deze
beschouwing van het rechtskarakter der jachtwet van 1814 staat Mr. VAN HouTEN niet alleen ;
ook KEMPER en THORBECKE hebben dit standpunt verdedigd. Toch wil de leer mij niet boven
bedenking verheven voorkomen.
Tusschen het jachtrecht, begrepen in den grondeigendom, en het regaal van de jacht nam de
jachtwet van 1814 een tusschenstandpunt in. Zij verbond het jachtrecht niet in dien zin aan den
grondeigendom, dat niemand op gronden van derden mocht jagen dan met uitdrukkelijke toe
stemming van den eigenaar; zij maakte anderzijds de uitoefening van de jacht niet afhankelijk
van het vorstelijk welbehagen.
De jachtwet van 18r4 bracht het publieke jachtveldstelsel. Ieder die voldeed aan de bij de wet ge
ëischte persoonlijke qualificaties, was gerechtigd tot de jacht op het publieke jachtveld, hetzij van
een geheele provincie, hetzij van een der districten, waarin iedere provincie voor de jacht ver
deeld was. Tot dit jachtveld zouden behooren de"wildernissen, bosschen, duinen, heigronden
en andere landen, tot 's lands domeinen behoorende" en voorts de niet door de eigenaren als uit
sluitende jacht voorbehouden en geregistreerde private eigendommen, met uitzondering van lust
hoven, waarin geschoffelde lanen waren of die met staketsels, rasters of slooten omgeven en
daardoor kennelijk van open velden of bosschen onderscheiden waren. Waarin school nu het
regaal-karakter der wet van 18r4? Noch de publieke, noch de privatieve jacht vormde een door
den vorst verleend privilege, een gunstbetoon. Ieder eigenaar had het recht zijne gronden te ont
trekken aan het publieke jachtveld en daardoor derden van de jacht op zijn grond te weren. Be
hoorde de eigenaar tot een der categorieën van personen, die volgens de wet eene jachtacte kon
den verkrijgen, dan had hij daarnevens het recht op zijn uitgescheiden grond bij uitsluiting van
ieder ander te jagen. Wel degelijk bestond derhalve een band tusschen grondeigendom en jacht
recht, zij het ook dat deze band zwakker was dan het jachtrecht van de revolutie had gekenmerkt.
Tot het in werking treden van de wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad No. 47) heeft, ondanks
herhaalde pogingen om haar reeds voor dien tijd van het tooneel te doen verdwijnen, de jacht
rechtsregeling van 1814 in ons land gegolden.
Toen in de jaren 18r4 en 1815 ons land in België een "accroissement de territoire" had gekregen,
vigeerden in den nieuwen staat drie stelsels van jachtgerechtigdheid. In Noord-Nederland het
stelsel der publieke jacht volgens de bepalingen der wet van 1814. In het grootste deel der Zui
delijke Nederlanden was het decreet van 30 April 1790 van kracht, het jachtrecht inhaerent aan
den grondeigendom. In het land van Overmaas ten slotte was tijdens de Pruisische bezetting
door generaal SACK, den provisioneelen gouverneur van Pruisen aan den beneden- en midden
Rijn, het decreet van 1790 buiten werking gesteld en het stelsel ingevoerd, dat voor de uitoefe
ning van de jacht alle gronden in eene gemeente zouden worden vereenigd tot een complex,
waar de jacht ten bate der gemeentekas zou worden verpacht. Uitsluitend met het doel om aan
dezen ongezonden toestand een eind te maken en te komen tot unificatie van recht, werd op
20 Februari 1818 door de Regeering een ontwerp van wet ingediend, geschoeid op den grond
slag van het in Noord-Nederland geldende stelsel. Slechts op één belangrijk punt week de voor
gestelde regeling van die van de wet van 18r4 af: de regaliteit van de jacht werd zoowel in den
considerans als in artikel 1 van het ontwerp zoo scherp mogelijk op den voorgrond gesteld. Op
3 Maart r8r8 is het ontwerp door de Tweede Kamer verworpen, in het bijzonder door de be
strijding van de zijde der Belgen, die het zoowel met de Grondwet als met de algemeene rechts
beginselen in strijd oordeelden.
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In het volgend jaar werd uit den boezem der Tweede Kamer zelf een voorstel gedaan, om een

heid van recht met b�ttekking tot de jacht te scheppen. Een der tegenstanders van het regee
rings-ontwerp van 18r8, de hoogleeraar KEMPER, diende een ontwerp van wet in, dat in zijne
eerste lezing het publieke jachtveldstelsel huldigde, doch dat naar aanleiding van de daartegen
aangevoerde bezwaren in dien zin werd gewijzigd, dat het jachtrecht, in beginsel althans, in
haerent zou zijn aan den grondeigendom. Slechts in zoover maakte het ontwerp een inbreuk op
zijn algemeen vooropgesteld beginsel, dat de publieke jacht behouden bleef op de opene lands
gronden en de onafgepaalde onbebouwde en woeste gronden in bijzonderen eigendom. Wel
werd in de Tweede Kamer aangedrongen op afschaffing ook van dit laatste overblijfsel van het
publieke jachtveldstelsel, doch de voorsteller bestreed dezen aandrang als onnoodig en onwen
schelijk, als een practisch onverdedigbaar doordrijven van beginselen. In België, waar reeds in
het vorige jaar sterk was geijverd voor het jachtrecht inhaerent aan den grondeigendom, vond
het voorstel van KEMPER krachtige verdediging. Anders bij de afgevaardigden uit Noord-Neder
land, die, deels uit platonische voorliefde voor de regaaltheorie, deels 0111 de meer practische
overweging, dat zij van het verbinden van de jacht aan den grondeigendom een achteruitgang,
moreel en economisch, van het platteland verwachtten, zich ten sterkste tegen het voorstel
verklaarden. In de Tweede Kamer behielden de voorstanders de meerderheid en werd het
ontwerp aangenomen; de Eerste Kamer evenwel deelde op 27 Maart 18r9 aan de Tweede Ka
mer mede, dat zij zich met de wetsvoordracht niet had kunnen vereenigen.
De status quo werd derhalve gehandhaafd en als gevolg daarvan bleef in Noord-Nederland de
wet van 1814 gelden. In strijd met het burgerlijk recht was de wet oorspronkelijk niet, daar de
Code Napoléon, die toen onze burgerlijke rechtsverhoudingen beheerschte, geen bepaald stelsel
van jachtgerechtigdheid omhelsde, doch in zijn artikel 715 de regeling van de jacht geheel over
liet aan den bijzonderen wetgever. (La faculte de chasser oude pêcher est également réglée par
des lois particulz"ères). Deze toestand veranderde even wel in 1838, toen het Burgerlijk Wetboek
werd ingevoerd. Artikel 641 B. W. luidt: ,,Het regt om zich het wild of de visschen toe te eigenen
behoort, bij uitsluiting, aan den eigenaar van den grond waarop zich het wild, of van het water
waarin zich de visschen bevinden; behoudens de regten door derden verkregen, waarvan zij
tegenwoordig het genot hebben, en onverminderd de wetten en verordeningen op dat stuk aan
wezig". Met deze bepaling nu, waarin het jachtrecht inhaerent aan den grondeigendom zoo
scherp mogelijk is geformuleerd. was het stelsel van den wetgever van 18r4 1 dat a1le niet afge
paalde en geregistreerde gronden deel zouden uitmaken van het publieke jachtveld, waar ieder,
die persoonlijk gequalificeerd was, zonder bijzondere vergunning van den grondeigenaar, mocht
jagen, in onmiskenbaren strijd. Het is dan ook op zijn zachtst uitgedrukt verwonderlijk, dat, toen
in 1845, zeven jaar na de invoering van het Burgerlijk Wetboek, het Regeerings-ontwerp
eener nieuwe jachtwet de Tweede Kamer bereikte, dit ontwerp evenals de bestaande jachtwet
en het ontwerp van 18r8 was opgetrokken op den grondslag van het publieke jachtveldstelsel.
En nog verbazingwekkender mag het heeten, dat de Regeering in hare toelichting de zaak nog
zoo trachtte te wringen, alsof tusschen het ingediende ontwerp en het Burgerlijk Wetboek de
volmaakste harmonie bestond. Onder den indruk van de bij uitstek slechte ontvangst, die het
ontwerp begrijpelijkerwijs in de afdeelingen der Tweede Kamer te beurt viel, trok de Regeering
nog in hetzelfde jaar het ontwerp in.
Eerst in 1852 was het laatste uur voor de reeds lang verouderde wet van 18r4 aangebroken. In
het najaar van 1851 werd een ontwerp van wet ingediend, dat zich aansloot aan de bepaling van
artikel 641 B. W. en aan den grondeigenaar, met uitsluiting van ieder ander, het recht toekende
op zijn grond te jagen. Ondanks de krachtige bestrijding door verschillende leden der Tweede
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Kamer, waarvan sommige zich op het standpunt stelden, dat, om overeenstemming te brengen
met het Burgerlijk Wetboek, wijziging van het geldende jachtrecht niet noodig was, terwijl
andere aan de voorschriften van de wet van 18r4 ook op zichzelf beschouwd, èn in het belang
van het jachtbedrijf èn in het fiscale belang van het Rijk boven die van het voorgestelde ont
werp de voorkeur gaven, werd het door de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen en
door de Koning bekrachtigd.
In 1857 is voorzien in enkele leemten, die blijkens de bij hare uitvoering opgedane ervaring de wet
van 1852 aankleefden. Hoewel van deze noodig gebleken wijziging en aanvulling der bestaande
wettelijke voorschriften is gebruik gemaakt, om eene geheele nieuwe wet in het leven te roepen,
is het aan den grondeigendom inhaerente jachtrecht als basis van de jachtrechtsregeling ge
handhaafd.
Slechts te_n aanzien van enkele punten van ondergeschikt belang gewijzigd, beheerscht de wet
van 13 Juni 1857 (Staatsblad No. 87) thans nog het jachtrecht.
Herhaaldelijk heeft sinds 1857 de jachtwet bloot gestaan aan aanvallen, die bijna alle gegrond
waren op de overweging, dat in den voortdurenden strijd van belangen tusschen landbouw en
jacht het landbouwbelang in die mate overheerscht, dat daarvoor de jachtbelangen overal en
altijd moeten wijken en dat om deze reden de bijzondere bescherming, die de wet verleent aan
de jacht en het jachtbedrijf, moet worden afgeschaft. Dit was de rechtsgrond van het in de jaren
1873-1875 door de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ÜLDENHUJS GRATAMA,
lozERDA en v AN KERKWIJK ingediende ontwerp van wet. Het doel van dit ontwerp was de
jachtwet af te schaffen en slechts straf baar te stellen het ongeoorloofd betreden en gewapend
betreden van eens anders grond en het vangen en schieten van in het wild levende dieren op
gronden van derden. Geen sprake dus meer van jachtrecht in den hedendaagschPn zin van het
woord; louter eene· regeling, die eenige overeenkomst vertoonde met het Romeinsch-rechte
lijke standpunt, zij het ook slechts uit de verte, daar immers het betreden van gronden tegen
den wil van den eigenaar volgens het Romeinsche recht slechts aanleiding gaf tot het instellen
eener civiele actie wegens onrechtmatige daad. Onder eene heftige bestrijding is het voorstel
gevallen; met 35 tegen 29 stemmen werd artikel 1 verworpen, waarna het ontwerp door de
voorstellers werd ingetrokken.
In eene nota betreffende de jachtwetgeving, in 1882 door de afgevaardigden ÜLDENHUIS
GRATAMA, SICKESZ en GoEMAN BoRGEsrus gevoegd bij het Voorloopig Verslag der Tweede
Kamer op Hoofdstuk IV der Staatsbegrooting, keerde het argument, dat iedere bescherming,
verleend aan de jacht, feiteiijk strijdig is met de belangen van den landbouw en dat om deze
reden de jachtwet moet worden afgeschaft, terug.
Dezelfde opvatting was ook de aanleiding tot de monster-petitie, in 1892 door Mr. DE KANTER
c.s. ingezonden bij de Tweede Kamer, waarbij op wijziging van de jachtwet in den aangegeven
zin werd aangedrongen.
In 1902 werd door den afgevaardigde HELSDlNGEN in de Tweede Kamer eene motie voorgesteld,
die geheel denzelfden aan de jachtwet vijandigen geest ademde. Deze motie luidde: De Kamer,
van oordeel dat de tegenwoordige Jachtwet niet in overeenstemming is met den geest des tijds
en strijdig met de belangen van den landbouw, acht eene grondige herziening daarom dringend
noodzakelijk, en gaat over tot de orde van den dag". Hoewel tijdens de beraadslaging de over
weging, dat de jachtwet niet in overeenstemming is met den geest des tijds, uit de motie is gelicht
en daardoor het belang van den landbouw tot het alles beheerschende element bij de wettelijke
regeling der jacht werd verheven, gaf de Kamer toch de voorkeur aan eene door Mr. KoLKMAN
voorge�telde motie, waarin zij verklaarde, dat wijziging der jachtwet noodzakelijk was en dat
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wettelijke voorschriften behoorden te worden vastgesteld betreffende vergoeding van door
wild toegebrachte schade.
Als uitvloeisel van deze motie is bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1904, No. 28, eene Staatscom
missie in het leven geroepen, aan welke werd opgedragen" te onderzoeken, welke wijzigingen en
aanvullingen de wettelijke bepalingen tot regeling der Jacht behoeven, meer in het bijzonder ter
bevordering van de afschaffing der heerlijke jachtrechten en ter verkrijging van eene billijke re·
geling tot vergoeding van wildschade; wordende aan die Commissie voorts mede opgedragen
nopens dat onderzoek aan Ons verslag uit te brengen, onder bijvoeging van een of meer wetsont·
werpen met Memorie van Toelichting". Op 17 Maart 1910 heeft de Staatscommissie aan deze
opdracht voldaan en daarmede is het Nederlandsche jachtrecht zijne jongste phase ingetreden.
De Commissie heeft getracht de strijdige belangen van den landbouw en van de jacht te verzoe·
nen. He-t laat zich niet ontkennen, dat de landbouw in het algemeen van den wildstand nadeel on
dervindt. Toch wordt dit nadeel vaak overdreven groot voorgesteld. Slechts enkele wildsoorten,
zooals fazanten, korhoenders, grof wild en in het bijzonder wilde konijnen, zijn voor den land-, tuin
of boschbouw onweerlegbaar schadelijk; andere wildsoorten zijn of in het geheel niet of slechts
in zeer geringe mate nadeelig, terwijl sommige soorten, zooals de zich met insecten voedende pa
trijzen eer als nuttig mogen worden beschouwd. Aan den anderen kant mag het belang van den
landbouw, hoe groot dit oök i n vergelijking met dat van de jacht moge zijn, niet de uitsluitende
factor wezen, waarmede bij de wettelijke regeling van de jacht moet worden rekening gehouden.
In velerlei opzicht brengt de jacht positief voordeel aan. In de eerste plaats levert het jachtbe
drijf de onmisbare objecten voor den wildhandel en de bedrijven der poeliers en bontwerkers,
die steeds aan belang winnen. Voorts nemen de jachtverpachtingen, met hunne vooral in de
laatste jaren stijgende pachtprijzen, eene niet te onderschatten plaats in onder de voordeelen
van de jacht. Niet van gewicht ontbloot zijn ook de inkomsten, die den Staat ten goede komen
uit de uitgifte van jachtacten. Ten slotte moeten onder de voordeelen, die de jacht oplevert, wor
den opgeteld: de loonen van particuliere jachtopzieners, drijvers en polsdragers, de uitgaven
voor reis- en verblijfkosten, die met het oog op de jacht worden gemaakt, de transportkosten
van wild en de belangen, die de verkoopers van jachtgeweren, kruit, lood jachtkleeding, an
dere jachtbenoodigheden en wildvoeder, de hondenfokkers en de uitgevers van jachtliteratuur
bij de instandhouding van de jacht hebben.
De commissie heeft getracht eenerzijds deze rechtstreeksche en middellijke voordeelen van de
jacht tot hun recht te doen komen en anderzijds de nadeelen, uit het onderhouden van een zij het
zelfs matigen wildstand voor den landbouw voortvloeiende, zooveel mogelijk te voorkomen en
te vergoeden. Ter bereiking van dit doel heeft de commissie eene jachtrechtsregeling ontworpen,
gebaseerd op de overweging, dat het behoud van een matigen wildstand, de vermeerdering
van onschadelijke of weinig schadelijke en de bestrijding van schadelijke wildsoorten een econo
misch belang is voor het land.
Iedere provincie zal, indien het door de commissie ontworpen voorstel tot wet zal zijn verheven
voor de uitoefening en het beheer van de jacht door de Gedeputeerde Staten worden verdeeld
in jachtschappen. Deze nieuwe publiekrechtelijke lichamen zullen worden bestuurd door orga
nen, bestaande uit een door de Kroon aangewezen voorzitter en vier tot acht leden, gekozen
door de eigenaren van meer dan eene halve hectare grond in het jachtschap met een progressie
van stemmenaantal tot een maximum van zes stemmen.
Door hunne besturen zullen de jachtschappen worden verdeeld in jachtperceelen, welke zullen
worden verpacht of door een aangestelden jager voor rekening en ten bate van het jachtschap
bejaagd. Buiten de indeeling in jachtperceelen zullen blijven, behalve de gronden, waar om

230

EENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET JACHTRECHT IN NEDERLAND.

redenen van algemeen belang of openbare veiligheid van jacht geen sprake kan zijn, de tegen
loopend wild gevredigde gronden, waarop intensieve cultuur wordt toegepast en de terreinen,
ter grootte van ten minste vijftig hectaren, welke zoo aaneengelegen zijn, dat zij een bruikbaar
jachtterrein vormen, indien althans de eigenaar het verlangen daartoe tijdig bij het jachtschaps
bestuur heeft te kennen gegeven. Indien aaneengelegen gronden van ten minste vijftig hectaren
een minder bruikbaar jachtterrein vormen, is de eigenaar bevoegd tot het jachtschapsbestuur
het verzoek te richten door ruiling of pacht van de jacht op aangrenzende gronden aan het terrein
de ontbrekende bruikbaarheid te verschaffen. Ook is het geval voorzien, dat een terrein van
onvoldoende grootte om een op zichzelf staand privatief jachtperceel te vormen geheel is inge-.
sloten in een eigen jacht. In dat geval moet het enclos door het bestuur van het jachtschap
volgens schatting ter bejaging worden overgelaten aan den eigenaar van het privatieve jacht
perceel, indien deze daartoe het verlangen te kennen geeft.
De baten uit de jacht zullen, na aftrek van de administratiekosten van het jachtschap en de uit
gaven voor vergoeding van wildschade, welke ten laste van het jachtschap komen, ponds
pondsgewijze worden verdeeld onder de eigenaren, wier gronden deel uitmaken van het jacht
veld van het jachtschap. De privatieve jagers zullen, uiteraard daar zij zich immers de jacht
op hun grond voorbehouden, niet in de baten van het jachtschap deelen; wel zal door hen, daar
ook zij bij eene goede gestie van het jachtschap een niet te miskennen belang hebben, eene
evenredige bijdrage moeten worden betaald in de administratiekosten.
In hoever verdient het door de commissie voorgedragen imperatieve jachtschappenstelsel, dat,
zij het ook in eenigszins andere uitwerking, in de meest Duitsche Staten en in Oostenrijk
Hongarije is omhelsd, de voorkeur boven het thans hier te lande geldende stelsel van het aan
den grondeigenèl.om inhaerent jachtrecht? Het meest op den voorgrond tredende voordeel is,
dat bij het laatstgenoemde stelsel van jachtgerechtigdheid eene deugdelijke oplossing van het
zoo bij uitstek teere wildschadevraagstuk niet is te verkrijgen. De in België opgedane ervaring
toont dit duidelijk. Het streven moet gericht zijn op voorkoming niet op vergoeding van wild
schade. Bij het grondeigendoms-jachtrechtstelsel heeft ieder eigenaar het recht zijn grond te
zuiveren van wild. Hij moet daartoe echter in de eerste plaats eene jachtacte bekostigen. Maar
wat baat hem dan nog zijn recht, indien zijn buurman niet met hem van gevoelen is, dat het wild
moet worden opgeruimd en in tegendeel zijn grond fot eene teelplaats van wild maakt? Wil de
bestrijding van schadelijk wild doeltreffend zijn, dan moet zij geschieden over eene groote uitge
strektheid. De gelegenheid daartoe nu bieden de jachtschappen, wier besturen door de regeling
van de progressie in stemmenaantal zoo zijn gedacht, dat alle overwicht van groot-grondbezit
ters, die misschien geacht zouden kunnen worden de belangen van de jacht te doen praevalee
ren boven die van den landbouw, wordt voorkomen. De jachtschappen kunnen de jacht zoo
regelen, als zij zelf wenschelijk achten. Oordeelen zij in het geheel geen wild een voordeel, dan
worden zij in geen enkel opzicht belemmerd het wild binnen hunne grenzen op te ruimen, voor
zoover dat mogelijk zal blijken. Ook de vergoeding van door wild toegebrachte schade kan bij
invoering van het jachtschappen-stelsel veel doeltreffender clan bij individueel jachtrecht wor
den geregeld. De moeilijkheid bij de regeling der wildschade-vergoeding is gelegen in de vraag
wie tot vergoeding verplicht moet zijn. Bij het grondeigendoms-jachtrechtstelsel levert deze
vraag, vooral in een land als het onze, waar het grondbezit sterk en in de grilligste perceels
vormen verdeeld is, eene onoplosbare moeilijkheid, daar de herkomst van het wild in de over
groote meerderheid der gevallen niet is te bewijzen. Bij de instelling van jachtschappen evenwel,
bij het scheppen van jachtgebieden van voldoende uitgestrektheid, mag, in verband met de
omstandigheid, dat het kleine wild zich in den regel slechts over betrekkelijk kleine afstanden
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verplaatst, het rechtsvermoeden gelden, dat schade, toegebracht op het gebied van een jacht
schap, te wijten is aan het zich daarop bevindende wild.
Bij de regeling der wildschade-vergoeding heeft de commissie op den voorgrond gesteld, dat
vastheid van recht en gemakkelijke en goedkoope uitoefening daarvan noodzakelijk zijn. Voort
bouwende daarom op het rechtsvermoeden, dat schade, toegebracht binnen de grenzen van een
jachtschap, wordt veroorzaakt door het zich in dat gebied bevindende wild, heeft de commissie
voorgesteld, dat voor wildschade, toegebracht op het jachtveld van een jachtschap, de kas
dezer corporatie en voor die op privatieve jachtperceelen de jachtgerechtigden aansprakelijk
zullen zijn; de gebruikers van gronden, waarop van jacht geen sprake kan zijn, zullen geen
recht hebben op wildschade-vergoeding. Toch kunnen zich gevallen voordoen, waarbij afwij
king van deze algemeene, voorop gestelde regelen een onafwijsbare eisch is. Indien in een be
paald jachtschap of privatief jachtperceel een overmatige wildstand wordt gekweekt, moet dat
wild, om in zijn noodzakelijk levensonderhoud te voorzien, zich buiten zijne grenzen verplaatsen.
In dat geval is het rechtsvermoeden, dat schade, toegebracht op het jachtveld van een jachtschap
of eene privatieve jacht, te wijten is aan het zich op dat gebied bevindende wild, onhoudbaar en
moet eene regres-actie in de daardoor ontstane lacune voorzien. Het bestuur van het jachtschap,
op welks jachtveld, en de jachtgerechtigde, "op wiens privatieve jacht schade is toegebracht,
blijven tot vergoeding dezer schade aansprakelijk; zij kunnen evenwel hun schade verhalen op
het bestuur van het jachtschap of de gerechtigde tot privatieve jacht, op wiens gebied de buiten
gewone wildstand gekweekt wordt.
Voor het geval, dat eene wildschade-quaestie niet langs minnelijken weg wordt opgelost en de
weg van rechten moet worden ingeslagen, is de kantonrechter, binnen wiens rechtsgebied de
schade is toegebracht, tot oordeelen bevoegd. Voor deze procedure is door de commissie eene
regeling ontworpen, die beoogt snel en onkostbaar recht te verschaffen.
Een tweede voordeel, dat het stelsel der commissie biedt, is, dat het in tegenstelling
met ieder ander stelsel van jachtgerechtigdheid het behoud van een matigen wildstand, de
vermeerdering van onschadelijke of weinig schadelijke wildsoorten, verzekert. Niet dat het
stelselmatig aankweeken van wild ten koste der landbouwbelangen van het nieuwe stelsel het
noodzakelijk gevol zal zijn; integendeel, de agrarisch getinte besturen der jachtschappen zijn
volkomen· vrij den wildstand en de uitoefening van de jacht te regelen, zooals zij dat wenschelijk
oordeelen. Hierdoor kunnen de plaatselijke eigenaardigheden tot haar volle recht komen en kan
eene bepaalde wildsoort in het eene jachtschap worden geteeld, terwijl zij in een ander, waar
zij met den stand der cultuur onvereenigbaar is, zal worden vervolgd.
In de derde plaats ten slotte biedt naar het oordeel van de commissie haar stelsel het groote
voordeel, dat het het eenig doeltreffende middel aan de hand doet tot bestrijding van het euvel
der strooperij. De betrekkelijk groote bloei, waarin de strooperij in alle landen, waar het jacht
recht inhaerent is aan den grondeigendom, verkeert, is het gevolg van het feit, dat de land
bouwende bevolking den strooper eer beschouwt als een vriend dan als een vijand en hem
daarom meer steunt dan tegenwerkt. In deze verhouding zal volgens de commissie eene radicale
verandering komen, indien het jachtschappen-stelsel wordt ingevoerd. In dit stelsel zullen de
voordeelen van de jacht ten goede komen aan de eigenaren van den grond en als gevolg daarvan
wordt voor hen de strooperij een geldelijk nadeel.
De kracht en de beteekenis van de eerste twee argumenten, die de commissie ter verdediging
van het door haar voorgedragen stelsel aanvoert, laten zich bezwaarlijk ontkennen; inderdaad
biedt het imperatieve jachtschappenstelsel eene mate van elasticiteit, die bij ieder ander stelsel
vanjachtgerechtigheid tevergeefs zal worden gezocht; bij geen ander stelsel kunnen de plaatse-
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lijke eigenaardigheden zoo tot haar volle recht komen. Ten aanzien van het derde voordeel

echter is de commissie op een dwaalspoor geraakt. Het feit, dat de grondeigenaren belangheb— benden worden bij de jacht, zal aan de strooperij bitter weinig afdoen. Niet de grondeigenaren,
doch de grondgebrm'leers, zij, die van het wild in hun bedrijf rechtstreeks nadeel ondervinden,
moeten bij de jacht geïnteresseerd worden, moeten in de strooperij in plaats van een voordeel
een geldelijk nadeel gaan zien. Eerst dan wordt de strooperij in het hart getroffen. Daarvoor
biedt echter het stelsel der commissie geen middel.

Bij de invoering van het jachtschappen-stelsel zouden de heerlijke rechten, die bovendien met
de hedendaagsche rechtsbeschouwingen in onmiskenbaren strijd zijn, niet of slechts zeer bezwaarlijk kunnen worden gehandhaafd. In verband met hare opvatting, dat deze rechten in

1814 en 1815 rechtsgeldig hersteld zijn, —- eene opvatting, die door de grondwetgevers van
1848 (artikel IV Add. Bepp.) en 1887 (artikel III Add. Bepp.) en de jachtwetgevers van 1852
en 1857 wordt gedeeld » heeft de commissie voorgesteld deze rechten op te heffen, alvorens
tot invoering van het imperatievejachtschappenstelsel over te gaan.
Ook de thans geldende jachtwet heeft zich met de ophefﬁng der heerlijke jachtrechten ingelaten. In haar artikel 3 is bepaald, dat zij, wier gronden met heerlijkjachtrecht bezwaard zijn,

dat recht kunnen af koopen, ook al ware het tegendeel uitdrukkelijk bedongen. Bij geschil over
den afkoopprijs wordt deze, na verhoor van deskundigen, vastgesteld door de rechtbank van

het arrondissement, waarin de gronden of wateren gelegen zijn. Het resultaat van dit voorschrift
is zeer gering geweest, vooral wegens de omslachtige en kostbare procedure, waardoor velen,
wier gronden met heerlijk jachtrecht bezwaard zijn, worden afgeschrikt. De commissie heeft
daarom getracht eene meer doeltreffende oplossing te Vinden, om den landelijken bodem te be-

vrijden van den drukkenden last van het heerlijk jachtrecht. Zij heeft daartoe, behoudens eenige
afwijkingen, denzelfden weg ingeslagen, als ook bij de afschafﬁng der tienden is bewandeld.
Op het oogenblik van het in werking treden der nieuwe jachtrechtsregeling zullen alle bestaande heerlijke jachtrechten ophouden te gelden ; zij zullen ook niet weder opnieuw kunnen
worden gevestigd. Zij, die in het jaar 1909 of in een der Vijf voorafgaande jaren _ deze afwij-

king Van de Tiendwet 1907 is te verklaren uit het streven om te voorkomen, dat zij, die hunne
oude papieren vroeger te zwak oordeelden, om een heerlijkjachtrecht voor den rechter staande
te houden, er bij de ophefﬁng der heerlijke rechten nog eene kans mede wagen — zullen, mits

voldoende aan de voorgeschreven formaliteiten, volledig worden schadeloosgesteld, terwijl anderzijds de eigenaren der gronden, die van heerlijk jachtrecht ontlast worden, gedurende dertig

jaren eene jaarlijksche rente (jachtrente) zullen moeten betalen. Zoowel bij de uitbetaling der
schadeloosstelling als bij de inning der jachtrente zal de Staat zijne tusschenkomst verleenen.
De vaststelling van de schadeloosstelling en van de jachtrente is gelegd in handen van eene
commissie ad hoc voor het geheele Rijk, de schattingscommissie. Deze heeft tot taak te oordeelen over het rechtsgeldig bestaan der aangegeven rechten, over den aard van het recht en over

de gerechtigden; eerst daarna stelt zij de schadeloosstelling enjachtrenten vast. Daar de competentie der commissie, in het bijzonder ten aanzien van het eerste gedeelte van haar taak, niet

boven bedenking verheven is, is eene voorziening opengesteld rechtstreeks op den Hoogen
Raad der Nederlanden, die in civiele kamer dit beroep zal beslissen; eene speciale opdracht,
voortvloeiende uit artikel 154 der Grondwet.
Het zijn deze voorstellen, die de Regeering tot leidraad zal hebben te nemen bij de samenstelling
van het ontwerp eener nieuwe wettelijke regeling van de jacht, waaraan reeds zoo lang en uit een
oogpunt van hetbelang van denlandbouw, en uitdat van dejacht, eene dringende behoefte bestaat.

