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I. I N L E I D I N G
Aan het voornemen jaarlijks weder een jaarboek te laten verschijnen kon nog geen uitvoering worden gegeven. Het is gelukkig
mogelijk de uitgave van een jaarboek na het einde van het studiejaar 1960/1961 te hervatten.
Teneinde aansluiting te verkrijgen bij de gegevens, welke over de
jaren 1940—1950 werden gepubliceerd, is besloten over de periode
van 1950 tot 1960 een publikatie te laten verschijnen, waarvan het
eerste deel, dat hiermede wordt ingeleid, omvat de levensbeschrijvingen van de nieuw benoemde hoogleraren, de inaugurele redes
en de openbare lessen. Het tweede deel zal omvatten de dies- en
overdrachtsredes, gegevens over de studerenden, over de resultaten
der examens en dergelijke.

2. A M B T S A A N V A A R D I N G E N

Prof. Dr. B. H . SLICHER VAN BATH werd met ingang van 21 oktober
1949 benoemd tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar in de agrarisch-economische en -sociale geschiedenis en hield in verband daarmede op 16 oktober 1950 zijn inaugurele rede over „Mutabiliteit
en continuïteit". Met ingang van 1 september 1956 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de agrarische geschiedenis.
BERNARD HENDRIK SLICHER VAN BATH werd op 12 februari 1910 te
Leeuwarden geboren. N a het onderwijs aan de middelbare school
te hebben gevolgd, studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteiten te Groningen en Utrecht.
In 1936 werd hij assistent aan het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis te Utrecht, daarna was hij werkzaam als Chartermeester aan het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Hij promoveerde in 1945 aan de Universiteit van Amsterdam
cum laude op een tweedelige dissertatie, getiteld: „Mensch en land
in de middeleeuwen, Bijdrage tot de geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland", deel I „Mensch en gemeenschap", deel
II „Mensch en omgeving".
Van 1946 tot 1948 bekleedde hij de functie van rijksarchivaris
in Overijssel.
I n laatstgenoemd jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de
sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij aanvaardde zijn ambt daar met het uitspreken van een
rede getiteld: „Boerenvrijheid".
Van zijn h a n d verschenen een aantal artikelen in verschillende
tijdschriften op het gebied van de geschiedenis, de philologie en de
toponymie alsmede een bundel schetsen en studiën betreffende de
middeleeuwse geschiedenis, getiteld: „Herschreven historie".

Ir. S. HARTMANS werd met ingang van 20 september 1949 benoemd
tot hoogleraar in de zuiveltechnologie en hield in verband daarmede op 18 december 1950 zijn inaugurele rede over „Kwaliteit en
kwantiteit".
SIJBE HARTMANS werd op 26 november 1898 te Bergum (Fr.) geboren. N a de H.B.S. doorlopen te hebben, begon hij in 1917 zijn
studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Vóór het voltooien van deze studie aanvaardde hij de betrekking
van scheikundige aan de Coöperatieve Fabriek van Melkproducten
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te Bedum. In 1925 nam hij daar echter ontslag en behaalde in datzelfde jaar de ingenieurstitel.
Daarna was hij enige tijd werkzaam aan de door zijn vader beheerde fabriek in melkproducten te Bergum teneinde daar een afdeling gecondenseerde melk in bedrijf te brengen.
In 1926 werd hij technisch directeur van een boter- en kaasfabriek te Puerto-Plata in de Dominicaanse Republiek, welke fabriek
echter in verband met politieke en financiële moeilijkheden na een
jaar moest worden stilgelegd.
Na terugkeer in Nederland aanvaardde hij een betrekking als
technisch ambtenaar bij de Brabantse Zuivelbond.
In 1928 werd hij bacterioloog-scheikundige bij de Gelders-Overijsselse Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken te Zutfen en hoofd
van het door deze organisatie opgerichte laboratorium.
In 1935 werd hij benoemd tot directeur van de Rijkszuivelschool
te Bolsward. Daarnaast was hij sedert 1945 Rijkszuivelconsulent
voor Friesland. Voorts maakte hij deel uit van verschillende commissies op zuivelgebied.
Hij werkte mede aan de nieuwe bewerking van een serie leerboeken van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond.

f Dr. Ir. T . H . THUNG werd met ingang van 1 juli 1950 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de virologie en hield in verband
daarmee op 24 november 1950 zijn inaugurele rede over: „De ontwikkelingsgang der plantenvirologie". Met ingang van 1 januari
1957 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de virologie.
THUNG, T J E N G HIANG werd op 8 mei 1897 te Buitenzorg geboren.
Hij bezocht de H.B.S. te Batavia en begon in 1916 zijn studie aan
de toenmalige Rijks Hogere Land-, T u i n - en Boschbouwschool, in
1918 Landbouwhogeschool, te Wageningen. Na het behalen van
het diploma van Landbouwkundige in 1921 werkte hij op Java,
keerde daarna terug voor verdere studies, eerst aan de Landwirtschaftliche Hochschule en de Universiteit te Berlijn en vanaf 1924
wederom te Wageningen.
In 1925 behaalde hij het ingenieursdiploma en hij promoveerde in
1928 met lof op een proefschrift getiteld: „Physiologisch onderzoek
met betrekking tot het virus der bladrolziekte van de aardappelplant, Solanum tuberosum L."
Hij begon zijn loopbaan in 1925 als adjunct-phytopatholoog bij
de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Van 1925 tot
1929 was hij assistent aan het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen,
waarbij hij een jaar gestationeerd werd aan het Institut Pasteur te
Parijs.
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Daarna was hij werkzaam als phytopatholoog aan het Proefstation voor Vorstenlandse T a b a k te Klaten (Java). Van 1939 tot 1947,
met onderbreking van de bezettingstijd, was hij hoofd van de Mycologische Onderafdeling van het Instituut voor Plantenziekten te
Buitenzorg (Java).
Van 1947 tot 1949 was hij hoogleraar aan de Faculteit voor Landbouwwetenschappen te Buitenzorg (Bogor, Java).
Van 1949 tot 1956 vervulde hij de betrekking van Hoofd van de
Virologische Afdeling van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek te Wageningen.
Van zijn hand verschenen talrijke publicaties o p plantenziektenkundig gebied en voorts een leerboek: „Grondbeginselen der Plantenvirologie".

Dr. N . H . KUIPER aanvaardde het ambt van hoogleraar in de wisk u n d e op 16 september 1950 en hield o p 30 oktober 1950 zijn inaugurele rede over: „Symmetrie en Waarschijnlijkheid".
NICOLAAS HENDRIK KUIPER werd op 28 j u n i 1920 te Rotterdam geboren. Hij bezocht daar de Ie Gemeentelijke H.B.S., en studeerde
vervolgens wis- en n a t u u r k u n d e aan de Rijksuniversiteit te Leiden,
waar hij in november 1941 het doctoraal examen aflegde. In 1946
promoveerde hij tot doctor in de wis- en n a t u u r k u n d e op een proefschrift getiteld: „Onderzoekingen over lijnenmeetkunde".
Zijn antwoord op een prijsvraag in 1941 gesteld door het Wiskundig Genootschap werd bekroond.
Van 1942 tot 1947 was hij werkzaam als leraar aan de Gemeentelijke H.B.S. te Dordrecht.
Van 1947 tot 1949 was hij verbonden aan het „Institute for Advanced Study" te Princeton (U.S.A.).
I n 1949 werd hij instructeur voor wiskunde aan de Technische
Hogeschool te Delft.

Dr. Ir. H. A. LENIGER werd met ingang van 1 december 1950 benoemd tot hoogleraar in de technologie en hield in verband daarmede op 26 februari 1951 zijn inaugurele rede getiteld: „Beschouwingen over het onderwijs in de technologie aan de Landbouwhogeschool".
HENDRIK ANTONIE LENIGER werd op 13 j u n i 1911 te Rotterdam
geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Dordrecht en studeerde daarna
aan de Technische Hogeschool, waar hij in 1933 met lof het ingenieursdiploma behaalde.
Aanvankelijk was hij gedurende twee jaren in Nederland werk-
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zaam en wel achtereenvolgens als assistent aan de Technische Hogeschool, als scheikundige op het laboratorium van een stikstofbindingsbedrijf, waar hij researchwerk verrichtte, als bedrijfsleider op
een fabriek voor plantenziektenbestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën en als hoofd van een laboratorium van een zuivelbedrijf.
In 1935 trad hij in dienst van het Proefstation West-Java te Buitenzorg, waar zijn taak, naast researchwerk, bestond uit het geven
van advies betreffende de inrichting van fabrieken, werkwijzen en
allerlei technische problemen, voornamelijk op het gebied van thee
en rubber.
Eind 1945 repatrieerde hij. In september 1946 trad hij in dienst
van de Algemene Technische Afdeling T.N.O.; per 1januari 1947
werd hij in de directie van dit instituut opgenomen.
In 1948 promoveerde hij met lof op een proefschrift, getiteld:
„De technologie van het verflensen van theeblad", waarin ten dele
de uitvoerige onderzoekingen, die hij op het proefstation WestJava verrichtte, zijn neergelegd.
In 1950 maakte hij een studiereis van twee maanden naar Amerika.
Van zijn hand zijn talrijke publikaties verschenen.

Ir. G. RIEMER werd met ingang van 1januari 1951 benoemd tot
hoogleraar in de landbouwwerktuigkunde en hield in verband daarmede op 21 maart 1951 zijn inaugurele rede over: „De mechanisatie
van de landbouw".
GEERLIG RIEMER werd op 25 mei 1895 te Enschede geboren. Hij
studeerde aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in 1919
cum laude het diploma van elektrotechnisch ingenieur behaalde.
Na een kort assistentschap bij Prof. Feldmann van de Technische
Hogeschool werd hij in 1921,tengevolge van het overlijden van zijn
vader, benoemd tot directeur van N.V. Louis Nagel &Co te Arnhem.
In deze functie is hij gedurende 30 jaar met vrijwel alle onder„e n v a n ^ e landbouwwerktuigkunde in aanraking gekomen, waarbij hij zijn aandacht zowel aan het landbouwkundig gebruik als aan
de werktuigbouwkundige uitvoering van de werktuigen heeft geschonken. Door zijn loopbaan heeft hij nauw contact gehad met de
ontwerpers van landbouwwerktuigen.

Dr. A. J. ZUUR werd met ingang van 1 september 1951 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar om onderwijs te geven in de leer van
het in cultuur brengen van drooggevallen gronden en hield in ver-
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band daarmede op 30 november 1951 zijn inaugurele rede, getiteld:
„Over het in c u l t u u r brengen der Zuiderzeegronden".
ALBERT JAN ZUUR werd op 22 januari 1902 te Elburg geboren. Hij
doorliep het gymnasium en studeerde van 1921 tot 1927 aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen.
N a zijn afstuderen in 1927 werd hij tewerkgesteld bij de SubCommissie van advies voor landbouwtechnische aangelegenheden
betreffende de proefpolder nabij Andijk; hij verrichtte gedurende
één jaar routine-analysewerk op het Bodemkundig Instituut ter
voorbereiding van de daarna te vervullen taak.
Deze taak heeft sindsdien steeds arbeid omvat welke dienstbaar
was aan het project der Zuiderzee-inpoldering.
Achtereenvolgens heeft hij leidinggevend werk verricht aan de
Bodemkundige Laboratoria in de Proefpolder bij Andijk en in de
Wieringermeer, daarna aan het Bodemkundig Instituut te Groningen.
In 1938 promoveerde hij o p het proefschrift: „Over de ontzilting
van den bodem in de Wieringermeerpolder".
Sinds 1939 heeft hij de leiding van de Bodemkundige Afdeling
van de Noordoostpolder.
Sinds 1januari 1946 is hij tevens eerstaanwezende voor d e gehele
Afdeling Onderzoek van de Noordoostpolder; met ingang van 1 januari 1948 kreeg hij de rang van wetenschappelijk hoofdambtenaar A.
Talrijke publikaties met betrekking tot de bodemkundige gesteldheid van de drooggevallen gebieden zijn van zijn h a n d verschenen.

Dr. I. SAMKALDEN werd met ingang van 1 februari 1952 benoemd
tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschap en hield in verband daarmede op 6 mei 1952 zijn inaugurele rede over: „Behartiging van collectieve belangen in de agrarische wetgeving".
Ivo SAMKALDEN werd op 10 augustus 1912 te Rotterdam geboren.
N a het einddiploma H.B.S. te hebben behaald studeerde hij indologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1936 het doctoraal examen aflegde. I n 1938 promoveerde hij op een proefschrift,
getiteld: „ H e t College van Gedelegeerden uit de Volksraad".
In datzelfde jaar werd hij naar Nederlandsch-Indië uitgezonden.
Na aanvankelijk als aspirant-controleur bij het Binnenlands Bestuur
te Soerabaja en Sidoardjo werkzaam te zijn geweest, werd hij in
maart 1940 toegevoegd aan de resident van Soerabaja en belast met
de agrarische aangelegenheden in de residentie, in het bijzonder
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met betrekking tot de rechtstoestand van particuliere landerijen en
de grondhuur.
Tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd in diverse
kampen.
In 1946 werd hij enige tijd gedetacheerd bij de afdeling Juridische
Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.
Van oktober 1946 tot juni 1947 werd hij toegevoegd aan de Commissie Generaal in Indonesië.
Daarna vervulde hij tot juli 1948 een assistentschap voor Nederlands Staatsrecht te Leiden.
Met ingang van 1 januari 1948 werd hij benoemd tot hoofd van
de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Verschillende publikaties zijn van zijn hand verschenen.

f Ir. J. A. VAN BEUKERING werd met ingang van 1 j u n i 1952 benoemd tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde en hield
in verband daarmede op 28 oktober 1952 zijn inaugurele rede, getiteld: „Vraagstukken in verband met d e ontwikkeling van minder
ontwikkelde landen".
JOHANNES ARNOLDUS VAN BEUKERING werd o p 22 maart 1904 te Renk u m geboren. Hij studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1927 de ingenieurstitel behaalde. I n datzelfde
jaar werd hij als landbouwconsulent naar Nederlandsch-Indië uitgezonden. Achtereenvolgens werd hij te Buitenzorg bij het Algemeen Proefstation voor de Landbouw en te Padang geplaatst. Van
1931 tot 1938 was hij landbouwconsulent voor Celebes en Onderhorigheden, tevens hoofd van de landbouwdienst in dat ressort.
In 1938 werd hij ter beschikking gesteld van de Dienst van de
Landbouw van het departement van Economische Zaken te Djakarta en belast met de landbouwkundige inrichting en opzet van
kolonisatie in de buitengewesten. Daarnaast was hij adviseur en
plaatsvervangend directeur van het Coprafonds.
In 1946 maakte hij als lid ener commissie een studiereis naar de
Verenigde Staten ter bestudering van het erosievraagstuk. N a zijn
terugkeer in Nederlandsch-Indië werd hij tot hoofdambtenaar benoemd.
In 1947 repatrieerde hij om gezondheidsredenen.
In datzelfde jaar werd hij naar Suriname uitgezonden als lid ener
commissie ter bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden o p
landbouwkundig gebied aldaar.
Na een korte tewerkstelling op het Ministerie van Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen werd hij in 1949 benoemd tot directeur van
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het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname.
Van zijn hand verschenen verschillende publikaties.

Mevr. C. W. WILLINGE PRINS-VISSER werd met ingang van 16 september 1952 benoemd tot hoogleraar in de landbouwhuishoudkunde en hield in verband daarmede op 9 december 1952 haar inaugurele rede over: „De arbeid van de huisvrouw".
CLARA WILHELMINA VISSER werd op 8 j u n i 1907 te Amsterdam geboren. Zij doorliep de H.B.S. en studeerde daarna pharmacie aan de
Universiteit te Amsterdam. In 1930 behaalde zij het apothekersdiploma.
In datzelfde jaar trad zij in het huwelijk met Ir. P. L. Willinge
Prins, die een landbouwbedrijf exploiteerde in Drente en van 1946
tot zijn overlijden in 1950 burgemeester der gemeente Anloo was.
Gedurende haar huwelijk werkte zij aanvankelijk geruime tijd als
provisor van een apotheek in Groningen, doch zij gaf dit werk o p
toen zij in steeds toenemende mate betrokken raakte bij allerlei
vormen van maatschappelijk werk, bij het landbouwhuishoudonderwijs en bij het organisatieleven van plattelandsvrouwen. Mede door
haar persoonlijke grote interesse in deze richting kwam zij hierdoor
met vrijwel alle facetten van de huishoudwetenschap in nauwe aanraking.
In 1948 werd zij presidente van de Bond van Plattelandsvrouwen
en in 1951 secretaresse van de Huishoudraad.
Voorts vervulde zij o.m. de functies van hoofdbestuurslid van het
Groene Kruis in Drente en van de Maatschappij tot N u t van het
Algemeen. In 1949 werd zij lid van de Provinciale Staten van Drente
en in 1951 werd zij gekozen tot buitengewoon gedeputeerde. Door
bezoeken aan het buitenland (Denemarken, Zweden, Finland) deed
zij ervaring op in landen, waar de huishoudwetenschap eerder tot
ontwikkeling kwam dan in ons land. In 1951 maakte zij deel uit
van een groep, die in de Verenigde Staten studie maakte van onderwijs, voorlichting en research op het gebied van „home economics".

f Dr. W. R I P , daartoe benoemd door het Bestuur van de Stichting „Bijzondere leerstoelen voor Christelijke Maatschappijleer te
Wa^enino-en", aanvaardde het ambt van bijzonder hoogleraar in de
Christelijke Economische en Sociale Politiek in de Landbouw op
9 j u n i 1953 met een inaugurele rede getiteld: „Beginselen voor het
economisch handelen van de ondernemer in de landbouw".
W I L L E M R I P werd op 13 november 1903 te Haarlemmermeer geboren. Na de lagere school te hebben doorlopen werkte hij op het
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boerenbedrijf van zijn vader, terwijl hij inmiddels het onderwijs
aan de landbouwwinterschool volgde. Op 24-jarige leeftijd besloot
hij verder te studeren. Na in 1930 het diploma gymnasium-A te hebben behaald studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1934 het doctoraal examen aflegde.
De belangstelling voor de landbouw had hij door zijn studie niet
verloren, hetgeen tot uitdrukking kwam in de functies, die hij naderhand bekleedde. In 1934 werd hij secretaris van de Christelijke
Boeren- en Tuindersbond in Nederland, in 1937 voorzitter van de
Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond in Nederland en in
1940 secretaris van de Grondkamer voor Zuid-Holland.
In 1946 nam hij voor de Antirevolutionaire partij zitting in de
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bovendien bekleedde hij de volgende functies: algemeen secretaris van de Christelijke Boeren- en
Tuindersbond (1948), bestuurslid van de Centrale Coöperatieve
Raiffeisenbank te Utrecht (1947), toegevoegd lid van de Verzekeringskamer (1949), algemeen adviseur van de Christelijke Boerenen Tuindersbond.
In 1952 promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift getiteld:
„Landbouw en Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisatie".
Van zijn hand zijn talrijke publikaties verschenen.
Dr. J. DE WILDE werd met ingang van 1 juni 1954 benoemd tot
hoogleraar in het dierkundige deel van de plantenziektenkunde en
hield in verband daarmede op 23 november 1954 zijn inaugurele
rede over: „Insectenbestrijding van morgen".
JAN DE WILDE werd op 15september 1916 te Amsterdam geboren.
Na het eindexamen H.B.S. te hebben afgelegd studeerde hij van
1935 tot 1942 biologie aan de Universiteit te Amsterdam.
Na een assistentschap aan het Physiologisch Laboratorium dezer
universiteit werd hij in 1943 benoemd tot entomoloog bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Op 17 december 1947 promoveerde hij op.een proefschrift getiteld: „Onderzoekingen betreffende de koolvlieg en zijn bestrijding".
In 1948 volgde zijn benoeming tot conservator van het Physiologisch Laboratorium der Universiteit te Amsterdam. Van 1 maart
1952 tot 1juli 1953 werd hij belast met de waarneming van het onderwijs in de toegepaste entomologie aan genoemde universiteit.
Als gastmedewerker nam hij deel aan het wetenschappelijk onderzoek bij verschillende instituten, terwijl hij verscheidene studieopdrachten in het buitenland vervulde, o.a. met betrekking tot de
bestrijding van de Coloradokever. Voorts bekleedde hij de functies
van Ie secretaris van het 9de internationale congres voor entomolo-
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gie in Amsterdam, bestuurslid van de Nederlandse Dierkundige
Vereniging, voorzitter van de nomenclatuurcommissie voor Nederlandse namen van insecticiden en redacteur van een internationaal
tijdschrift voor vergelijkende fysiologie en oecologie.
Een aantal publikaties verscheen van zijn hand.

Dr. C. DEN HARTOG werd met ingang van 1januari 1955 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de leer van de voeding en de voedselbereiding en hield in verband daarmede op 22 maart 1955 zijn
inaugurele rede over: „Voedselconsumptie en enige van haar invloeden".
CORNELIS DEN HARTOG werd op 25 november 1905 te Heukelum
geboren. Na de H.B.S. te hebben doorlopen studeerde hij van 1924
tot 1932 medicijnen te Utrecht. Hij promoveerde in 1937 op het
proefschrift: „Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid". Na zijn
studie oefende hij tot 1941 algemene praktijk uit te Wehe, in welke
periode hij de voeding en voedingsgewoonten van de bevolking in
de provincie Groningen bestudeerde.
In 1941 werd hij benoemd tot geneeskundig inspecteur van de
volksgezondheid in algemene dienst en hij aanvaardde als zodanig de
functie van directeur van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad. Hij werd lid van de Gezondheidsraad, de Voedingsraad en
vervulde bestuursfuncties in verscheidene verenigingen en stichtingen. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het tijdschrift „Voeding".
In 1947 werd hij door de Nederlandse regering afgevaardigd
naar de jaarvergadering van de F.A.O. te Rome, terwijl hij in 1950
een studiereis naar de Verenigde Staten maakte.
Gedurende twee jaar doceerde hij voedingsleer aan medische studenten te Leiden.
Als erkend autoriteit op het gebied van voedselbereiding, voedingstoestand en -gewoonten bij ons volk had hij zitting in verschillende commissies en werkgroepen, welke zich met problemen op dit
terrein bezig hielden.
Ook heeft hij tot het onderwijs in de voedingsleer bijgedragen
als docent en als lid in diverse examencommissies bij de opleiding
tot diëtiste, hygiënist, officier Hogere Intendance Vorming, en voor
verschillende nijverheidsakten.
Een groot aantal publikaties op het gebied van de voeding kwam
onder zijn leiding tot stand, evenals een rapport betreffende de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking tijdens de oorlogsjaren. Daarnaast zagen tal van eigen publikaties in het „Nederlands tijdschrift voor geneeskunde" en „Voeding" het licht.
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Ir. M. L. 'T H A R T werd met ingang van 20 september 1955 benoemd tot hoogleraar in de graslandcultuur en hield in verband
daarmede op 13december 1955 zijn inaugurele rede getiteld: „Over
de waardering van verschillende produktiemethoden in de Nederlandse weidebouw".
MAARTEN LEENDERT 'T H A R T werd op 5 juli 1915 te Anna Paulowna geboren. Na het eindexamen H.B.S. te hebben afgelegd studeerde hij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij
op 22-jarige leeftijd de ingenieurstitel behaalde.
In 1939 werd hij wetenschappelijk ambtenaar bij het nieuw opgerichte Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen. In 1946 volgde zijn benoeming tot hoofd van de afdeling Weide- en Voederbouw en in 1948 tot plaatsvervangend directeur van dit instituut.
In 1949 werd hij tot lector in de graslandexploitatie benoemd.
Hij maakte studiereizen naar verschillende Europese landen en de
Verenigde Staten, terwijl hij in 1953 zitting had in een commissie
van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, die
de veevoederproduktie in N . W . Europa bestudeerde.
T a l van artikelen over graslandcultuur zijn van zijn hand verschenen, terwijl ook in samenwerking met anderen een groot aantal publikaties op dit gebied tot stand kwam.

Prof. Dr. D. J. DOEGLAS werd met ingang van 20 september 1955
benoemd tot hoogleraar in de aardkunde, delfstofkunde en gesteentenleer en hield in verband daarmede op 31 januari 1956 zijn inaugurele rede over: „De invloed van geologische en mineralogische
verschijnselen o p de ontwikkeling van het leven".
DIRK JACOBUS DOEGLAS werd o p 14 september 1905 te Haarlem
geboren, alwaar hij ook de H.B.S. volgde.
Hij studeerde geologie en mineralogie aan de universiteiten te
Amsterdam en te Leiden, welke studie in 1930 werd afgesloten met
een proefschrift over: „Die Geologie des Monte San Giorgio u n d
das Val Mara".
Van 1930 tot 1933 werkte hij o p het sediment-petrografisch laboratorium van Dr. C. H . Edelman en van 1933 tot 1946 in dienst
van de N.V. Bataafsche Petroleum Mij, die dit laboratorium overnam. In deze periode vervulde hij enige studieopdrachten in het

In september 1946 werd hij aangesteld als lector in de mineralogie en de geologie aan de Landbouwhogeschool.
i n het cursusjaar 1949-1950 gaf hij als „visiting professor" colleges in de sedimentologie en geologie aan de Louisiana State Uni-
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versity. In 1951 gaf hij op verzoek van de „Consejo Superior de Investigaciones Cientificas" te Madrid een serie lezingen en assistentie
bij het sedimentologisch onderzoek.
Hij was enige tijd president van de International Association
for Sedimentologists. H e t T h i r d International Sedimentological
Congress stond onder zijn leiding. In 1953 ging hij op verzoek van
de F.A.O. voor een jaar naar Indonesië om te Bogor de mineralogische afdeling van het Bodemkundig Instituut te reorganiseren en
nieuw personeel op te leiden.
O p 20 j u n i 1955 aanvaardde hij het bijzonder hoogleraarschap
in de sedimentologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Van zijn hand verschenen tal van publikaties.

Prof. Dr. R. A. J. VAN L I E R werd met ingang van 20 september
1955 benoemd tot hoogleraar in de empirische sociologie en sociografie der niet-Westerse gebieden en hield in verband daarmede op
28 februari 1956 zijn inaugurele rede over: „Sociale beweging in
transculturatie, een wereldhistorisch probleem".
RUDOLF ASUEER JACOB VAN L I E R werd op 24 augustus 1914 te Pamaribo geboren. N a het behalen van het einddiploma gymnasium-A
studeerde hij van 1934 tot 1941 geschiedenis, sociologie en ethnologie aan de universiteit te Leiden en aan de Sorbonne te Parijs.
In 1949 promoveerde hij te Leiden (cum laude) op een sociaal-historische studie van de Surinaamse samenleving, getiteld: „Samenleving in een grensgebied".
Van 1941 tot 1943 was hij adviseur van een uitgeversmaatschappij
en tot 1945 secretaris bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie. Daarna was hij enige tijd adviseur en assistent van
de Psychological Warfare Unit van de Shaef-mission to the Netherlands en van de First Secretary Information van de Britse Ambassade te Den Haag.
Een fellowship van de Rockefeller Foundation verschafte hem
van 1947-1948 de mogelijkheid tot studie aan enige Amerikaanse
universiteiten, gevolgd door een studiereis op de West-Indische
eilanden en in Mexico en onderzoek in Suriname en de Nederlandse
Antillen.
Van 1948 tot 1951 was hij hoofd van de afdeling West-Indië van
de Stichting voor Culturele Samenwerking.
I n het jaar van zijn promotie werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar te Leiden in de sociologie en c u l t u u r k u n d e van Suriname en de Nederlandse Antillen.
In 1951 werd hij directeur van de Stichting Planbureau Suriname. Hij was leider van de missie naar Suriname voor de opstel-
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ling van het tienjarenplan. In 1954 maakte hij een studiereis naar
Brazilië.
Van zijn hand zijn enige sociologische en cultuur-historische publikaties verschenen.
Dr. D. M. DE VRIES werd met ingang van 20 september 1955 benoemd tot buitengewoon hoogleraar om onderwijs te geven in het
botanisch onderzoek van het grasland en hield in verband daarmede
op 20 maart 1956 zijn inaugurele rede getiteld „Beschouwingen
over onderzoeker en onderzoek".
DINAND MARIUS DE VRIES werd op 15 april 1900 te Gouderak geboren; hij volgde het onderwijs aan de U.L.O. en de H.B.S. te
Gouda. Van 1919 tot 1928 studeerde hij biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1929 promoveerde hij cum laude op een
proefschrift over: „Het plantendek van de Krimpenerwaard III".
Reeds tijdens zijn studietijd hadden van zijn hand enkele publikaties over het plantendek van de Krimpenerwaard en over de spijsvertering van de waterwants het licht gezien.
In augustus 1929 werd hij aangesteld als plantkundige bij de
Dienst der Rijkslandbouwproefstations en tewerkgesteld bij het
Landbouwproefstation te Groningen. In 1939 werd hij overgeplaatst
naar het nieuw opgerichte Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, waar hij hoofd werd van het laboratorium voor botanisch graslandonderzoek.
Met ingang van 1januari 1949 volgde zijn benoeming tot lector
in het botanisch graslandonderzoek en op 1 augustus van dat jaar
zijn bevordering tot wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties over de botanische aspecten van de graslandcultuur.

Dr. H. KLOMPwerd met ingang van 1 juli 1956 benoemd tot hoogleraar in de algemene dierkunde en hield in verband daarmede op
6 november 1956 zijn inaugurele rede over: „De oecologie te midden der zoölogische differentiatie".
HERMAN KLOMP werd op 26 september 1920 te Groningen geboren. Hij behaalde het einddiploma der H.B.S. in 1938. In de volgende twee jaren verkreeg hij de onderwijzersakte en de akte Wiskunde
•<J. In 1940 begon hij zijn biologische studie aan de RijksuniverSlt U
p 'Ü U t r e c h t ; i n 1 9 4 8 !egde hij het doctoraal examen af.
Reeds vóór dit examen - in 1946 - trad hij in dienst van de
Stichting „Vogeltrekstation", waar hij o.a. de terreinkeus van de
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kievit bestudeerde. O p dit onderwerp promoveerde hij in 1953 te
Leiden.
In 1949 volgde zijn benoeming tot dierkundige bij het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de N a t u u r , waar zijn werkgebied op oecologisch terrein kwam te liggen.
Verschillende publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Dr. Ir. E. G. MULDER werd met ingang van 1 augustus 1956 benoemd tot hoogleraar in de algemene microbiologie en de microbiologie van bodem en water en hield in verband daarmede op 22
januari 1957 zijn inaugurele rede over: „De kringloop van stikstof in de n a t u u r " .
E P P E GERKE MULDER werd op 9 september 1910 te Sappemeer
geboren. Hij doorliep de 3-jarige H.B.S. en de Middelbare Landbouwschool te Groningen en studeerde vervolgens van 1929 tot
1934 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen waar hij in laatstvermeld jaar het diploma van landbouwkundig ingenieur behaalde.
I n 1938 promoveerde hij op het proefschrift: „Over de betekenis van koper voor de groei van planten en micro-organismen, in
het bijzonder een onderzoek naar de oorzaak der ontginningsziekte".
Van 1935 tot 1939 was hij assistent aan het Laboratorium voor
Microbiologie te Wageningen.
In 1939 werd hij aangesteld als landbouwkundige bij het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffénindustrie en gedetacheerd bij het Landbouwproefstation te Groningen.
Van zijn hand verschenen tal van publikaties.

Dr. C. A. REINDERS-GOUWENTAK werd met ingang van 18 september 1956 benoemd tot hoogleraar in de plantkunde en hield in verband hiermede op 14 maart 1957 haar inaugurele rede, getiteld:
„ N o n omnia possumus omnes".
CORNELIA_ABRIANA GOUWENTAK werd op 14 januari 1902 te Venlo
geboren. O p 10-jarige leeftijd deed zij toelatingsexamen voor het
gymnasium te Amsterdam; in 1918 behaalde zij aldaar het einddiploma alpha en beta.
Zij studeerde biologie aan de Universiteit te Amsterdam, waar zij
in 1925 het doctoraal examen aflegde.
In 1929 promoveerde zij cum laude op een proefschrift getiteld:
„Untersuchungen über den N-Stoffwechsel bei Helianthus annuus L.".
Van 1925 tot 1929 was zij assistente aan de Universiteit te Amsterdam, terwijl zij in die periode ook enige malen tijdelijk de func-
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tie van lerares aan Amsterdamse scholen vervulde ter vervanging
van leerkrachten die studieverlof genoten.
In 1929 werd zij tot tijdelijk assistente aan de Landbouwhogeschool benoemd, uit welke functie zij wegens huwelijk in 1938 is
ontslagen met ingang van 1februari 1939.
Sindsdien is zij in verband met een tekort aan wetenschappelijk
personeel kort vóór en tijdens de tweede wereldoorlog enige malen
wederom in functie geweest, eerst als assitente a.c, sedert 1941 als
plantkundige a.c, totdat op 1 december 1942 haar arbeidscontract
definitief werd beëindigd wegens de mogelijkheid van aantrekken
van een mannelijke plaatsvervanger.
Met ingang van 18 september 1945 werd zij benoemd tot lector.
Talrijke publikaties zijn van haar hand verschenen, waarvan verscheidene met leerlingen.
Dr. Ir. G. HELLINGA werd met ingang van 1 november 1957 benoemd tot hoogleraar in de bosbouw en hield in verband daarmede
op 4 februari 1958 zijn inaugurele rede over: „Problemen rondom
de houtteelt".
GERBEN HELLINGA werd op 4 december 1909 te Gouda geboren.
Hij doorliep de H.B.S. te Leeuwarden en volgde het onderwijs aan
de Koloniale Landbouwschool te Deventer. In maart 1931 begon
hij zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar
hij in januari 1936 het diploma landbouwkundig ingenieur in de
richting tropische bosbouw met lof behaalde. In 1937 volgde zijn
promotie op het proefschrift: „Heteroauxin und Polarität".
Datzelfde jaar werd hij uitgezonden als houtvester en geplaatst
op het Bosbouwproefstation te Bogor. In 1941 volgde zijn benoeming tot houtvester te Balapulang. Eind yan dat jaar werd hij gemobiliseerd; na de capitulatie der N.I. strijdkrachten verbleef hij tot
maart 1946 in Japanse krijgsgevangenschap en militaire dienst.
Hij werd daarna benoemd tot opperhoutvester-beheerder van de
dienstkring Nieuw-Guinea.
Van 1948 tot 1949 verbleef hij met verlof in Nederland.
In 1949 werd hij wederom geplaatst bij het Bosbouwproefstation.
In 1950 aanvaardde hij bovendien een benoeming als leraar in de
houtteelt aan de Middelbare Bosbouwschool te Bogor. Van 1951—
1955 was hij hoogleraar in de houtteelt, bosbescherming en bosïnvloeden aan de Landbouwkundige faculteit van de Universiteit
van Indonesië.
Gelijktijdig was hij lector aan de „Akademie Kehutanan" te Bogor, terwijl hij bovendien als adviseur van het Bosbouwproefstation
en hd van diverse commissies optrad.
In 1955kwam hij met verlof naar Nederland, waarna in 1956 zijn
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benoeming volgde tot ingenieur bij de Stichting Bosbouwproefstation T.N.O. „De Dorschkamp" te Wageningen.
Een aantal publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Dr. T H . STEGENGA werd met ingang van 1 november 1957 benoemd tot hoogleraar in de veeteeltwetenschap en hield in verband
daarmede op 18 februari 1958 zijn inaugurele rede getiteld: „Over
de invloed van enkele uitwendige prikkels op de voortplanting bij
landbouw-huisdieren".
THEUNIS STEGENGA werd op 20 december 1914 te Winsum (Fr.)
geboren. Na de H.B.S. te hebben doorlopen studeerde hij van 1932
tot 1937 aan de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
In 1950 promoveerde hij op het proefschrift: „Vibrio fetus en
enzootische steriliteit".
Na zijn studie was hij een jaar werkzaam als praktijkwaarnemer;
daarna gedurende een jaar verbonden aan het Melkcontrôlebureau
Amsterdam.
Van 1939 tot 1940 was hij praktiserend dierenarts te Uitgeest,
tevens tijdelijk keuringsveearts aan het slachthuis in Amsterdam.
In mei 1940 werd hij benoemd tot leraar aan de N.I. Veeartsenijschool te Buitenzorg (Bogor), doch wegens de oorlogsomstandigheden kon zijn uitzending daarheen geen doorgang vinden.
Na een kort assistentschap bij de afd. Kleine Huisdieren van de
Rijksuniversiteit te Utrecht oefende hij tot 1943 praktijd uit te
Brummen.
Daarna was hij tot 1946 als dierenarts, later als onderdirecteur,
verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland.
Sedert 1940 was hij secretaris van de Centrale Commissie van toezicht op de uitvoering van de kunstmatige inseminatie in Nederland, eerst als rijksveeteeltconsulent, later als Inspecteur van de
Veeteelt.
Naast zijn werkkring vervulde hij diverse nevenfuncties als adviseur of bestuurslid van verschillende organisaties op het gebied
der k.i., terwijl hij ook buitenlands corresponderend lid was van de
Italiaanse en Spaanse veterinair-zootechnische verenigingen.
Verscheidene publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Mr.J. M. POLAKwerdmet ingang van 16november 1957 benoemd
tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de Westerse
gebieden en hield in verband daarmede op 25 februari 1958 zijn
inaugurele rede over: „De eenheid van het recht".
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JIMMY MAURICE POLAK werd op 27 december 1922 te Den Helder
geboren. Hij doorliep het gymnasium te Leiden en studeerde aldaar
rechtswetenschappen. In 1945 legde hij het doctoraal examen af.
Bovendien verkreeg hij in 1946 het radicaal van kandidaat-notaris.
Van 1945 tot 1947 was hij te Leiden werkzaam als repetitor voor
Romeins recht en voor Burgerlijk recht.
In 1947 werd hij benoemd tot substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage.
Daarnaast was hij van 1951 tot 1953 assistent van Prof. Mr. J.
Eggens in diens functie van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
der Nederlanden. Ook verzorgde hij enkele jaren de opleiding voor
de notariële examens.
In 1953 promoveerde hij te Leiden op een proefschrift getiteld:
„Theorie en praktijk der rechtsvinding".
In december van dat jaar werd hij tijdelijk bij het Ministerie van
Justitie gedetacheerd als hoofdamtenaar voor het verrichten van
werkzaamheden, verband houdende met de samenstelling van een
nieuw Burgerlijk Wetboek.
Sinds 1956washij tevens rechter-plaatsvervanger in de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage. In 1957 werd hij benoemd tot
rechter in deze rechtbank.
T a l van publikaties, betrekking hebbende op verschillende onderdelen van het recht, zijn van zijn hand verschenen.

Ir. A. KRAAYENHAGEN werd met ingang van 15 september 1958benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de stedebouwkunde en hield
in verband daarmede op 5 maart 1959 zijn inaugurele rede over:
„De stedebouw in de huidige maatschappelijke ontwikkeling".
ADRIAAN KRAAYENHAGEN werd op 2 augustus 1905 te Amsterdam
geboren. Na de H.B.S. volgde hij het onderwijs aan de Middelbaar
Technische School voor bouwkunde te Utrecht, waar hij het diploma met lof behaalde. Hij zette zijn studie daarna voort aan de Technische Hogeschool te Delft, afd. Bouwkunde, waar hij in 1930 de
ingenieurstitel behaalde. Hij maakte verscheidene studiereizen door
West-Europa.
° P het bureau van Prof. Ir. M. J. Granpré Molière werkte hij
nige tijd aan de plannen voor de dorpen in de Wieringermeer.
Geruime tijd was hij als architect werkzaam bij het Gelders GenootSt d t0T B e v o r d e r i n g e n Instandhouding van de Schoonheid van
bo T H " 0 1 t e A . r n h e m ' t e r w i j l h i j daarnaast als particulier stedew undige talrijke wederopbouw- en uitbreidingsplannen voor
gemeenten heeft ontworpen.
Sedert 1 januari 1947 was hij directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Overijssel.
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Als stedekundig expert maakte hij deel uit van verschillende
commissies; hij was lid van de Stedebouwkundige Raad en lid van
het dagelijks bestuur van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
Van zijn hand zijn vele publikaties verschenen.
Dr. Ir. J. P. H. VANDER WANT werd met ingang van 1 januari 1959
benoemd tot hoogleraar om onderwijs te geven in de bijzondere
delen van de plantenziektenkunde en hield in verband hiermede op
23juni 1959 zijn inaugurele rede over: „Drie steunpunten van fytopathologisch onderzoek".
JAN PIETER HENDRIK VAN DER WANT werd op 22 februari 1921 te
Amsterdam geboren. Hij doorliep de H.B.S. en studeerde van 1938
tot 1946 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, welke studie
twee jaar door oorlogsomstandigheden werd onderbroken.
Kort voor de beëindiging van zijn studie werd hij als fytopatholoog tewerkgesteld bij de Tabakscommisie, ressorterende onder de
afdeling Tuinbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, terwijl zijn taak in datzelfde
jaar werd uitgebreid met die van onderzoeker bij de Commissie van
het onderzoek van bonenziekten.
In 1948 verbleef hij twee maanden te Cambridge teneinde ervaring op te doen met nieuwe methoden van virusonderzoek.
In 1949 werd hij bij de oprichting van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek aangesteld als onderzoeker op de virologische afdeling van dat instituut.
In 1954 promoveerde hij op het proefschrift: „Onderzoekingen
over virusziekten van de boon".
In 1955 verbleef hij 10 maanden voor studiedoeleinden in Amerika, daartoe in staat gesteld door een stipendium van de Organisatie Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en een Fulbright reistoelage van de Amerikaanse regering.
In 1956 trad hij op als waarnemend hoofd van de virologische
afdeling van het I.P.O.; met ingang van 1 januari 1957 werd hij
hoofd van die afdeling.
In 1958 maakte hij te zamen met Prof. Dr. T. H. Thung op uitnodiging van het Ministerie van Zaken Overzee een studiereis naar
Cuba, Venezuela en Suriname om advies uit te brengen aangaande
een ernstige virusziekte in rijst.
Sedert 1956 was hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor
Plantenziekten.
Verschillende verhandelingen over virusziekten bij planten verschenen van zijn hand, terwijl ook in samenwerking met anderen
een groot aantal publikaties op dit gebied tot stand kwam.
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Dr. J. W. TESCH werd met ingang van 1 januari 1959 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de algemene en sociale gezondheidsleer en de tropische hygiëne en hield in verband daarmede op 5 november 1959 zijn inaugurele rede over „Antecedenten en consequenties van gezondheidszorg".
JOHAN W E N D E L T E S C H werd op 16 november 1905 te R o e r m o n d
geboren. N a het eindexamen H.B.S. studeerde hij aan de faculteit
der geneeskunde van de Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1932
het artsexamen aflegde.
In maart 1933 werd hij als officier van gezondheid naar Nederlandsch-Indië uitgezonden en geplaatst te Paloe (Celebes).
I n 1937 werd hij geplaatst op het Koningin Wilhelmina Instituut
voor hygiëne en bacteriologie van de Geneeskundige Hogeschool en
belast met de dagelijkse leiding van de met steun van de Rockefeller
Foundation opgerichte Studiewijk voor Hygiëne, waar een breed
onderzoek werd opgezet naar de sociaal-hygiënische omstandigheden
van een deel der bevolking. Over dit onderwerp werd een proefschrift geschreven, dat in 1941 grotendeels gereed kwam; door de
oorlogsomstandigheden is de promotie eerst in 1948 te Leiden geschied.
Van 1940 tot 1943 was hij werkzaam op het Instituut Pasteur te
Bandoeng bij de bereiding van sera en vaccins.
Van 1943 tot augustus 1945 verbleef hij in een Japans interneringskamp. Hij repatrieerde in 1946.
In 1947 werd hij als specialist voor bacteriologie in het specialistenregister van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der
geneeskunst ingeschreven.
Van 1947 tot 1950 was hij belast met de oprichting van een gemeentelijke geneeskundige dienst te Deventer.
In 1950 kwam hij bij de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst te Rotterdam (als hoofd van de Afd. Besmettelijke ziekten, hygiëne en quarantaine), waarvan hij per 1October 1958 directeur werd.
Tweemaal werd hem een jaar verlof verleend teneinde in dienst
van de Wereldgezondheidsorganisatie naar Ethiopië te gaan als
adviseur voor de openbare gezondheidsdienst, terwijl hij in 1957 de
regering vertegenwoordigde op de door genoemde organisatie genouden conferentie over de gezondheidsaspecten van de luchtverontreiniging.

1 A I - a l s d o c e r * t op bij de cursussen uitgaande van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en het Instituut
r ociale Studies. Voorts was hij sinds enige jaren secretaris van
a e algemene vereniging voor sociale geneeskunde.
Van zijn hand verscheen een groot aantal publikaties.

27
J h r . Dr. J. S. WITSEN ELIAS werd met ingang van 1 februari 1959
benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis en
hield in verband daarmede op 8 oktober 1959 zijn inaugurele rede
over: „Begrip en ontvankelijkheid".
JHR. JACOB SAMUEL W I T S E N ELIAS werd op 8 juli 1898 te Leiden
geboren. N a zijn eindexamen H.B.S. was hij werkzaam bij een bankinstelling. In verband met financiële omstandigheden kon hij eerst
o p 30-jarige leeftijd de universitaire studie in de kunstgeschiedenis
beginnen. In 1933 legde hij het doctoraal examen af aan de Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde te Utrecht in 1937.
In 1938 werd hij assistent aan het Centraal Museum te Utrecht
e n daarnaast secretaris van de „Willibrord"-tentoonstelling, een
expositie van middeleeuwse kunst, die in 1939 werd geopend.
In 1941 werd hij assistent aan het Kunsthistorisch Instituut van
de Universiteit te Utrecht, wat het geven van colleges aan eersteen tweedejaars studenten met zich meebracht. I n 1943 zag hij zich
door maatregelen van de bezetter gedwongen deze betrekking prijs
te geven.
Hij werd toen redacteur van de Eerste Nederlandse Systematisch
Ingerichte Encyclopaedic (E.N.S.I.E.), voor kunst, muziek, toneel,
film en dans.
In 1947 werd hij als docent in de kunstgeschiedenis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen aangesteld.
Daarnaast werd hij in 1956 docent aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten te T i l b u r g . Voorts maakte hij sedert
1947 ieder jaar deel uit van de examencommissie voor M.O. Tekenen.
Van zijn hand verschenen verschillende publikaties op kunsthistorisch gebied. Daarnaast leverde hij bijdragen voor verscheidene
tijdschriften.

Dr. H . C. D. DE W I T werd met ingang van 1 maart 1959 benoemd
tot hoogleraar in de plantensystematiek en -geografie van de tropische en sub-tropische gebieden en hield in verband daarmede op
22 oktober 1959 zijn inaugurele rede over: „Plantensystematiek".
HENDRIK CORNELIS D I R K DE W I T werd op 24 oktober 1909 te Purmerend geboren. N a het eindexamen Lyceum afd. gymnasium te
hebben afgelegd studeerde hij biologie aan de Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1937 het doctoraal examen aflegde. Hij studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit te Pretoria, waarop hij in
1941 promoveerde op het proefschrift: „Contributions to the knowledge of the genus Setaria Beauv. in South Africa" aan de Universiteit van Suid-Afrika.
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Van begin 1938 tot eind 1940 was hij als „ondersoeksbeampte" in
dienst van het Departement van Landbouw van de Unie van ZuidAfrika en als zodanig werkzaam aan de Universiteit van Pretoria.
1 Januari 1941 aanvaardde hij de betrekking van plantkundige
aan het H e r b a r i u m van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Tijdens
de Japanse bezetting werd hij in Buitenzorg geïnterneerd doch in
staat gesteld het werk voort te zetten.
Na zijn repatriëring in 1946 was hij in Nederland werkzaam bij
de Stichting „Flora Malesiana". Daarnaast was hij leraar aan het
Goois Lyceum te Bussum en het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam.
O p 20 september 1953 werd hij benoemd tot lector in de faculteit der wis- en n a t u u r k u n d e aan de Rijksuniversiteit te Leiden om
onderwijs te geven in de systematische plantkunde. O p 1 november
1953 werd hij aan de Landbouwhogeschool verbonden als lector in
de plantensystematiek en -geografie. Zijn tropische ervaring vulde
hij aan met studiereizen in West-Afrika en Frans Equatoriaal
Afrika.
Vele publikaties zijn van zijn hand verschenen.

Mr. Dr. A. H . BALLENDUX werd met ingang van 9 maart 1959 benoemd tot hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de
niet-westerse gebieden en hield in verband daarmede op 26 november 1959 zijn inaugurele rede over: „Grenzen en raakvlakken van
het agrarisch recht in achtergebleven gebieden".
ANTONIUS HENDRIKUS BALLENDUX werd op 13 mei 1910 te Rotterdam geboren. Hij studeerde van 1929 tot 1934 te Leiden indologie.
I n 1936 slaagde hij bovendien voor het doctoraal examen N.I.recht.
In dat jaar werd hij als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur
naar Indonesië uitgezonden en tewerkgesteld op het kantoor voor
Agrarische Zaken van het Gouvernement Jogjakarta; naderhand
was hij controleur B.B. ter beschikking voor agrarische zaken.
Kort voor de Japanse inval in 1941 werd hij overgeplaatst naar
Padang (Sumatra). Gedurende de Japanse bezetting werd hij te
Bangkinang (Sum.) geïnterneerd.
Na de bevrijding werd hij geplaatst op het Departement van
Binnenlands Bestuur te Batavia. Zeer spoedig daarna werd hij echter benoemd tot Directeur, een jaar later tot President-Directeur,
van de Algemene Volkscredietbank, welke functie hij na de souvereiniteitsoverdracht nog een half jaar bleef bekleden.
i n 1950 verbleef hij met verlof in Nederland. Tijdens dit vermijt promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een
proefschrift over de credietverlening aan de Indonesische „middenstand .
°
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I n 1952 werd hij door de International L a b o u r Organization benoemd tot adviseur voor agrarisch crediet in de Asian Field Mission
van de organisatie te Lahore. In 1953 werd hij directeur dezer regionale instelling, in welke functie hij talrijke missies heeft uitgevoerd in nagenoeg alle niet-communistische landen in Azië. O n d e r
gezamenlijke auspiciën van de I.L.O. en de F.A.O. werd driemaal
onder zijn leiding een „trainings course" voor coöperatie gehouden.
Sedert 1955 was hij in F.A.O.-verband ter beschikking gesteld van
de regering van Pakistan om als Chief Agricultural Credit Adviser
op te treden.
Verscheidene publikaties verschenen van zijn hand.
Ir. J. H . L. JOOSTEN werd met ingang van 1 augustus 1959 benoemd tot hoogleraar in de tropische landhuishoudkunde en hield
in verband daarmede op 12 november 1959 zijn inaugurele rede
over: „Landhuishoudkundige aspecten van herverdelingen van
grootgrondbezit".
JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS JOOSTEN werd op 17 augustus 1904
te Venlo geboren. Na het eindexamen H.B.S. studeerde hij aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij in 1926 het ingenieursdiploma behaalde.
In het daaropvolgende jaar volgde hij een opleiding tot reserveofficier der Infanterie.
In december 1927 vertrok hij naar Nederlandsch-Indië, waar hij
als landbouwconsulent tewerkgesteld werd. Eind 1941 werd hij gemobiliseerd in de rang van Kapitein der Infanterie. N a de Japanse
bezetting verbleef hij tot eind 1946 met verlof in Nederland.
Van 1 januari 1947 tot 1 j u n i 1949 was hij inspecteur van het
landbouwonderwijs in Indonesië. Van laatstgenoemde datum tot
december 1949 was hij hoofd van de afdeling L a n d b o u w v o o r l i c h - ^ ,
ting en Binnenvisserij van het Departement van Economische Z a k e l i ^
te Djakarta; na de souvereiniteitsoverdracht werd hij hoofd van de
gelijknamige afdeling van het Departement van Landbouw van d e ^ ^
Republiek Indonesia.
~^~^
Medio 1950 repatrieerde hij, waarna hij in 1951 in F.A.O.-verb a n d als „agricultural economist" naar Honduras werd uitgezonden
om van advies te dienen inzake landbouwkundige planning.
In april 1952 trad hij in dienst van de Nederlandse Heide Mij als
hoofdingenieur voor het buitenlands werk; naderhand werd hij directeur van het Internationaal Landbouw-adviesbureau van o-enoemde maatschappij. In deze functie voerde hij verschillende studie-opdrachten in het buitenland uit,, o.a. ten behoeve van de Internationale Bank van Herstel en Ontwikkeling te Washington in
Brits Guiana en Egypte.
T a l van publikaties verschenen van zijn hand.

3. M U T A B I L I T E I T EN C O N T I N U Ï T E I T
REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN
TIJDELIJK BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE AGRARISCHECONOMISCHE EN -SOCIALE GESCHIEDENIS AAN DE
LANDBOUWHOGESCHOOL OP 16 OKTOBER 1950 DOOR
PROF. D R .

B. H. SLICHER VAN BATH

Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten,
Wetenschappelijke Medewerkers, Assistenten, Studenten
en Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk hebt willen geven van Uw belangstelling.
Dames en Heren,
Onder de indruk van de in de negentiende eeuw op het terrein
van de natuurwetenschappen behaalde resultaten hebben de beoefenaren van de geschiedenisphilosophie met graagte gebruik gemaakt
van begrippen ontleend aan het natuurwetenschappelijk denken.
Zij zagen in de geschiedenis zich processen voltrekken van ontkieming, bloei, rijping, volle wasdom en tenslotte van afsterving. De
ontwikkeling in de historie zou overeenkomstig de voortgang van
het leven zelf verlopen zijn.
Terwijl men in de negentiende eeuw nog leefde in een stemming
van cultuur-optimisme, in verwachting van een ontwikkeling zonder einde — en zonder horizon — begon in de twintigste eeuw het
denkbeeld van ondergang en dood te overheersen. Naar analogie
van de ondergang van het Romeinse Rijk voorspelde men een Untergang des Abendlandes. De perioden van opkomst, bloei en verval van vele andere beschavingen werden aan de hand van het klassieke voorbeeld gereconstrueerd 1 ).
Eerst langzaam is men tot de overtuiging gekomen, dat de historische ontwikkeling niet op zulk een eenvoudige en weinig gecompliceerde wijze heeft plaats gevonden 2 ). De caesuur tussen Oudheid
en Middeleeuwen bijv. is allerminst zo diepgaand geweest als men
vroeger heeft verondersteld. In de met geldarmoede kampende laatKomeinse maatschappij vindt men reeds de voorboden van latere,
typisch middeleeuwse verschijnselen als horigheid, leenstelsel en
verbrokkeling van de staatsmacht. In het Merovingische Rijk herh e r i n m e n J r a J e i U e 8 e n n o § allerlei, dat aan het laat-klassieke Rome
nert ). Is het Christendom niet juist door deze geleidelijke
overgang behouden? — Waar men vroeger scherpe scheidingen con-
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stateerde, blijken, naar de huidige opvattingen, culturen naast en
door elkaar bestaan te hebben. In de plaats van de ondergang, het
absolute einde, treedt een bont mozaïek van velerlei overgangen,
waarvan sommige met schokken zijn gepaard gegaan, welke dan
hun weerklank in de berichten van de tijdgenoten vonden, maar
waarvan andere onmerkbaar zijn binnengeslopen.
Wat hier in enkele bewoordingen is gezegd over de onjuistheid
van de verklaring, welke men gegeven heeft voor het meest tot de
verbeelding sprekende voorbeeld van een maatschappij, waaraan
men de voltrekking van het biologisch proces van opkomst en ondergang, van geboorte en dood, heeft menen te kunnen onderkennen,
dit geldt evenzeer voor vele van de andere minder bekende beschavingen, die men eveneens pleegt te beschouwen als te behoren tot
een voltooid verleden.
Bij deze wisseling van beschavingen en bij deze onderlinge verbondenheid kan men bezwaarlijk nog van „vooruitgang"spreken,
als men tenminste in dit begrip vooruitgang nog een waardeoordeel
in de zin van „verbetering" insluit. Bij vergelijking van twee beschavingen kan men alleen concluderen, dat er onderlinge verschillen zijn, doch niet dat de een beter is dan de ander. Wel is er natuurlijk een voortgaan, een verder gaan in tijd.
Tegen de achtergrond van deze gedachten over de ontwikkelingsgang van de geschiedenis mag men zich afvragen, welke meningen
de historici koesteren over de ontwikkeling van de landbouw. Het
zullen niet de geschiedphilosophen zijn tot wie wij ons voor een
antwoord moeten wenden, want zij hebben weinig aandacht getoond voor vraagstukken van agrarisch-historische aard.
Al dadelijk stuit men op een merkwaardige tegenstelling. Terwijl
toch tijdens de hausse van het cultuuroptimisme de leus van de
nimmer eindigende vooruitgang opgeld deed, beschrijven ter zelfder tijd de beoefenaren van de rechtsgeschiedenis en de economische
geschiedenis de landbouw als een tak van bestaan, waarin gedurende
eeuwen geen enkele verandering zou hebben plaats gegrepen. Zij
tonen ons het beeld van een versteende Ceres.
Zo meenden bijv. de Duitse rechtshistorici Grimm en Gierke in
de oude markerechten en buurwilkeuren het recht van de oud-Germaanse tijd te hebben teruggevonden 4 ). Meitzen was overtuigd
uit de vormen van de kavels en de nederzettingen de gedachten en
doelstellingen van de eerste bewoners in deze nederzettingen te kunnen ontraadselen 5 ). De Deense archaeoloog Hatt kwam kortgeleden
nog met de krasse uitspraak, dat er tussen de akkerbouwloze toestand in de oudere steentijd en de landbouw in de oude ijzertijd
een rijker en diepergaande ontwikkeling ligt, dan men voor de lange
tijdsruimte kan bewijzen, die de oude ijzertijd van het begin van de
negentiende eeuw scheidt 6 ). De vraag zou kunnen rijzen of het zin
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heeft om na de ijzertijd dan nog van agrarische geschiedenis te spreken. Immers van een statische maatschappij kan men wel een beschrijving geven, doch zij bezit geen geschiedenis meer.
Al moge er in de hier aangehaalde uitingen veel overdrijving
schuilen, toch zal het een ieder gemakkelijk vallen om op voorbeelden te wijzen, waar namen van boerderijen, begrenzingen van percelen, gewoonten en gebruiken, en de gehele sociale toestand jarenlang, ja soms zelfs gedurende vele eeuwen, dezelfde zijn gebleven.
Het is niet zo buitengewoon merkwaardig, indien boerderijen achthonderd jaar of meer behoord hebben aan dezelfde eigenaar. Vooral
kloosters, zoals de abdijen van Elten en Paderborn met hun op de
Veluwe gelegen bezittingen, zijn zeer vasthoudend geweest.
Bij een onderzoek naar de sociale en economische toestand van
de horige erven in Twente, waarmede ik mij in de afgelopen maanden heb beziggehouden, werd ik zelf herhaaldelijk gefrappeerd
door de grote continuïteit van het agrarische leven in deze streek.
Bij vergelijking van een rekening, waarin men de toestand omstreeks
1300 vindt afgeschilderd, met een rekening van vijfhonderd jaren
later, ziet men, dat niet alleen de namen van de erven dezelfde zijn
gebleven, maar dat ook zelfs de op de erven rustende lasten slechts
weinig veranderingen hebben ondergaan. Wie in 1300 een mud
rogge of gerst, een bedezwijn, een paar koppelhoenders en twintig
stuivers bedegeld moest opbrengen, kon in 1800 nog met de levering
van dezelfde goederen in natura en hetzelfde bedrag in geld volstaan 7 ).
Deze schijnbare onveranderlijkheid is echter bedriegelijk, want
niet alleen is de verhouding tussen de waarde van het geld en de
goederen in de verstreken vijfhonderd jaren volkomen gewijzigd,
maar ook zijn andere lasten, zoals de bode- en karrediensten, in
zwaar drukkende geldbetalingen omgezet en zijn andere betalingen,
bijv. die voor versterf en erfwinning, in de loop van de achttiende
eeuw aanmerkelijk verzwaard. En is de hofhorigheid zelf niet een
vreemd element, dat in het Oosten der lands in de tiende en elfde
eeuw is binnengedrongen? 8 ).
Zo zijn eveneens de markgenootschappen, de organisaties van
de bezitters of de gebruikers van de ongecultiveerde gronden, in
historische tijd bij het schaarser worden van deze, voor het boerenbedrijf zo belangrijke gronden, ontstaan 9 ). Ook hier weer iets
nieuws in de schijnbaar onbewogen maatschappij.
Onveranderlijkheid treft men evenmin aan bij de nederzettingen,
stichting van nieuwe dorpen vindt voortdurend plaats, men denke
slechts aan de kolonisatie in het vroeger Slavische land ten Oosten
van de Elbe,aan de ontginning van onze laag- en hoogveengebieden.
Enerzijds het druk bedrijf van het in cultuur brengen van nog
maagdelijke grond, anderzijds, in Duitsland vooral, maar thans ook
in Frankrijk niet onbekend, het verschijnsel van de Wüstungen,
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waarbij boerderijen, gehuchten en dorpen verlaten werden en zonder nieuwe bewoners bleven.
De grote wijzigingen in de verkaveling worden treffend geïllustreerd door een luchtfoto van Stanton Harcourt in Engeland, waar
men duidelijk op dezelfde foto naast elkaar kan onderscheiden de
onregelmatige, meest rechthoekige akkers uit de Romeinse tijd, de
smalle middeleeuwse akkers en het vrijwel alles overdekkend grootgrondbezit in de vorm van een 17eof 18e eeuwse enclosure 10 ). Hier
ziet men dus drie afzonderlijke stelsels, die na elkaar zijn opgetreden. Er zijn ons echter voldoende gegevens bekend, waaruit men
mag concluderen, dat binnen een bepaald stelsel, bijv. het middeleeuwse, Engelse open field-system, voortdurend wisselingen en vooral steeds voortschrijdende parcelleringen hebben plaats gevonden n).
In het algemeen ziet men in de landbouw naast elkaar, enerzijds
de voortdurende veranderingen, anderzijds een eeuwenlange verstarring. Wordt deze telkens veranderende onbeweeglijkheid niet
treffend getypeerd door Tenhaeff's uitdrukking van „stete Unstetigkeit"? Een ontlening aan het dispuut tussen de „Akkerman uit
Bohemen" en de dood, door Tenhaeff gebruikt om er het risico
van het kerkelijk klein-grondbezit meer weer te geven 12 ).
Bij al deze standvastige onstandvastigheid gaat er echter één begrip verloren, namelijk, dat van de agrarische revolutie. Voor hen,
die de agrarische geschiedenis nog van uit de gezichtshoek van de
eeuwenlange onbewogenheid van het platteland bezagen, waren de
in de achttiende eeuw optredende veranderingen een plotseling
doorbreken van het rimpelloze vlak. De omkeer, veroorzaakt door
de nieuwe wijze van landbouwen, beschouwde men van een zo ingrijpende aard, dat men — in navolging van de in het 18e eeuwse
Engeland plaats vindende industriële revolutie — eveneens meende
te mogen spreken van een agrarische, hoewel chronologisch de gebeurtenissen in de landbouw geschiedden vóór de opkomst van de
machinale productiewijze. Beschouwt men de gebeurtenissen van
naderbij, dan blijken kenmerkende elementen van een revolutie,
namelijk het plotseling onverwachte en het spontane te ontbreken.
Immers het kostte heel wat moeite om de boeren van de voordelen
van de nieuwe methoden te overtiuigen! Bovendien had de landbouw in Engeland in de achttiende eeuw reeds een bewogen geschiedenis achter de rug. Al vroeg had het geld zijn intrede in de
Engelse landhuishouding gedaan en door de uitbreiding van de
schapenhouderij voor de wolproductie was men er al lang aan gewend om de landbouw op commerciële voet uit te oefenen.
Belangrijker dan het louter vaststellen van veranderingen in de
landbouw gedurende de zogenaamde periode van stilstand is de
vraag naar de oorzaken van de optredende wijzigingen. Deze zijn

