701
Die ten opzichte van Be t er hebben misschien eenige meeraere kans
van slagen.
De besto qualitoiton der verschillende botersoorten vonden geregeld
keepers, ofschoon de in Engoland gewilde soorton, onder de gevolgen
der verminderde welvaart aldaar en de grooto produotie hier to lande,
gebukt gingen.
Afwijkende qualitoRen waren moeielijk to plaatsen, somtijds zelfs onverkoophaar, en werden grootondeels door kunstbotor vervangen, waarvan
hot verbruik, zoowel veer hot binnenland als veer verzonding naar hot
buitonland, gestadig tooneemt.
De grondstoffen veer dit fabrikaat werden, veer zoover zijuit Amerika
afkomstig zijn, grootondeels over Rotterdam, Antwerpon of Bremen
ingevoerd.
In de tropischo landen ondervindt de Nederlandsohe botor nog steeds
sterke concurrontie in de Deonsehe botor, wolke in een verbetorde vex"
pakking wordt aangevoerd en door meerdere hardheid borer togen de
warmto is bestand.
Onze fijnere soorton blijven echtor de Deensche en ~ranscho botorsoorton steeds overtreffon, en bij goede verpakking en behandeling is do
duurzaamheid voldoende.

KBNI~II8 IS MkGT, OOK OP LANDBOUW-GEBIED.
( Uit de o?ening, rede der Alg. Yerg. van de Gelder,che Maat~eha2opij
van Landbouw.)

Aan de openingsrede der 35e Alg. Vergadering der Geldersehe
Maatschappij van Landbouw, door den waarn, voorzittor, mr. Sickesz,
op 30 Junij 11. to Nijmegen gehouden, ontleenen wij hot navo]gende.
,,Kennis is machf'. Dat is zeer zeker voora] veer onze dagen con der
meest ware woorden die ooit zijn gesproken. Konnis is maoht, dat is
overal waar, ook op landbouwgebied. Kennis van zijn schoon bedrijf,
zekere technischo bedrevenheid niet alleen, maar kunde, maar wetonsehap
wordt er togenwoordig van den landbouwer ge~iseht, wil hij in den strijd
dezer dagen als overwlnnaar te voorschijn treden. En nu vraag ik: war
is hog hot oordeel van menig landbouwer over de waarde der wetonschap? Haalt hij niet vaak met voorname minaehting do schouders op
veer al war nieuw is? Laat mij u een paar doodoenvoudige voorbeeldon
aanhalen. Hot is bekend, ik behoof hot waarlijk in een vergadering als
deze niet to vermelden, dat de refining van de borer in de melk is een
~atuurprooos aan v~t~- w~tten gebonden~ en dat dc mclk of room bij
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her karnen eea juisten warmtegraad moet hebben, wil men er in den
kortsten tijd de meeste borer nit halen. Her eenige, maar ook eenvoudige
middel om dien warmtegraad juist te bepalen, i8 ~atuurlijk de veer
een enkelen gulden te verkrijgen thermometer. De boeren tron wens ,weten
her allen wel, dat de melk bij hot .karnen niet te koud ell niet te warm
mag zijn, want de hand tier boerin roert niet veer niets in de gevutde
karnton rend, voordat her werk beginnen zal. Maar nu vraag ik: hoereel boeren willen die vereelte, nu eens koude, dan we~r warme hand
hunner gade of dienstbode, dien zeer bedriegelijkea w armtemeter, verwisselen met den thermometer, nadat men hun her gebrulk ervanheeft
,~angetoond ? Nog niet lang ge!eden zeide mi~ een groot .grondeigen.~ar
nit Friesland, die boterprovincie bij uitnemendheid : ,, de .boeren b ij ons,
ze willen er hog maar niet aan."
Hoeveel landbouwers zijn er in ons land. die op hun ~tal gebrnik
maken van een melkemmer met een se.haal, en in h~n mel]gkelder een
roommeter hebben staan, opdat zij tot de veer hun bedrijfzoo onmisbare
kennis zouden komen van de quantiteit melk en van de q~aliteit ~asrvan,
die hun iedere melkkoe ,per ,jaar verschaft, een kennis, onmisbaar ,niet
alleen om hen veer groote ~chade te vrijwaren, maar ook allernoodzakelijkst veer de verbetering van hun veestap,el? ! k geloqf gerust te
kunnen aannemen, dat, over her geheel genomen, de boerderijen, waar
gij -thermometer, roommeter en goeden melkemmer vindt, tot de uitzonderingen behooren.
W a t t l e boter dn kaas betreft, men sehrijft de ten achterstelling onzer
Iorodueten te reel toe aan t~et bedrog dat door sommige geRleegd wordt',
en Nederlandsehe produoten in 't,hm~tenland in slechten naam brengt.
Maar spreker toont aan, dat niet her bedrog dat gepleegd wordt, bier
als de bron van hot kwaad is te beschouwen. Dat bedrog was er ook
in vroeger gjden, zoo als nit herhaalde scherpe resolution van de Staten
van Holland van 1652 en 1723 kan beweze~ wooden.
Zeker, her veelvuldig b¢drog is betreurenswaard, en er tegen te waarschuwen en te waken is dure plicht, maar van dien kant alleen &feint
ons het gevaar niet.
In de Mededeelingen en ber[ehten van tie ~iesohe Maatsoha~pi~ vau
:Landbouw is in her vorig jaar cell uitstekend rap$ort opgenomen, uitgebracht door eene oommissie van drie deskundigen~ door die maatBchappij naar Duitsehland, Denemarken en Zweden gezondenp om d ~ r
op de plaats zelve te onderzoeken, of werkelijk her boteffabrikaat daar
beret is dan in Friesland. Dat rapport, zeker velen uwe~ hekend, maar
dat ik wel in handen van iederen landbouwez zou wenschen, is met
kennis van zaken ell met groote onpartijdigheid opgemaakt. ~ e t ~ t u i s t
van warme liefde veer den vaderlandschen landbouw, van den vurigen
w~a~oh om ~oQvvvl moselijk ~riv$l~ad'~ vvr op hot gebiv{[ dcr zuivd-
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bereidlng op to houden, maar iedore bladzijde bowijst tevens, hoe de
eommissic onbovooroordeeld de bouwerijon on f~bricken in de landon,
die sij bezoeht, heeft bezien. En war zegt nu de commissio in haar
r~pportP Op bladz. 186 tozcn w~j: ,, W ij. wilden gaarne ~rkenncn (tegeno~er een Deensehen landbou~,or) dat de bohandoling der borer bij ons
reel ~e wensehon o~erliet on dat hot fabriekaat in Denemarken in vole
opzieh~en borer was dan in onze provineie." En op bladz. 1'~7: ,,Uwe
eommisSie is eenst~mmig van mooning, dat zij op grond van hot in hot
~erslag aangegeven plaatsel~jk onderzoek, veilig en naar waarhoid rapporteeren kan: de beste Deensehe borer is h~ar gobleken borer te zijn
dan de besbe soortea die in l~riesland gemaakt worden." Eu om nu
ieder ~r dougdelijk over te laten oordeelon, hoe hob komt, dat de beste
Deensehe boter borer is .dan de beste :Friesche, laab de commissie, naasb
el'kander gedrukt, een vergel.ijking volgen van do mobhode van boreiding
bier en ginds, om aan be toonen dat hier zelfs de bestebotermaaksbers
telkons vorkeerd handelen, .omdab bij ons de wijze van boworking sleoh~s
op ~een/ngen berust, terwijl de Deonsche boerin op wet~nschappelijke
g~ronden ~eet, waarom zij dus en nieb anders handelt. Zij werkt, zooms
de natuur zelve hob heof~ geleerd, dab zij arboiden moot. En dab nieb
maar bier en d ~ , bij enkele uitzondering con boerderij z66 stelselma~ig, z66 good wordt gedreven, dab bewijst hot zeor uitvoerig rapport.
Tal van moijorijcn werden door de commissie bezooht, waar de nieuwe
methode word gevolgd. Hoe de boer'mnen d~£r dan zoo good op de
boogie zijn va~ haar bedrijf? Op pag. 138 vindon wij 66n de~ voorbeelden ~an vorming der aanstaande boerinnen. ,,De boerin der meijerij,
die bezocht word," lezen wij daar, ,,had 17 dienstmeisjes in de lee~,
waaronder vole vermogonde en ri~ke boorendochters, die de kunst bij
t~aar ivensoh~en to leeren, om later bij hare ouders of elders aan hot
hoofd eener mei~erij geplaa~st te worden. Doze moisjes moeten allen
melken., hot kelderwerk vorrichben, de boekho~derij t~ere~, hob bober en
k,aa~ maken uitoefenen, bij beurten de keuken waarnemen en de huishouding regelen, alto za&~en, die een degelijke boorin noodig heef~ be
weten en be kennen, zal zij in den strijd van her loven met voordeel
en met oero zieh bewegen aan hob hoofd eener moijerij-za~k."
Inderdaad onzo aanbidders van do praktijk behoeven nieb minachtend
near ~e zion op d~ze we~enschappelijk govormde Deensche bocrinnen,
wa~rlijk de pral~tijk word~ door haar niet vorzuimd, maar 't is con
gezonde oordeelkundige praktijk, stounende nieb op een fosse maar op
een proefhoudend bevondon bheorie.
Spreker wil ,eehtor de vergadering niet door allerlei donkero voorstellingen en zwartgallige besohouwingen onbstemmen. DAt, zoide hij,
wa~ mijn plan in geenon deole. Maar IK. H. eene openingsrede veer
~au laa~boU~vor~aderi~ b. ~eca ~ooa~d~. w~aria wi~, ook bii ~l~ohto
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oogsten en in moeilljke tijdsomstandigheden, lezen dat de vaderlanasche landbouw in bloeienden toestand verkeert. Waar wij hier bijeen
zijn gekomen om de belangen vim onzen vaderlandsohen, van onzen Gelderschen landbouw in hot bijzonder to bespreken, waar ge straks in de
afdeelingen zult hebben te overwegen of onzen landbouw geen gevarcn
dreigen on zoo ja, war er gedaan meet worden om die gevaren zoo niet
af to wenden dan toch hot hoofd te bieden, daar hebben wij in de allereerstd plaats behoefte aan waarheid. Of wij ons al met sehoonklinkende
phrasen traehten gerust te stellen en als ochre struisvogels de oogen
sluiten veer war ons bedreigt, in de mooning dat hot dan reeds is afgewend, wij zullen er niet borer door worden. Wij moeten kennen den nard
van hot gevaar, wij moeten willen erkennen onze gebreken, die hot gevaar des te greeter maken. Dat gevaar heet dunkt mij in de allereerste
plaats coneurrentie, her gebrek heet allereerst gemis dan de noodige
wetensehappelijke kennis, en daardoor gemis dan een behoorlijke methode.
Maar als wij tot die kennis en tot die erkenning $ekomen zijn; als wij
verstandig genoeg zijn om niet te meenen dat wij reeds alles weten, maar
begrijpen dat wij reel, zeer reel te teeren hebben; als wij den raoed
hebben de schaduwzijde op te merken, dan mogen wij, en wij hebben
er alle reden toe, dan mogen wij ook zion op hot licht d a t e r sehijnt.
lnderdaad gunstige teekenen zijn er te over. War al verandering ten
goede merken wij o p a l s wij den toestand van onze dagen vergelijken
met dien van eenige jaren geleden. Ik wil er nu niet van spreken hoe
wij in de laatste jaren eindelijk een rijkslandbouwschool verkregen, en
hoe een daaraan verbonden rijksproefstation aan al te lang gevoelde behoofre eindelijk voldaan heeft, want hoe dankbaar ik allen ben, die door
woord of daad tot de totstandkoming dezer beide inriohtingen hebben
medegewerkt, reel te lang hadden wi~ er reeds naar gewaeht. Ik wil
er niet op wijzen hoe men hot begint te begrijpen dat allerwege ten
platten lande de beginselen der landbouwkunde moesten worden gedoeeerd, want dat, ,,beginnen te begrijpen" diende men al lang aehter
den rug to hebben, her bedoelde onderwijs moest reeds lang worden gegeven. Maar ik wilde wijzen op den anderen, den nieuwen beteren geest
die de landbouwers zelven begint te bezielen, op hot leven on de belangstelling van heden, die de plants beginnen in te nemen van de doodschheid en onversehilligheid van voorheen, op de gelukkige omstandigheid
dat de landbouwers zelven beginnen in te zion dat hun lets on~breekt,
hetwelk ze door eigen inspanning allereerst zieh moeten verwerven. Dat
bewijst hot in Holland door landbouwers opgerlohte rundveestamboek.
Dat bewijst ons de nu gevestigde rijks~andbouwschool. Driejaar geleden,
teen men hare oprichting nabij was, peinsde men op allerlei kunstmiddelen om haar leertingen te bezorgen, want men vreesde dat de leeraren
cr zouden blijven stash voter ledige ban~n, en than~ r~od~ zijn hare
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|okalen ~e klein om de boerenzonen te bevatten die, uit bljna alle provinci~n van ons land, de lessen aan de school volgen. Dat bewijst her
rapport, waarult ik zooeven ecnige zinsnedcn u mededeelde, hot rapport
eener commlsslc, op aandrang van de Friesohe bocren zelven benoemd
en uit~erust veer hun moeilijk en belangrijk werk. Vergelijkt verder de
vergaderingen der landbouwmsatschappijen en vooral van hare afdeelingen
met die van vroeger dagen. Thans zijn, wanneer er w~t goeds valt te
hooren en te leeren, de zalen vaak tc klein om al de bijcengekomen
]~oeren te bevatten, terwijl voorheen her grootst aantal vergaderden heeren
waren, of zoo er al een boer bij was, dan was her in den regel een
heerenboer. De heerenboer! Ziet M. H.~ dat heeft indcrtijd maar al te
zeer de theorie, de wetensehap, blj den eigenlljken landbouwer in diserediet gebracht, die ongeinkkige naam van heerenboer, en de sleohte
resultaten van her bedrijf van dezulken, de goede na~uurlijk niet te
nagesproken, die, vaak voortgekomen uit een gezin waarin men noolt
aan landbouw gedaeht had, na eenige jaren gebrekkige voorbereiding met
oene fijne zwarte jas aan en met een geganteerde hand boer werden, om
de wereld te vertoonen hoe men al zaaiende en maaiende ten spoedigst
interen ken.
Dooh de waardeering van bet landbouwbedrijf is sedert eene andere geworden. Wanneer vroeger in een gczin een zoon ongeschikt bleek te zijn
veer eonige betrekking, geen hoofd had om to denken of gecn lust om te
werken, dan werd er door menlg vader gezegd: ,,laat hem boer worden
den jongen', en men meende een boer van hem te maken, door hem
ergens in de leer to doen, waar hij met den mestkar zou rijden en
ploegen en zaalen zou, en dan meende men hem bezorgd te hebben, den
jongen. Maar mocht er thans nog hier of daar zoo'n vader zijn dan wordt
hij spoedig ui~ den droom geholpeu, waar men is gaan inzien, datmen,
om in dezen tijd een van zijn zonen landbouwer te laten worden, den
knapstcn meet uitzoeken en den degelijksten, een die aan een rappe
hand paart een helder hoofd. Men is her gaan inzien welk een sehoon
Bedrijf her landbouwbedrijf eigenlijk is, vzaartoe inspanning van de beste
krachten van den mensch gevorderd worden. Want niet ]anger meg en
kan de oude sleur worden gevolgd, niet ]anger mag en kan de landbouwer indommelen bij zljn werk; hij meet, vaak tegen wil en dank,
kennis nemen van war er rondom hem heen gebeurt. De hoogere waarde
van den grond, de hooge pachten, hoogere loonen, de noodzakelijk geworden mededinging met anderen, onverbiddelijk heeft dat alles den
landbouwer deze twee eischen gesteld: to trachten naar vermeerdering
der productiviteit van zijn grond, te traohten naar verbetering van de
qualiteit zijner producten.
D~t die eisohen tegenwoordig worden gevoeld, dat zij den landhouwer
zelven gedrongen hvbbvn om uit zijn slaap te ontwaken, dat vr |even
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en beweglng gekomen is, waar men vroeger nlets dan rustlge rus~ opmorkte, ,dat ds her ~goluhkig ~eken van ~vooruitgvag ~dat.ik in onze
dagon met bl[jdsohap ~begro~t. Niet ']let dolzinnig ngjagen va~a nieuwigheden omdat ,ze vieuw zija, niet het afkeuron van ,hot oudo,,omd~t her
oud,is. ,Maar,d~arin v,er.houg ik mij, dattor op ,la~dhouwgobied u6k bij
ons ~okonon to ,ovo~ .sijn, dat men .den w~l ,,k¢ijg~ ~n den moed om ¢c
onderz6eken of *,de ,tot uog toe.~stee& 'gevolg~le weg ,wel ,to~ hot beste
doel ]eidt, ,en de energie on de vo~harding 6m een ,nieu~ceren weg ,re
zo~en-~ls .de-oude onbruikbaar ~r~rd.
Dien ,goeden ~geest bij-,o~ze landbou~rers ~meer~en meet ,op "tte wekken
en ~verstaadlg te ~leide~a, ,tl~t lis ~ s~hoone ta~rk ,bh.ans .vo~r once ,M~t• ghappij in ,de .eeCste pla~ts weggelegd..-,H~t ~zijn de afdee~ingen ,v.ooral,
lief~t in. onderafde~tingen verdeetd, ,die ,voo~tdu~en~l tot dat ,doel kminen
en ~mo~eten-werkza~m ,z~jn. Plaatseli,jke vereenigingen, ill kleineren 'kri~g
w~rkenR, ,kunnen alleen ,voorttlure~nd .de belangstell, lng ,der leden~ga~nde
houdon .en ~dio -van anderen opwekken. ,Maa~r men moene da~rbij niet
dat ~toor .steeh~s ~plaatsolijk te werken ,genoeg.is ~ d a a n . ,All~n door
nau,we..aaneensluit~ dor deeten k~n ]let geheel ,zioh ontwik~elen. De
afdeelingen en onderafdeelingen zijn her leven onzer maatschappij,, maar
tot .bereildng ,can ,groote dc~oloind~oB~an a~l,een db ,Maatsch~ptj z~lve
",in haa~ gehee] ~ptredon. Tot verstor.king ,van dien ,zoo noodigen brand
dcr deele~ onderligg ~ e k k e .ook de vergadering waartoe .w~ th~n~ wede~
binnen N~jmegen z~jn bijee~a ~ekonion. /~ogen onze werk~aamheden ~aior
ge~aigen van d~en goedeu ~eest loader ,onze landbouwers, waarvan ,ik
zoo ~e~en, naar ,ik .meen ,niet :~en on~rechf~, heb gewaag~L Mogen zij
getuigen ~van dien ,ornstigen ~zin, zo~der welke niets groot~ nietsgoeds
ban ~ot stand ,gebraoh,t .w~rden, getuigen or vwn dat ~in .ons a~len leef~
her .besef, .dat .alleen dvor degelijke o~tw~keling ~de ,roem kan gehandhaafd hl~ven van oneen v,adorlandsohen l~mtbouw.

