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Leerzame lectuur

D~c ~"EDER,LA~""DSE bloemist heeft
het voorrecht, ja het grote voor.

n:~cht.dat er anen';egc nlensen gerecd
:itaan, dje hem \villen helpen en raden
vp het moeHijk~ pad, dat h.ij dagelijks
moot gaan. De Nc<lerlandse kweker
qnctt een appal aat, dal door zijn wijde
'.:ertakkingen, door zijn rijk gevarieer~
d,~ Sfimenstelling en door z'o systema-
tische opbouw. in staat is hem over be.-
paalde moeiiijld1eden en problemen heen
te helpen.
\-Vij doelen hier op ons \,ooTlicllfings- en
oJlderY..oekHPllaraa.t, dat beginnende in
11(· wet(>ns('huppehjl{(~ laboratoria en in-
~tittJt(>n in "l:ageningen en ehnHgendc
op d(' procfstations. proef- en dcmon-
-:rratietuiuen, t,>i;"n schat van gcgc¥ens en
materia.a.l voor. OUS beproeft ~n \'oor de
IJraktkus gereed leg-t..
D~ 3xbeid op verschHlc.nde Jaboratoria
~n institut~rl ligt dikv.·ijls niet gcheel
•.,n al in het gezkhtsveld van de prak~
!lsC'he kwck~l': d'it is ook oiet altijd no-
<jig.
\Vat in hct centrum. der landbouwwe-
\.~llschap in \Vageningen is ilitgedokterd
Komt dl!nvijls door de daartoe aange-
wezen kanalen naar de praktijkcentra,
Daal' kan c~n en ander paskJaar ge_
maakt wOf'den om straks in het groat
toegepast t~ worden.
VanzcU:sp,I:ekend venichten de grote
pt-oefstattoU5 ook zelfstandig· weten-
schappeli]ke resear'ch-werll;_zaamheden.
Dit onderz<Je-kwerk moet de hedendaag-
S.IC kweker In bijzondere mate interes·
sen~J1,
l(cer en meer moet de goe-de bel1.rijfge-
nu(}ten'aren. dat ltet l.•.wel'en V'tlll een
krachtig ge7.ond gtl\-aS hells geen pelu.·
schiUetje is~
Nieuwe teelt·~ en produkttemethoden,
mod erne bestrijdingsmfddeJen en uitge-
kiende verwarrnings- en ventilaticsys~e~
men zijn noodzakelijk, wil men met een
ecx'ste klas 3J,ti~,,--clop de markt ver-
schijnen. End i t l a a t s t e ish a r d
nodig - voorat in de komende
) are n -- W 1 1 Ned e rIa 1.1d ~ ij n
vool'aanstaande positie b.e-
ho u d e R.
\.Vijverhcugen ons er OVet', dat er een
groeiend aantal vakgenotcn ts. dat be.
langstelling heeft vo.or de kostbare, tijd-
rO\'ende onderzoekingen op de proefsta-
lions. Zij nemeo a,Y. keonis van de jaar-
\'~l's!agen van ons voornaamste proef-
station oJ) h-et te.rrein van de bloemis.

P,"i"U6, prest:,r.tiel!i QP
I,athy,."s- ..,ho.v
Bet verdient aoubereling} dat ·m.eu ool.:
ill de kTiugeu ran de beroepsktvekers
roldofmde aalldacht schenkt aan pre.sta-
tics; die op- tcelttechnisch yebicd berei1.·(
wordell door de l'akktwdi[te lie!hebbe1's.
n'ij dCllkeu hierbij in de eerste 1Jlaat,~
ann de geTOutilleerde tuinbazeu J;an de
bt,it6JlplaQ-tsen, die jammer geHOe!!
Meecls iu (ffiUtlf]. atHemen. lYij werden
tie~:e tceek tvp'r eeU8 geC'o)l/rouleerd
met die lwge kweekpre.itaties op dE
Laihyr'u-8-t.eutooHstellhlg iu EaaTll. TO(I(

::tlgm, wij slelJ!Jels aL,,; pot/odell" der O[

djf dilld'3T:s tea,-en gceu ::;eld:::uamheid
.4.1,\0tee daaT het doonmee t:eiliug-(r.rtik~ (
m.et? 1.1e-r!Jclijkell) ((au t;a-lt et )IoY heel IC«1

Ie doe1J.
o 1oto tOOHt de inzeuding 1:an JJt,. J. A_
a, .'jcwdbe1·g (De Vl'ije Blick). H"v,'t.w··
JlQar. Zijll tnillbau$ A(H"tseu tQei:t, IJI'IIlII,
't:c f.,Mhyrl£S (.!Ok audere ilrtikelf'l( i,

.-. kwekcJI!

terij, n.l, het landcHjk Proefstation tc
Aalsm~er.
Toeu wij laatst het nieuwe ja•..•n1rrslag
(over 1955) in hunden kregca en daar al
1e7.end (>on bJa(lerend C(~n ayomljt: mee
7.Qekbrachten, beseften \{;j ••veer well.•.
een energie en door.t.:ettings\'crmogen
er door de wetenschappelijke werJ(er~
opgebracht moct worden Oul het gesteJ-
de. duel te bereiken.
De belagers van onze cultuurge.wasscn
zijn niet mis; slaagt men ~l' in de el1t::
onder de 1,oie te krijgen. zo staat de an-
dere weer klaar om cen llieuWe aanv:lI
te beginneo!
Goed Is het dan, dat men dan op ons
Praefstation geree<:t staat om de •.\an-
val op te .•'augen en zo mog~lijk tot de
tegenaanval over te g-aan en de bcla-
gers in het defensiei t€: dl'ingen.
Over dez~ stl;jd tussen \'Jrus. nti.jt. h&e...
terie en ander g~spujs schrevcn de ,10..:-
dewerkers van dr. J. "Vasscher een
boeiende roman. met hoofili;lukkcn die
ons aJlen raken_
Natuurlijk is ecn jaarverslag geen stUI,
versroman, die men in e-en adem uitleest
en desnoods mee naar boo n~ernt.
!\faar ,"vel bevat 7;()'U ja.arverslag \'01-
doende stof tot jezell~ tot OVe-r}ll;inzt:n l:1l

tot u.auwkeul"ige toepnssiol"
Hij die leest en weer heeft stl'aks twce
- en missduen wel dri'" - st~rje:::
voor op z'n collega, die h~t van ..horcn
zeggen" moet hcbben. In die tussentijd
heeft 't hem. een stui ••··er op ell<e iJlo€'m
-gescheeld.
En da.t is in de:r.e tijd~ wn.arin het !.•os-
ten,rraagstuk :to'" grotcrol spedt. juist
te veel OUI het hOQfd behoQrHjk uO·'ell
water te kunnen bouden.

Hiermede wii maar gez.egd zijn. dat het
aanbevello·g \yerdient het laatstc jaarvcr-
slag van Uw P'l'ocfstation ernstig i.C be-
stuncrcn:

IlLt. Pro!luktst.;}l(lIJ t·oor ,sl(.ryt::wa,"!oj'_h :.ui w de loop "a,. 19';; Ill' Ute kuu!oor-
paud betr-ek!<c1L lifen heelt, l)e~lag kUJweJt le!Jyen oIJ de vienlt: etage i,;au het
nieulOe ~leboutIJ can het Hoofclp,-oduldschap coor A.kkerbou.wprodukten. aaH heL
StadhOtulersplal!tsoell in Den Raag. Deze v·ierde etage is thans in gebrulk bij Itet
LaHdbou.w Ecou01nisch 11tstifuut} -u:aan:oor monte,1fteel een nieu!.C gebouu.; ill

aaubouw is.

De bekeade expert} kweker eu organi-
-'iliar J. F, Ok.. Dix te Heemstede z;iert
0]1 de dag dat 011-8 blad t1twschijlll, 20
juri, ~jj.t 75e verjaardag. lV;j zoude-n aia
(f)'aag de l~ans rnis3ett 011'1. deze belang-
rijke clag aau O1L.~ele::e'-8 te meldcll,
1"'ie de heer D-ix kent - en wie ken!
hent in bloemisterijl.;ringen niel - wecl
!(at de heer Dix er niet 1.:eet 1.·oor l,ioelt
om in ket zO)!1letje gezet te 1-OoJ·den.
Ot'er de eige'llSchappen, 1;1Daliteiten en
karaktel'trekkeu behQeven wij ider ZQ

heel "eel te zeggen: ieder weet wat hij
'Will Di.)' he.cjt,' Zowel bollcn- U1.3 bloe-
melll;ak hebbeu euorm. I:€'eZadn hem. te
dew].;';'Il. Vau jou-gs at ijuerde hij vaOr
reruetcring ('Il tlitbr€idhrg uan het sort:-
JUeJlt l.:a,l!. de bolgewa.ssen; zijn werk
roo)' de Dahlia was euonn-. Aan hd
l-:eltnugswpzeH h-eejt hij z'n hart I,;er-
!'(lIIt.!; in d.e lI(1meJldatu.ur-comm ..issie van
dt:' KOIl • ...1 I!}. Vel', voo'r Bloem.bollel<-
cultlcur ftlsmede ill de Vaste Keuriugs-
COUI In i_~8ie Gall de Kou. Ned. tlfij is llij
een rieT groolstel1.
lVell.:e ralrm.aa 1.C,S! in de lu011 der jaren
~(}I;et;l t~ pttlllfrr" 11 '='H fl(l dc::.e lVij:r lJij

if' dn..t!Jf.u tot uillJreidiH!J !'(Ol. helwi ..••ell
liefde Oltdt;T t;akgenotellJ (loch utet miu-
cler ouder de echte lie/hebber8.
Voor <lit alles, dit· olltzaugelijk: t:el":'J ~
')'jk het bloe-menool.: de he,:;.r Dix .:::ee-r
t/(l11klwar .'


