
Zaterdag: 12 Juli 1952 

DE DRIE DORPEN 
Tarwe uit het oude Egypteland 

Op de Hesselinkhoeve gedijt ze goed. Vooral het vorige jaar waren de resultaten verrassend goed 

De Zw. Crt. bevat een interessant artikeltje over tarwe, die enkele Jaren geleden uit de sarcophaag van een Egyptische koningin 
is opgedolven. Hoewel duizenden jaren oud bleek de tarwe nog zeer kiemkrachtig te zijn en de enkele korrels, die hiervan aan 
dokter Gouwe, de voorzitter van de Oudheidkamer zyn overhandigd, zyn ingezaaid op de boerderij van de heer J. B. Weitkamp, 
de eigenaar van de bekende Hesselinkhoeve te Heemse, Het eerste jaar waren de resultaten verrassend goed; dit seizoen loopt 
het minder goed, doch dit moet — naar het oordeel van de betrokkenen — meer als een technische afwijking worden 
beschouwd. De verwachtingen blijven hooggespannen. We laten hieronder bovengenoemd artikeltje van de Z, C. volgen: 

Volgens het oude boek der wording was er in het grijs 
verleden aan het hof van Farao in Egypte een onderkoning, 
die de naam van Jozef droeg. Deze jonge man was niet alleen 
een natuurliefhebber, maar buiten een uitstekend ziener 
ook nog een bekwaam droomuitlegger. Zo had hij Farao, 
naar aanleiding van zijn dromen voorspeld, dat Egypte, na 
zeven jaren van overvloed, getroffen zou worden door zeven 
magere jaren. 

Toen het schrale tijdperk aanbrak, en heel het land gekweld 
werd door honger, ging de roep: ,,Bij Jozef is brood, bij Jozef 
is brood!” Omdat de vooruitziende hof dien aar tijdens de 
vette jaren, grote voorraadschuren had laten bouwen en 
optassen met schoven beste tarwe. 

Farao gaf toen deze Jozef de naam van Zafnath-Paaneah, 
hetgeen levensbehouder betekent. Egyptische tarwe heeft 
door alle eeuwen heen een goede naam gehad. Dat die niet 
onverdiend is blijkt, niet alleen uit do grote wasdom, maar 
ook uit de duurzaamheid van dat graan. 

Aangenomen dat de gegevens, waarover wij thans 
beschikken, volkomen betrouwbaar zijn, dan werd enkele 
jaren geleden uit de sarcophaag van een Egyptische koningin 
een zakje met tarwekorrels opgedolven, dat volgens 
schatting van archeologen, zeker meer dan zevenduizend 
jaren oud moet zijn. Vanuit Frankrijk zijn langs verschillende 
wegen, enkele van deze tarwekorrels in het bezit gekomen 
van de heer G. E. Roons, boekhouder van een Zwolse stoom-
grutterij. 

Uit het begeleidend schrijven nemen wij hier enkele regels 
over: 

„In Frankrijk en ook andere landen verbouwen reeds 
duizenden mensen deze tarwe. In de omgeving van de Loire 
vindt men uitgestrekte velden, die er mee beplant zijn en 
men treft er in kleine plaatsen ook bakkerijen aan die er 
brood van maken, dat uniek is, zowel van smaak als wat 
betreft de voedingswaarde. Dit edele graan kan de wereld 
van hongersnood en ondergang redden”. 

 

 

Uit een oogpunt van curiositeit zijn enkele tarwekorrels 
verstrekt aan dokter Gouwe te Lutten, die volgens zeggen 
van de heer Roons er bevredigende resultaten mee heeft 
bereikt. Het brood, dat er van bereid is, blijkt inderdaad 
voedzaam en smakelijk te zijn. Maar ook in onze goede stad 
zelf is met dat graan geëxperimenteerd. Aan bakker G.J. Vos 
die woont aan de Vechtstraat zijn ook veertig korrels uit het 
verre en oude land ter hand gesteld. Deze bakker is behalve 
een goed vakman, minnaar van de levende natuur, terwijl hij 
allerlei proeven neemt met zaailingen van plant en bloem. 
Hiertoe beschikt hij over een prachtig terrein, dat achter zijn 
bakkerij aanwezig is. Misschien is het verleden jaar al wat 
laat in de tyd geweest of verschilt de tuinaarde aan de 
Vechtstraat te veel van het Nijldal maar van de 40 korrels, in 
October 1951 uitgezaaid, zijn er slechts zeven tot 
vruchtbaarheid gekomen. Wellicht kan het goed zijn, hier 
nog even uitdrukkelijk aandacht te schenken aan dat getal 
zeven. Want dat kan naar de opvatting van het oude volk als 
een bijzonderheid worden aan gemerkt Het getal zeven is 
een heilig getal. De halmen dragen dan ook rijk en 
overvloedig. Uit êên korrel zijn aan een stevige stengel zelfs 
acht volle aren gewassen. Deze aren verschillen opmerkelijk 
van de bjj ons bekende tarwe. Eigenaardig van vorm zijn ze. 
Net of uit iedere aar zich afzonderlijke bijaren loswerken. 
Zoals de halmen met de ruige volle aren daar nu in dat 
stadstuintje staan te wuiven in de zomerzon, laat het zich 
aanzien, dat de oogst meer dan honderden korrels per aar 
zal opleveren. De uitdelers van die tarwe hebben, 
merkwaardig genoeg, deze Osiris-graan genoemd naar de 
oud-Egyptische god, die als schepper en onderhouder van 
vruchtbaarheid en plantengroei werd beschouwd. Wellicht, 
wanneer ook eens in ons land de proef, die nog slechts in een 
beginstadium verkeert, tot volle uitbloei is gekomen, weer 
de frisse geest van Zafnath-Paanéah uit de gulden tooi van 
de overvloedig dragende akkers zal opklimmen en heel het 
volk gaat erkennen: het land bracht voort bij handenvol, 
totdat men ophield te tellen; want daarvan was geen getal.  

J. A. V 

 

 

 



 Vrijdag 7 September 1952

Salland’s Volksblad
„Een nieuw Tarwe-Ras”: „OSIRIS" 

Het is dit jaar aan de heren Weitkamp te Heemse 
(achter de kerk) gelukt, voor ons land als één der 
eersten, om een proef-veidjeaan te leggen van de 
nieuwe „Osiris tarwe". Deze tarwe is afkomstig uit 
Egypte, waar Ze werd gevonden in de Koningsgraven 
en ofschoon reeds duizenden jaren oud, nog 
kiemkracht bleek te bezitten. Door belangstellende 
mensen is dit jaar naar Frankrijk gebracht, ruim 10 jaar 
daar verder gekweekt en verspreid, om de bevolking 
aan een nieuw en weerstandskrachtig tarwe-ras te 
helpen. Van bevriende zijde werd ons dit zaad in 
Augustus 1950 ter beschikking gesteld. Deze 
winterharde tarwe moet, in begin September, korrel 
voor korrel, op 3 c.m afstand worden geplant, waarbij 
op het land geen enkele soort van kunstmest mag 
worden gebruikt, doch uitsluitend oude stalmest of 
compost, en zeer vaak worden aangeaard. Dit jaar 
werd met de bieten-zaaimachine gewerkt, waarmee 
tater moet worden uitgedund. Iedere plant kan van 30 
tot 60 halmen geven, welke zeer grote vertakte aren 
dragen (tot zeven stuks). De oogst kan ongeveer half 
Augustus geschieden. 

 

Prof. Dr. Jr. Dorst te Wageningen, die ook enig 
zaaigraan heeft gekregen, schreef me, dat dit ras zeer 
sprekend leek op de z.g.n. „Wondertarwe”. Het 
proefveld te Heemse trok zeer de aandacht van de 
bevolking, waardoor ongeveer 5 pct. der oogst werd 
afgeplukt en meegenomen. De opbrengst (op 
zandgrond) was uitstekend, want van ongeveer 30 
gram (dertig) zaaizaad kwam netto 28 000 gram tarwe 
van prachtige kwaliteit, bovendien 37.000 gram stro. 
Omgerekend was de oogst 46 ½ HL (van 80 kg) per HA. 
Voor belangstellenden hebben we enig zaaizaad 
overgehouden, wat op aanvrage gratis ter beschikking 
kan worden gesteld. De voorwaarden zijn, dat men zich 
wil houden aan bovenbeschreven handelwijze (geen 
kunstmest) en dat men ons de helft van de eerste oogst 
terug geeft, ter verdere kosteloze verspreiding; ten 
einde dit waardevolle tarwe-ras in deze omgeving in te 
voeren. 

Aanvragen bij de Heren Weitkamp te Heemse en bij 
dokter Gouwe te Lutten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 18 Juli 1952 

DE VECHTSTREEK 
Tarwe uit het oude Egypteland? 

Onderzoek en proeven te Heemse en Lutten. Een aangevochten mening. Toch belangrijke resultaten verwacht. 

Het artikeltje, dat we plaatsten over de tarwe, die verbouwd werd op de Hesselinkhoeve van de heren Weit kamp te 
Heemse, heeft nogal belangstelling gevraagd. De resultaten van de proeven met deze z.g.n. Osiris-tarwe waren zeer 
moedgevend. zodat men ook met belangstelling en activiteit het werk in deze richting voortzet. De mening, dat deze 
tarwe afkomstig zou zijn uit de sarcophaag van een Egyptische koningin en volgens schatting van archeologen meer 
dan duizenden jaren oud zijn,  wordt echter niet algemeen aanvaard. 

Dr J. D. Ruys uit Dedemsvaart schrijft hierover aan de 
Prov. Ov. en Zwolsche Courant: 

Geen oude, maar verse tarwe 

In uw uitgave van Zaterdagavond trof mij het artikel 
over tarwe uit het oude Egypteland, waarin 
medegedeeld werd, dat van in oude Egyptische graven 
gevonden tarwe, planten gekweekt zijn, die verder in 
verschillende landen van Europa en ook ten onzent 
voort gekweekt zouden zijn. 

 

Bij de foto: Een afb. van de Osiris- Tarwe 

Cliché welwillend afgestaan door de Prov. Ov. en 
Zwolsche Courant. 

Naar aanleiding hiervan heb ik nog eens een klassiek 
werk van de bekende Oostenrijkse botanicus, prof. dr 
Hans Molisch: Pflanzenphysiologie als Theorie des 
Gärtners (Verlag Gust. Fischer, Jena) nageslagen, 
waarin ik op pag. 270 over dit onderwerp het volgende 
las: 

„Hier en daar komt men nog wel het bericht tegen, dat 
tarwe uit oude Egyptische graven derhalve vele 
duizenden jaren oud nog kiemkrachtig zou zijn. Zulke 
mededelingen ontbreekt het evenwel aan feitelijke 
bewijzen en zij zijn door nauwgezette onderzoekingen 
reeds lang weerlegd. Wanneer dergelijke pogingen 
toch slaagden, dan ging het niet om echte, maar om 
„ondergeschoven” verse tarwe, die de reizigers ook nu 
nog door bedriegers tegen goede betaling wordt 
aangeboden”. 

Ik meende goed te doen, teneinde verdere 
verspreiding van dergelijke sprookjes op dit gebied te 
verhinderen, U daarop opmerkzaam te maken 
misschien is dit aanleiding voor U het artikel nog even 
te rectificeren. 

Dedemsvaart, Dr J. D. RUYS 

Een antwoord 

Waar het hier proeven betroffen, die In samenwerking 
met dokter Gouwe uit Lutten werden genomen, 
vroegen we daarover diens mening. Daarbij bleek ons, 
dat het hem bekend is, dat deze opvatting wordt 
aangevochten. Mensen, die dit volgens de thans 
bekend staande ver-duurzaamheidmogelijkheden 
bezien. kunnen niet aanvaarden. dat deze tarwe na 
zovele duizenden jaren haar kiemkracht zou hebben 
behouden. Er hangt iets onzekers over de herkomst 
van de tarwe soort, maar dat wil toch niet zeggen. dat 
het uitgesloten is. dal de wijzen uit die tijd geen betere 
verduurzaming hebben gekend, dan die welke 
tegenwoordig bekend is. Dat is zelfs heel goed mogelijk 



en er zijn ook feiten aan te wijzen, dat ze het in die 
richting heel ver hebben gebracht. Toch is dat niet het 
belangrijkste van deze zaak. Immers, het gaat niet om 
de herkomst van de tarwe, het gaat er om dat deze 
soort van grote betekenis is voor de landbouw door 
haai duizendvoudige vrucht, die ze voortbrengt en de 
bijzondere waarde van het graan 

Dokter Gouwe schrijft over deze belangwekkende 
materie o.a. het volgende: 

“Op de vrij droge, zandige eschgronden te Heemse, 
vlak achter de oude dorpskerk gelegen, hebben de 
heren Weitkamp, vader en zoon, voor mij een 
proefveld aangelegd met het uit Parijs ontvangen 
zaaizaad van de winter harde Osiris-tarwe. De goed 
bewerkte akkergrond had het vorige jaar tuinbonen 
voortgebracht, met stalmest en een kleine gift stikstof 
bemest. Op 31 Augustus 1950 werden ongeveer 600 
korrels uit geplant, op 30 cm afstand van elkaar en 10 
cm af stand tussen de rijen, welke Noord-Zuid 
verliepen. Als bemesting werd verteerde varkensmest 
gebruikt in matige hoeveelheid. De opkomst was zeer 
goed te noemen, op enkele plaatsen werden enige 
jonge planten tussen gezet. Er werd op tijd gewied en 
aangeaard, wat voor de Osiris-tarwe van groot belang 
Is, zoals bij de verbouw van het jaar 1951-1952 is 
gebleken. Ongeveer 5% is tijdens de winter 
uitgevroren. In Mei begon de groei door te zetten en 
midden Juni kwamen de halmen en aren uit en 
bloeiden overvloedig; alles trok veel belangstellenden. 
In totaal zijn ruim 500 planten tot volle ontwikkeling 
gekomen met gemiddeld ruim 10 halmen per plant. De 
netto-opbrengst was 46 1/2 HL van 80 kg per HA. 

De tarwe was mooi van uiterlyk, tamelijk klein en vol 
van korrel en goudbruin van kleur. De gewone 
gemiddelde opbrengst van inlandse tarwe op deze 
soort zandgrond te Heemse is pl.m. 30 HL per HA.” 

Dokter Gouwe geeft voorts een zeer nauwkeurige 
omschrijving van de bestanddelen van deze zeer goede 
tarwe. Uit de proeven van de heer K. Nijhuis, bakker te 
Lutten is voorts gebleken, dat de Osiris-tarwe een zeer 
hoge bak waarde heeft. 

Samenvatting en voorlopige conclusie  
van dokter Gouwe  

 

“Samenvattende kan ik van onze proefneming met 
Osiris-tarwe te Heemse zeggen, dat de opbrengst 
vooral op deze lichte zandgrond buitengewoon goed Is 
geweest, waarbij het graan een uitstekend 
volkorenbrood opleverde. I let onderzochte aneurine 
en magnesiumgehalte zijn normaal te noemen; ze zijn 
niet zo hoog als verwacht mocht worden, vermoedelijk 
tengevolge van de nog onvoldoende bemesting. De 
kiemkracht is ver beneden het normale. door vochtig 
behandelen en latere broei veroorzaakt, wat 
voorkomen had kunnen worden. Verdere 
proefnemingen kunnen In alle opzichten worden 
aanbevolen, waarbij rekening met de hier verzamelde 
ondervinding dient te worden gehouden. De verkregen 
oogst Is, voorzover nodig, kosteloos ter beschikking 
gesteld aan ongeveer 250 liefhebbers, voornamelijk In 
ons land, doch ook in Engeland, België en Duitsland, 
zelfs tot in Australië en Nieuw Guinea. 

Over de meer uitgebreide verbouw’ hoop Ik U het 
volgend jaar te mogen berichten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 11 Oct. 1952 

PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 
WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE. BRSSMENSE COURANT EN VRUE STEMMEN 

HANDIGHEIDJE VAN ARABIEREN 

FABEL VAN HET OSIRISGRAAN 
Op de Veluwe zou tarwe uit de Pyramiden groeien 

In de Egyptische koningsgraven en ook in graven van meer eenvoudige lieden uit de tijd der Pharao’s, heeft men 
regelmatig kleine hoeveelheden graan gevonden, die aan de doden werden meegegeven als symbolisch voedsel in het 
hiernamaals. Weinig zullen de oude Egyptenaren vermoed hebben, dat duizenden jaren later handige Arabieren nog 
eens ‘n nieuwe mythe zouden vlechten rond dat Osiris-graan, mummiegraan, of hoe men het ook wil noemen. 

Deze bruine kinderen van de woestijn ontdekten 
namelijk, dat de vreemde toeristen, die naar Egypte 
kwamen om daar rond de pyramiden in het zand te 
waden, behalve met vervalste antiquiteiten, zoals 
scarabeeën, heilige vazen enzovoort ook opgelicht 
konden worden met graankorrels, wanneer men maar 
plechtig bezwoer, dat die korrels uit een koningsgraf 
kwamen. Plotseling werd een stroom van graankorrels 
door de Arabieren gevonden in de oude graven. 

Welnu, sindsdien zijn allerlei lieden met deze Osiris-
graankorréls gaan experimenteren.  

De lezer begrijpt het al………de korrels uit het grijze 
verleden hadden zo’n levenskracht, dat ze opnieuw 
ontkiemden. De korrels brachten graan voort, dat in de 
nabije toekomst een omwenteling zou brengen voor de 
landbouw. Heel de mystieke kracht van het oude 
Egypte zat in die korrels. Enfin, het ene verhaal was nog 
mooier dan het andere. En toen eenmaal enkele 
planten uit het wonder-graan gekweekt waren, toen 
gingen per brief de nieuw geoogste korrels door heel 
Europa. 

OOK IN GELDERLAND. 

Een week geleden bezocht een reporter van ’n 
gerenommeerd dagblad een boerderij te Elspeet in 
Gelderland en hij vond er het Osiris-graan. Het 
echtpaar Mulder kweekt het al verscheidene jaren, 
maar het oogsten verloopt minder vlot. 

“Wy kregen”, zegt de reporter, ”in Elspeet enkele aren 
te zien van de oogst’ 1952. Op het eerste gezicht leek 
het wel gerst. De aar is sterk vertakt, heeft ettelijke 
zjjaartjes en is in zyn geheel heel lang en ruig behaard. 
De stengel is niet hol of rietachtig, gelijk by ons inlandse 

koren, maar bijna massief, houtachtig. De korrel laat 
zich moeilijk uit de aar losmaken.” 

“Het oogsten brengt dan ook zijn probleempjes mee. 
Voorzichtig heeft Mulder zijn kleine oogst te drogen 
gehangen in zijn schuur, op een luchtige plaats, opdat 
er van geen broeien sprake zou zijn. De korrels, die hij 
toen los kon peuteren, bleken er zo op het gezicht niet 
al te best aan toe te zijn: klein, schrompelig, grauw. 
Maar ze gaan dit najaar en komend voorjaar hopelijk 
wederom hun kiemkracht bewijzen, zoals zij dit in de 
voorbije seizoenen hebben gedaan”. Tot zover de 
reporter. 

HIJ WIST NIET ALLES. 

Hij kon niet alles weten. Ook niet, dat kort tevoren de 
heer J. Daams in het tijdschrift „Natura” van de Kon. 
Ned. Natuurhistorische vereniging nog eens krachtig 
geprotesteerd had tegen de Osiris-graan-aanbidderij. 
In talrijke laboratoria is geprobeerd het graan en de 
zaden uit de Egyptische koningsgraven te laten kiemen, 
zegt hij, en nimmer is dat gelukt zelfs schimmels, die 
men in de graven aantrof, wilden niet meer kiemen. 
Graan behoudt zijn kiemkracht slechts maximaal 16 
jaar. Wat men thans als Osiris-graan verkoopt is een 
vertakte tarwesoort, die tot twee meter hoog kan 
worden en die vroeger in het zuiden van Europa reeds 
voorkwam. Deze soort was in het oude Egypte niet 
bekend. „Het is echter moeilijk om de „aanhangers” 
van het Osiris-graan te overtuigen”, aldus besluit de 
heer Daams zijn belangwekkend artikel. „Het is voor 
velen ook veel aantrekkelijker om zich te vermeien in 
de mystieke sfeer, die men zo graag in het oude Egypte 
ziet, dan geloof te schenken aan de koude nuchtere 
feiten, die de wetenschap leert”. 



De Volkskrant 

01-09-1960 © 

Over de boom-grens 
VROEGER, toen er wat minder in de wereld gebeurde dan nu, 
werd de maand augustus de „komkommertijd” genoemd. De 
journalisten hoopten zó vurig, dat er iets komen zou, dat ze 
in stilte de verzuchting „kom! kom!” slaakten en zo is dat 
woord ontstaan. Ze verzonnen ook zelf het nieuws en 
gooiden wat sterke verhalen in de krant. De lezers lazen die, 
schudden het hoofd en prevelden „kom, kom.” Deze uitleg 
klinkt ook zeer aannemelijk. Een komkommer hoort voorts 
onder de vruchten met een zeer geringe voedingswaarde en 
bijna geen substantie, daar zij voor negentig percent uit 
water bestaat. Er zit nagenoeg niets in. En dit is de derde 
uitleg. 

Tot de verhalen met weinig substantie behoorde het 
monster van Loch Ness. Was dit uitgesparteld, dan had men 
nog altijd het „Osiris-graan” achter de hand. Hieronder 
verstond men graan, dat in het graf van Toet Ank Amon 
gevonden was. Men zaaide dit uit en zie, na drieduizend jaar 
gesluimerd te hebben, kwam het op en groeide tot aren, zo 
dik en van zulk een voortreffelijke kwaliteit, dat onze 
gewone tarwe er niets bij was. Wat moeten we hiervan 
geloven? Niets. Als dit wondergraan er was, dan stond het al 
lang in de Haarlemmermeer. Natuurlijk is er graan in die 
oude graven gevonden en natuurlijk heeft men dit 
uitgezaaid. Het is echter nooit ’opgekomen. De maximum 
levensduur van zaad, dat diep in de grond geborgen ligt, is 
46 jaar, boven de grond heeft men, in zeer gunstige 
omstandigheden, zelfs 85 jaar geconstateerd. Dit is dan de 
uiterste grens. De bioloog Niklitschek verklaart in zijn boek 
„De techniek van het leven” het volgende: 

„Men fabelt vaak over de lange levensduur van zaden. 
Sommige brengen het inderdaad ver, zoals het zaad van 
kruidje-roer-me-niet, dat na 60 jaar schijndood nog 
ontkiemt. Het zaad van Cassia bicapsularis brengt het tot 85 
jaar, maar dit is dan ook de limiet. De verhalen over het 
ontkiemen van tarwe, bij mummies gevonden, blijken 
verzinsels. Men heeft die zaden wel uitgezaaid. maar ze zijn 
zonder uitzondering verrot. Er bestaat in Egypte een hele 
industrie van .antiquiteiten’ en daaronder valt ook het z.g. 
Osiris-graan, dat argeloze toeristen tegen flinke betaling in 
de hand wordt gestopt.” 

DE maand augustus dreigde dit keer zonder Osiris voorbij te 
gaan, tot gelukkig de boomkweker Roeland Ebben uit 'Cuyk 
te hulp snelde. In de Volkskrant van 19 augustus stond een 
uitvoerig bericht, volgens hetwelk de heer Ebben stekken 
van mammoet-bomen bezat, uit fossiele zaden gekweekt. 
Hoewel geen liefhebber van gemeenzame termen lag het 
„nou, moe”, waarmee een Hollander zijn opperste verbazing 
pleegt uit te drukken, mij na op de lippen. Fossiel immers 
betekent versteend en tot nu toe is het alleen Mozes gelukt 
daar iets uit te slaan. De rest kreeg stenen voor : brood. Ik 

schreef direct een brief naar Cuyk en ontving per 
ommegaande een . antwoord, waarin de heer Ebben voet : 
bij stuk hield. „Het is", zo schrijft hij mij, „wetenschappelijk 
bewezen, dat de Amerikaanse botanici Chaney en Merryl uit 
fossiele zaden deze mammoet-bomen hebben gekweekt, 
daar is geen twijfel aan. Het verband met het monster van 
Loch Ness ontgaat mij, maar dat komt omdat ik geen 
professor ben, maar een eenvoudig, zij het zeer goed 
boomkweker. Elke botanicus in Wageningen zal u echter 
gaarne uitleggen, dat het mogelijk is uit fossiele zaden 
planten te kweken en dat dit ook met deze reuzenboom 
gebeurd is. Om voorbereid te zijn op uw aanval zullen wij het 
betreffende Amerikaanse instituut alsook andere instituten 
van naam reeds nu verzoeken ons van zodanig materiaal te 
voorzien, dat wij uw aanval kunnen pareren.” 

Dit is krachtige taal en ik neem bij dezen de uitdaging aan. Ik 
heb Wageningen niet geraadpleegd en verklaar hier op eigen 
gezag: 1) Dat zaden, ouder dan 150 jaar, morsdood zijn. 2) 
Dat zaden van 2000 jaar, gelijk die in Pompeji en 
Herculaneum gevonden werden, zo mo-’ gelijk nog doder 
zijn. 3) Dat zaden van 4000 jaar, zoals in de Egyptische graven 
werden aangetroffen, „zo dood als een pier” zijn. 4) Dat wij 
niet aarzelen mogen om fossiele zaden, die een ouderdom 
hebben van tenminste honderdduizend jaar, zelfs als 
hardstikke dood te beschouwen. 

En nu, geachte opponent, de levende zijde van het geval. U 
verklaart in een gedrukte prospectus, getiteld „Mam-
moetboom uit de oerwereld”, dat twee Amerikanen in 1948 
uit fossiele zaden de mammoetboom opnieuw hebben 
gekweekt en dat u daarvan de stekken bezit. Dat u die heeft, 
geloof ik direct en dat daar bomen van dertig meter 
uitgroeien, wil ik voorlopig aannemen, al spreken we elkaar 
over vijftig jaar nader. Maar ik ontken uw bewering, dat deze 
uit fossiele zaden zijn gekweekt, zoals in uw prospectus 
herhaaldelijk te lezen staat. Dit kan niet. 

Wat is er dan wèl gebeurd? Ik vermoed het volgende: in 1945 
ontdekten twee Chinezen in het noordoosten van China 
enkele exemplaren van een mammoetboom, die men sinds 
lang uitgestorven waande. In 1948 kregen uw beide 
Amerikanen een paar stekjes of zaad in handen en daarvan 
hebben ze die boom opnieuw gekweekt. Wat u bezit, zijn dus 
stekjes van die boom. 

Laten we afspreken, dat u een volle maand hebt om deze 
voorstelling van zaken te bestrijden. Uw antwoord zal hier 
worden afgedrukt. In afwachting hiervan teken ik dit keer 
alleen met mijn achternaam, die u als boomkweker wellicht 
tot nadenken stemt. 

BOMANS 


