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STELLINGEN
I
De eiwitachtige stoffen in de faeces van de landbouwhuisdieren
bestaan overwegend uit bacterieneiwit*
II
De celmembranen hebben geen directe, doch wel een indirecte
invloed op de verteerbaarheid van de eiwitachtige stoffen,
III
AJs bestrijdingsmiddel van de gewone aardappelschurft dient
aan het onderploegen van groene rogge meer aandacht te worden
gescfaonken dan thans het geval is*
IV
De grondbelasting op ongebouwd onroerend goed draagt het
karakter van een heffing ineens van de grondeigenaar ten tijde van
de invoering van die belasting; elke verzwaring of verlichting is
een eenzijdige kapitaalsheffing of bevoordeeling van de grondeigenaar op het tijdstip van die wijziging en is als zoodanig onrechtvaardig.
In het belang van on^e landbouw dienen de proefstations voor
contrdleonderzoek te zijn gevestigd te Wageningen en de beschikking te hebben over een modern ingericht gebouw; tot de taak van
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek dient
dan tevens het onderzoek van ruwvoedermiddelen te behooren.
VI
De verbouw van mais voor zaadwinning dient in Nederland
niet verder te worden uitgebreid dan voor de zaaizaadvoorziening
voor de verbouw van groenvoeder- en silomais noodig is*
VII
In verband met de stijging van het loonniveatt is het met het oog
op de instandhouding en de verhooging van de productiviteit
van onze bodem gewenscht met overheidssteun een onderzoek in
te stellen naar de mogelijkheid van mechanisatie bij de biddendrainage.

Een gocde traditie getrouw, wil ik bij het voltooien van dit
proefechrift nogeensalien,diehebben bijgedragen tot mijn vorming,
dank zeggen*Velen hunner zijn reeds heengegaan;henkanikslechts
in stilte gedenken*
Hooggeleerde BROUWER, hooggeachte promotor, slechts ten deele
kan ik onder woorden brengen, wat ik U verschuldigd ben* Ik
acht het een bijzonder voorrecht, dat dit proefschrift onder Uw
leiding tot stand mocht komen* Hoewel ik eerst een tiental jaren
na de beeindiging van mijn studie aan de Landbouwhoogeschool
kennis met U mocht maken, hadden Uw publicaties groote invloed
op mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Het onderzoek werd
onder abnormale omstandigheden verricht; de oorlogstijd bracht
ongewone moeilijkheden met zich mede; alleen door Uw voortdurende hulp konden deze worden overwonnen. Uw opbouwende
critiek heb ik steeds gewaardeerd; Uw onverflauwde belangstelling,
Uw voorlichting en Uw raadgevingen waren voor mij een stimulans het eenmaal begonnen werk tot een goed einde te brengen*
Zeer erkentelijk ben ik U voor de wijze, waarop U mij het gebied
der wiskundige beschouwingen deedt betreden; ook deze kennis
hoop ik in de toekomst verder te ontwikkelen.
Hooggeleerde QUANJER, vele jaren zijn verstreken, sedert ik mij
als student op Uw laboratorium aan het onderzoek van de aardappelschurft mocht wijden; niettemin ligt deze tijd nog versch in
mijn geheugen, in het bijzonder door de wijze, waarop U ten alien
tijde bereid waart Uw hooggewaardeerde medewerking te verleenen.
Hooggeleerde MAYER GMELIN, hoewel mijn ambtelijke werkzaamheden niet lagen op het terrein van het door U gedoceerde
studievak, heeft dit mijn belangstelling behouden en zijn Uw
colleges mij dikwijls van nut geweest*

