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Heb ik het altijd op hoogen prijs gesteld, als mij de 
eer te beurt viel als voorzitter van uwe vergadering 
te mogen optreden, hoeveel te meer is dat het geval 
op een dag als heden, nu ik u het welkom mag toe
roepen in deze -buitengewone vergadering, waar wij 
samengekomen zijn om het 2 5-jarig bestaan onzer Ver
eeniging te herdenken. 

Het kwart-eeuwfeest van de Vereeniging tot ont
wikkeling van den L andbouw in Hollands Noorder
kwartier, van die - zooals ik haar wel eens heb hoo
hooren noemen - kleinste, maar werkzaamste land
bouw-vereeniging in Nederland, hier te Winkel opge
richt door een ige mannen, die door die oprichting ge
toond hebben, te begrijpen waaraan de landbouw be
hoefte had en die door het werkzaam aandeel dat zij 
hebben gehad in al wat voor den landbouw in dit ge
west gedaan is, in onze dankbare herinnering behoo
ren te blijven. 

Niet allen, helaas, , die hier vóór 25 jaren op de 
eerste vergadering tegenwoordig waren, kunnen WIJ 

heden in ons midden zien. 
De onverbiddelijke dood heeft velen dier oprichters 

van ons weggerukt. 
Het is mij echter eene voldoening, onder de aan

wezigen meer dan één te zien, die van den aanvang 
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af, dat de Vereeniging bestaan heeft, hebben mede
gewerkt om haar te doen bloeien en in hen mannen 
.te begroeten, die nog steeds, niettegenstaande het klim
men hunner jaren met ij ver en energie, op vaak voor 
jongeren beschamende wijze, in het belang der Veree
niging en van den landbouw in het algemeen werkzaam 
zijn. Moge het ons gegeven zijn nog jaren van hun 
uitgebreide practische kennis te profiteeren en moge 
hun voorbeeld ons aansporen om ten behoeve van den 
landbouw en den landbouwenden stand in ons gewest 
onze beste krachten in te spannen. 

Wat onze vereenig ing in die kwart-eeuw heeft gedaan 
en tot stand gebracht ? Hoe gaarne zou ik er mij in 
verdiepen. Het programma van den dag verbiedt mij 
zulks echter, daar onze ondervoorzitter de moeielijke 
taak op zich heeft genomen, daarvan een resumé samen 
te stellen, waarvan hij u mededeeling zal doen ; een 
taak die door hem zeker beter zal worden volbracht, 
dan mij mogelijk zoude zijn. 

Wat is onze Vereeniging gedurende haar vijf- en 
twintig jarig roemvol bestaan geweest en wat kan en 
moet zij voor de toekomst wezen? Naar mijn inzien is 
haar grootste verdienste altijd geweest: dat zij , bestaande 
uit een betrekkelijk gering aantal leden, welke men 
mag beschouwen als de kern van den landbouwenden 
stand uit de verschillende deelen der provincie, daardoor 
een bond heeft doen ontstaan tusschen die verschillende 
deelen en krachtig heeft medegewerkt om oude veeten 
en jalous!e uit den weg te ruimen. 

T en zeerste zou ik het daarom betreuren indien plan
nen, die, naar ik hoor, worden gesmeed, tot werkelijk 
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heid werden en het artikel onzer Statuten; waann de 
contributie der leden op .f ro is bepaald, veranderd 
werd en die con tributie op .f 2 .50 of .f 3.- wordt ge
steld. Ik ben er van overtuigd dat de vergadering , die 
tot contributie-verlaging zou besluiten, daarmee het 
doodvonnis der vereenig ing zou teekenen. Al zou ook, 
hetgeen ik nog betwijfel, het ledental door die verla
ging sterk toenemen, het eigenaardig karakter onzer 
vereeniging zou er door verloren gaan. 

In plaats van te bestaan uit enkel leden die er wat 
voor over hebben, uit leden die voor het grootste ge
deelte trouw de vergaderingen bezoeken, die daar ko
men om de belangen van den landbouw in 't geheele 

.gewest te spreken en over en weer van elkander te 
leeren, zou men misschien een groot aantal leden krij
gen, te groot om ze allen in ééne vergadering bij elkan
der te krijgen. Een onvermijdelijk gevolg zou zijn het 
oprichten van afdeelingen, die misschien een afgevaar
digde ter algemeene vergadering zouden zenden, doch 
wier werkzaamheid zich overigens tot engen kring zou 
bepalen. 

De zoo wenschelijke en noodige samenwerking in 
het algemeen belang zou er, hiervan ben ik overtuigd, 
zeer onder lijden. En indien iets noodzakelijk is in 
dezen tegenwoordigen, voor den landbouw moeielijken 
tijd, dan is het zeker samenwerking van allen die in 
den landbouw belang stellen. 

Het is mij steeds een raadsel, hoe het komt dat er 
bij ons volk, dat zijn welvaart toch voor een zoo g root 
deel aan den landbouwenden stand te danken heeft, 
zoo weinig sympathie voor den landbouw wordt ge-
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vonden; dat het zoo oneindig veel moeite kost, om, 
waar het de belangen van den landbouw geldt, iets tot 
stand te zien gebracht. Dankbaar wil ik - en zult g ij 
met mij willen - erkennen, dat er in den laatsten tijd 
in dit opzicht eenige verbetering te bespeuren is; dat 
er bij Lands- en Provinciale regeering neigingen te be
speuren zijn, dat men eindelijk ook voor den landbouw 
iets wil doen. Dankbaar, zeg ik, - maar onvoldaan, 
zou ik er aan willen toevoegen. Op mij maakt het 
steeds den indruk alsof de maatregelen, die genomen 
worden in het belang van den landbouw, niet worden 
genomen uit overtuig ing dat men daarmede iets goeds 
tot stand zal brengen, maar dat zij veeleer met tegen
zin worden toegestaan, om die lastige vragers maar 
eens tevreden te stellen. Geheele onbekendheid met 
wat het landbouwbedrijf in den tegenwoordigen tijd is, 
is, naar ik meen, hiervan de oorzaak. 

Nog steeds wordt door velen de boer beschouwd ah 
iemand die zijn koeien melkt, zijn schoven maait, en 
daarmede op gemakkelijke wijze - zij het dan tegen
woordig niet zoo ruim als vroeger - zijn brood ver
dient en die verder, als Poot, met zeven kinderen en 
een wijf tot zijn dagel ij ksch tijdverdrijf, zijn leven in 
kalme rust slijt. Van hetgeen er vereischt wordt om 
door uitoefening van het landbouwbedrijf een beschei
den inkomen te maken, hebben de meesten niet het 
minste begrip. - In zijn beruchte, in een onbewaakt 
oogenblik uitgesproken rede op het landhuishoudkundig 
cung res te 's Gravenhage, weet minister Pierson den 
achteruitgang van den boerenstand aan hunne traagheid 
en domheid, >leur oisiveté et leur ignorance." Al is er 
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later wel verklaard dat die woorden niet zoo gemeend 
waren, ik geloof toch dat toen onwillekeurig een slipje 
van het scherm is opgelicht, waardoor gezien kon wor
den, hoe men in niet-landbouwenden kring over de 
landbouwers denkt. De landbouwers worden beschouwd 
als menschen, die onbekwaam zijn en niet genoeg 
energie hebben om zelf datgene wat in hun belang is, 
tot stand te brengen, en die daarom van staatszorg en 
staatshulp alles verwachten en alles eischen. - ' De 
Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in 
Holl. Noorderkwartier zij daar om het tegendeel te be
wijzen, gelijk zij dat nu reeds gedurende 25 jaren ge
daan heeft. Zij blijve voortgaan om, door de weten_ 
schap voorgelicht, op practische wijze de resultaten, 
door ervaring en wetenschap verkregen in toepassing 
te brengen en bij het algemeen ingang te doen vinden. 

Maar waar door particulieren of maatschappijen wordt 
voortgegaan om den landbouwer in zijn strijd om het 
bestaan voor te lichten en den weg te wijzen, daar 
ontbreke dan ook de hulp en de steun der regeering 
niet! 

Er is nog zoo oneindig veel te doen, er zijn in ieder 
onderdeel van het landbouwbedrijf nog zoovele onop
geloste raadselen, die slechts door langdurige kostbare 
proeven en onderzoekingen door de wetenschap tot 
klaarheid kunnen gebracht worden, dat, met den 
besten wil, de krachten van enkelen daartoe tekort 
schieten. 

De overtuiging moet levendig worden, dat er drin
gende behoefte aan bestaat, dat de belangen van den 
landbouwenden stand behartigd worden door eene re-
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geering, waarin mannen z1ttmg hebben, die er van op 
de -hoogte zijn welke die belangen zijn en die met oor
deel kunnen beslissen wat gedaan moet worden om 
die belangen te behartigen. Zoolang in het landbou
wende Nederland geen afzonderlijk Ministerie van Land
bouw bestaat, ben ik overtuigd dat al wat er gedaan 
zal worden halve maatregelen zullen blijven. 

Tot zoolang zullen zich gevallen voordoen als het 
volgende, dat mij onlangs voor waarheid werd verteld. 

Op de in den afgeloopen zomer te Zaandam gehou
den tentoonstelling verscheen een ambtenaar van het 
ministerie, onder welks ressort in naam de landbouw
aangelegenheden heeten behandeld te worden, om daar 
zich van een en ander op de hoogte te stellen. Bij de 
expositie van een fabrikant van maïs-stijfsel liet hij zich 
van de wijze val) fabricage op de hoogte stelien, en 
eindigde met de hoop uit te spreken, dat de fabrikant 
den Nederlandschen landbouw bevorderde, door .... 
zooveel mogelijk in 1 and s c he maïs te gebruiken! Zoo 
iets teekent den toestand. Als het niet waar is, is het 
goed gevonden. Ik wil aannemen dat dit verhaal, even
als dat van den ministerieelcn ambtenaar, die in zijn 
betrekking hoorde van proefvelden en landbouwproef
stations en die in de overtuig ing verkeerde, dat dat 
inrichtingen waren in den trant van proeflokalen van 
de bodega , tot de anecdoten behoort. Van ernstiger 
aard zijn feiten als het volgende. Sedert jaren is de 
overtuiging gevestigd dat de bacteriologie de weten
schap is, welke voor den landbouw veel raadselachtigs 
kan ontsluieren. Sedert jaren zijn pogingen aangewend 
om bij een der proefstations eene inrichting voor land-



bouw-bacteriologie gevestigd te krijgen. Na vele teleur
stellingen zijn wij zoo gelukkig geweest, aan dien 
wensch een begin van uitvoering te zien geven en had
den wij het voorrecht, aan het proefstation te Hoorn 
een man verbonden te zien, die, nadat hij zich in bui
tenlandsche inrichtingen op de hoogte gesteld had, van 
hetgeen er in die richting gedaan kan worden, zich in 
een voorloopig hoogst gebrekkig lokaal, met de hem 
ten dienste staande middelen met lust en ijver op dat 
gebied van wetenschap heeft toegelegd. Eindelijk komt 
er uitzicht dat aan dezen voorloopigen toestand een 
einde zal .komen en dat een inrichting in het leven zal 
worden geroepen , waar het hem mogelijk zal zijn op 
practische wijze de resultaten zijner studiën en onder
zoekingen in toepassing te brengen. Aan die verwach
ting wordt nu den bodem ingeslagen door een besluit, 
waarbij de bacterioloog van het proefstation te Hoorn 
benoemd wordt in eene andere betrekking. Wij allen 
zullen zeker, de verdiensten van Dr. Goedhart ken
nende, -ons voor hem in die promotie verblijden en 
hem die niet misgunnen. 

Teleurstellend is het echter zeker, dat, waar men 
in ons land, naar mij van bevoegde zijde verzekerd 
wordt, niemand kan vinden die van landbouw-bacterio_ 
logie op de hoogte is, en dus, om zoo te spreken, van 
nieuws aan moet beginnen om iemand voor die spe
ciale wetenschap op te leiden , de eenige man, die 
op het moment op de hoogte is, aan de belangen van 
den landbouw wordt onttrokken. 

Dat landbouw-vereenigingen zich bezig houden met 
onderwerpen buiten haar sfeer gelegen en zich met po-

• 
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litiek bemoeien, of vraagstukken als kiesrecht of belas
tinghervorming behandelen, heb ik steeds afgekeurd. 

In een vergadering van landbouwers mogen er enke
len gevonden worden die daarover kunnen oordeelen, 
de groote meerderheid is van dergelijke zaken te 
weinig op de hoogte Jm er een oordeel over uit te 
spreken. 

Omgekeerd ben ik echter van meening, dat een 
ingenieur of advocaat in den regel te weinig op de 
hoogte van den landbouw is, om als minister de 
belangen daarvan goed te kunnen behartigen. 

Velen meenen, dat reeds genoeg gedaan zou zijn, 
wanneer aan een der departementen een afzonderlijke 
afdeeling voor landbouw werd opgericht ; ik voor mij 
ben van oordeel, dat, zoolang wij geen verantwoor
delijk minister van landbouw hebben, in den toestand 
geen afdoende verbetering zal komen. Indien zulk een 
ministerie werd opgericht - ik vrees echter dat er 
vóór dien tijd nog heel wat water in zee zal vloeie'n 
en dat velen onzer het niet zullen beleven '- door 
welke middelen kan dan de landbouw geholpen wor
den? M. i. geeft de goedgekozen naam onzer vereeni
ging dien weg aan: Ontwikkeling, geen bescherming! 
Bescherming, noch door hooge invoerrechten, welke ik -
beschouw als een aalmoes, aan sommige staatsburgers 
gegeven ten koste van het algemeen, noch door voor
trekking van den landbouwenden stand op eenigerlei 
wijze, maar door ontwikkeling in den ruimsten zin des 
woords. 

Uit hetgeen onze geachte Onder-Voorzitter U straks 
zal mededeelen, zal u vernemen wat onze kleine Ver-

" 
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eemg10g m 2 5 jaren tijds tot stand heeft weten te 
brengen. Hoeveel is er echter in dien tijd geweest dat 
zij 0 1 zoo gaarne gedaan zou hebben, maar waartoe de 
geldmiddelen niet toereikend waren. In zulke gevallen 
steune de Staat! Hij zorge, dat, waar de landbouwers 
toonen dat het hun ernst is, om te leeren wat hun 
noodig is om meerdere opbrengsten van hunne akkers 
en betere kwaliteiten van hunne producten te krijgen, 
dat zij op gemakkelijke, niet kostbare wijze tot die 
wetenschap komen kunnen. En zoolang daartoe de ge
legenheid nog niet voldoende aanwezig is, laat ons zoo_ 
lang voortgaan, uit eigen kracht en eigen initiatief te 
handelen. 

Nogmaals herhaal ik: het was een goed plan, dat 
van helder doorzicht bij die mannen blijk gaf, toen 
zij hier te Winkel te zamen kwamen en onze Vereeni
ging stichtten. Onze dankbare hulde zij daarvoor aan 
de nog levenden onder hen en aan de nagedachtenis 
der overledenen toegebracht. Eendrachtig en onver
moeid op den door hen aangewezen weg voortgewerkt! 

Noorderkwartier blijve nog gedurende reeksen van 
jaren de vereeniging die, voor zoover hare krachten 
het toelaten , in al wat voor den landbouw nuttig kan 
zijn, voorgaat, maar blijve vooral de Vereeniging die 
samenwerking van alle 1.andbouwers uit alle deelen van 
het gewest bevordert en die de scheidsmuren tusschen 
die verschillende deelen meer en meer doe wegvallen. 

Reeds te lang misschien heb ik van uwe welwillende 
aandacht misbruik gemaakt. Met een hartelijk welkom 
op deze feestvergadering en met den wensch dat het 
onze Vereeniging gegeven moge worden eenmaal hier 



ter plaatse haar gouden feest te vieren, wil ik dus ein
digen en den heer Wonder gelegenheid geven, ons een 
overzicht van Noorderkwartiers werkzaam bestaan te 
doen hooren. 

__.._ ~\!1 @-l,. , IZ-k:f1;> _/ . 
- ~ ~~~ ~~ 
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Beleefd verzoek ik uwe welwillende aandacht bij het 
aanhooren van het verslag der werkzaamheden en ver
richtingen van de Vereeniging tot Ontwikkeling van 
den Landbouw in Hollandsch Noorderkwartier, sedert 
hare oprichting. 

Het mag voorzeker overbodig worden geacht aan te 
vangen met uwe sympathie op te wekken voor het 
heuglijk feit van dezen dag, de herdenking van het 
25 jarig bestaan dezer vereeniging. Immers uwe tegen
woordigheid aan deze . plaats waarborgt mij uwe belang
stelling en ingenomenheid voor de Vereeniging die wij, 
edel in haar doel, vruchtdragend in hare werking dur
ven te noemen. Ook verbiedt mij de taak als verslag
gever anders dan in hare geschiedenis van u waardee
ring te vragen; en was het onze geachte Voorzitter, 
die het voorrecht genoot u in deze feestelijk te stemmen. 

Toen ik voor eenige weken de met zorg bijgehou
den geschiedenis van de verrichtingen onzer Vereeni
ging bijeenverzamelde en ik, met handen vol aantee
keningen belaJen, geree.d stond de zamenstelling van 
dit verslag aan te vangen, bleek mij boven alles, de 
grootste moeilijkheid in welken vorm een zoo omvang
rijke geschiedenis beknopt weer te geven. Het slot 
mijner overwegingen, geleid door de bespreking met een 
goed vriend, deed mij besluiten het v~rslag op te stellen' 



in volgorde der verschillende rubrieken van werkzaam
heden en niet, zooals bij het vijftienjarig verslag, in 
volgorde der jaargangen. Ik heb mij daarbij ten taak 
gesteld, u een duidelijk en vertrouwbaar zaam te vat
ten overzicht te geven van alles wat de vereeniging 
voor verschillende takken van landbouw heeft gedaan. 
Of ik hierin ben geslaagd? Ik heb de overtuiging, door 
mijne beschikbare krachten aan dit doel dienstbaar te 
hebben gemaakt, een blijk te geven ook van mijne 
waardeering en toewijding aan de vereeniging, die zoo 
terecht krachtig heeft willen arbeiden aan de ontwik
keling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier. 

Na herhaalde bijeenkomsten en besprekingen over 
de steeds meer en meer dringende behoeften om in 
dit gewest iets te doen wat strekken kan om den bloei 
en ontwikkeling van den landbouw in het algemeen te 
bevorderen, werd op den 2 5 September van het jaar 
187 r, op initiatief van eenige ij verige mannen, vrienden 
van den landbouw, besloten tot de oprichting van de 
\Tereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in 
Hollands Noorderkwartier. Nog in den loop van het 
jaar werd overeenkomstig de nog bestaande bepaling 
der wet, aangevangen met eene vergadering te houden 
in de maand November. 

Van deze vergadering, onder leiding van den Voor
zitter J. Breebaart Klz. te Hoogwoud gehouden, werd 
een belangrijk gedeelte gewijd aan de regeling van 
huishoudelijke zaken, als: vaststelling der Statuten, van 
het Reglement van het bestuur en de benoeming van 
een secretaris-penningmeester, waarna de zeer belang
rijke vraag werd behandeld op welke wijze de vereeni-
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ging het meest practisch zou kunnen beantwoorden aan 
het voorgeschreven doel. 

Algemeen was men van meening dat zij zich niet al
leen moest bepalen tot het in werking brengen of be
proeven van reeds uitgevonden en in den handel ge
brachte werktuigen, maar ook en vooral door prijs
uitlovingen, de lust tot wat nieuws, wat doelmatigs te 
scheppen, op te wekken en aan te moedigen. 

Het werd van algemeen nut geacht het oog te ves
tigen op de behoeften en nooden van ons bedrijf, op 
de veredeling van onze veerassen, de verbetering van 
den grond; kennis van den grond, meende men, van zijne 
eigenschappen, samenstelling en behoeften . alleen kon 
leiden tot het laatste. Kortom men nam zich voor, al
leen landbouwbelangen in uitgestrekten zin, zonder in
menging van eenige politieke gedachte, voor te staan. 
Al wat behoefte gevoelt aan voorlichting, aan onder
zoek, aan opheffing en steun, al wat strekken kan om 
bevorderlijk te zijn aan het heil van den vaderlandschen 
landbouw werd in het plan opgenomen. 

Nog aan het slot dezer vergadering werd eene proef
neming met de breedwerpige vlaszaaimachine \'oorbe
reid, een wedstrijd voor de beste meekrapdelfploeg 
georganiseerd, de amerikaansche wrongelmachine aan
schouwelijk voorgesteld en verklaard en een voorstel 
aangenomen om den heer de Beucker uit te noodigen 
eene lezing te houden over een nader vast te stellen 
onderwerp. 

Alzoo Mijne Heeren zijn wij genaderd, - zullen wij 
tot eene geregelde beschouwing van den arbeid der 
vereeniging geraken - tot de reeds aangekondigde op-

2 



somming der verschillende rubrieken van werkzaamheid. 
Ik stel u voor, waar in deze eerste bijeenkomst 

hoofdzakelijk wordt gelet op den akkerbouw, deze 
rubriek het eerst te behandelen. 

In de eerste plaats dan vinden wij opgeteekend de 
voorbereiding eener proefneming met de breedwerpige 
vlaszaaimachine , gevolgd door de vaststelling van 
eenen wedstrijd voor de beste meekrapdelfploeg. Het 
zij mij vergund U mede te deelen, dat de vlaszaai
machine door de vereeniging kosteloos kon worden be
proefd, aangezien een bestuurslid zich, onder controle 
dezer proefneming, aanbood een dergelijk werktuig aan 
te schaffen,. terwijl de uit te loven prijzen voor de beste 
meekrapdelfploeg , waarvoor de kas der vereeniging 
slechts .f 50,- bijdroeg, door vrijwillige bijdragen wer
den opgevoerd tot j 400,-; zeker een teekenend be
wijs van de goede gezindheid waarmede de vereeniging, 
bij den aanvang slechts 40 leden tellende, werd begroet. 

Bij eene herhaalde prijsuitloving met den meekrapploeg 
in 1873 werden zelfs prijzen van f 400,- en.f 50,- met 
gouden medailles uitgeloofd. Ook hier maakte particu
liere steun de zaak uitvoerbaar en had de vereeniging 
zich een betrekkelijk klein offer te getroosten. 

Van de proeven genomen met zaaizaden, paardeboo
nen, haver en gerst, om na te gaan welken invloed op 
den oogst het uitzaaien van best en minder goede kwa
liteit zaaizaad heeft, verkreeg men weinig bevredigende 
uitkomsten; bij velen mislukte de oogst geheel, zoo 
leest men, door ongeschiktheid van den grond en overlast 
van muizen; wat overbleef pleitte, m. i. zeker niet on
natuurlijk, voor de beste kwaliteit. 



In hetzelfde jaar, in 1873, werden beproefd een paar
denrijenschoffel en eene Arnerikaansche aardappelen
rooier, terwijl een belangrijke wedstrijd van graan
maaimachines, zichters en scheerders, ieder afzonderlijk, 
voor het volgend jaar werd op touw gezet. Ook wordt 
gewag gemaakt van een werktuig om in korten tijd 
mostaardzaad te zuiveren van doppen, welk werktuig, 
ofschoon niet geheel zonder verdiensten, niet aan de 
verwachting voldeed. 

Een uitgebreide wedstrijd, die drie volle dagen aan
hield, werd gehouden te Anna-Paulowna-polder van 
stoom-dorschmachines en wanmolens met verschillende 
afdeelingen naar grootte en capaciteit. Deze wedstrijd, 
waarvan het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij 
van Landbouw de bekroning op hunne tentoonstelling 
afhankelijk stelde, werd met belangstelling gevolgd en 
door vele toeschouwers bijgewoond. 

Proeven, genomen op bouwgrond met kunstmest
stoffen, hoofdzakelijk peruguano en beendermeel, gaven 
weinig bevredigende uitkomsten. Men noemde den uit
slag evenals de kunstmeststoffen zelf, mager; toch bleek 
een geest tot verdere kennisneming levendig en namen 
velën zich voor op eigen kosten nader onderzoek voort 
te zetten. 

Het programma met het daarbij behoorend regle
ment voor den aanhangigen ploegwedstrijd in r 87 5 te 
Heer-Hugowaard geven een grootsch denkbeeld van 
de opvatting der vereeniging voor de in die dagen 
zeker nuttige openb3.re beoordeelingen. vVanneer men 
kennis neemt van den onvermoeiden ijver en de in
spanning vóór, de nauwgezette en practische uitvoering 

\ 
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met- en . de keurige van kennis en werkkracht getui
gende verslagen nà deze demonstreerende beproevin
gen, dan moet het eenigszins begrij pelijk zijn, hoe 
moeilijk het den verslaggever valt om met enkele re
gelen kortelijk over zooveel te waardeeren arbeid heen 
te glijden. Alleen zij nog vermeld, dat bij de beoor-

. deeling op dezen wedstrijd als voornaamste factoren 
werden vooropgesteld: deugdelijkheid, arbeidsvermo
gen en gemakkelijke constructie. 

Op voorstel van het bestuur werd besloten tot het 
herhalen van proeven met kunstmeststoffen. Negen ver
schillende soorten op even zoovele, meest uiteenloo
pende gewassen werden in afgescheiden vakken op 
gelijksoortigen. grond verwerkt. Het daarover uitge
brachte rapport met bijgevoegde tabellen der commissie 
geeft ons een duidelijk overzicht van de werking dezer 
samengestelde proef, die, ofschoon niet onvruchtbaar, 
een voortzetting van nog eenige jaren wenschelijk maakt. 
Uit dit en volgend onderzoek komt men meer en meer 
tot het inzicht, dat kunstmeststoffen, mits oordeelkundig 
toegepast, eene toekomst kunnen hebben voor onzen 
landbouw. 

Nogmaals vind ik vermelding van een zeer belarig
rijken wedstrijd met graanmaaimachines, die ruim op
gezet, op flinke deelneming heeft. mogen rekenen. Ne
gen werktuigen namen deel en dongen naar de uitge
loofde prijzen. Ofschoon de jury moest erkennen, dat 
het verschil der maaimachines in het werk zee r gering 
was te noemen, kon overeenkomstig het programma 
slechts een vijftal worden bekroond en waren het al
leen kleine aanwinsten als deugdelijkheid en gemak-
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kelijke constructie die den doorslag gaven. Zeer ver
rassend moet voor de talrijk zamen gevloeide menigte, 
de werking van de ter opluistering ingezonden zelf
schovenbindende g raanmachine zijn geweest. 

Aangezien in de jaren 188() en 188 r zeer veel is 
gedaan op het gebied der zuivelbereiding, waarop ik 
in de volgende afdeeling hoop terug te komen, is het 
ook zelfs van eene vereeniging als de onze, vergeeflijk, 
waar zij in hoofdzaak hare krachten wijdde aan dit veel 
omvattende werk, den akkerbouw met rust liet. 

Het nu volgend jaar gewaag t van een onderzoek 
naar het niet gaarkoken van erwten. Z1aierwten, zoo
wel van heel goede als slecht kokende soorten, werden 
op goede en slechte g ronden verbouwd met kunstmest
stoffen die tegen het niet gaarkoken der erwten wor
den aanbevolen. De uitslag van deze proef die wel zeer 
duidelijk omschreven met schetsteekening der tabellen 
ter vergadering is gebracht, heb ik in het archief, niet
tegenstaande de toezegging der commissie, niet gevon
den. Misschien is deze geplaatst in een onzer landbouw
bladen. 

Bij het verder naslaan der geschiedenis valt het op, 
dat de werkzaamheden der vereeniging een meer uit
g ebreide richting aannemen en derhalve zich ruimer 
verdeelen over meerdere rubrieken. Toch kan ik u 
wijzen op het in r 88 7 toegestane crediet tot het nemen 
van proeven met culfuurgewassen. De zonnebloem en 
de tabaksplant, hiervoor aangewezen, bleken echter met 
het oog op ons klimaat niet geschikt te zijn, waardoor 
van het verleende crediet geen gebruik werd gemaakt. 

Een onderzoek naar dorschmachines die het zaad 
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schoon in den zak opleveren en toch met kleine kracht 
worden gedreven, brengt aan het licht dat deze matig 
aan de voorgeschreven eischen voldoen en den kleinen 
landbouwer nog te veel kosten bij aankoop. De com
missie met dit onderzoek belast adviseert vooralsnog 
geen wedstrijd voor bedoelde werktuigen uit te schrijven. 

Het rapport omtrent den wedstrijd met ze:; verschil
lende soorten van ploegen, gehouden onder de ge· 
meente Winkel, is in de aanteekeningen zeer weinig 
omschreven en hoogst waarschijnlijk opgenomen in een 
der maandbladen der Hollandsche Maatschappij van 
Landbouw. 

In het najaar van 1888 werd besloten tot den aan
koop van dengdelijk:e zaaizaden ten behoeve van kleine 
landbouwers. Het doel hiervan is om deze tegen den 
kostenden prijs in de gelegenheid te stellen zich van 
goed zaaizaad te voorzien. Dat hiermede een goed 
werk werd beoogd en aan een bestaande behoefte 
werd te gemoet gekomen, bewees wel het bevre~igend 
aantal aanvragen en het besluit deze zoo nuttig wer
kende zaak het volgende jaar te herhalen. 

De proeven met suikerbietzaden, reeds eenigen 
tijd aan de orde, worden ingetrokken, nu van Rijkswege 
te dien opzichte uitgebreide plannen zijn voorgelegd 
en waarvan tot de uitvoering is besloten. 

De bietenrooier in het najaar 1890 in werking ge
steld in de Anna Paulowna en Groetpolder voldeed niet 
geheel aan de verwachting. Ofschoon op de eerstge
noemde plaats de bieten naar wensch werden losge
maakt zonder te beschadigen, laat dit op laatstge
noemde te wenschen over. Met de mogelijkheid, dat 
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deze minder gunstige werking is toe te schrijven aan 
de inmiddels veelvuldig voorkomende regenvlagen, 
wordt besloten het volgende jaar de proef te ver
meuwen. 

Onder de werkzaamheden in deze rubriek voorko
mende kunnen nog worden vermeld de besproeiïng met 
bouillie bordelaise als middel tegen het ziek worden 
der aardappelen en het aanleggen van bemesting-proef
velden volgens plannen der Regeering die daarvoor 
eene commissie benoemt, eene subsidie verstrekt van 
f 1000.- en waarvan een groot deel op den akker
bouw zal worden toegepast. Deze uitnemende zaak, door 
de V ereenig ing aan de orde gesteld, wordt door het 
Rijk verder tot ontwikkeling gebracht. 

In hoeverre de verkoop van suikerbieten op gehalte 
mogelijk is wordt door den Directeur van 's Rijks proef
station onderzocht, uit wiens rapport blijkt dat niet alle 
soorten hiervoor geschikt kunnen worden verklaard. 

Proeven genomen met op verschillende plaatsen in 
Noord-Holland bloembollen in cultuur te brengen, ge
ven uiteenloopende resultaten, maar toch ook eenigen 
waarborg dat op enkele, daarvoor geschikte gronden 
deze belangrijke taak van het landbouwbedrijf zal kun
nen worden be oef end. 

Met dit doel voor oogen is men tot op dit tijdstip 
bezig met verder onderzoek. Aankoop en afzet van 
deugdelijke zaaizaden voor den kleinen landbouw wor
den nog steeds voortgezet. 

Het rapport omtrerit het onderzoek ingesteld naar 
de mogelijkheid om bij een tweepaards-dorschmachine 
en wanmolens een petroleummotor te bezigen als be-
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weegkracht, geeft aan, dat dit in de naaste toekomst 
zeer gebeurlijk is te achten. De recht stroodorschma
chine tijdelijk in werking gebracht wordt minder gun
stig beoordeeld; wel levert zij het stroo vrij voldoend 
recht maar dorscht in ruil daarvoor te weinig graan 
en is alzoo _ in het gebruik te duur. 

Overeenkomstig een plan, ontworpen door den heer 
Broekema, Directeur der Landbouwschool te Wage
ningen, worden proeven genomen tegen het voorko
men van vlasbrand. Het rapport over dit belangrijk 
punt geeft echter weinig licht aangezien deze proeven 
door ongunstig weêr geheel mislukten en tot nader wer
den uitgesteld. 

Een ploegwedstrijd van 2 breed en 2 diepploegen 
met grond woelers had plaats in het najaar 1895; het 
desbetreffende rapport wordt in de aanteekeningen 
als zeer keurig zamengesteld genoemd, zonder meer. 

In de vergadering gehouden den 27 November 1895 
werd een zeer volledig en bevattelijk rapport gelezen 
omtrent de proeven in dit jaar genomen, op het 
gaarkoken van erwten. vVe_rd meermalen deze zaak 
door de Vereenig ing aanhangig gemaakt, thans bleek 
uit dit rapport, dat men, winstdoende met vorige proeC 
nemingen, een stap voorwaarts had gedaan en kwam 
men meer dan ooit tot de overtuiging, dat wel degelijk 
goedkokende erwten van goeden g rond als zaaizaad 
alle aanbeveling verdienen; tevens werd aan het Be
stuur opgedragen, het aanlegge n van een vast proef
veld voor dit doel in gedachte te houden ook en vooral 
in verband met daarvoor gewenschte bemesting. 

Genaderd tot het eind~ van de afdeeling Akkerbouw, 
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breng ik u nog in herinnering den wedstrijd voor de 
beste ploegers te houden in October van dit jaar in 
den Groetpolder. Deze wedstrijd, waaraan een gelijke 
geldelijke belooning in volgorde naar bekwaamheid is 
verbonden, geelt alle hoop op een goeden uitslag. 

Waar wij, Mijne Heeren, thans een zeer belang rijk 
gedeelte van dit verslag hebben afgewerkt, stel ik 
mij de vraag of zoo voortgaande niet te veel van 
uw geduld wordt gevergd; daar het genoegen van zulk 
een drooge opeenstapeling van feiten en gebeurtenis
sen aan te hooren ook van twijfelachtigen aard moet 
zijn. Ik voor mij gevoel tot mijn leedwezen, dat mijne 
ruimte te beperkt is om op zooveel wat dit ten volle 
verdient het helderste licht te laten vallen en ik 
slechts zeer vluchtig uwe herinnering kan trachten op 
te wekken waar het geldt het verled en der Vereeni
ging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Holi. 
Noorderkwartier in haar ·wezen en werken u in het ge
heugen terug te roepen. 

Op gevaar af bij velen uwer eene gesmoorde, wel 
niet zichtbare, maar toch zeer welgemeende verwen
sching aan mijn adres tot hooge graad van ontwikke
ling te voeren, ga ik onmeedoogenloos voort en sleur 
u zonder medelijden over het kruisnet van arbeid en 
geestkracht, mij op de paden der Vereeniging in de 
pen gelegd. Of deze gevoelloosheid mij op dit oogen
blik beheerscht dan wel reeds bij het stellen van dit 
verslag is ingeschapen als voor mij zelf voorgeschreven 
en daarin zijn oorsprong heeft, laat ik in het midden. 

Laat het ons genoeg zijn dat wij met onverbiddelijke 
gestrengheid gedoemd zijn te voleinden; laten wij ons 
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eenige inspanning getroosten om een beeld te zien ver
rijzen van de Vereenig ing, die zooveel heeft bijgedra
gen tot ontwikkeling en bevordering van den landbouw 
in Hollandsch Noorderkwartier. 

Ik noodig u uit mij te volgen op het gebied der 
Zuivelbereiding. 

In de eerste plaats vinden wij vermeld eene beproe
ving van de werking eener wrongelmachine, welke door 
een lid van het Bestuur aangeschaft, bij het kruimelen van 
den wrongel uitnemend voldeed. Tegelijkertijd werd door 
den heer Sluis onder de aandacht gebracht, een in vele 
opzichten meer doelmatig en practisch werktuig bij de 
bereiding der kaas in de eerste periode. Deze zooge
naamde Kaaskleiner, van Engelschen oorsprong , is door 
de firma Laming te Rotterdam ingevoerd. De aanbie
ding van een Duitsch grossier in kaaslP.bben, vestig t 
de aandacht op dit artikel en geeft aanleiding dat vooral 
met het oog op de steeds stijgende prijzen een onder
zoek wordt ingesteld naar de innerlijke waarde als 
stremmingsvermogen dezer lebben. Aangezien dit on
derzoek bevredigend mag heeten en de aanbieding bij 
groote partijen voordeelig is, stelt de secretaris zich be
scpikbaar voor gezamenlijke rekening aankoopen te doen. 

Over een prijsvraag met opgaaf van kosten voor 
plan en daarstelling van een volledige kaasfabriek van 
100 koeien ; eene idem van het jaarverslag der best 
werkende particuliere kaasmakerij in haren geheelen 
omvang, alsmede dat van een kaasfabriek vind ik, uit
genomen het geformuleerde besluit, weinig opgetee
kend; toch blijkt het dat de desbetreffende rapporten 
in druk zijn uitgegeven . 

• 
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Op den 3 r Mei r 876 had een uitgebreide en hoogst 
belangwekkende karnwedstrijd plaats te Spanbroek, 
waaraan werd deelgenomen door 2 2 meest verschil
lende werktuigen, waaronder twee door paarden in 
beweging gebracht. Deze wedstrijd, gehouden gelijk
tijdig met eene tentoonstelling van vee, door de afdee
ling Opmeer en Omstreken der Hollandsche Maat
schappij van Landbouw, mocht zich op een buitenge
woon ruim bezoek beroemen en gaf veel te aanschou
wen voor den zuivelproduceerenden landman. De uit
slag van deze proef bewees, dat, hoezeer men zich 
onledig houdt met allerlei middelen tot verbetering op 
te sporen, men hierin tot nog toe niet ten volle slaagde 
en de van ouds bekende plomp, ongerekend de zware 
werkkracht, nog de meest productieve bleek te zijn. 
Zal deze wedstrijd, die bij de meesten uwer niet on
bekend mag worden geacht, ingrijpende offers aan de 
vereeniging hebben gekost, de bereiking van het doel 
gaf voldoening aan dit grootsche werk. 

Niettegenstaande het volgend jaar vele en belang
rijke werkzaamheden op de agenda voorkwamen, ver
gat de Vereeniging niet, ten dienste der zuivelberei
ding , twee afgevaardigden te benoemen naar de 
Melkerij-Tentoonstelling te Hamburg. Verblijdend was 
het verschijnsel voor de nog jeugdige Vereeniging, dat 
deze afgevaardigden, op verzoek der Vereenig ing , bij 
gunstige beschikking van Zijne Excellentie den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, werden aangesteld tot 
commissarissen der Nederlandsche Regeering, om de 
belangen van den landbouw ook van harentwege al
daar te behartigen. Het daarover bij de Hooge Regee-
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ring uitgebracht verslag, opgenomen in de Staats-Cou
rant en in afdruk aan de leden dezer Vereenig ing toe
gezonden, gaf meer dan ooit de noodzakelijkheid te 
kennen, dat wij op onze hoede hebben te zij n en de 
handen ijverig aan den ploeg dienen te slaan om onze 
reputatie op het gebied van de zuivelbereiding tegen
over andere Rijken te behouden en onzen alouden roem 
te handhaven. De krachtige wenken daarin uitgezet, 
werden van nu af ten zeerste behartigd. Bemoed.igend 
was ook de aandacht, die de Regeering aan deze zaak 
schonk, en de vrij aanzienlijke uitgaaf voor de zuivel
bereidingstentoonstelling en wat daarop betrekking heeft, 
te Apeldoorn, welke men op 's Rijks beg rooting , na 
aanhaling van dit rapport, geplaatst kreeg , mag daar
van wel het beste be\vijs zijn. - In verband met een 
en ander besloot ook onze Vereenig ing een som van 
f 50,- voor dit doel toe te zeggen en wel als prijs 
voor de beste 4 stuks Edammer kaasjes. Eveneens 
mogen als vrucht van ·deze bemoeiingen worden be
schouwd de twee jaarlijksche subsidiën, toegestaan bij 
een eventueele oprichting van een zuivelbereidings
school te Beemster, welke echter niet tot stand is ge
komen. Ook het nemen van proeven op verschillende 
boerderijen met kaasbereiding , volgens het stelsel en 
onder leiding van den heer Sluis, welke proeven, of
schoon niet geheel voldoende, toch van hooge waarde 
en beteekenis werden geacht en het volgend jaar on
der toezicht der Vereenig ing werden voortgezet. 

Nog dient vermelding een viertal lezingen, gegeven 
door den heer Marlett, hoofdzakelijk inhoudende practi
sche wenken en beschouwingen voor den zuivelbereider. 
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Ook werd bij de Regeering aangedrongen bekwame 
mannen af te vaardigen om de zuivelbereiding in andere 
Rijken te bestudeeren en na te gaan wat er kan wor
den gedaan om deze hoogst belangrijke tak van ons 
bedrijf te helpen vooruitbrengen. - De heer Eduard 
Rooze, correspondent van >Het Nieuws van den Dag", 
te Londen, wordt dank gezegd voor zijne vruchtdra
gende bemoeiingen in zake tentoongestelde zuivelpro
ducten aldaar en daarmede een blijk van sympathie 
gegeven aan den man, die de belangen van zijn va
derland ook in dit opzicht zoo kraèhtig voorstond. 

In de volgende jaren, I 880 en 188 1, werden zeer 
uitgebreide samengestelde proeven genomen op het 
gebied der zuivelfabricatie. Velen uwer, zoo niet allen, 
zullen zonder eenige inspanning zich dezen veel om
vattenden arbeid kunnen herinneren, zoo omvattend in 
voorbereiding en uitvoering, dat het een onbegonnen 
werk ware uit de nauwkeurige verslagen van de zui
velbereidingsproeven te Berkhout en Wieringerwaard, 
een uittreksel in bek.nopten vorm weer te geven. Af
leen dient gezegd, dat de proef in 1880 te Berkhout, 
hoofdzakelijk ten doel had grondig .te onderzoeken en 
daarop uit te maken wat met het meeste voordeel in 
ons zoo vruchtbaar Noord-Holland kan worden gefa
briceerd, kaas of wel boter. De uitkomst hiervan pleit 
voor het maken van Edammer kaas. - Beschouwingen 
doór den verslaggever aan het rapport toegevoegd, 
gaven aanleiding het volgend jaar een proef aan te 
vangen te \i\lieringerwaard, waaruit moet blijken of de 
boterbereiding door aanwending van verschillende nieu
were systemen niet met een hooger cijfer voor den 
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dag kan komen. Ook deze proefneming mag met recht 
belangrijk heeten. Toch bleek ook hier, dat de Edam
mertjes met het meeste voordeel in onze streek kun
nen worden gemaakt. 

Een woord van dank · aan allen die met finantiëelen 
steun deze interessante en hoogst nuttige proeven heb
ben bevorderd en in de uitvoering mogelijk gemaakt, 
vinden wij in het verslag opgeteekend. 

Vooral ten opzichte der zuivelbereiding werden eenige 
monsters zout van verschillende fabrieken opgezonden 
naar het proefstation te \Vageningen, met verzoek nauw
keurig te willen onderzoeken het gehalte der zoutdeelen. 

Als zeer belangrijk vinden wij vermeld een contract 
met den heer Boekel te Wieringerwaard, waarin deze 
aanneemt: 

1 o. onder het meest gewenschte toezicht der Vereeni
ging gedurende een geheel jaar kaas te maken, 
die op de markt den hoogsten prijs bedingt; 

2°. eene brochure uit te geven en verkrijgbaar te 
stellen, waarin de volledige methode zijner berei
ding duidelijk en overeenkomstig de bewerking 
kenbaar wordt. gemaakt; en 

3°. aan ieder, die dit verlangt, deze wijze van kaas
bereiding grondig te leeren voor een bedrag van 
hoogstens vijftig gulden; 

terwijl door hem voor een en ander eene vergoeding 
werd gevraagd van twee duizend gulden. 

Dat ook in deze zaak vele bemoeiingen aan de uit
voering vooraf zijn gegaan, daarvan · getuige menige 
beschrevene bladzijde in de geschiedenis. Niet in elk 
opzicht was men de zaak toegedaan, enkelen beschouw-
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den een dergelijke methode gevaarlijk voor den goeden 
naam van ons product. Het g roote belang echter dat de 
Vereeniging in dit gewichtig vraagstuk moest stellen, 
heeft er toe geleid, dat met medewerking der Provinciale 
Staten van Noord-Holland en de Hollandsche Maat
schappij van Landbouw, op de eischen van dezen koenen 
kaasmaker kon worden ingegaan. Niettegenstaande de 
controle op de naleving van het contract zeer scherp 
werd toegepast, kon de Vereenig ing met gerustheid 
de vergoeding ad .f 2000,- in de vergadering van 30 

November 188 7 aan den heer Boekel uitbetalen. 
In hoevi:rre deze daad na een tiental jaren nog 

onzen dank verdient, zou ik willen laten beslissen door 
hen, die met nauwgezetheid dit systeem toepassen, 
door den handel die meer en meer openlijk dit pro
duct verwerkt en door de bekroningen op de tentoon
stellingen van de laatste jaren. 

Vervolgens zien wij de aandacht gevestigd op de 
vervalsching van boter, die zulke groote proportiën 
aanneemt, dat men het gewenscht vindt bij de Regee
ring aan te dringen op verscherping van toezicht op 
deze laakbare handelingen. 

Het meer en meer voorkomen van blauw in de kaas 
dringt tot een veelzijdig onderzoek en leidt tot her
haalde besprekingen en onderhandelingen, echter niet 
met het gewenschte resultaat. 

Een onderzoek naar verschillende stremselsoorten in 
het jaar 1888 ingesteld, werd zes achtereenvolgende 
jaren voortgezet. De desbetreffende rapporten, te uit
voerig om hier weer te geven, bevinden zich in het ar
chief der Vereeniging. 



82 

Tot afschaffing van den inzonderheid voor de zm
velbereiding onbillijken druk werd bij de Hooge Re
geering opheffing gevraagd der algeheele zoutbelas
ting. 

Een zeer uitgebreid onderzoek, ingesteld omtrent het 
bewaren, het vervoer en de prijzen der meik over ge
heel Europa, geeft in haar belangrijk verslag wenken 
om zooveel doenlijk de zuivelbereiding als het meest 
productieve te bevorderen. 

Eene lezing, gegeven door dr. Graeff te Alkmaar, 
over de gebreken in de melk voorkomende, hare kwa
liteit tegenover de kwantiteit, heeft ten gevolge, dat op 
eenige boerderijen een onderzoek wordt ingesteld naar 
het gehalte der melk van verschillende koeien. 

Edammerkaas, door de Vereeniging tentoongesteld 
te Parijs, wordt met zilver bekroond. 

Zeer belangwekkend en van hooge waarde wordt 
geacht eene rede over bacteriën in onze kaas, uitge-

. sproken in eene buiténgewone vergadering te Alkmaar, 
door dr. Beijerink te Delft; belangwekkend te meer 
mag dit worden genoemd, waar ons daardoor een ruim 
velJ tot onderzoek voor de naaste toekomst op dit 
gebied wordt geopend. 

Door den he er Eriks van Petten wordt de Vereeni
ging aangeboden beste kwaliteit kaas te maken van 
slechte melk, zelfs waar deze in den meest ongunstigen 
toestand verkeert. Op billijke voorwaarden ( .f 50,
per boerderij) stelt hij zich beschikbaar om hen die 
daaraan behoefte gevoelen op den rechten weg te hel
pen. Ook hier meende men de reddende hand te moe
ten reiken aan hen, die hulp noodig hebben; men ging 
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op het voorstel in, maar mocht slechts een paar ma
len het genoegen smaken dat van deze belangrijke 
gelegenheid, die ruimschoots werd bekend gemaakt, 
werd gebruik gemaakt. De heer Eriks voldeed daarbij 
geheel aan zijn verplichting. 

Om een antwoord te verkrijgen op de vraag of zoete 
wei geschikt is fot ontrooming met de hand-separator 
werden een tweetal dezer werktuigen beproefd te 
Hoogkarspel en te Wieringerwaard. Alleen uit wei van 
zoet opgekaasde melk bleek een dergelijke toepassing 
voordeelig en bij gevolg wenschelijk te zijn. 

Voor de doeltreffende bemoeiïngen in zake het ver 
krijgen van een mildere bepaling op den invoer van 
onzen zuivel in Spanje en onderhoorige koloniën werd 
den Minister van Buitenlandsche Zaken ook van onze 
zijde de welverdiende dank gebracht. 

In het jaar 1892 werden onderhandelingen op touw 
gezet in overleg met de Hollandsche Maatschappij van 
Landbouw tot het verkrijgen van een zuivelconsulent 
in Noord-Holland. Allen, die zich kunnen herinneren de 
moeite hiervoor gedaan, zullen dankbaar erkennen dat 
deze arbeid niet te vergeefs was . en uitnemend is ge
slaagd. 

Een onderzoek ingesteld naar de uitvoerbaarheid 
van melkverkoop b.v. in fabrieken op gehalte wordt 
onder leiding van den , heer Dr. van der Zande, Direc
teur aan 's Rijksproefstation te Hoorn, met goeden 
uitslag bekroond. De verkoop op gehalte is zeer wel 
doenlijk gebleken en wordt op een enkele fabriek in 
toepassing gebracht. 

Naar aanleiding van eene bespreking omtrent de 
3 
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willekeurige heffing van tarra bij het wegen der kaas 
wordt een verzoekschrift opgesteld en aan de betrok
ken Noord-Hollandsche steden toegezonden waarin met 
beleefden aandrang op afschaffing wordt gewezen op 
dit onrechtvaardig gebruik. Men achtte het niet de taak 
te zijn van een stedelijk Bestuur dat gerechtigheid moet 
betrachten, voor de eene partij beschermend en voor 
de andere, in weerwil dat deze de wik- en weegloonen 
voldoet, anti-beschermend op te treden. Ofschoon wel 
geen der genoemde besturen zich verstoutte deze han -
deling een bij de wet toegekend recht te noemen, 
wilde men algemeen dit twijfelachtige recht behouden. 

Bij de Hollandsche Maatschappij van Landbouw wer
den pogingen aangewend om bijaldien een Leerhoeve 
Zuivelbereiding zou worden gesticht, deze in Noord
Holland gevestigd te krijgen. 

Het verduurzamen van lange wei door Dr. Goed
hart, bacterioloog aan het Proefstation te Hoorn, be
sproken wordt bij verder onderzoek allen mogelijken 
steun toegezegd. 

Omtrent den handkarn-wedstrijd, gehouden te Abbe
kerk, vinden wij alleen vermeld, dat hierover verslag 
is uitgebracht in de vergadering van 7 November 1894. 
Ik kan dus dus niet verder gaan dan dezen wed
strijd in herinnering te brengen wat mij zeker te ge_ 
reeder zal gelukken, waar het geldt een van de inte
ressanste op dit gebied, door de Vereeniging ontworpen. 

Herhaalde malen vindt ik van besprekingen gewag 
gemaakt omtrent de arbeidswet van 5 Mei 1889, waarbij 
vrouwenarbeid op Zondagen in kaasfabrieken niet wordt 
toegelaten. Pogingen om deze voor fabrieken zeer 
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netelige kwestiè op te lossen, z1Jn tot nog toe niet ge
slaagd. 

Aan het slot dezer Afdeeling gekomen, rest mij nog 
melding te maken van de uitgebreide proefneming 
dezer dagen gehouden in de kaasfabriek te Baarsdor
permeer, waarbij is vooropgesteld na te gaan, welke 
invloed de toevoeging van lange wei, korte wei en melk
zuur op de fabricage van onze Edammertjes uitoefent. 
Deze proef door de Vereeniging breed opgezet met 
eene subsidie van f woo.- en wetenschappelijk geleid 
door den Directeur van het Proefstation te Hoorn, den 
daaraan verbonden bacterioloog en den zuivelconsulent, 
doet veel van zich verwachten en moet wel den indruk 
levendig houden, dat de Vereenig ing tot Ontwikkeling 
van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, de 
zuivelbereiding als een der eerste bronnen van ons 
volksbestaan erkent en als zoodanig wil behartigen. 

Voor wij echter deze rubriek .afsluiten komt het mij 
voor nog de aandacht te moeten wijden aan eenige 
beteekenende gebeurtenissen, die, hoewel niet onmid
dellijk de zuivelbereiding rakende, toch hiermede in het 
nauwste verband staan. 

Reeds in het tweede jaar van oprichting werd te 
Hoorn een verdienstelijke wedstrijd gehouden van 
maai- en hooiwerktuigen, welke met ruime deelneming 
en gunstigen uitslag werd bekroond. Velen zoowel in 
als buiten de Vereeniging , overtuigd van de doelmat ig
heid inzonderheid van de hooischudders en harken, 
schaften zich deze werktuigen aan om ze met vrucht 
op hunne boerderijen toe te passen. 

De grasmaaimachine hoewel met zeer veel belang-
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stelling en bewondering gadegeslagen 'mocht zich nog 
niet in die mate op een gl1nstig oordeel beroemen. 
Toch heeft deze wedstrijd grooten invloed uitgeoefend 
op de verdere uitbreiding , die de invoering van deze 
nuttige werktuigen verkreeg. Ook in 1878 werd nog 
een dergelijke wedstrijd van hooischudders en hooi
harken gehouden. Eveneens gaf de in 1876 in werking 
gestelde Amerîkaansche hooilader een g unstig denk· 
beeld van het menschelijke vernuft toen men op hoogst 
eenvoudige wijze het hooi geregeld en voldoende van 
den grond zag opvoeren tot de hoogte van een goed 
beladen wagen met !?.ooi. Alleen onze kleine boerde
rijen en de grooten omvang dezer machine werden als 
oorzaak beschouwd, dat men hier vooralsnog geen 
behoefte aan gevoelde. 

Waar ik thans eenige uitbreiding geef aan de rubriek 
zuivelbereiding , mag ik zeker niet verzuimen te noe
men de vele en velerlei bemoeiingen in zake de wik
en weegloonen. Het wil mij echter voorkomen dat een 
breedvoerige omschrij ving van deze zeer wijdloopige 
geschiedenis overbodig mag wordt geacht. In vele bij
eenkomsten, vooral in die der laatste jaren, is dit punt 
aan de orde gebleven en heeft men getracht met on
verflauwden ijver, waar dit noodig was, deze voor den 
kaasmakenden landbouwer zeer drukkende, maar te
vens onrechtvaardige, heffing te bestrijden. Of deze 
ijverige pogingen mochten slagen? Wij allen kennen 
den uitslag daarvan en moeten dankbaar erkennen, dat 
ook in deze door de Vereeniging veel is bijgedragen 
tot het aanvankelijk succes. Mogen wij op den goeden 
weg voortgaan, ons beg insel handhaven en eenmaal 
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triompheeren in een meer billijke heffing der thans nog 
te drukkende wik- en weegloonen. 

En hiermede M. H. eindigen wij voorzeker een der 
gewichtigste rubrieken. Bij het naslaan der verrichtingen 
betreffende de veredeling van ons vee wordt ons een 
ruim veld ·voor onzen arbeid geopend. 

Ik zal trachten voort te gaan zoo beknopt mogelijk 
uiteen te zetten wat ons ook op dit gebied onder het 
oog komt.. Ontegenzeggelijk, ik herhaal dit, is eene 
inkrimping ·· hoogst moeilijk, een verslag uitmakende de 
geschiedenis van eene Vereeniging als die van Hol
landsch Noorderkwartier, moet hierbij veel verliezen. 
Of is het niet waar, dat bij meer volledigheid, meer 
duidelijke omschrijving van de uitwerking en haren 
invloed zeer vele hoogst verdienstelijke zaken meer en 
dankbaarder in het juiste licht zouden worden geplaatst; 
men beter z_ou kunnen aanschouwen wat de Vereeni
ging deed, wat zij verkreeg en hare voldoening mocht 
zijn; helderder kunnen ontwaren dat de geest onzer 
Vereeniging niet ten doel heeft te hervormen maar om 
geleidelijke ontwikkeling tot beter op te roepen en aan 
te kweeken. 

Wij zullen ons echter met het bereikbare te vreden 
stellen en willen ons voornemen bij alles onze herin· 
nering op te wekken en daardoor aan te vullen wat 
aan dit verslag wordt ~e kort gedaan. 

Gij zult mij echter ten goede houden wanneer ik mij, 
bij al deze goede voornemens een enkele uitwijding 
veroorloof, ook zelfs waar ik hier en daar gevaar loop 
ons terrein te verlaten. 

Bij het opstellen van dit verslag en de behandeling 
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van zoo vele onderwerpèn werden mijne gedachten 
vaak afgeleid, gericht op zoovele lichtpunten die de 
Vereenig ing nog boven en behalve hare roeping, in 
zich heeft, welke mij noopten een oogenblik stil 
te staan en aan haar mijne aandacht te wijden. Ik 
denk en ik twijfel niet of gij zult dit met mij kun
nen doen, aan zoo vele opwekkende bijeenkomsten, 
die getuigden van belangstelling en geestdrift; aan het 
krachtig en bezielend woord ons daar door zoo me
nigen voorzitter als inleiding en voorbereiding tot den 
arbeid die ons wachtte, toegeroepen; aan den goeden 
geest en den vruchtdragenden arbeid, die trots heftige 
en warme debatten, steeds deze bijeenkomsten ken
merkte; kortom aan veel wat opbouwt en sticht, wat 
vormt en vooruit brengt ook ten opzichte van ons zelf. 

Wie onzer wil niet gaarne erkennen, dat van de Veree
niging ook hierin een kracht ten goede uitgaat. Of is 
het niet klaar en duidelijk dat de ontwikkeling van den 
landbouw nauw samen gaat met een algemeene ont
wikkeling van ons zelf, dat onze samenkomsten heilzaam 
werken op de ontwikkeling van den geest? Bovendien 
wie gevoelt niet den welcladigen invloed van het onder
ling verkeer van geestverwanten en vrienden, die aan 
deze plaats vereenigd, zich een beteekenende macht 
hebben gevormd in dit gewest. 

Ja, al deze herinneringen doemen bij eene vrijen ge
dachtenloop voor mijnen geest op en wanneer ik mij 
ook hier niet had te beperken ik zou zoo gaarne nog 
eenige uitbreiding aan mijne gedachten en beschou
wingen willen geven. 

Ik zou u ondermeer willen wijzen op zoo menig 
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gezellig en onderhoudend uurtje, dat wij bij afwis
seling inzonderheid ook op onze Bestuursvergaderingen 
hebben genoten ; ik zou u gaarne willen uitleggen, dat, 
waar wij een enkele keer meer tijd offerden dan voor 
onzen arbeid noodig was, het de vriendschappelijke 
geest, den goeden toon was, waardoor wij ons lieten 
leiden. - Maar ik gevoel al te zeer het bezwaar daar
aan verbonden. 

Voor wij verder zullen gaan acht ik een kleine pauze 
voor u en mij niet ongevallig. 

Wij zullen den draad van ons verslag weer opzoe
ken en opslaan die bladzijden, welke ons mededee
len wat er is gedaan tot veredeling van onzen veestapel 
en wat daarop betrekking heeft. 

Zoo vinden mij dan in de eerste plaats melding ge
maakt van een flinke prijsuitloving van de koe en het 
stierkalf met de beste en meeste kenteekenen 
van melkgevend ras, terwijl in hetzelfde jaar 1873 een 
eerste kwaliteit Engelsche ram wordt aangekocht tot 
veredeling van het schapenras. Het volgend jaar werd 
de prijsuitloving van de koe en het stierkalf met vele en 
goede melkteekens herhaald en daarvoor oproeping ge
daan op de Tentoonstelling der Hollandsche Maat
schappij van Landbouw te Dordrecht, eene keuring 
ingesteld op de lammeren, afkomstig van den gesta
tioneerden fokram, terwijl het ook onze Vereenig ing 
was die krachtig heeft medegewerkt tot de oprichting 
van het Nederlandsch Rundvee-Stamboek. Ofschoon 
deze in den aanvang veelbelovende Vereeniging veel 
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van haar oorspronkelijk karakter heeft verloren en 
daardoor misschien, in deze provincie althans, weinig 
leven in zich bevat, wij mogen onder de goede instel
lingen de oprichting van het Ned . • Rundvee-Stamboek 
dat veel heeft willen doen tot de veredeling van ons 
vee niet gering schatten en ons de eer toekennen daar-
toe te hebben medegewerkt. 

111 

Nogmaals wordt eene keuring gehouden van de beste 
lammeren, die gefokt zijn van den uit Engeland inge
voerden ram. 

Klaarblijkelijk niet voldaan met deze prijsuitlovingen 
van rundvee en schapen, wordt besloten twee gouden 
medailles beschikbaar te stellen: 1°. voor den besten 
koppel rundvee, ook met het oog op melkrijkheid en 
fokwaarde·; 2°. voor den besten en fijns ten koppel gekruiste 
fokschapen. 't Was de commissie hoogst aangenaam 
benevens de bekroningen te kunnen rapporteeren veel 
goeds onder de aangegeven nummers te hebben ge
vonden. 

Bij gelegenheid van het Landhuishoudkundig congres 
te Amsterdam in 1876 zijn door deze Vereeniging ter 
bekroning gevraagd; de beste stier geboren in 1875, 
een idem geboren in 1876· en een kuispink, met 
kenteekenen van veel melkgevend ras. Ook wordt een 
prijs uitgeloofd voor den besten aangefokten ram op 
de tentoonstelling te Alkmaar der Hollandsche Maat
schappij van Landbouw. Al deze bekroningen hebben 
plaats overeenkomstig het voorgeschreven doel; de ram 
blijft een jaar in Nederland ter bevordering van de 
schapenfokkerij. 

Bij de nadering der veepest m naburige Staten acht 
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men het wenschelijk persoonlijk bij den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan te dringen op het nemen 
van maatregelen voor dezen gevreesden vijand. Eene com
missie daarmede belast, mocht het genoegen smaken 
den Minister g unstig voor deze belangrijke zaak te 
stemmen, waardoor spoedig zeer te waardeeren maat
regelen werden J;oegepast. 

Door tusschenkomst der Vereeniging wordt mede 
met finantiëelen steun van particulieren eene uitmun
tende collectie rundvee verzameld en ingezonden op 
de Internationale Tentoonstelling te Parijs. De uitvoe
ring, gegeven aan deze collectieve inzending met al 
de bezwaren daaraan verbonden, werd met een schit
terend succes bekroond. 

Op de tentoonstelling der Hollandsche Maatschappij 
van Landbouw te Delft, werden in het programma 
door onze Vereenig ing gevraagd: de beste spring
ram Lincolnras, 4 beste ooien, een stier en kuispink, 
allen onder de bepaling een jaar verblijf te houden 
in Nederland tot het beoogde doel: dP veefokkerij in 
in ons land te bevorderen. 

Dat de Vereeniging niet alleen krachtig optrad in 
alles wat de Landbouw kon vooruit brengen, maar ook 
waar deze belemmering ondervond, blijkt uit een adres 
aan den Minister van· Binnenlandsche Zaken, waarin 
wordt gewezen op het feit, dat uit Amerika afgevoerd 
ziek vee, dat in Engeland afgekeurd en geweigerd was, 
in ons land wordt ontscheept; ook waar men verscher
ping vraagt van het veeartsenijkundig toezicht op het 
rotkreupel bij schapen; opneming wordt verzocht van 
goedaardig mond- en klauwzeer in de Wet, op be-
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smettelijke ziekte van het vee, hierin gesteund door 
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Vooral 
was 't het rotkreupel onder de schapen, dat in hooge 
mate hare aandacht wekte, en toen de Minister ver
klaarde het rotkreupel niet in de Wet te kunnen op
nemen, verzocht men Ged. Staten van Noord-Holland, 
waar ook Alkmaar weigerde hierop eene verordening 
in het leven te roepen, om wettelijke bepalingen te 
maken tegen dit veel nadeel berokkenend ongemak. 
Met warmte verdedigd in de vergadering der Provin
ciale Staten door leden onzer Vereeniging, mocht men 
de voldoening smaken van deze de gewenschte me
dewerking te ontvangen. Eerst in 1889 werd door de 
Regeering het nut hiervan ingezien en deze ziekte als 
besmettelijk in de Wet opgenomen. 

In vereeniging met andere landbouwvereenigingen 
in ons vaderland, wordt bij de Regeering aanzoek ge
daan om, een Nederland waardige, collectieve inzen
ding van vee te organiseeren voor de tentoonstelling 
te Birmingham, terwijl belangrijke prijzen worden toe
gekend voor de bekroning van den besten pinkstier op de 
Internationale Tentoonstelling in 188 3, te Amsterdam. 

In het jaar 1882 werden 6, in r 884 5 rij stieren 
van uitnemende kwaliteit gestationeerd en beschikbaar. 
gesteld voor een billijk dekgeld. De uitwerking van 
deze schoone daad bleek al spoedig tot het gewenschte 
doel te leiden; de keuringen van afstammelingen dezer 
mannelijke fokdieren wijzen op een schitterend succes 
en nog nimmer heeft onze veestapel, ten opzichte 
harer kwaliteit, zoo hoog gestaan als in de jaren 188 5 
en 1886. 
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Tusschen al deze en nog andere bedrijven door, 
werden meer andere zaken niet uit het oog verloren 
en werd bij de Regeering de aandacht gevestigd op 
het gevaar in het spoelingsdistrict, tot uitbreiding en 
voortwoekeren der longziekte onder het vee. 

Pogingen aangewend bij het Amerikaansche Rund
vee-Stamboek, om daarin meer nadruk te leggen in de 
naam Nederlandsch of Hollandsch, inplaats van Hol
steinsch ras, worden met ongunstigen uitslag bekroond. 

Van nu af breidt de Vereeniging hare zorgen uit 
ook over het paardenras en kunnen wij nagaan, dat, 
eenmaal daarmede aangevangen, deze zaak van groot 
gewicht wordt geacht. In de eerste plaats kunnen wij 
de oprichting van het Nederlandsch Paardenstamboek 
voor een belangrijk gedeelte aan haren invloed toe
schrijven, een gebeurtenis zeker van veel beteekenis, 
waar WIJ ontwaren dat niets zoo spoedig en zoo flink 
allerwege door Regeering en Provincie is gesteund ge
worden. - Zeer belangrijk en vruchtdragend mogen 
wij noemen de werking van het stationeeren van een 
drietal hengsten uit edel bloed, hetwelk door krachti
gen finantiëelen steun der Vereenig ing in het leven 
werd geroepen. Vooral ook deze beweging en de daar
uit voortgevloeide handelingen mogen wij beschouwen 
als van het grootste gewicht. Met voldoening mogen 
wij terugzien op den eersten en flinken stoot, die onze 
Vereeniging gaf aan de veredeling van het edelste on
zer dieren. Maar ook moeten wij dankbaar erkennen 
dat zij voortging op den goeden weg, waar wij telkens 
en telkens weer hare zorgen voor het paardenras zien 
bestendigen. 
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Zoo vinden wij het hoef beslag, eerst te vergeefs 
gezocht aan de veeartsenijschool te Utrecht, bij her
haling door haar bevorderd in den jaarlijkschen cursus, 
gegeven door de afdeeling Haarlem der Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw. Een · woord van dank aan 
deze afdeeling, die het initiatief nam eene zoo zoo nut
tige werkzaamheid ter hand te nemen, mogen wij niet 
onthouden, vooral waar zij zeer welwillend ons de ge 
legenheid openstelde om door geldelijke aanmoediging 
de beoefening , van dit gewichtig handwerk te kunnen 
bevorderen. 

Tot op dit oogenblik wijdt de Vereeniging steeds 
hare aandacht aan het hoefbeslag en is het ons zeker 
een genoegen waar kan worden gezegd, dat in dit ge
west reeds vele gediplomeerde hoefsmeden, door tus
schenkomst van Hollands Noorderkwartier, zijn opge
treden en met vrucht werkzaam zijn. Bij dit alles mo
gen wij niet vergeten aan te halen wat nog bovendien 
gèschiedde om de aandacht op dit punt te vestigen. 

Zoo werden door den heer Hengeveld een drietal 
zeer practische en bevattelijke lezingen gegeven over 
de samenstelling, eigenschappen en behoeften van het 
paard, gevolgd door een cursus in het hoefbeslag door 
een luitenant-paardenarts der artillerie, die, door velen 
gevolgd, zeker haar nut zal hebben meegebracht. 

Ofschoon de Regeering dankbaar voor de goede be
doelingen waarmede de Wet ten opzichte der vlek
ziekte onder Je varkens wordt toegepast, werd den 
betrokken Minister onverholen gewezen op de weinige 
of geheel niet verkregen resultaten. Dieper ingrijpen, 
krachtiger bestrijding of ophouden nutteloos tijd en 

• 
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geld verspillen, wordt met gepaste vrijmoedigheid als 
onze meening uitgesproken en kenbaar gemaakt. 

Voorts worden proeven genomen met den Blunts 
voederpers in I 889 en herhaald in r 89 r. Bleken deze 
persen bij goede behandeling niet geheel ondoelmatig, 
voor practische toepassing lieten zij echter te wenschen 
over. 

Het inenten van varkens, een middel tegen vlek
ziekte, door den heer Hengeveld aan de orde gesteld 
en in den beginne door gebrek aan deelneming ach
terwege gelaten, treedt meer en meer op den voor
grond en geeft bevredigende resultaten. 

Eveneens om door inspuiting het kalfverwerpen of 
te vroeg kalven van koeien te voorkomen, wordt met 
succes toegepast en verder onderzoek wenschelijk ge
acht, terwijl inspuitingen met tuberculine, ter onderken
ning van tuberculose bij rundvee, in meer dan eene 
bijeenkomst grondig besproken en met goed gevolg 
door den heer Billroth is aangewend. Vooral waar dit 
wetenschappelijk punt, althans in onze streek, nog in 
wording is, mogen wij hiervan veel verwachten. 

Als bewijs van ingenomenheid met de maatregelen 
op de Purmerender markt, tijdens het heerschen van 
het mond- en klauwzeer, wordt het bestuur dezer ge
meente dank gezegd voor de houding daarbij aan den 
dag gelegd, ook den heer Hen geveld, districts-veearts, 
voor zijn optreden en bemoeiingen in deze aangele
genheid, onzen dank toegebracht; 

Terwijl in r 89 5 eenige stieren worden gestationeerd 
op verschillende plaatsen, wordt voor het volgende 
jaar bij de Provinciale Staten van Noord-Holland krach-
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tig aangedrongen op flinke ondersteuning voor dit doel. 
Onze veestapel heeft groote behoefte, wordt gezegd, 
aan verbetering, aan veredeling, wat in dezen moei
lijken tijd voor den landbouwer, niet zonder hulp is 
te bekomen. 

Met gewaardeerden steun en medewerking van leden 
der Provinciale Staten die tevens lid zijn en zich ge
voelen in de Vereeniging tot Ontwikkeling van den 
Landbo:.1w in Hollands Noorderkwartier, mochten wij ons 
in de bevrediging onzer wenschen verheugen en reeds 
dit jaar iets kunnen doen w.:it strekken kan om onzen vee
stapel vooruit te brengen. Ik mag hierbij niet verzwijgen 
dat ook het Rijk, in het door de Provinciale Staten tot 
voorwaarden gesteld bedrag heeft bijgedragen en daardoor 
medegewerkt tot de verwezenlijking van dit plan. 

In een onzer laatste bijeenkomsten wordt een zeer 
nuttige bespreking gehouden omtrent het ontstaan, het 
voortwoekeren en den aard van het ongans bij scha
pen. Deze in onze provincie vaak voorkomende kwaal 
wordt door den heer Billroth duidelijk omschreven en 
is volgens dezen en meer andere sprekers hoofdzakelijk 
te bestrijden door goede afwatering en drooglegging 
der landerijen , inzonderheid ook draineeren. 

De Îm'oering van Zwitsersche geiten, reeds meer
malen in overweging genomen en wenschelijk geacht 
te.n opzichte van haren grooten melkopbrengst, werd in 
het voorgaande jaar door een paar ondernemende le
den van onze Vereeniging aangevat en uitgevoerd. 

De Vereeniging nam op zich de gelegenheid open 
te stellen tot het doen van bestellingen voor het ver
langde aantal exemplaren. 
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Moge tot nog toe de vrucht van deze bemoeiing niet 
aan de misschien te hoog gestelde verwachting voldoen, 
een vertrouwbare uitslag is zeker alleen te verwachten 
van een meer langdurige ervaring . 

Gekomen aan het einde van deze rubriek heb ik nog 
te wijzen op de aanbeveling van het in den handel 
gebracht nieuw Engelsch waschmiddel voor schapen, 
> chemical Fluid", op een eenvoudig toestel als veered
der bij brand in onze veestallen en op het adres aan 
Hare Majesteit de Regentes, betuigende adhaesie met het 
adres van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 
houdende verzoek, vergoeding van Rijkswege bij af
keuring van vee. 

En hiermede Mijne Heeren eindigt de rubriek vee
veredeling. Bij de behandeling van het laatste gedeelte 
acht ik een verdere indeeling minder gewenscht; wij 
zijn genaderd tot werkzaamheden van meer algemeene 
strekking waaronder ook van huishoudelijken aard; 
wij zullen dus verder ons hebben voor te bereiden op 
een mengeling van de meest uiteenloopende verrich
tingen, zooals die ongeordend op het nog tamelijk 
breede veld van onze waarneming verspreid liggen. 

Ik mag u dan, als zeer gunstig beoordeeld, noemen 
eene lezing van den heer Leendertz, in het jaar 1873, 
over de kennis van onzen bodem, uit welke bestand
deelen deze bestaat, welke behoeften onze grond heeft 
en hoe zijne bereiding voor eene productieve bebou
wing van verschillende gewassen moet worden toege
gepast. Deze lezing werd met de meeste aandacht ge
volgd en onder dankzegging der vergadering toege
juicht. In 1874 gaf eene expositie van landbouwpro-
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ducten behoorlijk in goeden vorm geëtaleerd op de 
wereldtentoonstelling te Weenen aan de Vereeniging 
vele bemoeiingen, die echter met goeden uitslag , met 
goud bekroond werden ; tevens werd besloten naar 
aanleiding van het wetsontwerp tot opheffing der 
jachtwet, waarvan een afschrift was ingekomen, een 
adres van adhaesie aan de 2 e Kamer der Staten-Ge
neraal te richten. 

Hoewel niet geheel van deze Vereeniging uitgaande, 
werd toch onder haar leiding een grootsche zaak on
der de aandacht gebracht van landbouwers en veehou
houders ; namelijk de oprichting van eene modelboer
derij onder de gemeente Winkel. Beantwoordde deze 
instelling niet geheel aan het doel en de verwachting 
van allen die deze zaak krachtig wilden steunen; ons 
past een woord van hulde aan de mannen die zooveel 
lust en toewijding toonden, waar het gold de ontwik
keling van den landbouw, de toepassing van het gulden 
woord: men rekent d' uitslag niet, maar telt het doel 
alleen. - Onze Vereeniging mag het zich eene onder
scheiding rekenen te hebben medegewerkt tot dit ver
heven doel, dat wel nimmer door ons vergeten, trots 
het minder gelukkig slagen, onmiskenbaar haar nut 
heeft achtergelaten. 

Het nog maar voor korten tijd opgerichte Rijksland
bouwproefstation te Wageningen ontging de aandacht 
der Vereeniging niet; men was van meening, dat het 
zeer wenschelijk zou zijn een onderzoek in te stellen 
naar de voederwaarde van de vrij algemeen gebruikte 
lijnzaadkoek als krachtvoeder. 

Eenige monsters lijnzaadkoeken ter onderzoek aan-
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geboden, toonden ook bij herhaling van dit onderzoek 
een aanzienlijk verschil van voederwaarde tegenover den 
kostenden prijs. Ofschoon men de lijnzaadkoek als een 
zeer gezond krachtvoeder aanbeval was men van oor
deel dat zij veel te hoog in prijs verhandeld, ook in 
voederwaarde kon worden opgevoerd. Dat dit zeer 
belangrijk · onderzoek velen de 'oogen heeft geopend en 
de grondlegger is geweest van de thans meer en meer 
gevolgde richting, behoeft wel geen betoog. Vv el dui
delijk is gebleken, dat wij ons hiermede èn bij het 
eene, èn bij het andere een kostbare overwinning heb· 
den verzekerd. Hoogst aangenaam moet het ons allen 
zijn dat het eerste licht ook hierin uitging van de Ver
eeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hol
lands Noorderkwartier. Reeds in het volgend jaar r 879 
werd op den grondslag van dit onderzoek de eerste 
vereeniging tot onderlingen aankoop van veevoeder, 
onder controle van 's Rijkslandbouw proefstation, op
gericht te Hoorn. Ook werd de aandacht geschonken 
aan vloeibare meststoffen, de vraag geopperd hoe deze 
met het beste gevolg te verzame!en en toe te passen 
en een scheikundig onderzoek ingesteld naar de waarde 
van deze meststof. 

In antwoord op een adres aan den Minister van 
Binnenlandsche zaken om ia het nieuwe Ministerie van 
vVaterstaat, Handel en Nijverheid eene afdeeling Land
bouw op te nemen, werd de min gunstige beschikking 
ontvangen, dat men daarvoor geen termen had kunnen 
vinden. Op het ingediende wetsontwerp tot herziening 
van de grondbelasting wordt aan den Minister van Bin
nenlandsche zaken een adres toegezonden, inhoudende 

4 



50 

het verzoek om bij de herziening zoo mogelijk afschaf
fing van registratie . en hypotheekrechten, zoo nadeelig 
voor den landbouwer, in overweging te nemen. Met 
dit adres wordt te gelijk een verzoekschrift ingediend 
waarin bedenkingen van practischen . aard tegen het 
aanhangige ont'werp tot herziening der grondbelasting. 

Als antwoord op het verzoekschrift tot opheffing van 
het obligatierecht en van de rechten op den overgang 
van onroerende goederen wordt door zijn Exellentie 
den Minister van Financiën medegedeeld, dat de Re
geering deze zaken ernstig in overweging neemt en 
met belangstelling de daarbij toegezegde gegevens te 
gemoet ziet. Deze toelichting bestaande in eene uitvoe
rige opgaaf van de verschillende afrondingen en ver
spreide ligging der boerderijen in de gemeente Twisk 
wordt met begeleidend schrijven, waarin een en ander 
zeer verduidelijkt door een daarvoor expres in kaart 
gebracht overzicht, aan den Minister toegezonden. 

Onder de verrichtingen die bij de zoovele reeds ge
noemde, in het jaar 1882 voorkomen, merken wij op 
een prijsvraag voor het doelmatigste aanteekeningboekje 
voor den landbouwer. In hoeverre deze toegekende 
prijs aan den heer Treurniet aan het doel beantwoord 
heeft, zeker is het dat de landman in 't algemeen eene 
aansporing ontving om het boekhouden in ieder geval 
als een der voornaqmste factoren te beschouwen bij 
een goed beheer. 

Omtrent het aanhangige belastingvoorstel van de 
heeren van Delden c. s. werd aanleiding gevonden dit 
voorstel met gepaste middelen krachtig te steunen. 

Het al of niet wenschelijke van het gewichtig en in-
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gewikkeld vraagstuk der beschermende rechten wordt 
in eene vergadering ernstig overwogen. De vereeniging 
spreekt zich bij g roote meerderheid van stemmen be
slist uit en beschouwt beschermende rechten als een 
groote ramp voor geheel het vaderland. 

Op verzoek van enkele leden worden verzoekschrif
ten ingediend tot het verlengen der termijn van 30 
dagen tot het ter visie leggen der schalen van schat
ting van de herziening van den belastbaren opbrengst 
van ongebouwde eigendommen. 

Bij de uitbreiding die de regeering aan de landbouw
proefstations denkt te geven, wordt met zorg en onder 
overlegging van geldende redene n gepleit voor een 
station te Hoorn. 

Overtuigt van het groote gewicht dezer instellingen, 
sluit de Vereenig ing zich aan en treedt toe tot het 
lidmaatschap der Zuiderzeevereenig ing en de Heide
maatschappij. 

Om na te gaan in hoeverre onze boerderijen en ge
bouwen, die voorzien zijn van een afleider, genoegzaam 
veilig d zijn tegen het hemelvuur, wordt een weten
schappelijk onderzoek ingesteld bij een vijftig tal af
leiders. De wenken en voorschriften daarbij door 
Dr. Maurits Snellen aan de hand gegeven, blijken van 
het grootste nut en worden, waar dit noodig wordt 
geoordeeld, in toepassing gebracht. 

Een toezegging om aanschouwelijk voor te stellen en 
te verklaren de werking van een droog toestel, tot het 
verduurzamen van verschillende groenten door heete 
lucht, van den heer G. Stout te Tiel, bleef achterwege, 
alleen werd ons vergund de inrichting te bezichtigen 
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zonder de werking te aanschouwen of eenige verkla
ring daarvan, waardoor de practische waarde niet kon 
worden beoordeeld. 

In verband met het verzoek van het bestuur van het 
Sloetfonds, om mede te werken tot aanvulling van het 
nog benoodigde kapitaal in zake de aanmoediging van 
het Landbouwonderwijs, wordt eene jaarlijksche som 
van f z 5 bijgedragen. 

Als erkenning van groote verdiensten worden den 
Nederlandschen gezant te Londen, Graaf van Bijland, 
het eere-lidmaatschap en onzen aldaar gevestigden con
sul den heer Maas, het lidmaatschap van verdienste 
onder daverende goedkeuring der vergadering toe
gekend. 

Met algemeene instemming wordt, na kennisneming 
der plannen voor het lokaalspoor Alkmaar-Hoorn bij 
de Provinciale Staten van Noord-Holland aangedrongen 
deze verbinding, als hoogst wenschelijk, met den mees_ 
ten spoed bevorderlijk te zijn. 

Naar aanleiding van het wetsvoorstel Bahlman be
treffende de invoering varr beschermende rechten, wordt 
besloten een adres te richten tot de ze Kamer, om 
dat voorstel niet aan te nemeIJ,. Ook het ingediende 
wetsontwerp tot herziening der algemeene regels ten 
aanzien der plaatselijke belastingen, in verband met 
marktrechten en grondbelasting, wordt als zeer druk
kend voor den landbouw sterk bestreden, waarna men 
besluit zich te wenden tot de ze Kamer, met verzoek 
dat wetsontwerp te verwerpen. 

In betrekkelijk kort op elkaar volgende jaargangen 
wordt de V ereeniging lid van de Kamer van Koop-
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handel te Londen, van het Internationaal landhuishoud
kundig congres en van de Vereeniging Vakonderwijs 
te Bolsward. 

Bij de opsomming van zoovele zaken die, wij ge
voelen dit en spraken het meermalen uit, allen een 
betere waardeering verdienden, moeten wij dankbaar 
erkennen den invloed ten goede, die in verband met 
het voorgeschreven doel van deze Vereeniging uitgaat. 

Waar wij den naam onzer Vereeniging hooren noe
men , zij hare beginselen laat gelden , of zij wordt ge
hoord of afgewezen, meer en meer bespeurt men dat 
zij krachtig ingrijpt op het onontbeerlijke, de algemeene 
opinie gunstig te stemmen voor het streven dat van 
haar uitgaat, de ontwikkeling namelijk van den Land· 
bouw in meest uitgestrekten zin. 

Inzonderheid worden wij daaraan herinnerd als wij 
opmerken hoe èo onze besprekingen èn de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden, in vele opzichten een 
meer hoogeren vorm en beteekenis aannemen en wij 
in wetenschappelijk gevormde mannen steun vinden 
voor wat wij willen en zoeken. 

De oprichting van de Proefstations in het algemeen, 
maar dat van Hoorn in het bijzonder was voor de 
verwezenlijking onzer plannen van het hoogste gewicht. 
Nog meer bevredigd werden onze wenschen toen de 
Regeering aan deze inrichting meende te moeten ver
binden, de medewerking van een Bacterioloog. Op een 
en ander dan ook was onze hoop gericht. Van hieruit 
kon worden aangevuld wat ons ten eenemale ontbrak, 
genoegzame wetenschappelijke kennis. En wij mogen 
het getuigen, de leiders van deze stichting zij hebben 
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getoond den geest der Vereenig ing in zich te gevoelen ; 
zij zijn ons geworden de steunpilaren van het reeds 
opgetrokken maar nog niet voltooide gebouw. 't Was 
daarom een goede gedachte, waar de Vereeniging den 
Directeur van het Proefstation te Hoorn toevoegde 
aan het Bestuur als adviseerend lid. 

Ook mogen wij dankbaar vermelden (in het voorbij
gaan repte ik hiervan) de optreding van den zuivel
consulent in onze provincie. Heeft de Vereeniging in 
het tijdperk van 2 5 jaren veel willen doen tot ver
betering en volmaking en kunnen wij wij zen op zoo
veel wat ons practisch vooruit bracht, thans eerst ge
voelen wij ons sterk en op den goeden weg van 
vooruitgang en ontwikkeling, ons aller ideaal t 

Vervolgens merken wij op een streven tot het ver
krijgen van een Landbouw consulent op de markt te 
Londen. Pogingen daartoe aangewend bij den Minister 
van vVaterstaat, Handel en Nijverheid, hebben echter . 
nog geen bevredigend resultaat mogen bewerken. 

Naar aanleiding van een breedvoerige bespreking 
wordt het Bestuur opgedragen een verzoekschrift in te 
dienen bij de Regeering tot afschaffing van den zout
en vleeschaccijns. De aandacht wordt gevestigd op een 
uitgegeven werkje van den district-veearts Lameris, 
waarin de wenschelijkheid wordt betoogd, voor een 
groot aantal zaken, van een geheel op zichzelf staand 
bacteriologisch station. Meer en meer algemeen ge
gevoeld men behoefte aan onderzoek van het oneindig 
kleine maar toch alles beheerschende, in de natuur. 

In zake perequatie der grondbelasting wordt per 
adres bij de Tweede Kamer aangedrongen deze niet, 
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zooals in het ontwerp van wet wordt voorgedragen, 
op 6 maar op 5 °lo terug te brengen. 

In i893 g ing een denkbeeld uit van onze Vereeni
ging om bij de 110oge Regeering aan te dringen tot 
het doen stellen van een Staatshypotheekbank. Het 
Bestuur werd gemachtigd die stappen te doen, welke 
noodig werden geoordeeld om de oprichting van een 
dergelijke instelling te bevorderen. 

Op voorstel van het Bestuur wordt een adres ge
richt aan de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 
van Noord.Holland, waarbij de wenschelijkheid wordt 
aangetoond en medewerking verzocht om een kanaal 
Schagen-Stolpe, tot stand te brengen. Nog dient ver
meld den niet onbelangrijken wedstrijd met g ierkarren 
te Abbekerk gehouden te gelijk met den reeds genoem
den karn wedstrijd; kunstmeststrooiers eveneens opge
roepen werden niet ingezonden. 

Nadat ook in dit jaar 1894 stappen zijn g~daan tot 
het in het leven roepen van landbouwcursussen, wordt 
in het volgend jaar een premie uitgeloofd voor den 
onderwijzer, die de acte landbouwonderwijs met het 
hoogste aantal punten behaalt. 

Nog werd in dit jaar eene commissie samengesteld 
met het doel een onderzoek in te stellen naar ons 
pachtstelsel en de gebreken daarvan, zoo mogelijk met 
aanwijzig ing tot verbetering in dezen toestand. Wij 
allen kennen de vrucht van dezen arbeid en zien, waar 
reeds dit jaar een pachtcommissie als uitvloeisel van 
een en ander zich heeft geconstitueerd, met belang
stelling de werking hiervan te gemoet. 

Tot de werkzaamheden van het vorig jaar behoort 
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nog eens weer een onderzoek naar de , in den handel 
voorkomende, lij nzaadkoeken van verschillende fabri
kanten; de uitkomst hiervan bewees ons beslist, dat 
nog niet alles goud is wat er blinkt op dit gebied en 
er buiten de Vereeniging om nog steeds te veel van 
den ouden sleur is overgebleven ; zuiverheid althans 
laat veel te wenschen over. Ook dit jaar werd een der
gelijk onderzoek herhaald, echter met meer bevredi
gende uitkomst; ook de zuiverheid bleek heel wat ver
beterd te zijn; wel een bewijs dat fabriekmatig kan 
worden voortgebracht wat men eischt. Heeft ten deze 
de Vereenig ing veel gedaan, wij zien hieruit dat zij 
goed doet op dit punt waakzaam te blijven. 

Met tal van andere Landbouwvereen igingen in ons 
Vaderland, wendde ook de Vereeniging tot Ontwikke
ling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier 
zich tot de Hooge Regeering met het dringend ver
zoek een afzonderlijk Ministerie van Landbouw te 
stichten. Een poging, die moge zij al niet gelukken, 
een van de dringendste behoeften voor de landbouw 
uitspreekt. Zeker zal ook dit groote belang op de 
agenda blijven van eene Vereeniging als de onze. 

Behartiging van den vaderlandschen landbouw kan 
het meest worden bevorderd doo r toeken ning van 
rechten op het huisgezin, waaïin hij reeds eeuwen be
hoort en krachtens zijne omvangrijke beteekenis voor 
het volksbestaan, eene plaats ter1 volle waardig is in 
te nemen. 

Voorwaarts dan met goeden moed, medegewerkt, 
een geleidelijke ontwikkeling, tot hooger en beter op 
te roepen en aan te kweeken. 
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Laat ons v'oortgaan den landbouw en zijne belangen 
hoog te houden , · laat ons de agenda van werkzaam
heden meer en krachtiger vullen, in dit opzicht mede
gaan met de beschouwing van het 2e Kamerlid, den 
heer Zijlrna, en zorgen dat er werk, meer werk aan de 
orde komt, waardoor een Ministerie van Landbouw 
onvermijdelijk zal moeten optreden. Één wensch, één 
hoop bezielt zeker ons allen : Mo.ge hiertoe de Ver
eeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hol
lands Noorderkwartier, het hare bijdragen! 

En nu, genaderd tot de laatste bladzijde dezer ge
schiedenis vinden wij die, hoewel eenigsints gefor
muleerd, toch nog onbeschreven. Wat zal de inhoud 
daarvan worden, wat vinden wij als nog onafgewerkt 
op de rol van werkzaamheden. Ik noemde u reeds den 
wedstrijd van ploegers in de volgende maand, de 
nog hangende proefzuivelbereiding te Baarsdorpermeer, 
maar er is een meer ! Eenige weken geleden werd uw 
Bestuur aangenaam verrast door een aanzoek van de 
commissie van toezicht op het Rijkslandbouw-proefsta
tion om mede te werken tot de verwezenlijking van 
een grootsch plan, n. 1. de oprichting van een proef
zuivelboerderij. Deze inrichting die in de onmiddellijke 
nabijheid zou worden gesticht van het nieuw te bou
wen proefstation en daaraan te verbinden Bacteriolo
gisch laboratorium te. Hoorn, zou zeker van hooge 
waarde knnnen zijn voor onze zuivelbereiding, terwijl, 
waar het overigens een practische boerderij betreft, 
andere belangen het bed1·ijf rakende, niet uitsluit. 

Reeds werd een comité aangewezen, waarin ook 
onze Vereeniging is vertegenwoordigd om de rich-
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ting waann zal worden gewerkt op te maken. 
De Regeering schijnt niet ongenegen te dien op

zichte belangrijke uitgaven te doen, terwijl de gemeent~ 
Hoorn van hare belangstelling deed blijken en een 
stuk grond beschikbaar stelde voor de plaatsing der 
gebouwen en inrichtingen van een en ander. Alleen zal 
worden geëischt een bewijs van teekenende belang
stelling in den vorm van eenig waarborgkapitaal. 

Toch zal er nog veel moeten voorafgaan en hangt 
het welslagen in de naaste toekomst naar mijne mee

-ning veel af van eventueele wendingen in ons staats
bestuur. 

Mocht echter ons dit voorrecht te beurt vallen en 
wij met gegronde hoop een meer wetenschappelijk 
standpunt kunnen innemen, vooral bij onze zuivclfa
bricatie, dan voorzeker zullen wij ons sterk gevoelen 
en op den goeden weg zijn; dan eerst verkrijgt een 
proefstation en zijn leider, de Bacterioloog en de 
Zuivelconsulent voor ons een groote beteekenis en is 
ontegenzeggelijk eindelijk de goede weg gevonden 
tot de lang begeerde verbinding van wetenschap en 
praktijk. 

Mogen wij onze verwachtingen in vervulling zien 
gebracht en zeer velen zich geroepen achten, daartoe 
mede te werken. 

Hoogst aangenaam is het mij met deze mededeeling 
de reeks van werkzaamheden dezer V ereeniging ge
durende haar 25 jarig bestaan, te kunnen besluiten. 

Mijn laatste woord zij nog gewijd aan eenige be
schouwingen en indrukken, ontstaan onder de bewer
king van dit verslag. 
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Indien ik u echter alle mijne daarop betrekking heb
bende losse aanteekeningen wilde voordragen, ik zou 
ook hier het gevaar te wijdloopig te worden niet ont
gaan en zal mij daarom tot een enkele bepalen. 

Wanneer wij de Vereeniging tot Ontwikkeling van 
den Landbouw in Hollands Noorderkwartier gedurende 
een kwart eeuw, van af haar optreden , volgen tot op 
dit oogenblik, dan valt onwillekeurig in het oog de 
zeer geringe afwijking van het toen opgevatte denk
beeld, neergelegd in artikel 1 der Statuten, waarbij 
wordt uitgesproken: de Vereeniging stelt zich ten doel 
bevorderlijk te zijn aan den bloei en de vooruitgang 
van den landbouw. Ook in meer volgende artikelen, 
ja , zoo ik mij niet vergis, in geheel hare wettelijke 
bepalingen, zijn, met uitzondering van kleine wijzigin
gen de redactie betreffende, hoegenaamd geene ver
anderingen aangebracht. Wel een bewijs dunkt mij, 
dat de oprichters in hunne voorstelling eene gezonde 
opvatting toonden te bezitten voor wat zij wilden. 

En ofschoon ik niet gaarne zou willen onderschrij
ven, dat de Vereeniging daarom alleen meerdere 
waarde had en zich onwrikbaar als hoogste deugd heeft 
vast te houden aan al wat in 187 r en volgende jaren 
het meest bevorderlijk kon zijn tot de bevordering van 
het doel; toch moet het ·een heerlijke voldoening zijn 
voor hen, die als oprichters nog in ons midden worden 
gevonden, waar zij ervaren dat hunne aanvankelijke 
beginselen nog met dezelfde toewijding dienstbaar blij
ven aan de goede zaak; dat de naam der Vereeni
g rng mmmer haar beteekenis zal verliezen, maar blijven 
voortbcstaao tot in de verre toekomst. - Zoo althans 
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mogen wij wachten. - De geest van ontwikkeling, van 
vooruitgang heeft in ons gewest, dat zoo rijk . is aan 
beelden ook zelfs in het verleden, in dit opzicht nog 
niet uitgediend, àe geest onzer vad'ren, zoo vol wils
kracht en moed, zelfs onder de meest drukkende tijds
omstandigheden nog niet opgehouden te bestaan. 

Neen, ook wij achtel) ons geroepen den geest van 
vooruitgang aan te kweeken en hoog te houden, ook 
wij . willen voóruitbrengen, zelfs waar wij donkere da
gen doorleven en wij zullen. dit doen door vast te 
houden aan het beginsel, neergelegd in het streven 
van de Vereeniging tot Ontwikkeling van den · Land
bouw in Holland's Noorderkwartier; wij " '.illen voort
bouwen op den weg ons gewezen! 

Heeft het voorgeslacht zich een roemrijk verleden 
verzekerd toen zij te midden van woeling en strijd 
zijne vrijheid maar ook den bodem in meer dan één 
ope:icht wist te veroveren ; heeft zij moeten kampen met 
zorg en inspanning toen het dammen en dijken opwierp, 
die nóg onzen eerbied opwekken, om den grond, die 
aan zoo velen het brood verschaft, te ontwoekeren aan 
het overmachtige element, het water; aan ons de ver
plichting de kroon te zetten op dezen verdienstelijken 
arbeid; - aan ons de middelen op te sporen dien 
grond, eenmaal met moeite en duur gekocht, zoo vrucht
baar mogelijk · te maken en tevens tegen alle influen
céerende machten te waken. Aan ons de taak krach
tig op te treden bij al de moeilijkheden van deze da
·gen. Moge het kapitaal onder den landbouwenden 
stand met den dag verminderen , het brood, wat trou
wens reeds lang ook zelfs in den beteren tijd meer 
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komen. Het land blijft, en indien de prijzen van koop 
en huur meer geëvenredigd worden aan den opbrengst 
der producten, de landbouw zich mag beroemen op 
kundigen vlijt, dan voorzeker zal arbeid ons verder 
brengen dan alle mogelijke en onmogelijke uitvluchten 
en middelen, die ons verbetering voorspiegelen. 

Gewerkt moet er worden, krachtig en met overleg. 
Gewoekerd met de middelen die ons ten dienste staan 
in wetenschappelijke voorlichting en practische hulp. 
Gestreefd om den landman bij de uitoetening van zijn 
bedrijf zoo weinig mogelijk te bemoeielijken en het 
benoodigde kapitaal voor billijke rente te verstrekken. 

Deze en nog vele andere hoog noodige vereischten 
zagen wij in de geschiedenis onzer V ereeniging op zoo 
uitnemende wijze beoefend. 

Zij is het, die ons de taak uitvoerbaar maakt, die den 
geest onzer Vad' ren niet beschaamd, maar zich aan
sluit bij het dapper strijden, het strijden om het bestaan 
in dit leven. 

Zij is het, die het oog laat gaan over al deze nooden 
en behoeften, die in zoo vele opzichten waakt over den 
landbouw in het algemeen, hem tracht te ontwikkelen 
en te beschermen. 

Het moge van hier niet zonder eenige zelfoerhef
fing kunnen worden uitgesproken, toch durven wij be
lijden, dat de Vereeniging tot Ontwikkeling van den 
Landbouw in Hollands Noorderkwartier is en blijft de 
vereeniging, die krachtig medewerkt aan- en pal staat 
voor de belangen van den landbouw, ook waar die 
kwijnende is; die voortgaat hare werkkring uit te brei-
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den en mmmer zal op hou den hare beteekenis te ver 
liezen. 

Ik zou hiermede kunnen eindigen ware het niet, dat 
nog eene dure verplichting op mij rustte, nl. een plicht 
der dankbaarheid aan de oprichting en hare bewerkers. 
En mij dunkt, hoe kunnen wij beter onze hulde bren
gen aan de mannen die zooveel toewijding toonden te 
bezitten voor den landbouw, hoe kunnen wij nader tot 
dit doel geraken, dan hunnen namen op te nemen in 
dit verslag. Is 't jammer dat een opgaaf van de wer
kelijke oprichters niet wel mogelijk is te verkrijgen en 
de aanteekeningen der eerste losse bijeenkomst ver
loren schijnen te zijn gegaan, toch komt het mij voor 
dat de ledenlijst van de eerste vergadering gehouden 
te Hoogwoud, ons juist de namen leert kennen van hen, 
die tot de oprichters mogen worden gerekend. Zij, die 
zich geroepen gevoelden als leden deze bijeenkomst 
bij tè wonen, reeds toen overtuigd waren van het groote 
nut dezer instelling, mede den geest onzer vereeniging 
bij den aanvang in zich gevoelden, zij vooral mogen 
geacht worden te zijn oprichters van de Vereeniging 
tot ontwikking van den Landbouw in Hollands Noor
derkwartier. 

Deze namen zijn: 

J. HULLEMA.N, Twisk. 
D. MA.N'l'EL Jzn., A.nclijk. 
P. SCHUURMA.N, Anclijk. 
D. TOOL, Wognum. 
J. TOOL, Wognum. 
H. J, K. y, d. STEEN, S11anbroek. 
J, KOOIJMA.N Jr., Winkel. 
K. REZELMA.N, Winkel. 

Jb. LA.AN Klz., Twisk. 
P. WONDER Az., Veenltuizen. 
L. POTT, Winkel. 
R. KOSTER Jr., Hauwert. 
JA.N KUIPER, Winkel. 
J . WI'l'SMEER, Winkel. 
K. BREEBAA.RT Sr., ·winkel. 
J, BLAUWBOER, Ilarsingerlwrn. 



J. IlREEBAART Klz., Winkel. 
D. IlREEBAA.RT Klz., Winkel. 
N. LODER, Winkel. 
Jb. KUIPER, Winkel. 
K. KOSTER Prz. , 'l'wisk. 
K. GlU_Fl'DIJK, Hoorn. 
VAN S'l'A VEitEN, Ileuningbroek. 
M. J. TH~LE, Anna Paulowna. 
ZURMUHLEN, Ann:t Paulowna. 
K. WINKEL, Sijbecarspel. 
D. MUNNIKHUIS, Purmeren<l. 
A.. R. KA.AN, Wieringerwaard. 
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'l'. KLAIJ, Winkel. 
A. <le WI'r, De Rijp. 
D. BECK, DE Rijp. 
C. DONKER, Ilenningbroek. 
J.L.T.GRONEMA.N, Wieringerw. 
C. ZIJP, Wiering·erwaard. 
W. SLUIS, Deemster. 
D. SCJIOEN, Beemster. 
A. SCHENK Kz., Wieringerwaanl. 
H. KOSTER, Twisk. 
Atn. SLOOS, Winkel. 
J. VAN GEl'l'ENBEEK, 

Anna Paulowna. 

Met eerbied vervuld, breng ik, zeker ook namens 
u allen, onze warme hulde en oprechte erkentelijkheid 
aan dit flink aangesloten corps, dat zoo moedig is op
getreden voor onze belangen, dat met zulke heldere 
gedachte bezield was voor het grootsche plan : de op
richting van eene vereeniging, die zich ten doel stelde 
den bloei en de ontwikkeling_ van den landbouw te be
vorderen. 

Mogen vele en dierbare vrienden aan deze rij zijn 
ontvallen, ook aan hen denken wij met dankbare her
innering; ook voor hen doet het ons goed, dat dit 
oogenblik getuigt van hun goeden wil, hun krachtigen 
steun. 

Ontvangt dan den dank van ons jongere leden en de 
verzekering dat wij alles zullen aanwenden om uw be
ginsel te verbreiden, de vereeniging voort te stuwen 
in de richting ons a.angewezen en uw gedachte, daarin 
neergelegd, te huldigen. 




