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Mijne heeren Curatoren,ambtgenooten, lectoren, ambtenarenen studenten dezer hoogeschool, benevens Gij allen,
diedoorUwetegenwoordigheidgetuigtvanUwe belangstelling inhare lotgevallen, zeergewaardeerde toehoorders!
Çaaropeenvolledige kroniek door Uwelgeenprijs zal wordengeeld, wilik mijtot de hoofdmomenten bepalen van hetgeen zichin
et
afgeloopen jaar heeft voorgedaan. Door onvolledigheid vooropte
ellen ontga ik het gevaar mij daaraan ongewild schuldig te maken.
fö navolgingvan mijn ambtsvoorganger beginikmetdepersonalia.
Het College van Curatoren bleef door de herbenoeming vanden
H
^ 5 r J.M.A.WIJNAENDTS VAN RESANDT ongewijzigd gehandhaafd.
Op 26 December 1931 overleed te 's-Gravenhage Prof.Dr.H.
UNK, vroeger buitengewoon hoogleeraar indeeconomische geograle
aan de Landbouwhoogeschool. De Voorzitter en Secretaris van
en
Senaat waren aanwezig bij zijne teraarde bestelling teDe Wijk.
e
beteekenis, welke hetonderwijs indeeconomische geografie aan
pnze Hoogeschool verkreeg, is voor het grootste deel het werk van
"LINK geweest.
De door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding van
^uikergeëmployeerden" benoemde bijzondere hoogleeraar Dr.J.M.
^EERTS te 's-Gravenhage aanvaardde op 12October in tegenwoordl
gheid vanhet College van Curatoren van dezen bijzonderen leerstoelzijn ambt methetuitspreken vaneenerede:Eenhalveeeuwvan
samenwerking tusschen wetenschap en practijk in de Javasuikerindustrie.
TeneindeDr. GEERTSinstaattestellenhethemopgedragenonderwijs te geven, keurden Curatoren onzer hoogeschool goed, datdoor
hem gebruik wordt gemaakt vandelokalen,verzamelingen enhulpmiddelen van het onderwijs in den tropischen landbouw. Voorts
Werd Dr. GEERTS toegang tot en raadgevende stem in de vergaderi
ngenvanonzenSenaat verleend.
MetCuratoren wordt nogoverleggepleegdomtrentdewijze,waar°P deze bijzondere hoogleeraar indegelegenheid zalworden gesteld

om in het door hem onderwezen studievak te examineeren.
De heer J. M . TIENSTRA, die tot opvolger van wijlen den Lector
aan den Landmeterscursus H . F . VAN R I E L werd benoemd, hield ter
opening zijner lessen op 26 October 1931 eene openbare voordracht
over:Het gebruik van de methode der kleinste kwadraten in de landmeetkunde.
In de vacature aan den Landmeterscursus, ontstaan door de plaatsing op non-activiteit van den Lector Mr. A. VAN DER DEURE in verband met zijne benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, is voorzien door den Landmeter van het Kadaster te Groningen C. J. KLÜVERS voor de uitoefening van zijne functie Wageningen
alsstandplaats aan te wijzen en hem, met toekenning vanden persoonlijken titel van lector, het geven van onderwijs op te dragen. Deze
wijze om in de vacature-VAN DER DEURE te voorzien is een uitvloeisel
van de gewijzigde vooruitzichten voor de afgestudeerden van den
Landmeterscursus. Aangezien deze tot dusverre alsregel onmiddellijk
plaatsing bij den dienst van het Nederlandsch of het NederlandschIndisch kadaster vonden, was bij de opleiding daarmede rekening gehouden in dier voege, dat de adspirant-landmeters bij die takken van
dienst gedurende ongeveer 1£jaar nog een practische opleiding genoten alvorens een zelfstandige positie te verkrijgen. Nu de vooruitzichten op eene plaatsing bij het kadaster zooveel ongunstiger zijn geworden, moeten de afgestudeerden zichmeerendeels bij gemeentediensten
of particuliere ondernemingen een bestaan zien te verschaffen. Daarvoor moeten zij nu bij het beëindigen hunner studie volledig toegerust
zijn en daarom moest de opleiding te Wageningen zich ook over het
practische gedeelte uitstrekken. Deze behoefte aan gelegenheid tot
practische vorming te Wageningen bracht het College van Bestuur
van den Landmeterscursus op de gedachte van de zoo juist vermelde
voorziening in devacature-VAN DER DEURE. De studeerenden krijgen
thans gelegenheid, om zoowel gedurende hunne theoretische opleiding als daarna, in de practijk van den landmeter van het kadaster
te worden ingewijd.
Ter opening zijner lessen hield de heer KLÜVERS op 20 Juni eene
openbare voordracht over: Recht, wet en techniek.
Het College van Bestuur van dezen cursus werd gecompleteerd
door de benoeming van de heeren Prof. Ir. M . F . VISSER, C. J.
KLÜVERS en J. M . TIENSTRA, die als secretaris werd aangewezen.
Bij de ontbinding van de „Commissie van voorlichting inzake reorganisatie van de Militaire Verkenningen en de Topografische Inrichting" behaagde het Hare Majesteit de Koningin den voorzitter, collega
DIEPERINK, teonderscheiden met debenoeming totRidder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw. Ik breng in herinnering, dat ook
wijlen H . F . VAN R I E L als secretaris deze commissie met zijn er-

kende ijver en bekwaamheid gediend heeft.
Aan collega OLIVIER viel op 31 Augustus een gelijke onderscheiding ten deel. Ook tweevan onze oudste getrouwen mochten zich in
e
ene Koninklijke erkenning van hunne diensten verheugen. Den
amanuensisbij deafdeeling Veeteelt W.GEURTSENwerdbij zijnepensionneering, na een diensttijd van op enkele maanden na 40jaren, de
gaveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, vereend,terwijldenlandarbeider F. JOCHEMSopdendag,waarophijzijn
40-jarig jubileum vierde, die eere-medaille in brons werd uitgereikt.
Voorts moge nog worden vermeld, dat Dr. E. VAN SLOGTEREN benoemd werd tot Honorary Fellow van de Royal Horticultural Society te Londen, en dat de tijdelijk assistent bij het entomologisch
Moratorium H.J. DE FLUITER te Leiden promoveerde.
.Al zijn de, in de overdrachtsrede van mijn ambtsvoorganger tot
uiting gekomen, gunstige verwachtingen ten aanzien van de voorzienin
g in de behoeften aan uitbreiding van college- en laboratoriumruimte niet alle in vervulling gegaan, toch bestaat thans, de kritieke
JJdsomstandigheden in aanmerking genomen, geen reden tot klagen,
athet totdusverregevolgde tempodezer uitbreidingen bevredigend
*°u sijn, wil hiermede nochtans niet gezegd zijn. Een hoogeschool,
ie
binnen de eerste 15 jaar van haar ontwikkeling tweemaal door
crisismaatregelen getroffen wordt, ondervindt daarvan den terugslag
heviger dan hare oudere zusterinstellingen.
J n 14jaartijds werden 7nieuwelaboratoria gebouwd,nietmedegef^kend de hulp-aula en die laboratoria, welke door aanbouw en verruwing van bestaande gebouwen in de onmiddellijke behoefte aan
Ruimte hebben moeten voorzien. Gemiddeld kwam dus per 2 jaren
e
en nieuw laboratorium tot stand. In het zelfde tempo voortgaande
*°udetotstandkoming van tenminste nog5gebouwen,de bibliotheek
"ietmedegerekend,innormaletijden nog 10jaren hebben gevorderd.
f-e«s indien detoestand spoedigweer normaal mocht worden,zoude
noogeschool naomstreeks25jaarzijn toegerust volgensde behoeften,
diezichreedsspoedignaharestichting deden kennen.Dit wilzeggen,
dat er hoogleeraren zijn, die 20jaar kunnen zien verstrijken, voordat
alleszins redelijke behoeften aan een inrichting voor onderwijs en
Poetisch werk in vervulling kunnen gaan. Wat dit jarenlang gemis
aan behoorlijke werkgelegenheid voor de betrokkenen beteekent,
be
hoef ik zeker niet te schetsen. Bedenkt men daarbij, dat de kosten
voor het meerendeel der na de eerste jaren gebouwde laboratoria en
"ie, welke thans nog noodig zijn, gemiddeld de f 100.000 niet te boven gaan, dan schijnt twijfel gerechtvaardigd, of de onbeteekenende
"fsparing aan rente alleen, door vertraging van het bouwtempo,
niet te duur gekocht is.
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Echter bestaat, zooalsreeds werd opgemerkt, onder de huidige benarde omstandigheden geen reden tot klagen, veeleer reden tot erkentelijkheid. Want zij, die op de eerste plaats de belangen van de
Landbouwhoogeschool hebben te behartigen, hebben een gevaarweten af te wenden, dat de totstandkoming van de plannen voor het
laboratorium voor Plantkunde, benevens de thans in gang zijnde verbouwingen aan het Hoofdgebouw en te Duivendaal, op zeker oogenblik ernstig bedreigd heeft. De belangstelling, waarin deze hoogeschool zich mag verheugen, is nl. niet steeds op haar groei gericht.
Inééngevaldoet diebelangstelling denken aandegevoelens,dieinde
oudheiddenRomeinschen Senator CATOjegensCarthagohebben bezield. Die belangstelling heeft nu alleen eenige vertraging in de uitwerkingder plannen veroorzaakt, maarthans zijn wijgelukkigzoover,
dat deverbouwingvanhethoofdgebouw endebijbouw teDuivendaal
flink opschieten, terwijl de aanbesteding voor het laboratorium voor
Plantkunde morgen zal plaats hebben.
Een woord van erkentelijkheid jegens het Gemeentebestuur van
Wageningen is hier op zijn plaats wegens de inschikkelijkheid, die
het t.o.v. het plan voor dit laboratorium heeft betoond. Het opportunisme, dat zichbij de ontwikkeling van de uitbreidingsplannen der
hoogeschool openbaart, schijnt zoonu endan dendraak testeken met
de beginselen, die het Gemeentebestuur voor de ontwikkeling van
een harmonisch stadsbeeld en zijn omgeving nastreeft. Dat het uitsluitend inhetbelangder hoogeschoolgezwichtisvoordeoverweging,
dat vertraging in den gang van zaken in dezen tijd de uitvoering van
het plan in gevaar zou hebben gebracht, strekt dit college tot eer.
Het nieuwe laboratorium voor Landbouwscheikunde aan den Diedenweg kwam gereed en werd op 30 Mei jl.door den Minister van
Economische Zaken en Arbeid officieel geopend. Prof. HUDIG bereidde zijn talrijke gasten hierbij eenfeestelijke ontvangst.
De huisvesting van onze bibliotheek gaat in stijgende lijn, in zooverre dat opnieuw een gedeelte van de boekerij naar de zolderverdieping van het proefstation voor veevoederonderzoek is verhuisd, omdat dit proefstation zijne werkzaamheden na 1922 geleidelijk weder
zoodanigzagtoenemen,dat uitbreiding opden beganen grond wederom noodzakelijk werd. Op het zorgwekkende van deze huisvesting is
reeds eerder gewezen en de bevoegde instanties zijn hiervan geheel
doordrongen.
Ook ten aanzien van sommige der nog noodige gebouwen geldt
deze laatste opmerking en de urgentie ervan opnieuw naar voren te
brengen isniet alleenoverbodig, maar zouslechts den schijn wekken,
dat de ernst van den huidigen toestand niet begrepen is.De gedachte
aan één dier gebouwen, nl.dat voor Geodesie, leidt van zelf tot den
Landmeterscursus.

Door het CollegevanBestuurvandezen cursusiseenvoorstel aanhangig gemaakt om, in verband met de gewijzigde omstandigheden
m
et betrekking tot de opleiding van de toekomstige landmeters, deze
opleiding met een duur van 5jaaralseen afzonderlijke studierichting
Dl
)deLandbouwhoogeschool intelijven. Overditvoorstelwordt tusschende betrokken instanties nogvan gedachten gewisseld.
Aan collega DIEPERINK en den lector TIENSTRA werd dit jaar de
aanvullende geodetische opleiding van een viertal officieren van den
Topografischen Dienst toevertrouwd.
Ik ben hiermede van zelf op het terrein van het onderwijs terechtgekomen.Het onderzoek naar de mogelijkheden eener herzieningvan
e
inrichting van dit onderwijs, waarvan door mijn ambtsvoorganger
reeds melding werd gemaakt, heeft aan de daarvoor ingestelde Senaatscommissie reeds een omvangrijken arbeid gekost en ook den
Senaat in zijn geheel veel tijd, zonder dat de einduitkomst isvastgesteld.Reedsnuvaltweltevoorspellen,dat hetresultaataan ingrijpende
veranderingen in den tegenwoordigen opzet niet evenredig zal
«Jn aan de moeite en den tijd, die aan dit onderzoek is besteed. Dit
r
esultaat bevestigt de juistheid van de prognose, die mijn ambtsVo
°i"ganger stelde, zonder met zijn opmerkingen nochtans een voorspelling te beoogen.
De geuite wenschen zijn voor het meerendeel afkomstig van afgestudeerden, werkzaam aan proefstations, als assistenten aan wetenschappelijke instituten e.d.,d.w.z.in gespecialiseerde richtingen, alnansniet of zelden uit de kringen van hen, die de waardevan degegoten opleiding aan de eischen van algemeene landbouwkundige
kennis in de practijk hebben kunnen toetsen. In vele opzichten gei g e n de opmerkingen van een beperkten gezichtshoek, die den op*et voor een algemeen landbouwkundige vorming uit het oog deed
verliezen.
Zonder op de uitkomsten van het onderzoek overigens te willen
vooruitloopen, kan thans wel reeds gezegd worden, dat van den Senaat geen voorstellen zijn te verwachten, die de vorming van een natuurwetenschappelijke faculteit met een landbouwkundige orienteeri
ng naast de opleiding voor landbouwkundig ingenieur zouden belogen. De candidaat-ingenieur, die aan een gespecialiseerde vorming
ln
die richting behoefte gevoelt, vindt daartoe alle gelegenheid. Hij
Salden duur vanzijn laatste studieperiode daarvoor kunnen besteden
en die in den regel moeten verlengen óf zijn studie in de gewenschte
richting na het ingenieursexamen kunnen voortzetten.
Hetgeeninhetstraksnadertebeschouwen rapport der CommissieWELTER op blz.224 over de „Hoogeschool als opleidingsinstituut"
Wordt gezegd, is trouwens voldoende om te doen inzien, dat de Regeering voortaan afwijzend zal staan tegenover elk streven naar ver-

8
dere differentiatie bij de inrichtingen voor hooger onderwijs, welke
niet strikt noodzakelijk is.
In de aanklacht, die tegen de Landbouwhoogeschool wegens het
ontbreken van een leerstoel in wijsbegeerte tot uiting kwam bij het
verschijnen van den Wageningschen Studenten-Almanak, openbaarde zich bij den redenaar een talent, dat hem eenige maanden later
in de rol van Methusalem bij de opvoering van dit tooneelstuk door
deW.S.T.V. eenwelverdiendsuccesdeed oogsten.
In devorigeoverdrachtsrede werd gewaggemaaktvan devoorstellen tot regeling van de opleiding van ingenieurs, richting tuinbouw
met specialiseering in tuin- en landschapkunst. De Minister, hoewel
het belang van een goedeopleiding in detuin- enlandschapkunst aan
de Landbouwhoogeschool erkennende, heeft onder de tegenwoordige omstandigheden geen termen kunnen vinden om daarvoor gelden
beschikbaar te stellen.
Onder debezoeken,in het bijzonder vanbuitenlandsche geleerden
en autoriteiten, waarin onze hoogeschool zich in het afgeloopen jaar
mocht verheugen,wilikmemoreeren debezichtiging van verscheidene laboratoria door den Minister van Economische Zaken en Arbeid
bij gelegenheid van de opening van het landbouwscheikundig laboratorium. Het is een verheugend feit, dat Minister VERSCHUUR zich
persoonlijk eenidee heeft willen vormen van desituatie en de inrichting dezer hoogeschool,diesedert de gewijzigde organisatie vaneenige departementen bij het nieuw gevormde Ministerie vanEconomische Zaken en Arbeid werd ingedeeld.
Eentweedebezoekvan bijzondere beteekeniswasdatvan het reeds
genoemde College van Curatoren voor den bijzonderen leerstoel in
de cultuur van hetsuikerriet. Een rondrit langs het meerendeel onzer
gebouwenendebezichtigingvanenkeleafdeelingenhebbendenheeren
Mr. D. FOCK, Dr. H. CoLIJN, Mr. A. J. A. A. BARON VAN HEEMSTRA

en den Secretaris van den Raad van Bestuur der Stichting, Jhr. Mr.
H. A. QUARLES VAN UFFORD een indruk van deze hoogeschool kunnen geven.
Van de verschillende gelegenheden, waarbij Voorzitter en Secretarisvan den Senaat dehoogeschool hebben vertegenwoordigd, noem
ikslechts deluisterrijke vieringvan het driehonderdjarig bestaan van
de Universiteit van Amsterdam.
Wederom werden onze lokalen voor vele voordrachten en bijeenkomsten beschikbaar gesteld, o.a.voor de dertiende samenkomst van
Indische Landbouwtechnici, de derde Nederlandsche Landbouwweek, den derden Dietschen Academischen Leergang, de slotzittingen van de zesde Commissie van het Internationaal Bodemkundig
Congres.VoortshielddeNederlandsche KatholiekeBoeren-enTuin-

Qjersbond hier zijn algemeenevergadering, van welke gelegenheid de
deelnemers gebruik maakten om verschillende onzer laboratoria te
broeken.
Een berichtje van collega JESWIET in de dagbladen over den zeldSamenbloeivan de Amorphophallus titanum BECC.lokte in de laatste
helft van Juli naar schatting ongeveer 35.000 bezoekers naar het Arboretum.
Op het belang van de hooger genoemde bezoeken voor het contact
*u.sschen hoogeschool en practijk heeft mijn ambtsvoorganger in
'",meergenoemde overdrachtsrede reeds gewezen.
Wij kunnen ons trouwens in menig opzicht over goede samenwerlr
Jg tusschen practijk en hoogeschool verheugen. Hiervoor zorgen,
ehalve de in die rede reeds vermelde afdeelingen Tuinbouwplanenteelt enDierphysiologie met hunne, door organisaties uit depracJ
£ financieel gesteunde onderzoekingen en proefnemingen o.m.
het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, de laboatoriavoorPhytopathologie,Plantenphysiologie,Bloembollenonder°ek en Microbiologie, het Instituut voor Landbouwwerktuigen en
geb 0 U w e n e a ^ ejk o p e - g e n w ij z e > Wat jg laatstgenoemde twee bereft, denk ik hierbij aan hun aandeel in de systematische voorbereiln
j° d e r exploitatie van den Wieringermeerpolder.
Allesbijelkaargenomenmogede vorengenoemde financieele steun
n
luttel bedrag vormen, zooals mijn voorganger meende, in deze
enarde tijden van tot het uiterste doorgevoerde beperkingen in 's
ands uitgaven, moet elke bijdrage welkom zijn. Immers is dit jaar
Pdeuitgavenvoormaterieelt.o.v.vanhetbudgetvoor 1931f70.000,
'îÀ y° bezuinigd.Aan het meerendeelvandecollegae,hoofden van
deelingen,komt een woord van erkentelijkheid toe voor de loyale
y?e,waarop zij hebben medegewerkt om dit resultaat te bereiken,
^y hebben daarmede de taak van het Collegevan Rector Magnificus
etl
Assesoren in.dezeaanmerkelijk verlicht. Dit stemt te meer tot lof,
° m dat hetbekendwasgeworden,datdeLandbouwhoogeschool event s in 1923wederom zwaarder zou worden getroffen dan de overige
Kyksinstellingenvanhoogeronderwijs,waardoor hetmoeilijker werd,
°*nte berusten. Moge men zich bij de bevoegde instanties niet door
e t Vo
pr één jaar bereikte resultaat laten misleiden en begrijpen, dat
ee
n blijvende beperking der middelen van 30% noodzakelijk tot een
°rganieke inschrompeling zou moeten leiden. Immers worden nu
reserves aan glaswerk en chemicaliën opgebruikt, zal met het onderhoudvan bouw- enweiland dehand moeten worden gelicht en wordt
het aanschaffen van apparaten en instrumenten nagelaten, waaraan
°e behoefte zichte eeniger tijd dermate zal doen gevoelen, dat daarlf
i Zelfs met, tot het normale peil herstelde middelen nietzalkunnen
borden voorzien.
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Uit het geheel doen vervallen van een crediet voor aula-lezingen
valt af teleiden, dat dezevoordrachten van geleerden van naamvoof
het geïsoleerde Wageningen als weelde worden beschouwd. Het is
daarom eenverblijdend feit, dat deVereeniging Studiebelangen inde
laatste jaren met de door haar georganiseerde lezingen van hoog gehalte, getuigenis aflegt van een tegenovergestelde opvatting onder de
studeerenden.
Intusschen is het Rapport van de Commissie-WELTER als een onheilspellende tornado aan den gezichtseinder verschenen. Voor 1933
zal op de Landbouwhoogeschool een verlaging vanf135.000moeten
worden gevonden op een budget van f 1.314.041, waarvan f385.000
voor materieele behoeften, derhalve van f929.041 voor personeel.
VolgensdeCommissieisvandezelaatstesomeenbedragvanf263.240
nietvoorbezuinigingvatbaar.Dezezaldusmoeten worden gevonden
opeentotaalaanbezoldigingenvanf665.771.Rekentmenopeenbezuiniging van 15%op de uitgaven voor materieele behoeften, zooals de
Commissie doet, dan komt dit neer op eenbedrag van f57.750,zoodat dekorting alleenoppersoneel ten naaste bij f 135.000—57.750 =
f77.250 zal moeten bedragen. Hierin zijn ook de reeds ingevoerde
kortingen op de salarissen begrepen. Voor zoover is na te gaan bedragen deze ongeveer f 27.500, waaruit volgt, dat door inkrimping
van personeele uitgaven'bijna f50.000zoumoetenworden bezuinigd.
In 1923werd het assisteerend en bedienend personeel met eenzeer
gevoelige korting op het geheele budget van de Landbouwhoogeschool, tot een minimum teruggebracht. Sedert dat jaar heeft bij de
behandeling vanvoorstellen tot versterking van personeel „de zorgelijketoestandvan'sLandsfinanciën" steedsgediendalsmotiefomeen
toestand te bestendigen, die in sommige afdeelingen in geen verhoudingstaattothetindientijdvan329tot511gestegenaantalstudenten.
Een tweede aderlating, zooals nu is aanbevolen, moet het organismevan deze hoogeschool zoodanig aantasten, dat men moet vreezen,
dat een behoorlijke functioneering daarna niet meer gewaarborgd is.
Bijdebeoordeelingvandeuitgavenvooreen landbouwhoogeschool
dient men er zichrekenschapvan te geven,dat dezemet hare uitzonderlijke behoeften aan demonstratie- en proefvelden, arboretum en
kassen,in vergelijking met het meerendeel der inrichtingen van H.O.
den schijn moet wekken, veeleischend te zijn.
Het artikel van denbekendentuin-enlandschaparchitect LEONARD
A. SPRINGERin de Nieuwe Rotterdamsche Courant van23Augustus
jl.over het Arboretum te Wageningen geeft van de spaarzaamheid,
die behoudens enkele zeer gunstige uitzonderingen, doorloopend ten
opzichte van de uitrusting der Landbouwhoogeschool is betracht,
toevallig een treffende illustratie.
Hetzalwelniemandverwonderen,datdeCommissie-WELTERinhet
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belang van een noodzakelijke vermindering der uitgaven voor H.O.
°okaandacht heeft geschonken aan middelen omeendeeldier kosten
te
doen dragen door de studeerenden zelf, op zoodanige wijze, dat
tevens de prikkel tot het nuttig besteden van den studietijd levendig
w
ordt. Daartoe geeft de commissie in overweging:
Ie.opheffing van de vrijstelling van betaling van collegegeld, nadat dit viermaal is betaald;
2e.verhooging van dit collegegeld tot f400.— nadat is verstreken
fenv °or elkestudierichting tebepalen aantaljaren, waarineenstudie
«an worden voltooid;
3e.afschaffing van de bepaling, dat in geval van afwijzing bij eerte
herhalingvaneenexamen, examengeld nietverschuldigd is;
4e.betaling te vorderen voor het verstrekken van chemicaliën,
teekenbehoeften e.d.
Daarentegen zou de commissie niet alleen geen bezwaar hebben
e
gen uitbreiding van het aantal studiebeurzen ten behoeve van begaafde, onvermogende jongelieden, wegens de „geringe financieele
consequenties", die daaraan verbonden zijn, maar zij zoudie uitbrei*ng zelfs toejuichen als een rationeel complement van maatregelen,
'e beoogen het aantal diergenen te beperken, voor wie het hooger
°nderwijsinfeite nietbestemdis.
Oe post adf2400.—,bijdestichtingvande Landbouwhoogeschool
e
n behoevevanstudiebeurzen opdebegrootinguitgetrokken, schijnt
|° ieder geval voor herziening in aanmerking te komen. Het geringe
edragwekt hetvermoeden, dat bij hetvaststellen daarvan geenrekening ia gehouden met de omstandigheid, dat bij een vijfjarige studie
reedsinhet5ejaarnadestichtingophetvijfvoud vanhetaantal beurden moet worden gerekend, dat elk jaar voor den eersten keer wordt
zieend.
Een studentengemeenschap, die de voorteekenen van de komende
ijden weet te verstaan, zal de aanbevolen maatregelen toejuichen als
î^ddelen totbeperkingvandieelementen,dietenonrechtehunplaats
*nde overbevolkte collegezalen en practica komen innemen, ten na«eelevan hen,aanwiendeopleidingnuttiger besteedis,terwijl ookde
studentensamenleving niet gebaat is met leden, bij wie elke geesteJl
)ke inspanning met tegenzin gepaard gaat.
Intusschen ben ik met mijne beschouwingen zoodoende terechtgekomenbijdevoedsterlingen,wierdorstnaarkennisdevoornaamste
reden van bestaan hunner Alma Mater is.
De toevloed van studenten vertoonde nog niet den terugslag der
ongunstige conjunctuur. In het teneindeloopendestudiejaar werden
voordeeerstemaal 105studenten ingeschreven tegen 106inhet vorigejaar.Hettotaalaantalstudeerendensteeg,zooalstevoren reedswerd
vermeld, tot 511, met inbegrip van 13voor enkele lessen, en heeft
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hiermede meer dan het dubbele bereikt van het aantal, dat de hoogeschool in het eerste jaar van haar bestaan bezocht.
Degelederendergepromoveerden werdenmet9doctorenversterkt,
terwijl aan 27studenten het diploma van landbouwkundig ingenieur
werd uitgereikt.
Weliswaar doet zich de economische crisis thans in de kansen op
plaatsing der afgestudeerden in toenemende mate gevoelen, doch in
het afgeloopen jaar zijn die kansen niet voor allen ongunstig geweest.
DeingenieursL. en T. vondenvrijwel allenemplooiende uitzending
van1houtvesters voor den Indischen dienst vertoonde nogslechts een
kentering.Alleenzij, dieeenwerkkringbijdeEuropeesche landbouwindustrieën in Indië beoogden, zagen zich in hunne plannen teleurgesteld, terwijl ookvoorlandmeters bij het kadaster voorshands geen
vooruitzicht op plaatsing bestaat.
Ook de studentensamenleving weerspiegelde in hare openbare levensuitingen totdusverrenoggeenteekenenvandeongunstige tijden.
Hiervan getuigt o.m. de volharding, die „Argo" aan den dag heeft
gelegd om zich een nieuw bootenhuis te bouwen, dat op 26 September feestelijk geopend werd. De uitnoodiging aan den Rector Magnificus om deze openingsplechtigheid te vervullen, is dezerzijds opgevatalseenblijk vanvertrouwen der studenten indegoede gezindheid
vanhunnedocentent.o.v. desport.Ditvertrouwenkomt mij gerechtvaardigd voor,want debeoefening vansport gaatsamen met het aankweeken van eigenschappen, die ook bij de studie te pas komen, nl.
energie,volhardingen afstand kunnen doenvanweeldeen gemakken.
Zij, die in niets-doen hun wilskracht zien verslappen, staan even ver
van de krachtsinspanning af, die een wedstrijd vordert, als van de
„krachtproef", waarmede in Ceres-vocabulaireenexamenwordtaangeduid.
Over het geheel genomen was er een opgewekt sportleven, doch
in verhouding tot de deelname aan wedstrijden op verschillend gebied werden, behalve persoonlijke successen en de eerste prijs in het
Interacademiaal Voetbaltournooi te Wageningen, weinig belangrijke
triomfen behaald. De eervan „Argo" werd alleen door de dames opgehouden in het nummer stijl-raceroeien senioresbij de lustrumwedstrijden van „Nereus" te Amsterdam. Moet hierin een der voorteekenenwordengezien,dat deheerenderschepping ookineenvan hun
laatstebolwerkendenvoorrangaandevrouwzullenmoeteninruimen?
De W.V.S.V. heeft de invasie van novieten met 50% van haar getalsterkte glansrijk doorstaan: de opvoeding der groenen moet er
niet onder geleden hebben.
Wij achten heteengelukkigeomstandigheid, datcollega VAN UVEN
in Olympische onverstoorbaarheid zijn roeping getrouw blijft om
met het Wageningsch Studentenorkest beproefde muzikale traditiën
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handhaven, in een sfeer, geneigd om oude waarden te verwerpen
°or nieuwe, die den toets der duurzaamheid nog niet hebben doorstaan.
In deuiteenloopende waardeering voor deopvoering van „Methusalem" door de W.S.T.V. viel de scheidingslijn niet tusschen twee
generatiën, maar tusschen hen,wier behoefte aan diepzinnige levensP r l e m e n Ze s i n
^
^
het groteske bevrediging vindt, eenerzijds en
anderzijds diegenen, dieookin defantasie hetreëele verlangen.
Het W.S.C, dat zich nog niet in eenerkenning door deandere stuentencorpcramochtverheugen,schijnt ditniettragischoptenemen,
at de tegenstand ditmaal, bij afwisseling, van het Delftsch Studenencorps moest komen, bewijst weer eens, dat een geringschattende
Zegening nooit opvoedende waarde heeft: de geschiedenis van het
w' k ° m t n * er ironisch om den hoek gluren.
Hiermedebenikaanheteindevan mijne beschouwingen gekomen.
v

Mijnheer de President Curator! U heeft eens aanleiding gevonden
verklaren, dat naar Uwe meening de samenwerking tusschen het
°Hege van Curatoren en den Senaat bevorderlijk is geweest voor
etl
groeider hoogeschool;iklegmijn functie neerinhet vertrouwen,
. .netafgeloopen jaarindiesamenvatting Uwerervaringen geenwij*gjng heeft gebracht.
Mijne heeren Assessoren!Er is dit jaar een beroep op Uwe mede^king e n 0 p u w geduld gedaan in een mate, die in sommige ge, n n iet in verhouding scheen tot de beteekenis er van voorhetesn
tieele belang der hoogeschool. De opgewektheid, waarmede Ge
ochtans Uwe medewerking hebt verleend, blijft bij mij in erkente,ke
herinnering.
Collega BEEKMAN! Dat Ge jaren achtereen Uw talent en Uw
erkkrachtdienstbaar wiltmakenaanhetsecretariaat vanhet College
Van
Rector Magnificus en Assessoren, doet U naar mijne meening
aa
nspraak maken op de erkentelijkheid van den geheelen Senaat.
Collega MAYER! Ge hebt U terdege rekenschap gegeven van de
taak, di e u wacht en ik weet, dat geen moeite U te veel zal zijn om
naartoteengoedeindetebrengen.StamijtoeUmethetteeken Uwer
aardigheid te bekleeden.
Heil den nieuwen Rector!

