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4. Dekstier. 

De voorzitter deelde mede, dat het bestuur aan den eigenaar van den eenen dekstier den heer Joh. 

Drenthen, vergunning heeft gegeven dien stier te verkoopen, wegens omstandigheden, van den wil 

van den eigenaar onafhankelijk; de heer Drenthen heeft weder een nieuwen stier aangekocht, welke 

weer zal moeten worden gekeurd. Namens het bestuur stelde hij voor de commissie, welke 

verleden jaar de keuring heeft gehouden, opnieuw te verzoeken deze keuring te bewerkstelligen en 

spreker twijfelde niet, of die heeren zullen weder genegen zijn de taak op zich te nemen. 

De heer H. ten Oever, lid van de keuringscommissie, verklaarde zich bereid de opdracht aan te 

nemen en geloofde, dat ook de andere heeren daartoe weder genegen zullen zijn. 

5. Bespreking van meststoffen. 

De voorzitter leidde met een enkel woord dit punt bij de vergadering in. Het geheele bestuur was 

met hem van oordeel, dat deze zaak eens in het breede moest ter sprake komen. Ziet men hetgeen 

van Amsterdam als mest wordt aangevoerd, en den prijs, dien men voor zulk vuilnis besteed, dan 

moet bij allen de vraag rijzen, of het niet verstandiger zou zijn compost uit Amsterdam of vuilnis 

van de belten van Groningen, Meppel of andere plaatsen te doen aanvoeren. Natuurlijk zullen die 

meststoffen meer geld kosten, doch aanmerkelijk beter resultaat geen en daardoor indirect 

goedkooper zijn dan de zoogenaamde vuilnis, die nu wordt aangevoerd, welke meer bestaat uit 

sintels, asch en papier als uit werkelijke meststoffen. 

De heer Jan W. de Vries zeide, dat de vuilnis uit Amsterdam niet alleen tegenwoordig slecht is, 

doch dit al jaren is geweest en nog steeds slechter wordt; compost verdient verre de voorkeur, doch 

laat men een lading compost uit Amsterdam komen, dan zijn de lasten, welke men op de rekening 

krijgt, verbazend hoog, en, reclameert men, dan krijgt men ten antwoord:  “De schipper zal de beer 

er wel uitgepompt hebben”. Spreker heeft bij ondervinding, dat een niet al te groot schip voor 31 à 

32 last op rekening kwam. 

De heer Hk. Drenthen voerde aan, dat één der grootste schepen van Smilde van ver in de zeventig 

ton voor eenige dagen hier arriveerde met 27 lasten. Men moet vooral zorgen, dat men zelf een 

vertrouwde schipper aanneemt. 

De heer Veenhoven had voor eenigen tijd den directeur der stadsreiniging van Groningen toevallig 

ontmoet en toen met hem over zaken, betreffende de mest, gesproken. Op zijn verzoek om nadere 

inlichtingen, ontving de spreker een uitgebreiden brief, welke aan de vergadering wordt 

voorgelezen, benevens een tarief van vrachtprijzen. Daaruit bleek, dat de Groninger mest pl.m. het 

dubbele zal moeten kosten van de gewone Amsterdamsche vuilnis. Spreker heeft van die mest in 

de provincie Groningen de beste resultaten gezien en aarzelt geen oogenblik de landbouwers aan te 

raden om met een paar ladingen van die mest de proef te nemen. 

De heer Hm. Hoogeveen zeide, dat de landbouwers niet gebonden zijn de gewone vuilnis te nemen. 

Men kan te Amsterdam ook eerste soort compost bekomen en die bevalt uitstekend. 

De heer J.A. Venekamp heeft altijd met gewone vuilnis het land bemest, maar ziet hij de resultaten 

op het land, hetwelk met compost wordt bemest, dan geeft laatstgenoemde meststof veel beter 

uitkomsten. 

De heer M. Janssens heeft meermalen vernomen, dat men in de provincie Groningen zeer met de 

Groninger mest is ingenomen. 

Nadat over dit punt nog eenige gedachtenwisseling had plaats gehad, waaruit bleek, dat allen het 

eens waren, dat de gewone Amsterdamsche vuilnis, naar haar innerlijke waarde geoordeeld, veel te 

duur en daarenboven door de vele steenkolensintels op den duur voor het land zeer schadelijk is, 

stelde de voorzitter voor, de verder behandeling van deze belangrijke zaak tot een volgende meer 

voltallige vergadering te verdagen. 

Conform wordt besloten. 

Daar op de vraag van den voorzitter nemend meer in het belang der vereeniging iets ter tafel had te 

brengen werd door hem de vergadering gesloten. 


