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GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1." DE PLANTENSOCIOLOGIE, HAAR ONTWIKKELING
EN PLAATS AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
REDE, UITGESPROKEN TER GELEGENHEIDVANDENEENEN TWINTIGSTEN
VERJAARDAG DERLANDBOUWHOOGESCHOOL,OP 9 MAART 1 9 3 9
DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS
PROF. DR. J. JESWIET

Mijne Heeren Curatoren, Mijne Heeren Professoren,
Lectoren,Docenten,Ambtenaren, Studenten, Beambten
en verderGij allen, diedoor Uwe aanwezigheid belang
blijkt testellen inonzeHoogeschool,
Geachte Toehoorderessen en Toehoorders,
Toen mijn voorganger VALCKENIER SURINGAR aftrad, hield hijeen
afscheidsrede, getiteld „Plantensystematiek en Plantengeografie aan
de Landbouwhoogeschool". Hij vermeldt daarin, dat de plantengeografie in 1918, dusbij de oprichting der Landbouwhoogeschool,
op hetprogramma geplaatst werd. Metdenfijnen geest, hemeigen,
schetsthij dezewetenschapalseenorganismemetdeplantengemeenschap als ziel. Hij wijdt enkele pagina's aan deze ziel, dus aan de
plantengemeenschap of associatie; hij wijst op het groote nut, dat
tuinbouwers en boschbouwers kunnen trekken uit de kennis der
associaties enderwetten, diehaar beheerschen. Hij zegt o.a.,datde
tuinbouwer-tuinarchitect de natuurlijke associaties bij de uitvoering
zijner plannen tracht natebootsen dooringevoerdeplanten naar hare
behoefte te groepeeren en dat de boschbouwer door de uitkomsten
van den eenzijdigen materialistischen boschbouw gedwongen werd
zijn aandacht aan de natuurlijke boschgemeenschappen te wijden,
naar denatuur terug te keeren. Hij acht het daarnaast goed, dat de
student de plantengemeenschappen niet alleen leert kennen omhet
product dater uit te halen is,maar ookuit hetoogpunt van natuur,
vanschepping;endathijeralszoodanigeerbied voorleerttehebben.
Hoewel SURINGAR dusreeds de aandacht vraagt voor de plantengemeenschap, de associatie, spreekt hij nog niet over de phytosociologie of leer der plantengemeenschappen. Dit onderdeel der
plantengeografie was toen juist bezigzich geheel vrij temaken uitde
planten-oecologie, waarin het door 't onderzoek van botanici als
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WARMING, SCHRÖTER e.a. zich bezig was te ontwikkelen. Zooals vaak

voorkomt, was er een jonge tak van wetenschap ontstaan zonder dat
dit geheel duidelijk was of zonder dat de onderzoekers zich daarvan
bewust waren. Hij had nog niet zijn eigen plaats gekregen, was nog
niet scherp omlijnd en nog niet voorzien van de voor hem geeigende onderzoekingsmethoden. Op het Internationaal Botanisch
Congres in Brussel (1910) was de definitie van de associatie reeds
vastgesteld, maar het zou nog duren tot 1928vóóreindelijk de plantensociologievol bestaansrecht verkreeg door de publicatie van J. BRAUNBLANQUET: Pflanzensoziologie (Grundzüge der Vegetationskunde).
Dit werk zag in 1932 een tweeden druk, doch nu vertaald in het
Engelsch door D . FULLER en H . S. CONARD en tegelijk vrij sterk
uitgebreid. Dit meesterwerk van BRAUN-BLANQUET legt getuigenis
af van enorme literatuurkennis en is met bijzondere helderheid geschreven en scherp gesteld. Het maakte overal de belangstelling
wakker en het aantal medewerkers van BRAUN-BLANQUET is nu reeds
zeer groot en neemt nog geregeld toe. Dit komt in de eerste plaats
door de aantrekkelijkheid van het onderwerp voor den botanicus en
in de tweede en vooralniet minder belangrijke plaatsdoorden persoon
van BRAUN-BLANQUET, die voor ieder, die met liefde voor deze jonge
wetenschap bezield, tot hem komt, een open oor heeft en gul mededeelt uit zijn veelomvattende, door veel veldarbeid in allerlei deelen
van Europa en Noord-Afrika verkregen kennis. Het zij hier de plaats
te memoreeren, dat in 1930 te Montpellier werd opgericht het
Station International de Géobotanique Méditerrannienne et Alpine,
kortweg S.I.G.M.A. genoemd, dat gewijd is aan het onderzoek van
de Alpenflora en die van het Middellandsche zeegebied en waar een
groote plaatsisingeruimd aan de plantensociologie. BRAUN-BLANQUET
is hiervan de leider. Dit station wordt door belangstellende regeeringen en particulieren gesteund, heeft nu een eigen gebouw te
Montpellier en trekt jaarlijks onderzoekers van allerlei deelen der
wereld, die, eenmaal weergekeerd in eigen land, elk voor zich weer
een centrum vormen voor de beoefening van die wetenschap.
Het verheugt mij te mogen zeggen, dat van mijn afdeeling daar ge•werkt heeft Dr. H . J. VENEMA als assistent in 1930 en 1932en dat
later afgestudeerden onzer Hoogeschool gedurende hun studietijd of
daarna assistent van BRAUN-BLANQUET zijn geweest en voor en met
hem belangrijke publicaties voltooid hebben (VLIEGER, DIEMONT,
SISSINGH).

Toen ik in 1925 mijn ambt aanvaardde aan de Landbouwhoogeschool was de phyto-sociologie nog niet opgenomen onder
de leervakken. Wel vond ik den assistent van mijn voorganger,
J. T . P . BIJHOUWER bezig met een geo-botanisch onderzoek van
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de Bergerduinen, waarop hij in 1926 promoveerde en had SuRINGAR zelve zich gewijd aan de oecologie der planten in de
stuifzanden van Kootwijk. Aan de Utrechtsche Universiteit werd
onder leiding van Prof. PULLE begonnen met een onderzoek op
plantensociologischen grondslagvan deKrimpenerwaard doorD. M.
DE VRIES. De eerste publicatie werd daarover gegeven in het Nederlandsen Kruidkundig Archief in 1925. In deze eerste publicatie werden verschillende plantensociologische beschouwingen gehouden en
de door D E VRIES gevolgde methoden uiteengezet. Zijn methoden
waren gebaseerd op onderzoekingen van de zgn. Noorsche school
en in verband met zijn graslandonderzoek werden die methoden
in de opeenvolgende jaren op ingenieuze wijze door hem verbeterd
en verscherpt. De Noorsche school maakt bij hare onderzoekingen
hoofdzakelijk gebruik van de dominantie van soorten in de waargenomen quadraten. De andere richting, de zgn. Fransch-Zwitsersche,
vertegenwoordigd door BRAUN-BLANQUET, beschouwt de plantengemeenschap in haar geheel en legt den nadruk op de floristische
samenstelling der associatie, terwijl het principe der trouw van
fundamenteele beteekenis is voor het opstellen der associatie. In
1925 was de eenige beoefenaar van deze laatste methode in Nederland Dr. W. C.DE LEEUW,lidderBotanische Vereeniging en getrouw
bezoeker van de vergaderingen en de excursies der floristische afdeeling daarvan. Uit met hem gevoerde gesprekken en uit veldopnamen, door hem verricht, welke door mij werden bijgewoond,
werd het mij duidelijk, wat ik gemist had bij mijn eigen onderzoek van de duinen in 1910-1911. Wanneer wij op de excursies
van de floristische afdeeling waren, waarop meestal volgens de
methode van GOETHART enJoNGMANS, zonder onderscheid te maken tusschen de verschillende plantengemeenschappen, alles opgeschreven werd, wat in bepaalde, op de kaart aangegeven kwartierhokken te vinden was, voelde ik mij nooit voldaan, doch stond
tegelijkertijd nog zeer onwennig tegenover de methode, die door DE
LEEUW in praktijk werd gebracht. Wel voelde ik mij sterk aangetrokken door het feit, dat het mogelijk wasomzeer bepaalde,opvallende plantengemeenschappen vast te leggen en met een enkel
woord aan te duiden. Op die manier wordt het zooveel gemakkelijker
over de plantengemeenschappen te spreken. Toen in 1928 het eerste
boek van BRAUN-BLANQUET, „Pflanzensoziologie" verscheen, heb ik
dat direct aangeschaft en als leidraad voor het werk, dat ik mij
voorstelde te doen, gebruikt. In 1930 verscheen een publicatie van
TÜXEN: „Über einige nordwestdeutsche Waldtypen regionaler Verbreitung". Hierin werden volgens de methode BRAUN-BLANQUET
eenige boschtypen behandeld, die in hunne samenstelling zeer veel
geleken op boschtypen, die wij zelf nog hierendaarin Nederland

V
12
hebben. De lijsten van planten uit den inventaris van die associaties
kwamen zeer dicht bij de onze. Aan de hand van deze voor ons zoo
aantrekkelijke opgaven hebben VENEMA en ik verschillende bosschen
van denVeluwerand en van den Achterhoek bezocht en wij kwamen
tot de conclusie, dat ongeveer dezelfde tabellen in goed ontwikkelde
bosschen hier gemaakt konden worden. Het aantrekkelijke van deze
publicatie wasverder, dat debij dieboschtypen behoorende profielen
gepubliceerd werden. Ook deze klopten met de onze voor zoover zij
hiervoorkwamen.In1931kreegVENEMAnazijnverblijf in Montpellier
eene uitnoodiging vàn TÜXEN, die hem in N. W. Deutschland verschillende associaties met bijbehoorende profielen heeft laten zien.
Door D E LEEUW en mij zijn daarna deverschillende belangstellenden
aan de universiteiten en hoogescholen opgewekt om TÜXEN te verzoeken hier in Nederland een serie lezingen te houden, gepaard met
excursies, waarbij VENEMA en ik op ons hadden genomen om in de
verschillende associaties, die wij reeds hadden vastgesteld, voor de
noodige profielen te zorgen. De belangstelling was groot, vooral van
de zijde van Amsterdam en Utrecht en natuurlijk van Wageningen;
wij mochten het genoegen smaken, dat TÜXEN vol bewondering was
voor de profielen, die wij hadden gegraven en die volkomen aan
zijneverwachtingenbeantwoordden. Indientijdhebbenwijlencollega
HAMenikeenexcursiex) gemaaktmeteengroot aantal Wageningsche
studenten onder leiding van TÜXEN in Noordwest-Duitschland en in
een gedeelte van de Lüneburgerheide. Hierdoor waren voorgoed vele
belangstellenden gewonnen voor deze methode van werken, welke
zoo schoon de innige saamhoorigheid weergeeft van bodem en
plantenwereld. Later is TÜXEN nog eens in Holland geweest, daartoe uitgenoodigd door de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.
Van deze drie excursies verschenen verslagen in het Nederlandsch
Kruidkundig Archief enin het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift.
Het was voor ons een gebeurtenis en het was vooralleneenuiterst
leerrijke dag, toen wij in 1932 in de gelegenheid gesteld werden hier
aan de hoogeschool een voordracht te mogen hooren van BRAUNBLANQUETzelf en hem op de hem eigen klare en duidelijke wijze een
overzicht hoorden geven over de door hem zoo krachtig bevorderde
wetenschap.
Het spteekt van zelf, dat verscheidene onzer boschbouwstudenten
en ook enkele studenten van de richting Nederlandsche landbouw
op bezoek zijn geweest bij TÜXEN. Met dankbaarheid gewaag ik hier
van de hartelijke, gastvrije ontvangst, die hun van zijn kant ten deel
viel en wensch ik hier den dank naar voren te brengen, dien wij zooJ
) Deze excursie was voorbereid door de toenmaals bestaande en onlangs
weder opgerichte Candidaat-Houtvestersvereeniging.
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welBRAÜN-BLANQUETals TÜXENverschuldigd zijn voor het vele, dat
deleerlingenonzer hoogeschoolonder hunne leiding aan de voor de
wetenschap zooveel meer geëigende objecten in het buitenland hebben mogen leeren. In ons vaderland is de menschelijke invloed in
practisch alleassociatieszeerduidelijk enkrachtig tebemerken. Onze
min of meer natuurlijke bosschen zijn toch bijna altijd zeer sterk
anthropogeen beïnvloed en geven in vele gevallen slechts fragmentarischelijsten van den eigenlijken plantengroei te zien.
In 1932 werd door eenige leden der Nederlandsche Botanische
Vereeniging,dedamesLOUMAN en POLAK en de heeren VAN DIEREN,
FEEKES, SCHEYGROND en D E VRIES, tot het bestuur dier vereeniging
hetverzoekgerichtomonderhareauspiciëneen„dag"temogenorganiseeren,waarbeoefenaarsvandephytosociologieen de palaeobotanie
van het holoceen in de gelegenheid zouden worden gesteld mededeelingen te doen omtrent hun onderzoekingen. De Hoogleeraren
aan de Universiteiten en aan onze Hoogeschool hadden reeds hun
instemming met dit plan betuigd. In Juli 1933 werd door de initiatiefnemers een circulaire rondgezonden en werd een commissie van
voorbereiding gevormd, waarvan Prof. PULLE het voorzitterschap
aanvaardde. Op dezen eersten dagwaren meer dan honderd personen
aanwezig. Elk jaar zijn wij nu een keer bij elkaar gekomen enhebben
van de voordrachten der werkende leden zeer veel genoten en profijt
gehad. Zelf had ik het voorrecht in de jaren '36 t/m '38 voorzitter
te zijn. Nu fungeert als zoodanig collega WEEVERS uit Amsterdam.
Op de laatste door mij gepresideerde vergadering in 1938 werd besloten het niet bij dien eenen dag per jaar in de maand November te
laten, doch ook nog een tweeden dag in hetvoorjaar bijeentekomen,
waarbij dan naast devoordrachten gelegenheid is om te spreken over
het werkplan voor het komende jaar.
Als verdere uiting van daadwerkelijke belangstelling in den nieuwen tak van wetenschap noem ik de op initiatief van de heerenD E
LEEUW en WEEVERS opgerichte „sociologische werkgroep", die weer
enger verband legt tusschen de leden, die direct met het werkbezig
zijn of daarmede in verbinding staan. Deze groep staat onder leiding
van collega WEEVERS; elk jaar wordt op een enkele vergadering van
gedachten gewisseld, een en ander omtrent het werkplan medegedeeld, nieuwe inzichten verdedigd en in het voorjaar een excursie
gemaakt. Het zal de hier aanwezigen interesseeren, dat zoowel onder
de sprekers op de sociologen-dagen als onder de werkers van de
werkgroepverscheidenestudenten enafgestudeerden uitdeze periode
onzer hoogeschool geteld worden.
In 1935 werd D E LEEUW benoemd tot Conservator aan het botanisch Laboratorium te Leiden en doceerde daar planten-sociologie.
Na het Algemeen Botanisch Congres werd TÜXEN uitgenoodigd

14
eenige lesingen te houden aan de botanische afdeeling van de Universiteit in Groningen.
In 1938werd HEIMANS benoemd tot privaat-docent in de plantensociologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
ZoonamdeplantensociologiestormenderhandbezitvanNederland.
De studenten, die phyto-sociologie als keuze-vak namen voor
hunne ingenieurs-studie, verkenden langzamerhand een groot deel
van het land in heide- en boschdistrict; sommigen namen als onderwerp een deel der bosschen van N.W. Duitschland.
Een zeer duidelijke uiting van de groeiende belangstelling voor
deze jonge wetenschap toonen de InternationaleBotanischeCongressen. Zoowel in Cambridge (1930) als in Amsterdam (1935) was zeer
groote internationale belangstelling. Op het congres van 1935 was
ik algemeen rapporteur van de afdeeling phyto-sociologie.
Voor hen, die daartoe in de gelegenheid zijn, bestaat de mogelijkheid deel te nemenaaninternationaleplanten-sociologischeexcursies,
welke meestal onder leiding van BRAUN-BLANQUET of van anderen
staan.
Voor deze excursies bestaat groote belangstelling, vooral ook van
Nederlandsche zijde. Zelf was ik in de gelegenheid tweevan die excursies mede te maken: in 1932 naar Graubünden en in 1938 naar
Corsica. Dit jaar staat Portugal op het programma.
Verder is dit jaar opgericht een internationale vereeniging voor
phytosociologie, die in elk land een afdeeling tracht te verwerven.
Hier in ons land is reeds een afdeeling opgericht, waarvan collega
WEEVERSvoorzitter isenikvice-voorzitter ben.
Behalvevolgens de scholen van Noorwegen en van Montpellier
(Fransch-Zwitsersche) wordt erooknogmetanderemethodendandie
van BRAUN-BLANQUET gewerkt in Amerika en in Rusland, terwijl
ook Engeland andere methoden handhaaft dan de Fransch-Zwitsersche. Na het verschijnen van „Plantsociology" inAmerikaisdaarook
belangstelling gekomenvoor deMontpelliersche richting enkomen er
publicaties uit, op daarvoor aangegeven methoden gegrondvest. Van
zeer groot belang is, dat tengevolge van de besprekingen op het
congres van 1935 in Amsterdam, er groote toenadering gekomen is
tusschen de Noorsche en de Fransch-Zwitsersche school.
Bij het bespreken van den ontwikkelingsgang der phyto-sociologie
heb ik bij het memoreeren van de stichting van den sociologendag tevens genoemd de palaeobotanie van het holoceen. De onderzoekingen, die zich op dit gebied bewegen, zijn voornamelijk
gericht op het voorkomen van stuifmeel van boomen en andere planten in onze hoogvenen. Laagje voor laagje worden volgens bepaalde
methoden de stuifmeelkorrels uit het veen geïsoleerd en gedetermineerd en volgens bepaalde internationale methoden wordt het voor-
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komen van het stuifmeel der verschillende boomsoorten met bepaalde teekens in diagrammen vastgelegd. Door deze stuifmeeldiagrammen kan men een inzicht verkrijgen in de ontwikkeling
van debosschen, diein den loopvanveleeeuwen in de nabijheid van
die hoogvenen en eventueel er op, hebben gegroeid. De stuifmeelanalyse is dus van groot belang voor de kennis van de ontwikkeling
onzer bosschen na den ijstijd, terwijl zij ook uitsluitsel heeft gegeven over den boomgroei in interglaciale perioden.
De voor„mannen" op het gebied dezer onderzoekingen zijn Mej.
POLAK en de heer FLORSCHÜTZ;de laatste heeft het werk hier te lande
ingeleid, kan door een onvermoeiden arbeid op schitterende resultaten bogen en heeft aan de Utrechtsche Universiteit verschillende medewerkers voor dit onderzoek kunnen winnen. Naast de
geschetste waarde heeft het pollen-analytisch onderzoek ook groot
belang voor den archaeoloog, hetgeen uit verschillende publicaties
hier te lande en ook uit die in Duitschland moge blijken. Het is natuurlijk voordenarchaeoloogvanbelangteweteninwelkklimaatongeveer de menschen geleefd hebben, wier werktuigen, vaatwerk als
anderszins door hem worden bestudeerd. Vindt men dergelijke
objecten in,vlak op,ofvlak onder eenveenlaag oflaag met vegetatieresten,danbestaatereenkans,datdestuifmeel-analyticus kan zeggen
onder welk klimaat en in welke geologische periode deze menschen
geleefd hebben. Aan Mej. POLAK danken wij in de eerste plaats de
wetenschap,dathetzgn.laagveeninhetwestenvanNederland eigenlijk
niets anders is dan een verdronken hoogveen;zij heeft ook de venen
in Ned. Indië onderzocht en zet nog steeds het onderzoek over de
venen in West-Nederland voort. Ook zij is er in geslaagd enkele botanici aan de Amsterdamsche Universiteit voor deze onderzoekingen
te interesseeren.
In de biologie kunnen twee richtingen van onderzoek onderscheiden worden: 1.de idiobiologie of de leer van het individu en 2. de
sociologie, de leer der gemeenschappen. De naam plantensociologie
isontleend aan een tak van wetenschap, die zich bezig houdt met de
studie der menschengemeenschappen: de anthropo-sociologie. Tusschen beiden bestaat geen zuiver parallellisme, doch wel iseréénbelangrijk punt van aanraking. Beiden houden zich nl. bezig met de
bestudeering van groepen van organismen of gemeenschappen, waarvan de verschillende leden door wederkeerige betrekkingen van
elkander afhankelijk zijn en daardoor met elkander verbonden. Zij
houden zich niet bezig met het individu op zich zelf en zijn levensuitingen. De gemeenschap voert een eigen, zelfstandig bestaan en is
onafhankelijk van het individu. Naast de anthropo-sociologie en
de phyto-sociologie is er ook nog de zoö-sociologie (de leer der
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dierengemeenschappen). Wanneer men de plantengemeenschappen
in haar geheel waarneemt, komt men tot de erkenning, dat in elke
plantengemeenschap dieren behooren, en dat die in veel gevallen er
zeer vast aan verbonden zijn. Het is eigenlijk onverantwoordelijk het
dierlijk leven niet mee op te nemen in de planten-associatie, wanneer
wij bedenken van hoe grooten invloed insecten, micro-organismen,
wormen en grootere dieren voor de plantenwereld zijn. Zij vormen
met elkaar een samenhangend geheel en kunnen eigenlijk niet los
van elkaar behandeld worden. De groote moeilijkheid zit wel hierin,
dat dieren zich zoo makkelijk verplaatsen, gedurende eenigen tijd
aanwezig kunnen zijn in een associatie en daarna weer kunnen verdwijnen. Toch zijn er al verschillende onderzoekers, die het dierlijk
leveninde associatie betrekken en de zgn. bio-sociologie krijgt langzaam maar zeker meer beoefenaren.
Dephyto-sociologieookweldeleer der plantengemeenschappen of
de leer der vegetatie in den meest uitgebreiden zin genoemd, omvat
alle verschijnselen, die verband houden met het leven der planten,
totsocialeeenhedenvereenigd.Wekunnen bij het sociologisch onderzoek ons met vijf hoofdproblemen bezig houden, die in elke associatie vertegenwoordigd zijn:
1. De structuur en samenstelling der gemeenschappen.
2. Desynoecologiederplantengemeenschappen ofdestudievande
afhankelijkheid der plantengemeenschappen van elkander en van de
omgeving.
3. De syngenese, die zich bezig houdt met het onderzoek naar de
ontwikkeling der gemeenschappen en met het opsporen der wetten,
die het ontstaan, de ontwikkeling en het verdwijnen van de plantengemeenschappen beheerschen.
4. De synchorologie of geografische verspreiding der gemeenschappen; zij houdt zichbezig met de bepaling van de gemeenschappen in de ruimte, haar voorkomen en verspreiding.
5. Sociologische klassificatie of systematiek der gemeenschap; zij
bestudeert de begrenzing der sociologische eenheden, hare groepeering tot hoogere eenheden en de onderlinge systematische rangschikkingvandieverschillendeeenheden..Dit laatstekomtuitdeeerstevier
voort en is eigenlijk een synthese daarvan. Ik wil hier niet verder
ingaan op de beteekenis der eerste vier door mij genoemde problemata en wil alleen het laatste in het kort bespreken.
Voordesamenstelling vaneensysteem,waarin de gemeenschappen
tot hoogere eenheden worden gegroepeerd is, evenals bijv. in de
botanische systematiek, waar de soort als zoodanig fungeert, een
grond-eenheid noodig, waarvan men kan uitgaan. De associatie is
door de Fransch-Zwitsersche school als fundamenteele sociologische
eenheid aangenomen. Zij wordt floristisch bepaald door hare ken-
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merkendesoortengroep,eninhetbijzonder doorelkder kenmerkende
soorten daarvan. Uit de associatie worden naar boven toe hoogere
eenheden gevormd. Die associaties, welke floristisch-sociologisch
duidelijk verwant zijn, kunnen tot eenverbond enaan dezelfde voorwaarden voldoende verbonden, kunnen tot orden vereenigd worden,
eveneens gekarakteriseerd door hare kenmerkende soorten.Deorden
kunnen vereenigd worden tot klassen, die eveneens hare kenmerkende soorten hebben.
Vegetatie-eenheden, van lagere orde dan de associatie, zijn in de
eerste plaats de sub-associaties, die van de type-associatie duidelijk waarneembaar floristisch verschillen. Uit de onderzoekingen
van TÜXEN en DIEMONT is verder gebleken, dat deze sub-associaties nog weer door differentieerende soorten kunnen worden
onderscheiden in varianten en deze weer in subvarianten. Het oplossen van deassociatie in eenheden van lageren rang,dieóf klimatologisch of edaphisch gebonden zijn is van het hoogste belang, omdat
daardoor de sociologie met hare opnamen veel fijner kan détailleeren dan vroeger.
Om dit zoo goed doordachte systeem te overzien en te begrijpen
moet men zelf veel regionaal onderzoek gedaan hebben, m.a.w., veel
gezienhebbenopverschillendeplaatsen vandewereld.Eender eerste
voorbeelden van dit systeem werd gepubliceerd in „Plantsociology"
van BRAUN-BLANQUET onder het hoofdstuk: „The classification of
communities". Verder wordt in Montpellier door de S.I.G.M.A.
regelmatig gewerkt aan een Prodomus der Pflanzengesellschaften
door BRAUN-BLANQUET enverschillende medewerkers;in1937publiceerdeTÜXEN:„DiePflanzengesellschaften Nordwest-deutschlands",
terwijl in hetzelfde jaar uitkwam „Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays-Bas" door J. VLIEGER.
Wie verder over de terminologie der phyto-sociologiewil ingelicht
worden verwijs ik naar de handboeken en naar „Vocabulaire végétale" van BRAUN-BLANQUET en PAVILLARD,ineenNederlandschevertaling verschenen in 1930 van de hand van D E LEEUW en dat tot
titel heeft: „Vocabulaire der Plantensociologie".
Ik moge nu nog enkele facetten der basis-gemeenschap, de associatie beschouwen.
Deassociatieisgelaagdvanstructuur.Elkvan die lagen (boomlaag,
struiklaag,kruidenlaag,moslaag)heeft andere micro-klimaatsfactoren:
licht, luchtvochtigheid, temperatuur, luchtbeweging, neerslag, zijn
voorelkvandielagenverschillendinverbandmetdeplaatsvandelagen
en hare constituenten. Deze laagsgewijze structuur culmineert in de
boschassociaties.Hetzelfdeverschijnselvangelaagdheid,datwijboven
den grond zien afspelen, weerspiegelt zich ook in den bodem, waar
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ondergrondsche stengels, wortels en rhizoïden zich op verschillend
niveau bevinden. Door de verschillen in de soortensamenstelling der
associaties zal dus ook in den grond voor elke associatie een ander
beeld aanwezig zijn, hetgeen misschien er toebijdraagt, principieele
verschillen in de profielen als zoodanig in te leiden. Uit het bovenstaande moge volgen, dat de verschillende associaties ook verschillende levensvormen kunnen bevatten. Deze zijn in curven te vereenigen, biologische spectra, die zelfs tusschen de verschillende
varianten van een sub-associatie duidelijke verschillen aantoonen.De
levensvormen in het plantenrijk zijn door RAUNKIAER in een systeem
bijeen gebracht, dat door BRAÜN-BLANQUET eenigszins veranderd in
zijn leerboek is overgenomen.
De associatie is opgebouwd uit verschillende elementen, waarvan
ikindeeersteplaatsnoem dekenmerkende- of karaktersoorten. Deze
zijn min of meer gebonden aan de associatie als zoodanig en onder
heniseengroep,diebuiten deassociatie nietvoorkomt.Deze soorten
worden de exclusieven genoemd. Verder zijn in de associatie ook
aanwezig bepaalde soorten,die in andere, tot hetzelfde verbond behoorende associaties doch niet in andere verbonden voorkomen. Dit
zijn deverbondskarakter-soorten. Ook van de hoogere systematische
eenheden kunnen de karaktersoorten in de associaties vertegenwoordigd zijn. Naast deze groepen van trouwe soorten komen de zgn.
begeleidende soorten voor, die min of meer overvloedig in meerdere
gemeenschappen aanwezig zijn en als indifferenten gekenschetst
worden; tenslotte vermeld ik de toevallige soorten, ook vreemden
genoemd. Bij het via de verschillende successies overgaan van de
eene successie naar een hoogere, treden nieuwe soorten op,die onder
de opbouwende soorten gerekend worden en die telkens weer optreden, zij het dan ook telkens andere als uiting van de tendenz, die
in de associatie aanwezig is tot het bereiken van een blijvend evenwichttusschenassociatieenbodem.Ditevenwichtiseeneindstadium,
dat in bepaalde gevallen climax genoemd wordt. De vegetatie ontneemt dan evenveelaanden bodem alserdoormiddelvan het strooisel aan wordt teruggegeven. Het zijn vooral deze climax-associaties,
dieonze aandacht vragen. Het zijn bijna altijd voor elk gebied belangrijke bosch-associaties, waarin het bestaande evenwicht, indien
nog aanwezig, zoo goed mogelijk bewaard moet blijven.
Wanneer de verhouding van de uitwendige factoren verandert in
ongunstigen zin,danzalditzichuitenindeassociatie;de gelijkmatigheidvan het soorten-mozaïkgaatverloren. In deeersteplaats worden
door een dergelijke verandering de exclusieven getroffen, zij hebben
meestal, omdat zij slechts aan één associatie gebonden zijn een zeer
beperkte oecologische amplitude. Met hen boeten ookandere soorten
haar vitaliteit in of verdwijnen geheel; er komt dus plaats en deze
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wordt spoedig ingenomen door leden van deassociatie eenerzijds, die
niet zoo gevoelig zijn en door vegetatieve voortplanting gemakkelijk
ensneldeopengevallen plaatsen kunnen bezetten.Hetligtinderede,
dathierdebegeleidersofindifferenten opdenvoorgrond komen,daar
dezein de meeste gevallen een grootere oecologische amplitude hebben, wijl zij in meerdere associaties,eventueelvan verschillende verbonden, voorkomen. Anderzijds trekken er soorten naar binnen uit
andere associaties, wier factoren-complex dit verstoorde factorencomplex nadert. Deze soorten worden afbrekende soorten genoemd,
omdat zij een achteruitgang in desociologische beteekenis van degemeenschap beteekenen. Het onevenredig uitgroeien van de begeleidende soorten ofvan deafbrekende soorten plaatselijk tot vrij groote
complexenwordtfacies-vorminggenoemd;erkunnenzichookgevallen
voordoen,datfacies-vorminggeheelnatuurlijk isendankanzijtot een
onderdeelvandeassociatieofvandesub-associatie gerekendworden.
Een der invloeden, die een associatie grondig kan veranderen is b.v.
wateronttrekking aan associaties met hoogen grondwaterstand. Een
mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de dissertatie van MEYER
DREES, waar in tabel22eenoverzichtwordtgegevenvanhetdoorontwatering totaal verzuren van een vochtig eiken-haagbeuken-bosch tot
eeneiken-berken-bosch vanzeerveelminder opbrengst-mogelijkheid.
Ieder uwer, die een open oog heeft voor zijn omgeving, zal het
telkens weer overkomen zijn, dat hij bepaalde planten, die zijn belangstelling hebben, niet alleen terugvindt op standplaatsen met bepaalde eigenschappen, maar dat hij bovendien die planten altijd in
gezelschap vindt van andere planten. Die plantensoorten, welke door
de factoren van de standplaats (habitat) uit de in het onderhavige
flora-gebied aanwezige flora-elementen zijn uitverkoren, vormen
tezamen een plantengemeenschap of associatie. Deze associaties zijn
zoo opvallend in hare samenstelling als geheel, dat zij voor het geoefend oog herkenbaar zijn. Wanneer wij dieassociaties bestudeeren,
dan valt het op, dat verschillende associaties in elkander overgaan
enverband met elkanderhouden.Alsvoorbeeld zouikU hier kunnen
noemen een open plas aan den boschrand, dat ik ontleen aan de
dissertatievan MEYER DREES.Verondersteld wordt, dat hetwater van
dieplasrijk isaan voedingsstoffen. Hierin zullen zich micro-organismen ontwikkelen, die bij hun afsterven allerleirottingsproducten aan
den bodem toevoegen;daarbij komtdandegrootegroepvandrijvende
macro-organismen, die hetzelfde vertoonen. Later zullen zich gele
plompen, waterlelies en andere planten op den bodem van de plas
vestigen. Aan den rand in het ondiepe water zal na verloop van tijd
eenzoomvanoeverriet ontstaan en door het vergaanvande plantendeelen daarvan zal de plas langzamerhand van haar rand uitgaande
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ondieper worden totdat tenslotte in de rietkraag door het opgehoopte
en min of meer vergane afvalmateriaal een bodem ontstaat, waarop
zich een naar de landzijde gekeerde zone zal vestigen van biezen.
Ook de detritus hiervan zal voor ophooging zorgen en nu kan zich
het elzenbroek of elzenmoerasbosch vestigen. Bij verdere ophooging
van het terrein door humus-vormingvan hetstrooiselen tevens door
inspoeling van grond uit de hooger gelegen omgeving wordt de gelegenheid geschapen voor een associatie, die nauw bij het elzenbroek
aansluit: de vochtige sub-associatie van het eikenhaagbeukenbosch.
We kunnen ons dus voorstellen, dat op den duur uit de plas eerst
via de waterbewonende associaties een elzenbosch en daarna het
eikenhaagbeukenbosch ontstaat. Deze opeenvolging van de verschillende plantengemeenschappen, welke onder die gegeven omstandigheden in onsklimaat altijd hetzelfde verloopt, noemen wij een
successiereeks en wij zien, dat in deze reeks alle associaties bepaald
worden in de eerste plaats door diepte, stand en aard van het grondwater. Dit zijn dus verbonden associaties.
Op onze stuifduinen vandehoogere diluvialegronden ishet eindstadium het eiken-berkenbosch, dat vroeger een enorme uitgestrektheid bezat. Het is een vrij licht bosch en heeft uit den aard der zaak
een drogen bodem. Het lokte den mensch aan als woonplaats.Bij de
vestiging kapte hij het bosch voor het bouwen van zijn woning
en voor brandhout. Door de toenamevan hetaantalmenschen, waardoor de wooncomplexen grooter werden, door het houden van vee,
waarvoor stallen noodig waren, voor het weiden van het vee en door
den aanleg van cultuurvelden werd steeds meer bosch gekapt, terwijl
er destijds van aanplant door den mensch waarschijnlijk geen sprake
is geweest. Door het vee werden practisch alle kiemplanten, waaruit
hetboschzichter plaatsezou kunnen herstellen,afgeweid. Door deze
behandeling konden zich van de oorspronkelijke planten uit den
ondergroei van het bosch slechts zeer bepaalde soorten handhaven,
die zich door het gemis aan concurrentie van de verdwenen soorten
op groote schaal konden uitbreiden. Door het verbroken evenwicht
werd degelegenheid geopend tot hetzichvestigenvanandere planten
en op deze wijze is uit het oorspronkelijke eiken-berkenbosch door
toedoen van den mensch de heide ontstaan. Zijwerdin den loop der
eeuwen door beweiding, door branden en door plaggen steken gehandhaafd. Zoo ontstond onder den invloed van den mensch een geheele reeks van plantengemeenschappen, waarvan de gewone heide
hetalgemeenbekendevoorbeeld is.Dergelijke gezelschappen noemen
wij anthropogene-associaties, door toedoen van den mensch ontstane
plantengemeenschappen. In dit geval van de heide heeft het vele
eeuwen durende ingrijpen van den mensch een sterke degradatie
van den bodem veroorzaakt, hetgeen in andere gevallen, in den land-
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bouw b.v.,waar geregeld gemest wordt, niet behoeft te gebeuren en
waar bij oordeelkundige behandeling het tegengestelde en wel verbetering van den bodem is opgetreden.
Wanneer een dergelijk heidecomplex vrij sterk geaccidenteerd is
en de lagere gedeelten daarvan in het bereik van het grondwater
liggen, dan kunnen wij bepaalde sub-associaties vaststellen, waarbij
ook de origine van het zand zijn invloed doet gelden. VLIEGER heeft
deze verschillende sub-associaties van het eiken-berkenbosch, waaruit de heide toch is ontstaan, onderzocht en constateerde in analogie
met onderzoekingen van TÜXEN in Noord-West-Duitschland in de
eerste plaats het droge eiken-berkenbosch (Querceto-Betuletum typicum) en de vochtige sub-associatie, waarin veel Molinia (een gras:
hetPijpestrootje) voorkomt:(hetQuerceto-Betuletum molinietosum).
Daarnaast werd door hem op de rijkere prae-glaciale zanden een
variant gevonden met veel Teucrium Scorodonium.
Wanneer nu de mensch het bosch vernietigd heeft, waardoor op
de bovenomschreven wijze heide kan ontstaan, ziet men zeer vaak
bij ontginning, dat op de hoogere gedeelten dennenbosschen worden
geplant, terwijl op de lagere, vochtiger gedeelten weiden worden
aangelegd.Daarnaast worden ookbouwvelden gemaakt,waarop allerlei landbouwgewassen geteeld worden: rogge, haver, aardappelen,
voederbieten, enz. Dergelijke landschappen met deze drie cultuurgebieden kan men hier overal in den omtrek van Wageningen aantreffen. Men vindt dus naast de series van sub-associaties parallelle
seriesvancultuurlandvoorboschbouwenlandbouw.Dezelaatstewordendoordenmenschgevormdofbeïnvloed.Destudievandeonkruidvegetatie der bouwlanden isdelaatstejarenterhandgenomeninGroningendoor GOEDEWAAGEenWASSCHER;verderopverschillendeplaatsen in ons land door vele andere onderzoekers als DIEMONT, KRUSEMAN, SISSINGH en VLIEGER, Deze onderzoekingen leverden belangrijke resultaten op. Indien zij later in verband worden gebracht met
de bekende onderzoekingen van GÖRBING, dan zal ook de landbouw
meer dan tot dusvervan desociologiekunnen profiteeren. De bovenbedoelde weiden blijven, indien zij niet bemest worden, zeer rijk
aan Molinia envormen weer een nieuwe anthropologische associatie,
het Molinietum. Dit isuit den aard derzaak eenzeer wijd verspreide
grasland-associatie, diein het geheeleheide-gebied van Noord-WestEuropa tevindenis.Eenvoorbeeldvormenhiervano.a.deblauwgraslanden in het Binnenveld van Wageningen.
DeMolinietavanNederlandwordeninverbandmethaarvoorkomen
overditgrooteareaaleninverband metdewisselende omstandigheden
op hare samenstelling onderzocht door VLIEGER en M. DEVRIES.
Door de bestudeering van de samenstelling der verschillende grasland-associaties, waarmee zich het Proefstation te Groningen bezig
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houdt, krijgt men zeer waardevolle gegevens voor nieuw in te zaaien
weideop ontginningen of op nieuwverkregen land zooals b.v.in den
Wieringermeer-polder. Verder kan men door vergelijking van op
verschillende manieren bemeste weiden en de daarmee gepaard
gaande conclusies, gegevens verkrijgen over de al of niet gunstige
beïnvloeding van de wijze van bemesting, van de resultaten van inzaaiingenz.Ditgeldtookvoorontwatering endewijzevanbeweiding,
al of niet gepaard met gebruik als hooiland. Dat deze onderzoekingen ookvanbelangzijnvoordefensie- ensport-doeleindeninverband
met vliegvelden en sportvelden iszonder meer duidelijk.
Wij zien uit bovenstaande voorbeelden, dat naast de oorspronkelijke associaties vaak de daarbij behoorende anthropogene-associatieskunnenwordenherkendendatmendooreenvergelijkende studie
groot nut kan hebben van de kennis der oorspronkelijke associaties
bij eventueele ontginning tot weiland of bouwland en, omgekeerd,
wanneer men het ter plaatse thuisbehoorende bosch weer op zijn
oorspronkelijke standplaats wil herstellen.
Terwille van een hoogere oeconomische productie is men bij den
boschbouw overgegaan tot het invoeren van boomsoorten uit het
buitenland en daarbij is telkens weer gebleken, dat zij als storende
elementen opdemilieu-factoren kunnen inwerken.Door hun invloed
verdwijnt vaak grootendeels, soms gehéél de inheemsche flora of
wordt heel sterk verarmd. Ook de bodem vertoont in zijn oppervlakkige lagen vaak een duidelijke uitlooging of ongunstige verandering.
Dergelijke exoten heeft TÜXEN met den naam van „parasiet" gestempeld enwanneer wij hier in Nederland alsbotanicus de gevolgen
zienvan een Larix- of Douglas-aanplant, dan kunnen wij niet anders
doen dan deze benaming van TÜXEN goedkeuren. DIEHONT legt er
den nadruk op, dat men niet alle exoten over één kam kan scheren.
Strikt genomen moetmeneenbeuk ineenvochtig eiken-haagbeukenboschalsexoot enalsparasiet beschouwen, omdat onder een beukenboom in het gewone eiken-haagbeukenbosch practisch geen enkel
lidvan den enormen rijken ondergroei isaan te treffen. Toch zouden
waarschijnlijk welboomenvanelders in een associatie geïntroduceerd
kunnen worden, zonder dat zij veel schade aan die associatie alszoodanigzouden behoeven toetebrengen. DIEMONT en JAGER GEBLINGS
stellen voor dergelijke boomsoorten te importeeren uit associaties
uit het buitenland, die ongeveer dezelfde klimatologische en edaphische factoren hebben als de desbetreffende associatie in Nederland.
Dergelijke associaties zijn alleen planten-sociologisch vast te stellen.
Door CONARD is een aantal associaties uit Noord-Amerika gepubliceerd, die voor een deel het verschijnsel vertoonen, dat dezelfde geslachten erin voorkomen, als in de overeenkomstige associaties hier,
doch dan met andere soorten. Zoo zijn er associaties bij,die met ons
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vochtig eiken-haagbeukenbosch (Querceto-carpinetum stachyetosum)
en met de West-Europeesche beukenbosschen groote overeenkomst
vertoonen.Soortenuitééngeslacht,dieinverschillendeverspreidingsgebieden voorkomen, welke elkander wederkeerig uitsluiten, hetgeen
met dezesoorten zeker het geval is,worden vicariëerendesoorten genoemd.Inverband daarmee,datookdeassociaties elk een ander verspreidingsgebiedhebbenenelkandervolkomenuitsluiten,lijkt hetmij
logisch dergelijke associaties niet, zooals door DIEMONT geschied is,
„homoloog" te noemen doch „vicariëerend". Het spreekt vanzelf,
dat eiken uit dergelijke associaties in eenloofhout-gebied alshetonze
met meer recht ingevoerd kunnen worden, dan naaldhout-soorten
uit absoluut andere associaties, die zelfs niet tot dezelfde orde behooren. De plantensociologie opent hier zeer ruime mogelijkheden.
In den laatsten tijd iser groote belangstelling ontwaakt voor arboreta in Nederland, evenals elders. Jammer genoeg treedt bij deze
arboreta de systematische indeeling veelal geheel op den achtergrond
endesociologische beplanting,dusindenvormvanassociaties,treedt
op den voorgrond. Op dit gebied kan de plantensociologie groote
diensten bewijzen. Bij den aanleg van dergelijke arboreta zal men
zooveel mogelijk hoogteverschillen in het terrein met de daarmee gepaard gaande grondwaterstanden moeten scheppen en, indien deze
aanwezigzijn,ishetgoed, wanneer in het gebied van het arboretum
Zooveel mogelijk verschillende gronden aanwezig zijn. In een dergelijk geval,waarin aan deze wenschen istegemoet gekomen, kunnen
in de eerste plaats de in het vaderland zelve aanwezige associaties
een plaats krijgen voor zoover zij met de standplaats-eischen overeenkomen, daarnaast komen de vicariëerende associaties in aanmerking.Wil men echter associaties invoeren, die wel dezelfde klimatologische factoren hebben en niet de edaphische, dan zal men gedwongen zijn een bij die associatiesbehoorendenbodemtescheppen.
Zulks geschiedde in het klein door TÜXEN in een plantensociologischen tuin in Hannover en het slagen van deze proef heeft in de
hand gewerkt, dat nu ook in het groot profielen worden gemaakt
voor bepaalde, aan te leggen associaties.
Een andere toepassing van de sociologie kon gevonden worden in
Duitschland bij de beplanting van strooken langs de groote autosnelwegen. Hierbij heeft TÜXEN geadviseerd en hij heeft de beplanting van de breede strooken ter weerszijden van die wegen geheel in
overeenstemming gebracht met de associaties in het doorsneden gebied. Zulks zou ook bij ons kunnen gebeuren langs de groote wegen
in de Betuwe, de Veluwe en Drenthe en tevens in gedeelten van
Limburg en Brabant. In het lage gedeelte van Nederland wordt een
dergelijke oplossing uit denaard derzaakonmogelijk of heel moeilijk.
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Ik vertrouw, dat de commissie voor wegbeplanting deze zaak wel in
overwegingzal hebben genomen. Detoepassingzalwaarschijnlijk wel
hieropafstuiten,datvoordenaankoopvandiebreedestrookenaanbeide
zijden van den weg de bodem in ons dicht bevolkte vaderland niet
gemist zal kunnen worden of te duur is. Toch hoop ik dat men van
de bermen geen tuintjes maakt met Weigelia, Deutzia en Buxus.
De mooie bloemheesters van onze boomkweekerijen, hoezeer ik
die ook bewonder, behooren niet aan onze wegbermen thuis.
De associatie en hare geleding stelt onsin staat, phytosociologische
kaarten te maken die een overzicht van vegetatie vergemakkelijken
en verduidelijken. Voegt men hierbij dat elke associatie haar eigen
bodemprofiel heeft, dan geeft een dergelijke kaart ook een overzicht
van den bodem van die streek en kan b.v. bij ontginningen, bij bebossching en andere landbouw-doeleinden dienen.
Men kan nog verder gaan en door profielstudie bij die profielen,
welkezich in haar diepere deelen zeer lang handhaven, zoo mogelijk
de bijbehoorende associatiebeelden reconstrueeren in het tegenwoordige cultuurlandschap en zoodoende een globale voorstelling
krijgen van het oerlandschap eener streek. Samenwerking met den
bodemkundige is in deze gevallen voor den socioloog geboden.
Welken invloed heeft de invoer van dit leervak gehad op den gang
van zaken aan mijn afdeeling? In de eerste plaats is het uur, dat
vroeger aan de verspreiding der planten (vooral cultuurplanten) over
de wereld gewijd was,nu bezet door de plantensociologie. Naast het
uur van theorie, het bespreken van associaties aan de hand van lantaarnbeelden, worden op het practicum van dergelijke besproken
associaties de planten aan herbarium-materiaal vertoond. Verder
worden excursiesgemaakt enworden demethoden buiten in het veld
onderwezen. Bij een hunner is het werk voor de scriptie zóó ingeslagen, dat hij het heeft voortgezet na zijn ingenieursexamen. Zoo
ontstond de dissertatie van MEYER DREES: „De bosvegetatie van de
Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden 1936". Ir. DIEMONT
promoveerde over bepaalde boschtypen van Noord-West-Duitschland, welk werk hij ondernam, terwijl hij bij TÜXEN werkte voor de
phyto-sociologische karteering van de provincie Hannover. De titel
luidt: „Zur Soziologie und Synökologie der Buchen- und Buchenmischwälder der Nordwestdeutschen Mittelgebirge 1938".
Beide promoties konden geschieden, omdat nà het slagen voor het
ingenieursexamen geen mogelijkheden tot een aanstelling aanwezig
waren en er dus gelegenheid voor het tijdroovende onderzoek was.
Ook de derde dissertatie,waarin de plantensociologie en de oecologie
een groot aandeel hebben gehadnl.dievan FEEKESover„De ontwikkelingvan de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder" werd
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eerst uit crisisnood begonnen; tenslotte werd dit werk door hem als
ambtenaar bij deZuiderzeewerken beëindigd. Alledriede dissertaties
en de scripties, waarvan een groot aantal werd ingeleverd en waarvan
al weer verschillende in bewerking zijn, vragen natuurlijk veel aandacht en tijd voor terreinbezoek, enz. Verschillende scripties en verslagen werden gepubliceerd en onze studenten namen actief deel aan
vergaderingen en congressen.
Het is verheugend te mogen vermelden, dat bij het Staatsboschbeheer nu reeds drie afgestudeerden, die zichop ditgebiedgespecialiseerd hadden,zijn aangesteld, nl.tweeinNederland enverder eenin
Indiëbij hetBoschwezen.Deresultatenhebbennietlangopzichlaten
wachten: Drenthe is door DIEMONT grondig onderzocht en ten deele
sociologischgekarteerd,terwijlmetdenaanlegvannieuwe bebosschingenmetdesociologierekeningwordtgehouden.DIEMONTkreegverder
het verzoek van een onzer grondbezitters in Gelderland om van een
gedeelte van zijn bezit eene phytosociologische kaart temakeneneen
bebosschingplan op phytosociologischen grondslagteontwerpen. Het
bedoelde terrein was eerst heide en daarna bouwland. Ook VLIEGER
heeft bij de inventariseering van het natuurschoon voor Staatsboschbeheer veelvan het land gezien en veel sociologisch beschreven. Het
landschap „de Duno", dat reeds door twee mijner studenten, die
nu in Indië zijn, phytosociologisch werd onderzocht onder leiding
van VLIEGER en mij, liep gevaar om als natuurmonument op verkeerde wijze te worden beplant. Gelukkig heeft op initiatief van den
Commissaris der Koningin in Gelderland, in zijn qualiteit van Voorzittervanhet Geldersch Landschap,het Staatsboschbeheer aan VLIEGERopgedragen ook voor den Duno een phytosociologisch plantplan
samen te stellen, waardoor nu een van de landschappelijk mooist gelegen eigendommen van het Geldersch Landschap werkelijk een toekomst tegemoet gaat, een natuurmonument waardig. Het moge U
duidelijk geworden zijn van hoeveel belang de richting phytosociologieisvoormijnafdeeling. Ookdeafdeelingen, diemetdemijne direct
verband houden, komen door de scriptiekeuze telkens in aanraking
met het vak. Het zijn studenten in Nederlandschen en kolonialen
boschbouw enintuinbouw,diezichhetmeestvoordeze onderwerpen
interesseeren. Vooral zijn het de afdeelingen voor agro-geologie en
voor bodem-scheikunde, die met de phyto-sociologie door de keuze
van het scriptie-object samengaan. Het zij mij vergund om naast al
deze practische toepassingen der phyto-sociologie te wijzen op het
veredelende element dat er voor hare beoefenaren gelegen is in den
synthetischen opbouw, die aan dezen tak van wetenschap ten
grondslag ligt.
Mijn rede begon met een aanhaling uit die van SURINGAR. Ik wil
haar beëindigen met een loflied van LINNAËUS op de natuurweten-
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schap, dat ook door SURINGAR in zijne rede werd aangehaald:
„Helder alsde zonishet derhalve dat denatuurwetenschap verrewegde belangrijkste van alle isen het meest waard is dat de mensch
er al zijn ijver aan besteedt; want zij iseen heiligewetenschap; immers zij.... voert den mensch langs den goeden weg tot de kennisder
wijsheid, almacht en goedertierenheid van zijnen Schepper, zonder
welkekennis hij geen waar profijt kan hebben van al hetgeen tot zijn
nut engenotinGodsschepping voorkomt.... De natuur-beschouwing
strekt tot voortdurend zielsgenot, zij voert tot het hoogstmogelijke
menschelijk geluk en geeft ons een proefvandehemelschezaligheid;
deziel,diedatdeelachtiggewordenis,treedt, alsuit eenzwaren slaap
opgewekt, voor den dag en heeft, zichzelf onbewust, op deze aarde
eenhemelsch leven."

2. HET STUDIEJAAR 1938-1939
REDE,UITGESPROKEN OPDEN 18DENSEPTEMBER 1 9 3 9 BIJDE OVERDRACHT
VAN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR

PROF. DR. J. JESWIET

Mijne heerenCuratorenderLandbouwhoogeschool,
Mijne heerenProfessoren,Lectoren en Docenten,
DamesenHeeren Assistenten en Studenten
enGij allen,diegekomen zijt omgetuige tezijn van
dezeplechtigheid.
Der traditie getrouw rust op mij de plicht bij de Rectoraats-wisseling een overzicht te geven van alle feiten en data van belang in verband met onze Hoogeschool over het afgeloopen studiejaar.
Met aarzeling mijnerzijds ben ik er toe overgegaan de belangstellenden in het leven onzer Hoogeschool tot deze jaarlijks weerkeerende plechtigheid uit te noodigen. Nu onverwacht en ongedacht
toch het oorlogswee is uitgebarsten over de belangrijkste volken van
Europa en onze Regeering tot het uiterste zichinspant om onze neutraliteittebewaren,schijnt hetfeitvande Rectoraats-wisseling van te
weinig beteekenis om daarvoorUweaandachttevragen.Tochdurf ik
Uwebelangstellingtevorderen,omdatjuistinverwarde tijden alsdeze
het bewaren van geestelijke goederen en het handhaven van de daarmede verbonden tradities zoo noodig zijn.
In alle lagen van het Nederlandsche volk is de invloed van de
mobilisatie bemerkbaar. In zeer vele gezinnen zijn kostwinners, vaders, zonen of verloofden opgeroepen voor de veiligheid des lands.
Mogen de moeders en jonge vrouwen haar leed met trots leeren dragen. Door de opgeroepenen toch moet Nederland zichzelf kunnen
zijn enblijven, moetonsvaderland zichkunnen handhaven.Deopgeroepenenmoeten weten, dat wij allen met onze gedachten en daden
bij hen envoor hen zijn. Moge de zinspreuk der Oranjes alssymbool
boven ons aller streven staan en moge het trotsche: „Ik zal handhaven" ons aller lijfspreuk zijn in de komende tijden. Wij allen staan
in deze moeilijke omstandigheden met één zelfden wil en wensch om
Hare Majesteit. Onze Hooge Landsvrouwe deed in dezenwat menschelijkerwijze mogelijk was. Eerst mochten wij Haren oproep beluisteren tot moreele en geestelijke herbewapening, een oproep gericht tot Haar volk, nu van nog grooter beteekenis dan destijds. Nog
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kort vóór het uitbreken van den oorlog bood Zij met den Koning der
Belgen Hare bemiddeling aan bij nog tevoeren besprekingen.
Helaas, de oorlogsellende is toch gekomen en nu moet met de
wapens de strijd beslecht worden tusschen de machtigste volkeren
van Europa. Ikwilen maghier niet in nadere beschouwingen treden.
Onze hartewensch is die van alle oprechte vaderlanders:Dat Nederland buiten dit gewapend conflict moge blijven.
Moge het randschrift op onze muntstukken tot de waarachtige
bede worden van ons gansche volk: „God zij met ons."
Met den wiltot handhaving der neutraliteit gingonafwendbaar gepaard de mobilisatie. Ook uit onzen kring werden ambtenaren en
beambten opgeroepen: eenbuitengewoon hoogleeraar, eenlector, een
landbouwkundige, een tuinbouwkundige, vijf assistenten, een technisch ambtenaar en dertien beambten. Ook zeer vele studenten zijn
onder dewapenen geroepen. Zooveelmogelijk zalmoeten worden getracht in de op de laboratoria ontstane leemten te voorzien. Wij zijn
in gedachten met henuitonzenkleinenkring,die,aangezinenwerkkringonttrokken, direct debelangenvan hetvaderland dienen; in de
betrokken laboratoria wordt zooveel mogelijk getracht de taak der
opgeroepenen met de toegewijde hulp der achtergeblevenen te vervullen. Toch zalin bepaalde gevallen directevervanging noodzakelijk
blijken, waarbij wijvan den steun der Regeering overtuigd zijn.
Als een helder licht aan dezen somberen hemel staat voor ons de
geboorte vanPrinses Irene Emma Elizabeth. Groot isdevreugde om
dit feit bij het Nederlandsche volk. Haar naam is een symbool; hij
was die der godinvan denvredein hetoude Griekenland. Moge het
vertrouwen van de Koninklijke ouders, die Haar diennaamgaven,in
de overtuiging, dat vrede het schoonste goed op aarde is,in zooverre
beantwoord worden, dat er spoedig weer vrede moge zijn en deze
jongste telg van den Oranjestam in betere tijden dan deze moge opgroeien.
Namens den Senaat werden bij de geboorte telegrammen van gelukwensch aangeboden, waarop van Hare Majesteit en van Hunne
Koninklijke Hoogheden waardeerend antwoord mocht worden ontvangen.
Overgaande tot onze taak in engeren zin, moeten wij in de eerste
plaats memoreeren, dat op 15 Maart, op bijna 70-jarigen leeftijd,
overleed Prof. Ir. J. H. THAL LARSEN. Zijn heengaan is voor de
Hoogeschool een groot verlies.Naast den wetenschappelijken werker
missen wij het Senaatslid, dat steeds op de bres stond om met zijn
scherp verstand, zijn welsprekendheid en zijn liefde voor de Hoogeschoolharebelangenvoortestaan.
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Zelve missen wij zijn vriendschap, die hij aan velen onzer schonk.
T H A L LARSEN was een oprecht en goed mensch onder de menschen.

De Senaat herdacht hem in zijn rouwzitting van 16 Maart. Bij de
crematie waren Rector magnificus en Secretaris benevens vele leden
van den Senaat aanwezig.
Den 29sten Mei stierf de oud-buitengewoon-hoogleeraarProf. Dr.
OTTO PITSCH op 95-jarigen leeftijd. Met hem is een bekende figuur
uit onze Wageningsche samenleving heengegaan. Welke Wageninger
kende hem niet? Hij was nog een vertegenwoordiger van het oude
leeraren-corps der eerste inrichting voor landbouwonderwijs. Zijn
levensrol isvoor onze Hoogeschool van belang geweest. Het instituut
voor veredeling van landbouwgewassen is nauw met zijn naam verbonden. Bij de teraardebestelling was de Senaat vertegenwoordigd
door Rector magnificus en Secretaris.
Bij de crematie vanProf.Mr.D r .H.W.C.BORDEWIJK, hoogleeraar
aan de Rijks-Universiteit te Groningen, vroeger hoogleeraar aan de
Landbouwhoogeschool werd de Senaat eveneens door ons vertegenwoordigd.
Onze President-Curator, Jhr. D r . S. VAN CITTERS, heeft tegen
1 October a.s. aan Hare Majesteit zijn ontslag aangeboden. Reeds
thans is bekend, dat in devacature, welke hierdoor zalontstaan, door
de Regeering isvoorzien door de benoeming vanDr.F .E. POSTHUMA,
Oud-Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid.
Ik zal op deze in het volgende studiejaar vallende mutatie niet
verder ingaan, daar dit tot de taak van mijn opvolger behoort.
In devacature, ontstaan door hetoverlijden van den Heer Dr.H.J.
LOVINK, is met ingang van 8 September benoemd de Heer C. VAN
DEN BUSSCHE, Oud-Minister van Koloniën en Oud-Vice-President
van den Raad van Nederlandsen-Indië.
Wat deze laatste benoeming betreft, ishetverheugend, dat eenzoo
erkende specialiteit op Indisch gebied in ons Curatorium is opgenomen, omdat zoovele belangenvanonze Hoogeschool inIndië liggen.
Ook dit jaar verlieten verschillende ambtenaren onze Hoogeschool.
Op dezen dag zijt gij, collega BEZEMER, voor de laatste maal in
actieven dienst aanwezig. Aan U is met ingang van het nieuwe
studiejaar wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd door Hare
Majesteit eervol ontslag verleend met dank voor de belangrijke in
Uwe betrekking bewezen diensten. Meer dan 40 jaren hebt gij het
onderwijs in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië en
dat in de Indische talen verzorgd; voorwaar geen geringe taak gedurende een zeer lange periode. Wij wenschen U van harte toe,dat
gij in volle gezondheid van de komende jaren zult mogen genieten.
Mijn voorganger mocht reeds vermelden dat oud-collega GRIJNS
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op zijn verzoek ontheven werd van de waarneming van het ambt
van hoogleeraar in de physiologie der dieren.
Het is mij een voorrecht van deze plaats de benoeming vanden
nieuwen hoogleeraar in dit studievak Prof. Dr. E. BROUWERtevermelden, dieden19den Juni zijn ambt aanvaardde methet uitspreken
eener redeover:„Dewezenlijke voedingsstoffen". Mogeonzenieuwe
collegagelukvindeninzijn arbeid totvoordeelvan onze Hoogeschool
en hare studenten.
De voorziening indevacature, door hetoverlijden vanProf. THAL
LARSEN ontstaan, isnogbijde Senaatscommissie in beraad.
De vervulling van de vacature in het onderwijs in de grondverbetering stuitte op de moeilijkheid, dat mèt deze vervulling allerlei
wenschen ten opzichte van het onderwijs in de bodemkunde naar
voren kwamen. Het vorderde veel tijd en vele vergaderingen deze
wenschen ampel te bespreken. De Senaat heeft inmiddels zijn voorstellen voor eene voorloopige regeling aan Curatoren kunnen voorleggen.
Door het bereiken van den pensioen-gerechtigden leeftijd trad de
heer H. RAMAER, lector in handteekenen af. Hemwerd op 1Juli1.1.
eervol ontslag verleend. Wijwenschen hemnogvele gelukkige jaren
toe. De vervulling der hierdoor ontstane vacature kan binnenkort
plaats vinden.
DeheerIr.C.P H . MOERLANDS, diesedert 1923belast wasmet het
gevenvanonderwijs inboomteelt, heeft deze betrekking op1Augustus neergelegd. De aanwijzing vanzijn opvolger kanspoedigworden
tegemoet gezien.
Reedsvan1908afgafde heer L.van GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent, een cursus in bijenteelt; hijwerd op1 Januari1.1.vandit
onderwijs ontheven. Alszijn opvolger is Dr. A.MINDERHOUD, rijksbijenteeltconsulent, benoemd.
Aan den administrateur, Jhr. W. LAMAN TRIP werd wegens gezondheidsredenen op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Tot zijn
opvolger werd benoemd de heer L. T H . WILHELMY VAN HASSELT.
Aan den heer F. WIERINGA, Hoofdambtenaar van administratie, die gedurende de ziekte van den heer LAMAN TRIP en na diens
ontslagtotdebenoemingvandenheer WILHELMY VAN HASSELT naast
zijn gewone werk hetadministrateurschap waarnam, zijhier dedank
en waardeering vanden Senaat gebracht.
Gekomen aanderubriek: jubilea, decoraties, benoemingen, wilik
in de eerste plaats vermelden, dat Professor Dr. ADOLFMAYER,vele
jaren aan de Rijkslandbouwschool verbonden, den 12den Februari
1939zijn 75-jarig doctorjubileum vierde. Metditzeldzame feit werd
hij vanwege denSenaat geluk gewenscht.
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Hare Majesteit benoemde tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw Prof. Ir.B.VAN DERBURG. Collega VAN DER BURG.
Ik had reeds het genoegen U namens onzen Senaat van harte geluk
te wenschen met deze Koninklijke onderscheiding. Ik moge dezen
gelukwensch hier herhalen.
AanProf.Dr.W. ROEPKE werd voor zijn medewerkingop entomologisch gebied aan dewetenschappelijke publicaties,verband houdende
met de reis van den Koning van België alskroonprins destijds naar
Nederlandsen-Indië gemaakt, de bronzen medaille van Koning
Leopold van België verleend.
Prof.Dr. C. H. EDELMAN werd benoemd tot correspondent étranger
de l'Académie d'Agriculture de France.
De heer Ir. C. P H . MOERLANDS werd benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau.
Door den Senaat der Landbouwhoogeschool werd reeds in het
vorige studiejaar aan Prof. D r . B. SJOLLEMA het doctoraat in de landbouwkunde honoris causa verleend. Deeere-promotie vond27October 1938 plaats; promotor was Prof. Ir. J. H U D I G .
Door de positie, die onze landbouw, zoowel in het moederland als
in de overzeesche gewesten inneemt, ontvangt de Landbouwhoogeschool, als het centrale wetenschappelijke instituut voor dien landbouw, jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Van dezen
bezoekersstroom vermelden wij de volgende buitenlanders:
Sir FRANK A. STOCKDALE, Agricultural Adviser to the Secretary

for the Colonies, London.
Prof. Dr. A. FREY WYSSLING, Zürich.
Prof. E. VOLCANI van de Hebreeuwsche Universiteit te Rechobot,
Palestina.
Prof. D r . BOYCE van Yale University New Haven U.S.A.
Prof. L. PETRI, directeur van het Plantenziektenkundig Station,
Rome.
Prof. D r . D . K E I L I N , Cambridge.
Dr. H . ERTEL, Berlijn.

Dr. L . ULKÜMEN, Ankara.
H. VAN ELDEN, Nelspruit, Zuid-Afrika.
Uit Nederlandsch-Indiëbleekvooral belangstelling door bezoek van
verschillende Directeuren vanProefstations met verlof hier te lande.
Verder werden verschillende Instituten, Laboratoria en het Arboretum bezocht door vele excursies van vereenigingen, die met den
Landbouw in direct of indirect verband staan. Dit kost aan verschillende dier laboratoria tijd. Het rondleiden dier excursies is soms tot
een aparten dienst geworden. Tegenover de inspanning, van deze
laboratoria gevergd, staat het groote voordeel vanhetdirecte contact
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met de praktijk. Het is noodig, dat de Landbouw steeds meer en
beter beseffe, dat de Landbouwhoogeschool van en voor den Landbouw is en dat zij daarom den steun en de belangstelling verdient
van ieder, die in dien landbouw werkzaam mag zijn. In verband
hiermedezijgemeld,datereenafspraakwerdgemaaktmetdeCentrale
Landbouw-organisaties om dit jaar een harer vergaderingen te
Wageningen te houden en daaraan een bezoek aan een of meer der
laboratoria teverbinden. Door samenvallen van belangrijke datavoor
onze Hoogeschool met die der bovenbedoelde vergadering was een
bijeenkomst in Wageningen dit jaar niet mogelijk. Wij hopen nu
in het komende jaar op een bezoek te mogen rekenen.
Naast de waardeering voor het ontvangen van bezoek bestaat de
behoefte voor de hoogleeraren en wetenschappelijke ambtenaren om
kennis te nemen van het werk aan buitenlandsche wetenschappelijke
instellingen.
Collega ROEPKE keerde in December 1938terug van eene reis naar
Zuid-Afrika als deelnemer aan de excursievan academisch gevormde
biologen. Er werd door hem veel verzameld en waardevolle connecties werden aangeknoopt.
Collega BEEKMAN maakte een studie-reis naar Sachsen, Württemberg, Beieren en Zwitserland.
Collega HUDIG bezocht in Engeland het befaamde proefstation
te Rothamsted en de laboratoria van de Imperial Chemical Industry
teJellotsHill.Verderbezochthij Prof. PALLMANN in het AgrikulturChemisches Institut te Zürich.
Het XVIIIe Internationale Landbouwcongres te Dresden werd
door de collegae BROEKEMAen QUANJER alsgedelegeerden der Nederlandsche Regeering bijgewoond. Verder bezocht laatstgenoemde het
4einternationale congresvoor vergelijkende pathologieteRomeende
vergaderingvanhet Institut International de recherches Betteravières
te Brussel.
Collega HONIG bezocht het Vile Internationale congres voor
Erfelijkheidsleer te Edinburgh en was daar tevens vertegenwoordiger der Landbouwhoogeschool.
Collega SMIT is nog op reis in Amerika en bezocht daar het
Hle Internationale Congres voor Microbiologie te New York en
enkele voor hem interessante laboratoria. Eenzelfde reis maakt zijn
assistent Dr. Ir. E. G. MULDER. Verder nam collega SMITnogdeel
aan het Internationale Congres van de „Association de microbiologistes de langue française" te Parijs.
Collega TE WECHEL bezocht met den landbouwkundige Dr. J. R.
BEVERSLUIS de Internationale Conferentie inzake houtgebruik te
Brussel.
Collega VAN DER BURG woonde zoowel in Londen als in Zürich de
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conferenties bij van een door den Internationalen Zuivelbondingestelde Commissie voor standaardisatie van de methoden van onderzoekvanmelkenmelkproducten. Hijbenutte dezereizen tevensvoor
bezoeken aan de zuiveltentoonstelling te Londen en de LandesAusstellung in Zürich.
Zelf bracht ik een bezoek aan de boschgebieden in de nabijheid
van Hannover inverbandmetdaarverrichteonderzoekingen dooreen
onzer studenten.
Verder maakte dephytopatholoog Dr. Ir.H. VAN VLOTENeenreis
naar Engeland ter bestudeering vaneenziekte in den Douglasspar.
De landbouwkundige Dr. Ir.W.A.J. OOSTING bezocht een vergadering vande Deutsche Geologische Gesellschaft te Osnabrück.
De assistent Ir.J.H.M.VAN STUYVENBERGvertoefde eenigemaanden in Suriname in het belang der onderzoekingen, die aan het
laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt geschieden op het gebied
van vervoer van vruchten.
Door verscheidene collegaewerdeninhetbuitenland voordrachten
gehouden:
door Prof. Ir. C. BROEKEMAteDresden over Zwischenfruchtbau,
door Prof. Dr.H. M. QUANJER te Rome over pathologische anatomie en te Dresden over Virusziekten,
door Prof. Dr. C.H. EDELMAN te Schaffhausen over Groenland,
in Hannover over Sediment pétrographieenpetroleum-geologie,
enin Gent opverzoek derUniversiteit 3lezingen over Kryoturbate gronden, Klei en Bodemkunde.
door Prof. A. NEYTZELL DE WILDE teNice over Notre politique
dans les Indes Néerlandaises.
Ook zou collega NEYTZELL DE WILDE eenlezing houden voorden
vacantie-cursus voor Amerikaansche studenten te Leiden, doch werd
daarin door ziekte, gevolgd door eenoperatie, verhinderd. Moge hij
spoedig hersteld weer in ons midden terugkeeren.
Tenslotte hield de lector A. KRUIDHOF te Antwerpen eenlezing
over ruilverkaveling.
Evenals vorige jaren werden excursies met studenten naar het
buitenland gemaakt. Prof. EDELMAN ondernam 3 excursies: naar
het Rijnland, de Ardennen en den Harz. Prof. SPRENGER bezocht
Crépy-en-Lannois in Frankrijk, terwijl Prof. JAGER GERLINGS met
studenten een bezoek bracht aan de Forstliche Hochschule in
Hann-.Münden enaanhoutvesterijen inden Harz.
Bij zeer vele gelegenheden van allerlei aard vertegenwoordigde
de Rector magnificus, daarbij bijna altijd vergezeld door den Secretaris van den Senaat, de Landbouwhoogeschool. Deze vertegenwoordiging is uiteraard zeer tijdroovend, doch m.i. zeer noodigen
nuttig en ik heb deze functie dan ook zoo veel mogelijk vervuld.
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De vermelding ware te beperken tot:
Het 25-jarig jubileum der Nederlandsche Handelshoogeschool te
Rotterdam; de gemeenschappelijke plechtige eerste vergadering van
deKoninklijkeVlaamscheAcademiën voorWetenschappen, Letteren
en Schoone Kunsten en voor Geneeskunde te Brussel; de plechtige
inwijding van het nieuwe landbouw-instituut van de universiteit te
Leuven; de ontvangst van de deelnemers aan den Nederlandschen
vacantie-cursus voor Amerikaansche studenten te Leiden.
Wat de gebouwen betreft, valt het volgende te melden. De voltooiingvan den bouwvan het laboratorium voortropische landbouwplantenteelt aan den Prof. Ritzema Bosweg ondervond belangrijke
vertraging, die zich nu noguit in het niet geheel en al klaar zijn van
de kassen. In Juli kon echter met deoverbrenging vanden inventaris
uit het oude gebouw begonnen worden. In gebruikneming van het
laboratorium zal den 29sten September a.s. plaats vinden, bij welke
gelegenheid collega VAN DER STOK een inleidend enverklarend woord
zal spreken. Ik moge mij daarom ertoebeperken hier de grootevoldoening van den Senaat te vertolken overdezenieuwe aanwinst en
aan de collegae VAN DER STOK en GEERTS nog vele jaren van vruchtbaren arbeid toe te wenschen in het belang van het onderwijs en dat
derwetenschap. Aan het hoofd van den Rijksgebouwendienst en den
Rijksbouwmeester zij hier een woord van dank gebracht.
Door het betrekken van dit nieuwe laboratorium komt het gebouw
op Duivendaal, het zgn. internaat geheel ter beschikking van collega
BROUWER voor het onderwijs in de physiologie der dieren. Hiertoe
zal het gebouw eenige veranderingen moeten ondergaan, terwijl het
zoogenaamde hoefbeslag-gebouwtje zoo goed en zoo kwaad als zulks
kan, ingericht zal worden als proefstal voor grootere dieren. Deze
verbeteringen moeten allealsvan voorloopigen aard beschouwd worden. Vooral wat de stalruimte en het aantal proefdieren betreft blijft
voor de toekomst nog alles te wenschen over.
Het laboratorium voor natuurkunde werd door aanbouw van een
vleugel belangrijk uitgebreid; deze ruimte is dusdanig ingericht,
dat zij voor gewone proeven geschikt is, doch daarnaast vooral voorziet in het nemen van proeven in het duister. Door dien uitbouw is
het mogelijk geworden het bestaande laboratorium beter aan de nu
bestaande eischen en verlangens te doen beantwoorden.
Reedsvelemalenisdoor mijne voorgangers op dezeplaats dewenschelijkheid uitgesproken van den bouw van het laboratorium voor
Zuivelbereiding. De plannen, in overleg met collega VAN DER BURG
opgemaakt door den Rijksbouwmeester, hebben de verschillende
instanties gepasseerd en liggen thans ter uitvoering gereed. Het is
te hopen, dat mijn opvolger zal mogenvermelden, dat ook dezevoor
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den Nederlandschen landbouwzoobelangrijke afdeeling een gebouw,
harer waardig, heeft betrokken.
Ook ik moet nogweer getuigenvan dendesolaten toestand,waarin
het gebouw voor landmeten enwaterpassen verkeert. De voorziening
drong reeds; zij dringt nu des te meer, daar door een toenemende
belangstelling voor dit vak, hetnijpend gebrek aan behoorlijke werkruimte zichdagelijksmeerdoetgevoelen.
Het zou doorvelen Uwer misschien alseenonvriendelijkheid worden opgevat, indien ik van deze plaats den wensch zou uitspreken,
dat collega ROEPKE als mede-gebruiker van het gebouw in het Arboretum zoo spoedig mogelijk mocht vertrekken. Hij weet echter, dat
deze wensch voor het welzijn van onze afdeelingen is, die uit hare
ruimten gegroeid zijn. Indien collega ROEPKE uit het gebouw
verdween, zou dit-voor hem het betrekken van een eigen, aan de
eischen van zijn afdeeling beantwoordend gebouw beteekenen.
De vervulling van een ander desideratum, het bezit van goede
tropische kassen in overeenstemming met onze groote belangen over
zee en onze Hoogeschool waardig kan moeilijk door mij als direct
belanghebbende hoogleeraar van deze plaats bepleit worden. Toch
voel ik mij verplicht op het groote gemis te wijzen.
Zooalsuit hetvorengaande te hooren was,iserditjaarweer allerlei
tot stand gekomen, waardoor de outillage van onze Hoogeschool
belangrijk is verbeterd. Daarvoor zijn wij allen dankbaar gestemd.
Daarnaast blijven, zooals ik aangaf, ook nog wenschen. Toch zou ik
aan de reeds genoemde desiderata nog één zeer belangrijken wensch
willen toevoegen. Tot nu toe hebben zoowel landbouw als tuinbouw
voor zichzelf en voor de verschillende met hun verwante vakken geschikte laboratoria en proefvelden verkregen. Deze kwestie van het
bezorgen van goede oefen- en onderzoekgelegenheid heeft gedurende
de 21jaren van het bestaan onzer Hoogeschool Ministers, Curatoren
en Senaat bezig gehouden. Veel is reeds bereikt en wordt dankbaar
erkend,doch deafdeeling Boschbouw kan nogniet over dehaar eigen
werkgelegenheid beschikken: het Proefbosch. Hieraan is uiteraard
niet zoogemakkelijk te voldoen door de eischen, die gesteld worden
aan de grootte, de ligging ten opzichte van Wageningen, enz. Voor
dit Proefbosch bestaan in deze tijden mogelijkheden tot welker
verwezenlijking trouwens van de zijde der Hoogeschool ernstige
pogingen worden gedaan. Mogen zij met succes bekroond worden
en daardoor aan een der levenseischen van een zoo belangrijke, doch
tot nu toe zoo stiefmoederlijk bedeelde afdeeling onzer Hoogeschoolworden tegemoet gekomen.
Inverband metdeluchtbeschermingwerden ons verscheidene verplichtingenopgelegdinverbandmetdebeschermingvanhetpersoneel
en van de gebouwen der Hoogeschool. Zooveel mogelijk is daar tot
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nu toe aan voldaan. Het CollegevanRectormagnificusenAssessoren
vaardigdeenkelebesluitenuiten deed adviezen uitgaan aan deleiders
der Afdeelingen. Het personeel toonde zich op alle laboratoria bereid
om mede te werken, waarvoor hier dank zij gebracht. In volkomen
harmonie wordt dagelijks geoefend. Ongeveer 300 gasmaskers zijn
verstrekt.Ook voor de studenten, eventueel op college en practicum
aanwezig bij dreigend gevaar, is in de meeste gevallen een oplossing
gevonden voor de noodige schuilplaatsen.De bergplaats voor bijzondere archieven en kostbare bezittingen is nog niet gereed.
De voorbereidingen hiertoe veroorzaakten veel werk voor het
Collegevan Rector magnificus en Assessoren.Degeheeleorganisatie,
het toezicht op de uitvoering van de opdrachten, het doen van de
bestellingen, de distributie van deingekomen goederen geven allerlei takken van dienst aan onze Hoogeschool extra arbeid. Vaak
is reeds een beroep gedaan op de afdeeling Administratie en op
de hulp van den Rijksgebouwendienst. Aan dit beroep werd vlot
voldaan.
Wat het onderwijs betreft zij in de eerste plaats de aandacht gevestigd op het bericht in de dagbladen, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen eene wijziging der collegegeldregeling in overweging heeft genomen. Zijne Excellentie stelde zich
voorinstedevandebestaandejaarlijksche betaling van collegegelden
tot het beëindigen derstudie,deze betalingen tot 5 in getal te beperken, doch daarbij het collegegeld te verhoogen tot f 350 's jaars.
Indien deze regeling voortgang mocht vinden, kan mijns inziens ook
eene soortgelijke wijziging voor onze Hoogeschool worden verwacht.
De bestaande regeling werkt allerminst bevredigend. Zij leidt hier
tot den ongezonden toestand, dat tientallen studenten hun studie
een of twee jaar onderbreken, althans het college-bezoek en het
laboratorium-werk tijdelijk staken om collegegelden uit te sparen.
Dit geldt dan vooral voor de laatste periode, waarin juist de meest
waardevolle tijd van eigen werk en eigen studie valt en waarin het
contact tusschen student en hoogleeraar veel meer mogelijk is, dan
daarvóór. Hoewel deze studenten kortzichtig zijn, kan ik hen nochtansbegrijpen. De studie is duur.
Daar voor de studie aan onze Hoogeschool officieel 5 jaar wordt
vereischt, loopen wij de kans, dat de voorgestelde regeling aan den
ongewenschten toestand van heden eventueel geen einde zal maken,
doch dezen eerder verergeren zal, omdat de te besparen som dan
grooter zal zijn. Naar mijn gevoelen is de meest gewenschte regeling
voor de Landbouwhoogeschool een tot vier jaren beperkte betaling
van collegegelden.
In het thans ten einde loopende studiejaar is een poging gedaan
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om de jongere studeerenden — en dus in de eerste plaats de propaedeuten — in het wezen der landbouwwetenschap in te wijden. Hiertoe werden door vier hoogleeraren, de collegae MINDERHOUD,
SPRENGER, VAN DER STOK en T E WECHEL, voordrachten gehouden
van het begin van het cursusjaar tot aan de Kerstvacantie. Ik acht
deze voorlichting zeer belangrijk. Zelf woonde ik de lezingen bij en
met mij vele collegae. Verwacht had mogen worden dat zeer vele
studeerenden en dan vooral de eerste en tweede jaars en bloc van
hunne belangstelling zouden doen blijken door aanwezig te zijn. Er
waren echter slechts ongeveer 80 studenten naast hoogleeraren en
ambtenaren. De poging is m.i. niet ten volle geslaagd ten opzichte
van de belangstelling uit de studentenwereld, maar heeft toch tot
zoodanige voldoening geleid, dat zij herhaald zalworden, ondanks het
feit, dat het kleine aantal studenten voor de vier sprekers een teleurstelling was. Moge het bezoek bij den aanstaanden cursus beter zijn.
Er is een ander tijdstip voor de voordrachten gekozen om daaraan
tegemoet te komen.
De lokalen der Hoogeschool werden behalve voor de gewone doeleinden ook nog benut voor verschillende voordrachten en door verschillende vereenigingen. Hieronder noem ik in de eerste plaats de
vereeniging „Studiebelangen", welke ook dit jaar vele voordrachten
van vooraanstaande geleerden organiseerde. Verder vonden plaats
de wetenschappelijke boschbouwcursus, een vergadering van de
Nederlandsche Dendrologische Vereeniging, de 19e Indische Landbouwweek, de Nederlandsche landbouwweek, de ontwikkelingsdagen
voor personeel .bij middelbaar land- en tuinbouwonderwijs, de vergadering der Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging, de vergadering van de Nederlandsche vereeniging voor Biochemie,de bijeenkomst van het Comité international pour l'étude en commun contre
le Doryphore.
Uit deze opsommingen blijkt, dat naast het contact op deze wijze
verkregen met de wetenschap, ook verscheidene dier bijeenkomsten
vele practici binnen de muren van onze laboratoria en op onze proefterreinen brachten. Hierdoor dus weer contact met de praktijk.
Hier zij te memoreeren, dat in dit studiejaar isingesteld de Directie
voor Landbouwkundig Onderzoek. Hierin hebben o.a. zitting vier
collegae, te weten de heeren BROEKEMA, HUDIG, MAYER en QUANJER;
zij werden daartoe door den Minister benoemd.
Het Station voor Veevoederonderzoek isuit onze stad verdwenen.
Dit station was steeds in harmonische samenwerking met onze Hoogeschool. Bij het afscheid van den Directeur Dr. B. R. DE BRUYN was
de Rector namens de Hoogeschool aanwezig. In het gebouw is nu
gevestigd het Centraal Instituut voor landbouwkundig Onderzoek;
tot Directeur is benoemd de heer Ir. G. VEENSTRA, Inspecteur van
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den Landbouw, die verklaarde eenzelfde samenwerking op hoogen
prijs te stellen, hetgeen door onszeer gewaardeerd wordt.
Onder deauspiciën vande commissie voor de Aula-voordrachten
werden door devolgende sprekers lezingen gehouden:
Prof. Dr.H.A. KRAMERS, Leiden over: De atoom-kernen inde
moderne natuurkunde.
Prof. Dr.D. KEILIN, Cambridge over: The mechanism of intracellular respiration;
J. SiBiNGA MULDER,Amsterdam over:DetuinvanAllah,degroote
woestijn.
Reeds lang werd er over gedacht een historisch archief van onze
Hoogeschool aante leggen. Collega BAKKER waserjaren lang opuit
om voor dit doel allerlei voorwerpen in te zamelen envan bezitters
te verkrijgen. Deze zomer-vacantie heeft hij bijna al zijn vrijen tijd
gebruikt omhetreedsverzameldeteordenen,tebundelen inalbums,
te omlijsten en te catalogiseeren. Het geheel vormt nu eenzeerbelangwekkende en keurig verzorgde verzameling, diereeds veel interessante voorwerpen en geschriften omvat, betrekking hebbende op
de historische ontwikkeling van het hooger landbouwonderwijs.
Vele collegae hebben hunne bijdragen gegeven, maar zonder het
scheppende en ordenende initiatief van collega BAKKER ZOUde verzameling weinig toegankelijk zijn. Alles is nu raadpleegbaar. De
Landbouwhoogeschool is door hetwerk van collega BAKKER, daarbij
gesteund door detoegewijde hulpvandenheerBOSMAN,eenwaardevolle, historische collectie rijker geworden. Nu alles,eenmaal geordend is,blijktduidelijker,watnogontbreekt. Ikmogeieder Uwer,die
dit hoort of leest aansporen mede pogingen te doen de collectie te
verrijken.
Watdeschenkingen aandeHoogeschoolbetreft zij hierindeeerste
plaats vermeld de verzameling ontwerpen op tuinarchitectonisch
gebied van den heer LEONARD A. SPRINGER. Zij omvat vrijwel alle
originalia van de ontwerpen door den nestor in de tuinarchitectuur
gedurende zijn leven gemaakt.Wijzijn denheer SPRINGER uitermate
dankbaar voor deze interessante envoor het onderwijs zooleerzame
collectie. Voor eene goede plaatsing in de Bibliotheek zijn aparte
maatregelen getroffen.
Door deoud-assistenten vanwijlen Professor VANBAREN werdaan
de Hoogeschool zijn portret aangeboden, geschilderd door Mej.
WOLTERSON. Het portret werd door den Rector met dank vanden
Senaat aanvaard; hetkreeg eenplaats inde Senaatskamer.
Van Mevrouw KOENEN mochten wij verscheidene manuscripten
vanwijlen haarechtgenootontvangen.Haarwerdvoordezeschenking
dank betuigd.
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Natuurlijk geniet het studenten-leven steeds in hooge mate de belangstelling der hoogleeraren. Bij de verschillende plechtigheden en
feestelijkheden, van de erkende corpora uitgaande, mochten Rector
magnificus en Secretaris van den Senaat door hunne aanwezigheid
van die belangstelling blijk geven.
In dien zin werd deelgenomen aan de viering van het 6e lustrum
van de Unievan Roomsch-Katholieke Studenten, diete Wageningen
plaats vond en waarbij de feestrede werd uitgesproken in de Aula.
Ook vertegenwoordigden wij den Senaat op het tuinfeest van de
W.V.S.V. De recepties op de geboortedagen der verschillende corpora werden bijgewoond.
De Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging voerde een
merkwaardig en goed gespeeld tooneelstuk op van de gebr. Öapek:
„En zoo ad infinitum." Hier hebben de studenten, trouw gesteund
door deW.V.S.V., allerlei qualiteiten ontwikkeld. Zij waren niet alleen de spelers, maar ook de ontwerpers en de makers van de costuums en de décors.Het stuk oogstte enorm succes enwerdnog eenmaalvoor een volle zaalopgevoerd in de schouwburg van Arnhem.
De Wageningsche Studenten-Orkest-Vereeniging gaf onder leiding van Prof. VAN UVEN weer hare concerten. Ik mag hier wel mijn
bewondering voor de vasthoudendheid en wil van collega VAN UVEN
naar voren brengen, waar hij er elk jaar weer in slaagt voldoende
leden voor zijn orkest bijeen te brengen en deze totééngeheel op te
voeden op muzikaal gebied.
Argo's prestaties, aanvankelijk niet veel-belovend, ontwikkelden
zichin den loopvan het roeiseizoen aanmerkelijk. De lichte vier verdient een oprecht compliment.
Het totaal aantal ingeschrevenen is gestegen van 425 tot 470
(24vrouwelijke);hierbij waren er 9voor enkele lessen ingeschreven,
waaronder 4 vrouwelijke.
Het aantal voor de eerste maal ingeschrevenen bedroeg het enorm
aantal van 152 (waaronder 6 vrouwelijke).
Er werden 44 Ingenieursdiploma's uitgereikt, waarvan 2 met lof.
Het aantal promoties bedroeg 4, waarvan 1 met lof.
Het groote aantal nieuwe studenten,nognooittevorenbereikt,was
eenwareverrassing,dietotblijdschapstemde,dochtevensvelezorgen
met zich mede bracht. De meeste propaedeuse-laboratoria waren op
dien toevloed nóch wat de plaatsen op college en practica, nóch wat
de wetenschappelijke hulpkrachten en het laboratoriummateriaal betreft, berekend.
Dank zij de voortvarendheid van Curatoren en devolledige medewerking van den Minister konden onze voorstellen tot voorziening
in den ruimte-nood in college- en practicumzalen tijdig opgelost
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worden, terwijl aan de aanvragen om hulppersoneel en uitbreiding
van laboratoriummateriaal eveneens op vlotte wijze werd voldaan.
Dit stemt tot groote erkentelijkheid.
In verband met den grooten toeloop moest b.v.Prof. PRINS tijdelijk een aantal studenten voor practische oefeningen onderbrengen
in het hulpgebouw, doch met het gereedkomen van de hoogervermelde uitbreiding van het Natuurkundig laboratorium was zulks
door de daar gewonnen ruimte later niet meer noodig.
De collegae,diedepropaedeutische studieverzorgen,hebben recht
oponzebewonderingvoor dewijze,waarop zijzichdoor de moeilijkheden, waarvoor zij geplaatst waren, hebben heengeslagen.
Wanneer dit groote aantal studenten tot de candidaatsstudie zal
zijn toegelaten, beginnen voor andere laboratoria dezelfde moeilijkheden. Ik denk hier vooral aan het laboratorium voor Landbouwscheikunde, dat het nu aanwezige aantal studenten al bijna niet verwerken kan. Dan zullen weer nieuwe maatregelen moeten worden
getroffen en rekenen wij reeds bij voorbaat op steun van Curatoren
bijdeRegeering.
Tot voor enkele jaren zagen de meesten onzer studenten hun toekomstin detropen.Zulksisin delaatstejaren geheelenalveranderd.
Het aantal studeerenden voor de Nederlandsche richtingen overtreft
verre dat dergenen, dat de Koloniale richtingen volgt. Hierdoor is
er een groot tekort ontstaan aan Ingenieurs voor Tropischen Landbouw,vooralookvoordesuikercultuur.Een der oorzaken is mijns inziens wel,datindencrisistijdzooveleninNederlandsen-Indiëwerden
ontslagen. Een andere dat men in het Moederland zelve zooveel betrekkingen vindt bij allerlei crisis- en werkloosheidsbestrijdingsbedrijven. Moge het spoedig anders worden!Ik kan niet aannemen,
dat het een Jan Salie-geest is, die zich van onze jonge menschen
heeft meester gemaakt. Er is zooveel schoon werk te verrichten in
Nederlandsch-Indië zoowel voor den Inlandschen Landbouw, den
voorlichtingsdienst, de Europeesche cultures alsde proefstations. Zij
vragen om krachten en er kan niet ten volle aan worden voldaan.
Moge het nieuwe laboratorium getuige zijn van een ommekeer in de
zienswijze en dekeuzeonzer studenten.Nederland enIndieistraditie!
Ook op dit gebied van den landbouw.
MijnheerdePresident-Curator,
Zeer geachte Heer VAN CITTERS. U gaat ons als President-Curator
verlaten. Een Uwer laatste daden zal zijndeingebruikstellingvanhet
nieuwe laboratorium voor tropische Landbouwplantenteelt, een
nieuwe parel aan de kroon der Landbouwhoogeschool, een nieuwe
uiting van Uwe vaste leiding.
Hetgeen in den tijd van Uw President-Curatorschap is tot stand

41
gebracht,gesteund door Uw hulp of op Uw initiatief,zalter anderer
plaatse door mijn opvolger worden belicht. Ik wil hier alleen zeggen,
dat, indien steenen spreken konden, van uit alle hoeken van Wageningen Uw naam zoude klinken. Ik moge alsRector volstaan met U
te danken voor wat U ook dit jaar weer met het onder Uwe leiding
staande college voor onze Hoogeschool hebt mogen doen. Verder
brengikU dankvoordeprettigewijze,waaropookditjaar de Senaat
envooral het Collegevan Rector enAssessoren met Uw College contact mocht houden.Persoonlijk houd ikeen heelprettige en dankbare
herinnering aan devele malen,waarop ik,ambtelijk of niet, met U in
aanraking mocht komen en ik hoop, dat onze wegen elkander in de
komende jaren nog vaak zullen mogen kruisen.
U mijne Heeren Curatoren breng ik namens den Senaat den dank
over voor wat door U voor onze Hoogeschool in het afgeloopen jaar
werd gedaan.
Zeergeachte Heer Florschütz,
Tot vóór mijn rectorsperiode had ik bij het meerendeel van onze
ontmoetingen alleen met den bioloog FLORSCHÜTZte maken. Dit jaar
leerde ik meer den Secretaris van Curatoren van nabij kennen. Ook
U dankt de Hoogeschool voor het vele werk dit jaar door U in haar
belang verricht.
Mijne Heeren Senatoren,
Van mijne zijde past een woord van warmen dank voor de medewerking, die ik steeds van U mocht ondervinden. In het bijzonder
geldt die dank nog hen, die het College van Rector en Assessoren
vanadviesdienden of diealslidvan een dervelecommissieszichbeijverd hebben naast hunne gewone ambtelijke bezigheden de algemeene en bijzondere belangen van de Hoogeschool te dienen.
DamesenHeeren Studenten,
In dit studiejaar ben ik als Rector herhaalde malen in een inniger
contact met U gekomen, dan voor den gewonen hoogleeraar is weggelegd. Het is mij steeds een vreugde geweest de besturen van Uwe
corporaties te ontvangen, aanwezig te kunnen zijn bij Uwe feestelijkheden en plechtigheden en ik heb het in hooge mate gewaardeerd,
dat, wanneer er ernstige zaken te behartigen vielen,ik U ophetappèl
vond. Een der schoonste uitingen van dien ernst is wel, dat het
Wageningsche Studentencorps een studie-fonds instelde. Om dit
gebaar, mijne heeren Studenten ben ik trotsch op U en is de Senaat
trotsch op U. Gij zijt de jeugd, gij moet de toekomst maken. Bij
Uwe jeugd past blijheid, past ook onbezorgdheid, daarnaast ook
ernst, vooral in deze moeilijke tijden. Velen Uwer studie-genooten
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zijn opgeroepen in dienst van het Vaderland. Van hen, die niet
opgeroepen werden heb ik, zoowel van de vrouwelijke studenten als
van U een aanbod gekregen om diensten te verrichten op ontwrichte
laboratoria als anderszins. Ik dank U daarvoor, en mijn opvolger zal
U paraatvinden bijzijn oproep,dieongetwijfeld komenzal.Welmag
ik U den raad geven: Blijft zooveel mogelijk trouw aan Uwe studie.
Eenmaal gestoorde studie leidt zoo gemakkelijk tot verloop daarvan
en daarvoor zou ik U gaarne bewaren.
De donkere tijden, die over ons zijn gekomen, kunnen aanleiding
zijn tot veel afleiding. Weest sterk, laat ondanks den oorlogsbrand
U niet van den rechten wegafleiden. Laten juist die omstandigheden
mede aanleiding mogen zijn U te vormen tot degelijke, ernstige
mannen en vrouwen. Helpt en steunt waar ge kunt en verzaakt toch
Uwe studie niet. Deze taak is zwaar maar schoon.
Voor de opgeroepen studenten moet een afzonderlijke regeling getroffen worden betreffende de examina, waar de meesten hunner
midden in zitten. De opvatting van den Senaat is, dat de grootste
soepelheid betracht moet worden; dienovereenkomstig werden de
besluiten genomen.
Grooten dank ben ik aan U verschuldigd mijne heeren Assessoren
en Secretaris van den Senaat. Gij hebt steeds op prettige en voortreffelijke wijze met mij samengewerkt.
Daarnaast wil ik ook tot uiting brengen gevoelens van dank en
erkentelijkheid tegenover de ambtenaren van het secretariaat en dan
speciaal aan de trouwe hulp van den hoofdambtenaar D. BOSMAN.
Hooggeschatte Beekman,
Wanneer ik aan die vele middagen en avonden op de rectorskamer terug denk, dan gaan mijn gedachten vanzelf uit naar U, mijn
trouwe metgezel op het spreekuur, mijn trouwe steun en raadgever
op deavond-discussies envergaderingen. Dit jaar heeft mij meer dan
vroeger geleerd, wat Gij voor de Hoogeschool beteekent als permanent lid van het Dagelijksch Bestuur. Moge het U gegeven zijn die
functie nog jaren te blijven bekleeden. Uw ervaring is onmisbaar
voor dat College en daarom voor de Hoogeschool. De laatste twee
jarenalsSecretarisenalsRectorzijnvoormijnuttigeleerjaren geweest.
Hoezeer alle Collegae deze waardeering voor Uw werk en Uw
persoon met mij deelen, bleek wel heel duidelijk toen wij in de gelegenheid waren U een door J. PUYENBROEK geschilderd portret te
mogen aanbieden. Wij waren ons ervan bewust, dat dit slechts
een geringe tegenprestatie vormt voor wat U voor de Hoogeschool
doet, doch wij weten, dat wij met de aanbieding U een genoegen
deden en dat is voor ons al veel.
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Zeerwaarde Reinders,
Gij kent mijn gevoelens bij het neerleggen van de rectorale waardigheid. Zoo ooit, dan past voor mij hierbij: „Partir, c'est mourir
un peu." Ik heb dit werk lief gekregen. Verschillende dingen heb
ik natuurlijk niet tot een einde kunnen brengen. Met vol vertrouwen
draag ik de waardigheid aan U over in de vaste overtuiging, dat gij
het Rectorschap zult bekleeden met de nauwgezetheid en ernst, die
U eigen zijn. Gij zult wel eens een harden strijd moetenvoeren in de
keuze tusschen de plichten van den Rector en die van den Hoogleeraar, vooral omdat de laatste functie reeds zoo enorm veel van U
vraagt. Ik wensch U toe dat Gij met dezelfde gevoelens,als die mij
op het oogenblik bezielen, vervuld het nu voor U komende jaar zult
mogen besluiten. Met dezen wensch leg ik U het teeken Uwer
waardigheid om de schouders.
Den nieuwen Rector heil!

3. AMBTSAANVAARDINGEN
Dr. E. BROUWER aanvaardde op 16Juni 1939het ambt van gewoon
hoogleeraar in de physiologie der dieren en hield in verband hiermede op 19 Juni 1939 een openbare voordracht, getiteld: „De
wezenlijke voedingsstoffen".
EDE BROUWER, geboren 3 October 1893 te Annerveenschekanaal,
bezocht de Rijks hoogere burgerschool te Groningen en studeerde
daarna geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in dezelfde stad. In
1920 werd hij bevorderd tot arts en in 1922 promoveerde hij tot
doctor in de medicijnen op een proefschrift, getiteld: „Geitenmelkanaemie en geitenmelkvoeding".
Inmiddels was hij van 1915 tot 1917 werkzaam geweest als assistent aan het Physiologisch laboratorium en van 1919 tot 1921 als
assistent aan de Kliniek voor Kindergeneeskunde, beide te Groningen. In 1921 volgde zijn benoeming tot physioloog aan de Physiologische afdeeling van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn, van
welke afdeeling hij van 1927tot 1939 methet directoraat was belast.
Van zijn-hand verscheen een groot aantal wetenschappelijke verhandelingen, betrekking hebbende op veevoeding, melkafscheiding,
voederconserveering en geneeskunde. Het meerendeel dezer opstellen is gepubliceerd in de volgende periodieken: „Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations", „Jaarverslag der Vereeniging tot Exploitatie eener Proefzuivelboerderij te Hoorn", „Landbouwkundig Tijdschrift", „Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde", „Tierernährung" en „Le
Lait".

4. DE WEZENLIJKE VOEDINGSSTOFFEN
REDE, UITGESPROKEN BIJ DEAANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT
AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP
MAANDAG 1 9 JUNI 1 9 3 9 , DOOR

DR. E. BROUWER
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren,Lectoren,
Docenten, Assistenten, Dames enHeeren Studentendezer
Hoogeschool, en voorts Gij allen, die deze plechtigheid
met Uw tegenwoordigheid vereert.
Zeer gewaardeerde toehoorderessen en toehoorders,
Degene, aan wien het voorrecht te beurt valt een leeropdracht in
de physiologie te mogen aanvaarden, behoeft zich zeker niet over
gebrek aan leerstof te beklagen. Immers ook de physiologie deelt in
den ongekenden bloei der natuurwetenschappen van onzen tijd.
De groote belangstelling voor dezen takvan wetenschap openbaart
zichin eenvoortdurend wassenden stroom van dagelijks verschijnende verhandelingen met nieuwe gegevens en feiten, zoodat de docent
in de physiologie het zeker niet al te zeer behoeft te betreuren, dat
niet alle onderdeden van zijn vak voor den landbouw van wezenlijke
beteekenis zijn. Echter ook wanneer hij zijn blik laat gaan over
slechts één van de belangrijkste dezer onderdeden, b.v. dat der voedingsleerendedaarmede samenhangende leer der stofwisseling, dan
overvalt hem een zekere beklemming, wanneer hij overweegt, dat er
jaarlijks ongeveer 5000 wetenschappelijke publicaties verschijnen,
welke dit speciale terrein bestrijken of er althans nauw mede samenhangen. En hij vraagt zich af, hoe hij het zal moeten aanleggen om
zijn toehoorders in den hem toegemeten tijd zóóver te brengen, dat
zij zich op dit gebied eenigermate thuis gevoelen.
Hieruit volgt wel, dat Uw nieuwe docent in de physiologie, die
leiding moet geven aan de studievan anderen, in dezedagen ookzelf
behoefte gevoelt aan richtlijnen, waarlangs hij bekende en nieuw te
ontdekken feiten kan ordenen tot een overzichtelijk geheel en dat hij
in zijn gedachten de fundamenten, waarop zijn wetenschap rust,
één voor één aftast en hun hechtheid onderzoekt.
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Wat in het bijzonder de moderne voedingsleer betreft, kan men
niet ontkennen, dat haar belangrijkste richtlijnen een scheikundigen
inslag vertoonen. Ofschoon reeds in het laatst der 18e eeuw door
LAVOISIER een der grondslagen van de leer der stofwisseling werd
gelegd, kan men zeggen, dat er vóór omstreeks 1800 van een rationeele voedingsleer nauwelijks sprake was. Eerst daarna, toen de leer
der scheikundige elementen vaste vormen aannam, kon zij tot ontwikkeling komen.
Het zou den onderzoekers uit de eerste jaren na 1800 gansch niet
bevreemd hebben,wanneer zijinhetdierlijk organismegeheelandere
elementenzoudenhebbengevonden dan indeanorganische lichamen.
Immers de levende wezens onderscheiden zich van de anorganische
voorwerpen door hun prikkelbaarheid en door hun vermogen zich
actief tebewegen, zichtevoeden enzichvoort teplanten.Waser dan
ook niet voldoende reden om althans de mogelijkheidvan geheel
andere chemische elementen te onderstellen?
Het scheikundige onderzoek leerde spoedig anders.Welvond men
inhetlichaamderdierenen planten eigenaardige,zoogenaamdeorganische stoffen, welke men toentertijd buiten het organisme niet door
chemische of andere bewerking van anorganischmateriaalkonvoortbrengen,bijdechemischeelementairanalyseevenwel zag men al deze
stoffen uiteenvallen in eenvoudige bestanddeelen, welke geen enkel
ander element bevatten dan die,voorkomende in anorganisch materiaal.Delevendewezens,aldusbeslootmen,bevattendusgeen andere
elementen dan die, welke ook in het rijk der mineralen voorkomen.
Het is duidelijk, dat hierbij aansluitend, direct een tweede fundamenteele vraag moest rijzen. Immers het mocht dan waar zijn, dat
in het dierlijk lichaam geen andere, nog onbekende elementen voorkomen, niettemin zou het denkbaar zijn, dat degeheimzinnige krachten, welke in de levende wezens huizen, het vermogen zouden bezitten om een reeds bekend element uit een ander bekend element of
zelfs uit het niet te doen ontstaan.
Evenwel, ook hier gaf het experiment een negatief resultaat. De
beslissendste proeven enwaarnemingen,alduslezenwijinde „Thierchemie" uit 1843van LIEBIG, hebben bewezen, dat het dierlijk organisme geenszins in staat is een scheikundig element, koolstof of stikstof, te vormen uit andere bestanddeelen, waarin deze lichamen niet
voorkomen.
Ziehier twee stellingen, welke voor de voedingsleer van grondleggende beteekenis zijn. Veelal acht men ze zóó vanzelfsprekend,
datmenzenietuitdrukkelijk opdenvoorgrond plaatst oferzelfs geen
enkel woord aan wijdt. Dit kan ons slechts verbazen, omdat tal van
opvattingen, welke tientallen van jaren als onaantastbaar golden,
naderhand correctie blijken te behoeven.
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Intusschen, welke ook de uitkomsten van eventueele nieuwere
onderzoekingen op dit punt zouden mogen zijn, het lijkt niet zeer
waarschijnlijk, dat zijvoor depractischevoedingsleer van ingrijpende
beteekeniszoudenwordenen wel o.a. om de volgende reden. Neemt
men in het voedsel van proefdieren de concentratie van een der voor
het leven noodzakelijke elementen maar laag genoeg, dan treden er
zonder uitzondering deficientieverschijnselen in en volgt tenslotte
onvermijdelijk de dood, een bewijs dus,dat ten aanzien van dezeelementen de toevoer van buiten noodzakelijk is.
Na de opsomming van de genoemde twee stellingen zal men zich
onmiddellijk afvragen, welke scheikundige elementen dan voor het
leven noodzakelijk zijn en welke niet.
Oppervlakkig beschouwd schijnt het niet moeilijk om in een beperkten tijd, b.v. in enkele jaren, de gestelde vraag definitief te beantwoorden. Hoeveel anders is het gegaan! Zeker, van een aantal
elementen was het niet moeilijk om aan te toonen, dat zij veelvuldig
in het dierlijk organisme voorkomen. JOHANNES MÜLLER somde er in
1834 reeds een 15-tal op, welke men regelmatig in het lichaam der
hoogere dieren had aangetroffen, alwasdaarmede van alle de onontbeerlijkheid nog niet bewezen.
Thans, meer dan honderd jaren later, zijn deze onderzoekingen,
mede wegens de ongedachte experimenteele moeilijkheden welke zij
meebrengen, nog steeds niet tot afsluiting gekomen. Veeleer moeten
wij getuigen, dat het vraagstuk zich in onze dagen eerst recht in de
algemeene belangstelling verheugt. Van ruim twintig elementen
weet men thans, datzijregelmatigvoorkomen,vanzeventienisookde
onontbeerlijkheid door opzettelijke voederproeven met zeer groote
waarschijnlijkheid aangetoond. Het laat zich echter aanzien, dat dit
getal wel tot 20 of meer zal stijgen, een respectabel aantal dus. Het
schijnt wel, dat de natuur bijkans alle elementen, welke vrij regelmatig in grootere of geringere, soms zelfs zeer geringe concentratie
indeaardkorstvoorkomen,wegenshunspecialeeigenschappentehulp
roept om het leven der hoogere dieren tot ontplooiing te brengen.
Wij komen thans aan de belangrijke vraag, in welken vormde verschillende, voor het leven noodzakelijke elementen in het voedsel
moeten voorkomen.Voorheen heeft menwelgedacht, dat de hoogere
dieren de meeste elementen alleen of althans het best in organischen
vorm gebonden kunnen assimileeren. In de latere jaren echter is men
tot de overtuiging gekomen, dat het anorganische voedsel een zeer
veel grootere rol speelt dan men vroeger wel heeft gemeend. Veeleer
ishetderegel,datdeelementennatrium,kalium,calcium,magnesium,
ijzer, koper,mangaan,zink,cobalt,chloorenjodiumin anorganischen
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vorm, dus b.v. als zouten, worden opgenomen of misschien beter
gezegd: de organische vorm is voor hen niet wezenlijk; ook de
phosphorzoudenwijnoghierbij kunnen rekenen. Voegen wij hieraan
nog toedevrijezuurstof derluchtendespecialeverbinding hetwater,
dan geeft de opsomming van deze veertien bestanddeelen ons een
overzichtvandeanorganischevoedingsstoffen. Waarschijnlijk zijn het
van de hiervoor bedoelde zeventien, voor het leven noodzakelijke
elementenslechtsvijf:koolstof,zuurstof,waterstof,stikstof enzwavel,
welke tezamen al de organische verbindingen kunnenvormen,welke
noodzakelijk inhetvoedselmoeten voorkomen.
De groote beteekenis van het organische voedsel is hiermede natuurlijk geenszins te niet gedaan. Het getal van de noodzakelijk er in
voorkomende elementen moge gering zijn, de organische stoffen
vormen,zoowelvoorheen alsthans,de hoofdmassa der rantsoenen en
hun verscheidenheid is zóó overweldigend groot, dat reeds kort na
1800door PROUT e.a. werd voorgesteld omzein klassen in te deelen.
PROUT ontleende zijn indeeling aan de samenstelling der melk, het
eenigevoedsel,dat door denatuur zelf uitsluitend alsvoedingsmiddel
isbedoeld.Devoornaamste bestanddeelen dermelk,aldus redeneerde
hij, bestaan uit een suikerstof, een oliestof en een met het eiwit verwante materie: kaasstof. Langzamerhand kreeg hij de overtuiging,
datallevoedingsstoffen vanden menschendehoogeredieren kunnen
worden gereduceerd tot drie, hiermede overeenkomende klassen,
eertijds genaamd: saccharina, oleosa en albuminosa; thans bestempelen wij zemet denamen:zetmeelachtige stoffen, vetachtige stoffen
en eiwitachtige stoffen of ook: koolhydraten, vetten en eiwitten.
PROUT merkte hierbij op, dat de mensen geheel onbewust zijn maaltijden zoodanig bereidt, dat daarin alle drie aanwezig zijn, zoodat de
samenstelling der melk min of meer wordt benaderd.
Met onze huisdieren is het niet anders. Duizendvoudige ervaring
heeft geleerd, dat zij niet of onvoldoende gedijen, wanneer hunne
rantsoenen niet alle drie klassen omvatten. Eiwitachtige, vetachtige
en zetmeelachtige stoffen mogen elkaar, vooral de laatste twee, voor
een deel kunnen vervangen, niettemin moeten zij alle drie tot de
noodzakelijke grondbestanddeelen van het voeder worden gerekend,
althans voor practische doeleinden.
Het zal U bekend zijn, dat ik de zaken,wat de eiwitachtige stoffen
betreft, wel wat al te eenvoudig heb voorgesteld. Inderdaad, de tijd,
dat men op het voetspoor van onzen GERRIT JAN MULDER meende,
dat alle eiwitstoffen éénzelfden proteïnekern bezitten, waaruit door
geringe modificaties alle organische stikstofhoudende bestanddeelen
van het lichaam zouden ontstaan, is lang voorbij en met de leer der
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aminozuren als bouwsteenen van het eiwit is ieder volkomen vertrouwd.
De voedingsleer is echter niet tevreden met de wetenschap, dat
ruim twintig aminozuren, op bepaalde wijzen gecombineerd en gerangschikt, het aanzijn geven aan alle eiwitstoffen, welke in schier
eindelooze variatie in de levende natuur worden aangetroffen. Zij
vraagt onmiddellijk of al deze aminozuren als onontbeerlijke bouwsteenen in het voedsel moeten voorkomen, dan wel of er een of meer
onder hen zijn, welke door het organisme uit andere aminozuren of
uit andere stikstofhoudende bestanddeelen kunnen worden bereid. Dit vraagstuk is pas gedurende de allerlaatste jaren voor een
goed deel tot oplossing gebracht door ROSE en zijn medewerkers. Bij
hunne onderzoekingen bleek, dat niet alle aminozuren onontbeerlijk
zijn,zooalsmenvroegerwelheeft vermoed. Tochwarenheternegen,
nl. lysine, tryptophaan, histidine, phenylalanine, leucine, isoleucine,
threonine, methionine en valine, welke niet gemist konden worden,
terwijl het wenschelijk bleekooknogarginine toetevoegen.Voor het
proteïne zijn dus deze negen of tien bouwsteenen in de plaats gekomen, welke, naast de andere, reeds genoemde voedingsstoffen, als
essentiëelebestanddeelenvanhetvoedselmoetenworden beschouwd.
Nog ben ik niet aan het eind gekomen bij mijn opsomming der
onontbeerlijke voedingsstoffen, zooals men wellicht nergens beter
zal beseffen dan aan deze Hoogeschool. Immers ik noemde U nog
niet de vitaminen. Enkele tientallen van jaren hebben zij de scheikundigen op een zware proef gesteld; ondanks de hardnekkigste pogingen slaagde men er maar niet in ze als scheikundige lichamen te
identificeeren, zoodat velen er aan twijfelden of ook deze zijde van
het voedingsprobleem op een eenvoudige scheikundige basis zouzijn
te reduceeren. Het is zeker een van de grootste triomfen der wetenschap, dat dit met een aantalvitaminen eindelijk toch gelukt isen dat
wij ze thans zij aan zij naast de andere essentiëele voedselbestanddeelen kunnen rangschikken, waardoor het mogelijk is geworden de
voornaamste physiologische eigenschappen van het voedsel van één
gezichtspunt uit te bezien.
Ongetwijfeld zal men over eenigen tijd circa tien vitaminen nauwkeurigkennen, ook wanneer wij die,welke elkaar kunnen vervangen,
slechts éénmaal tellen. Het bestaan van nog anderemagmetgrootere
of geringere waarschijnlijkheid worden aangenomen.
Overzien wij het tot nu toe te berde gebrachte, dan hebben wij bij
onze beschouwingen omtrent de anorganische bestanddeelen, de
phosphor, het water en de zuurstof der lucht medegerekend, reeds
ten minste 14 noodzakelijke voedingsstoffen leeren kennen; daarbij
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kwamen de zetmeelachtige en vetachtige stoffen, vervolgens 10 aminozuren en ten slotte ongeveer 10 vitaminen. Alles saamgenomen
dient volgens het tegenwoordige inzicht een goed rantsoen dus niet
minder dan rond 35 voedingsstoffen te bevatten, in sommige gevallen waarschijnlijk nog meer, in andere gevallen, b.v. bij deherkauwers, welke bepaalde vitaminen zelf kunnen bereiden, misschien ook
enkele minder. Niettemin blijft het aangewezen om deze, bij het
rund schijnbaar ontbeerlijke vitaminen, niet geheel te verwaarloozen,
omdat wij nog geenszins weten of de synthese in het dierlijk organisme onder alle omstandigheden feilloos verloopt.
Aldus zien wij in het voedsel in hoofdzaak niet anders dan een
conglomeraat van enkele tientallen scheikundige verbindingen en
klassen van verbindingen. Eenige jaren geleden zag men dit anders.
De toen heerschende energetische, dus meerphysischebeschouwingswijze zag het voedsel in de allereerste plaats als een verzameling van
organische lichamen, welke bij hun verbranding in het organisme de
energie moeten leveren, welke noodzakelijk isvoor het in stand houden der lichaamstemperatuur, voor de teverrichtenspierarbeid enz..
Andere bestanddeelen dan de eiwitachtige, vetachtige en zetmeelachtige stoffen, de celstof daarbij inbegrepen, werden nauwelijks of
in het geheel niet als voedingsstoffen beschouwd, eenvoudig omdat
zij geen of nagenoeg geen energie leveren.
In de physiologie van den volwassen mensch heeft deze theorie
haar grootstetriomfen gevierd. Hierimmersginghetniet inde eerste
plaats om het omzetten van stof tot stof,maar vooral om het bewaren
van het dynamische temperatuurevenwicht en om het verrichten van
mechanischen arbeid.
Bij de physiologie der huisdieren spelen deze beide factoren eveneenseenrol,maar nogveelbelangrijker zijn de lichaamsontwikkeling,
de vetaanzetting, de melkvorming en de eivorming, welke bestaan
in het produceeren van een groot aantal speciale scheikundige verbindingen. De toepassing van de energetische zienswijze was wegens
deze processen bij onze huisdieren dan ook veel moeilijker en heeft
herhaaldelijk tot misverstand aanleiding gegeven. Ondanks dit alles
heeft zij ingang gevonden bij de onderscheiden netto-energie-systemenvan KELLNER, ARMSBY, MOLLGAARDe.a., diewijzeker niet gaarne zouden missen.
Gelukkigisditook niet noodig; de beide zienswijzen sluiten elkaar
niet uit, zoodat een synthese mogelijk is.De chemische zienswijze is
ruimer en haar grenzen zijn wijder; wij gaan daarom van deze
chemische beschouwingswijze uit. Heeft menhaareenmaalaanvaard,
dan kan binnen haar kader aan de energetische idee ten volle recht
worden gedaan.
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Ik ben thans gekomen aan het tweede deelvan mijn betoog,waarin
de vraag zal worden getoetst in hoeverre de genoemde wezenlijke
voedselbestanddeelen voor den landbouw van beteekenis zijn.
Eensdeels betreft dit de landbouwhuisdieren. Gelukkig zijn de
omstandigheden niet zoodanig, dat voor de opstelling van elk rantsoen een nauwkeurige berekening behoeft te worden gemaakt omtrent de voorziening van elk der 35 voedingsstoffen. Bij den tegenwoordigen stand onzer kennis zou dit trouwens niet mogelijk zijn.
Niettemin breidt zich het aantal factoren, waaraan bij de practische
veevoeding de aandacht moet worden geschonken, voortdurend uit.
Van nog oneindig veel meer belang echter worden de essentiëele
voedingsstoffen, wanneer wij ons op een hooger standpunt plaatsen
en ons er rekenschap van geven, dat het belangrijkste einddoel van
den landbouw bestaat in het voortbrengen van levensmiddelen, bestemd voor menschelijk gebruik.
Beide factoren maken, dat de voedingsstoffen voor den landbouwkundige van grondleggende beteekenis moeten worden geacht, dat
deze elementen der voedingsleer hem even vertrouwd moeten zijn
alsdeelementenderscheikundeendathijzeinhetgeheelelandbouwproductieproces stap voor stap dient te volgen, althans voor zoover
dit bij den huidigen stand der wetenschap mogelijk is.
Reeds bij de cultuur van elk gewas, dat voor menschelijke of dierlijke voeding moet dienen, vraagt men zich thans niet alleen af, hoe
groot detotaleopbrengst is,maar ookinwelke concentratie de essentiëelevoedingsstoffen daarin voorkomen en hoemen door bemesting,
door de keuze van het tijdstip van oogsten enz. daarop invloed kan
uitoefenen. Hetzelfde geschiedt trouwens in velegevallen reeds tientallen van jaren voor de langer bekende voedingsstoffen, zooals het
eiwit, als één beschouwd, het zetmeel en dergelijke.
De tweede, hierbij direct aansluitende stap heeft betrekking op
deconservatie dervoedergewassen, zooalshooibereiding en inkuiling.
Langen tijd b.v. beschouwde men het hooizonder meer als gedroogd
gras. Hoeveel anders staat men daar tegenover, sinds men door
moeizame onderzoekingen kennis heeft gekregen van de enorme
verliezen aan eiwitachtige stoffen en zetmeelachtigestoffen welkebij
de hooibereiding intreden, sinds men heeft ervaren, dat het gehalte
aan bepaalde vitaminen tot nul of bijna nul wordt gereduceerd, terwijl daarentegen de vitamine-D-functie toeneemt. Geringe wijzigingen in de techniek der conservatie hebben dikwijls een enormen
invloed en meer en meer ziet men de practijk van den landbouw zich
hier richten naar het gedrag der wezenlijke voederbestanddeelen
tijdens de conservatie.
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De daarop volgende, meer op het eigenlijke gebied der dierphysiologieliggendestap,isniet minder belangrijk en behelst de vraagwelk
gebruik de dieren van dehun geboden bestanddeelen kunnen maken,
hoeveel zij van elk dezer bestanddeelen behoeven, alsook welke de
lotgevallen dezer stoffen zijn in het levende organisme. Vooral hier
staan wij nog pas in den aanvang. Dit neemt niet weg, dat wij aangaande de omzettingen van de langst bekende voederbestanddeelen
eenigermate georiënteerd zijn. In Duitschland toch begon men reeds
omstreeks 1860 te onderzoeken, welke percentages van de in verschillende voedsels opgenomen hoeveelheden eiwitachtige stoffen
(als één geheel beschouwd), vetachtige en zetmeelachtige stoffen in
het darmkanaal onzer huisdieren worden geresorbeerd en anderzijds
welke percentages het lichaam onverteerd verlaten. Echter geven de
in het buitenland verkregen uitkomsten dikwijls een onvolledig antwoord op de vragen zooals zij ten onzent worden gesteld. Niettegenstaande dit was het eerst zeventig jaren later, dus omstreeks 1930,
dat met dergelijke verteringsproeven ten onzent een aanvang kon
worden gemaakt voor het onderzoek van enkele onzer allerbelangrijkste voedermiddelen,zooals hooi en gras,waarbij deuitkomsten in
sommige opzichten belangrijk van de buitenlandsche bleken af te
wijken.
Reeds omstreeks 1865 was men bij onze Oostelijke buren met het
bepalen van de verteerbaarheid niet meer tevreden, maar ging men
er over tot het bouwen van zoogenaamde respiratieapparaten, met
behulp waarvan het mogelijk isomwederom een stapverder te gaan,
nl. te onderzoeken, hoeveel bij de belangrijkste voedermiddelen van
de in het darmkanaal geresorbeerde voedingsstoffen noodig zijn
voor het produceeren van 1kgmelk, 1kglichaamsvet en 1kgvleesch.
Het zijn juist deze uitkomsten, welke een benadering geven van de
gebruikswaarde der voedermiddelen en ook hier stelt elk land zijn
speciale eischen. Thans, bijkans 75 jaren nadat de buitenlandsche
pioniers hun arbeid aanvingen, is het ten onzent nog niet mogelijk
dergelijke onderzoekingen te verrichten, zonder welke de Nederlandsche landbouw het niét meer kan stellen. Immers zoolang men
niet nauwkeurig kan aangeven hoeveel vleesch, melk, lichaamsvet
enwarmtedelandbouwdieren produceeren van één kg hooi, vroegof
laat gemaaid, onder gunstige of ongunstige omstandigheden gewonnen, op kleigrond of opzandgrond gegroeid enz.,blijft de landbouwkundige in het onzekere verkeeren omtrent de juiste draagwijdte
zijner adviezen en is het gevaar lang niet denkbeeldig, dat de weidebouw, welke in onze dagen een ware omwenteling doormaakt, zich
tenslotte in onjuiste banen begeeft.
Dit alles betrof in hoofdzaak slechtsenkele weinige voederbestanddeelen, nl.de eiwitten, devetten en dekoolhydraten. Hoeveelvragen
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rijzen hier ook wat betreft de andere voedingsstoffen. Vooral sinds
men in staat is allerlei mineralen en vitaminen in het bloed en
in andere lichaamsvochten langs scheikundigen weg quantitatief te
bepalen, komt men meer en meer tot de overtuiging, datde hedendaagsche menschelijke en dierlijke voeding niet steeds aan physiologische eischen voldoet en dat er herhaaldelijk een tekort bestaat
aan éénof meer van de genoemde bestanddeelen, soms tijdelijk,
veelal afhankelijk van het seizoen, andere malen meer blijvend; nu
eens meer plaatselijk, danweer meer algemeen. Hettekort is meestal
niet zóógroot, dat duidelijke ziekelijke afwijkingen ontstaan; nietteminvormt hetbijdedesbetreffende individuen dikwijls eenremvoor
hun lichamelijke ontwikkeling en eenbeletsel voor devolledige ontplooiing van devitaliteit en de productiviteit, welke zijinaanlegbezitten.
Om hier doelbewust te kunnen ingrijpen dient men uiteraard te
weten, eenerzijds de hoeveelheden welke van de afzonderlijke voedingsstoffen indeonderscheiden voedermiddelen voorkomen,alsook,
anderzijds, hoeveel delandbouwdieren vanelkdezer voedingsstoffen
behoeven. Ofschoon er op dit punt zeer goed werk isverricht, ontbreekt er aanonze kennis nogveel; optreffende wijze werd dit vier
jaren geleden door Prof. GRIJNS in dezeAulain hetlicht gesteld. Intusschenworden ookhier nieuwewegengeopend. Meerenmeer toch
breektdetijd aan,datmenniet alleen door rantsoenberekening, maar
ook door hetonderzoek vandelichaamsvochten derdieren zelf, zich
ervan overtuigt of de gegeten rantsoenen, wat de voorziening van
vitaminen, mineralen e.a.aangaat, aandeverwachtingen beantwoorden.
Somwijlen is hiervoor de medewerking van een physiologischchemisch laboratorium onontbeerlijk tenbehoeve vanhet onderzoek
van bloed,urine e.a.. Anderzijds echter heeft men reeds enkele zeer
eenvoudige methoden kunnen opsporen, welke al dadelijk in den
stal ofindeweide ofalthans zonder dehulp vaneen gespecialiseerd
laboratorium, belangrijke aanwijzingen kunnen geven. Ikwil hiervan
enkele voorbeelden aanhalen. Vanhetfeit, datin de mengmelkvan
een niet te gering aantal koeien de natuurlijke gele kleur van het
botervet inhetalgemeen stijgt endaalt alnaarmate deuithetvoedsel
opgenomen hoeveelheid Carotine grooter of kleiner is, kan mengebruik maken om aanwijzingen te verkrijgen omtrent de carotinevoorziening. Voor andere doeleinden ishet onderzoek derurinevan
belang.Deze urine reageert bijhetrund alsregel alkalisch. Blijkt het
nu, dat deze reactie bijschijnbaar gezonde dieren naar zuur is omgeslagen, dankanmen hieruit besluiten, datinhetvoedsel dezuurvormende bestanddeelen deoverhand hebbenoverdebasevormende,
hetgeen alsongewenscht wordt beschouwd enduscorrectie behoeft.
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Wat voorts het natrium en het chloor betreft, kan men door een eenvoudig qualitatief onderzoek der urine zich ervan overtuigen of de
toegediende hoeveelheden al of niet aan den lagen kant zijn. Ook andereverschijnselen kunnen van belang zijn. Zookan bij runderen het
vinden van enkele gedepigmenteerde, zilvergrijze haren,tusschende
zwarte, ons op het spoor brengen van een kopertekort.
Bij de voedering der huisdieren evenwel dient men niet alleen het
oog te richten op de dieren zelf,maar ookop de qualiteit van de producten, welke zij voortbrengen. Juist de overtuiging, dat het gebruikelijke voedsel van den mensen in vele gevallen niet optimaal is
samengesteld, heeft de waardeering van voedingsmiddelen zooals
melk, eieren, groente en fruit aanzienlijk doen toenemen, omdat deze
het overige menschelijke voedsel op voortreffelijke wijze aanvullen.
Gezaghebbende schrijvers, zooals MCCOLLUM en SHERMAN noemen
deze levensmiddelen „the protective foods", de beschermende voedingsmiddelen; een meer suggestieve aanbeveling voor deze voortbrengselen van den landbouw is welhaast ondenkbaar.
Wanneer de mensch zich aldus voor zijn lichamelijk welzijn onder
de bescherming plaatst van de genoemde voedingsmiddelen en
hieraan derhalve een nog grootere waarde toekent dan zij door de
eeuwen heen reeds bezaten, dan heeft de producent van deze waren,
ik bedoel de landbouwer, er het hoogste belang bij, dat zijn voortbrengselen het geschonken vertrouwen onder alle omstandigheden
verdienen. Wij zien hier een nieuwe rechtvaardiging van de zooheilzaam werkende wettelijke maatregelen, welke zijn genomen om den
afnemer de echtheid en het onvervalscht zijn van een aantal dezer
voedingsmiddelen te waarborgen. Echter dient men er zich van bewust te zijn, dat b.v.ook de melk alszoodanig, dus zooalszij door de
dieren wordt afgescheiden, in haar samenstelling een zekere variabiliteit vertoont. Gelukkig is deze variabiliteit voor de meeste melkbestanddeelen nietzeer groot.Wat deze,relatief stationnaire bestanddeelen betreft, kan de afnemer dan ook volkomen op zijn beschermvrouwe, de melk, vertrouwen.
Daarnaast echter vindt men in de melk meer variabele bestanddeelen, wier concentratie aan belangrijke schommelingen onderhevig
is, al naar gelang van den aard van het voedsel der dieren. Hiertoe
behooren b.v. het zoo belangrijke vitamine A en zijn moederstof de
Carotine. Ongetwijfeld zou het vertrouwen in de melk en de daaruit
verkregen zuivelproducten nog aanmerkelijk toenemen, indien het
door een doeltreffende voedering mocht gelukken, zonder den smaak
endgl.teschaden,de gehalten aan Carotine en vitamine A gedurende
de wintermaanden op een peil te brengen, dat aanmerkelijk hooger
ligt dan thans het geval is,zoodat het geheele jaar door een vrij constant niveau zou zijn bereikt. Beide factoren, het hoogere gehalte
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en het meer constant zijn van het niveau als zoodanig, komen aan
het vertrouwen ten goede«Physiologische bezwaren versperren hier
in geen enkel opzicht den weg; het komt slechts aan op devraag
of de aanbevolen maatregelen economisch verantwoord zijn en het is
eenverheugend feit, dat ookinonslandditvraagstuk vanverschillende zijden onder het oog wordt gezien.
Nog één stap verder zouden wij de essentiëele voedingsstoffen
kunnen volgen op hun avontuurlijken weg,waarmede wij echter het
eigenlijkegebiedderdierphysiologieweerverlaten.Betrekkelijkzelden
worden de landbouwvoortbrengselen van dierlijken aard versch door
den verbruiker afgenomen; meestal ondergaan zij daarvóór nog allerlei bewerkingen. Ik denk hierbij aan het pasteuriseeren der melk,
aanhet zuren enkarnen vanden room,het bewarenvan de boter, het
rijpen der kaas, het rooken van het vleesch enz.. Allerlei gevaren
schuilen hier nog voor de voedingsstoffen en het spreekt vanzelf,
dat de landbouwkunde ook deze gevaren stuk voor stuk onder het
oog zal hebben te zien.
Alben ikhiermede gekomen aan het eind van mijn beschouwingen
omtrent de lotgevallen der wezenlijke voedselbestanddeelen, ik kan
niet nalaten om in het licht der voedingsstoffen-theorie nog een blik
te werpen in de toekomst. En dan overvalt mij wederom eenige beklemming,wanneer ik denk aan de zwareproef,waarop devoedingsleer in de naaste toekomst zal worden gesteld, in het bijzonder wanneerikdaarbij overweeg,datditonderdeelderphysiologienoggeenszins een afgerond geheel vormt en dat men na verloop van 25 of 50
jaren ook onze tegenwoordige kennis als primitief zal beschouwen.
In den loopvanmijn betoog hebiktrouwensherhaaldelijk op lacunes
in ons weten moeten wijzen. Bovendien besprak ik slechts de allerbelangrijkste voedselbestanddeelen; daarnaastzijnookandere stoffen,
zooals reuk- ensmaakstoffen en dgl.van beteekenis,alsmede de physische geaardheid van het voeder. Ook beschouwde ik ieder der
voedselbestanddeelen afzonderlijk, niettegenstaande de werking der
ééne voedingsstof gansch niet onafhankelijk is van die der andere,
terwijl ik evenmin er nog op wees^dat een overmaat van een of meer
bestanddeelen evenzeer schadelijk kan zijn als een tekort.
Dat de voedingsleer inderdaad op een zware proef zal worden gesteld, moge uit een enkel voorbeeld blijken. Het is U allen bekend,
dat de mensch doelbewust zijn voedsel uit een groot aantal verschillende levensmiddelen doet bestaan. Wat in het eene voedingsmiddel
ontbreekt, zoo redeneert men, wordt wellicht door het andere aangevuld. Dit alles draagt ertoe bij, dat onze levensmiddelen komen van
heinde enver.Voor het grootste deelzijn zijvoortbrengselen van het
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land, voor een ander deel van de zee. Een aantal van hen wordt geproduceerd op eigen bodem, andere in verre gewesten, zoowel in het
Oosten als in het Westen en zoowel in de tropen als in de gematigde
en koudere zones.
Een dergelijke verscheidenheid neemt men eveneens in acht bij
de voedering der huisdieren. Menig varken vindt in zijn trog een
maal, waarvan de ingrediënten uit vier werelddeelen voor hem zijn
saamgebracht. Tot voor kort handelde men op dezelfde wijze bij de
voederingvanhetrund.Doorhettoenemenvandegroeisnelheidende
melkopbrengst en door het verleggen van de lactatieperiode bij een
deel der dieren naar de wintermaanden, is de behoefte aan aan te
koopen geconcentreerd voeder geleidelijk gestegen, terwijl de verscheidenheid daarvan hand over hand is toegenomen.
Gedurende den laatsten tijd is hierin evenwel een kentering gekomen. Om bekende redenen streeft men er naar den aankoop van geconcentreerd voeder te beperken, nog liever zelfs geheel te omgaan
en het hoornvee geheel tevoederen met devoortbrengselen van eigen
bedrijf. In onze weidestreken bestaan deze bedrijfsvoedermiddelen
uit niet anders dan enkel gras,zij het inverschillende vormen:in den
zomer versch, in den winter als hooi, silage en kunstmatig gedroogd
gras,allein een vroeg,voedzaam stadium gemaaid.
Nu is dit alles,uit een oogpunt van veevoeding bezien, in zooverre
aanlokkelijk, dat ookvoor het in hetwild levende rund het grasongetwijfeld een belangrijk deel van het voedsel opleverde. Men noemt
het gras daarom een „natuurlijk" voedsel. Ook overigens is mij dit
streven omlandbouwkundige enbedrijfseconomische redenen gansch
niet onsympathiek. Integendeel, langen tijd heb ik er met al jnijn
krachten aan medegewerkt.
Niettemin bedenke men, dat door deze beperking al de noodzakelijke, wezenlijke voedingsstoffen, welke onze zeer productieve dieren
in veel grootere hoeveelheden verlangen dan het primitieve rund,
moeten worden geleverd door één enkel gewas, nl. gras. Weliswaar
bestaat dit grasuit meer dan éénplantensoort, maar dezesoorten zijn
toch zeer nauw aan elkaar verwant, terwijl de klavers,alsook dezoogenaamde onkruiden, welke uit een oogpunt van veevoeding wellicht
meer beteekenis hebben dan men vermoedt, bij de nieuwere weidetechniek meer en meer worden verdrongen.
Het is welreeds gebleken, dat dit streven, waarbij het rund dus
niet alleen in den zomer, maar ookin den winter, jaar opjaar,ja zelfs
van geslacht op geslacht zou moeten bestaan van nagenoeg uitsluitend gras, dat op slechts weinige, dicht bij elkaar gelegen hectaren
land van één enkel bedrijf is gegroeid, moeilijke vragen rijzen, waarmede de fundamenten der voedingsleer zijn gemoeid. Bij enkele
dezer problemen vraagt men zich zelfs af, en niet zonder zorg, of zij
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bij den huidigen stand van zaken ten onzent, wel tot een goed einde
kunnen worden gebracht. Maar hoe dit ook zij, één punt staat vast:
Wie den blik rondom wendt, zal aldra bemerken, dat de Nederlandsche deskundigen op het gebied der veevoeding, de moeilijkheid
dezervraagstukken niet schuwen.Wat hùnbetreft, zijwenschen niets
liever dan in de gelegenheid te worden gesteld om de ontwikkeling
dervoedingsleer gelijken tred tedoen gaanmet dieder overigetakken
van landbouwwetenschap en -techniek.
Mijne Heeren Curatoren,
Het feit, dat Gij mij ter benoeming hebt willen voordragen voor
den leerstoel der Dierenphysiologie aan deze Hoogeschool, vervult
mij van groote dankbaarheid. Uwe omschrijving vandemijopgedragen, moeilijke taak heeft mij ten volle de groote waarde doen gevoelen,welke Gij hecht aanhetonderwijs indephysiologie der dieren en
het daarop betrekking hebbende wetenschappelijke onderzoek. Uw
machtige steun zal mij onmisbaar zijn voor de vervulling van deze
schoone taak, waarvan ik de verantwoordelijkheid ten volle besef.
Het vertrouwen, dat Gij in mij hebt gesteld, zal voor mij een voortdurende prikkelzijn dezetaaknaar mijn bestevermogen tevervullen.
Mijne Heeren Professoren,
Uiteraard is het U allen bekend, dat de physiologie der huisdieren
geenszins een afgesloten geheel vormt, maar dat zij in nauwe betrekking staat en ook dient te staan tot allerlei andere leervakken,
welke aan deze Hoogeschool worden onderwezen. Zij dient zich te
richten naar nieuwere stroomingen op aanverwant terrein. Hierdoor
zal ik voor mijn werk de belangstellende medewerking van velen
Uwer niet kunnen missen. Hoe vaak reeds heb ik mij tot U hooggeleerde VAN DER BURG en VAN UVEN, om slechts enkelen Uwer te noemen, moeten wenden om Uw steun envoorlichting en steeds zijt Gij
mij welwillend tegemoet getreden. Dit geeft mij hetvertrouwen,dat
Gij, Hoogleeraren, mij ook in de toekomst Uw steun niet zult willen
onthouden. Vooral in den eersten tijd zaldezevoor mij onontbeerlijk
zijn. Met hoeveel erkentelijkheid denk ik hierbij ook aan U, hooggeleerde BROEKEMA,in verband met het feit, dat het mij door Uw zeer
gewaardeerde medewerking al spoedig mogelijk zal zijn om demonstraties te geven en eenvoudige proefnemingen te verrichten met
grootere huisdieren.
Hooggeleerde GRIJNS,
Ikacht het eenbijzonder voorrecht Uwopvolger tezijn, het onderwijs voort te zetten, waarvan Gij de basis voor een groot deel hebt
gelegd en te kunnen medewerken aan deverdere ontwikkeling van de
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leer der vitaminen, waarvan dekiemen vooral aan Uw brein zijn ontsproten. Hoebelangrijk dezeleeris,ookvoor dephysiologieder huisdieren en voor de practische veevoeding, het blijkt ons jaar op jaar
duidelijker.
Zeer goed weet ik, dat ik U, den Grootmeester der wetenschap,
bijmijn taakniet zalkunnen evenaren;maar dit zalvoor mij geenbeletsel zijn mijn werk met toewijding te verrichten, temeer omdat ik
zekerweet, dat ik,gelijk inhetverleden,ookin detoekomst bij U om
raad zal mogen aankloppen.
Hoogedelgestrenge ROEBROEK,
Uw steun alsDirecteur-Generaalvan den Landbouw wasvoor het
werk te Hoorn een eerste eisch. Gij hebt mij te kennen gegeven, dat
mijn benoeming op deze plaats Uw sympathie heeft, dat Gij welwillend staat tegenover het onderwijs en het onderzoek in de dierenphysiologie en dat Gij de physiologie voor de voorlichting van den
landbouwvangrootebeteekenisacht.IkbenerUzeererkentelijkvoor.
Het zal zeker niemand verbazen, dat op een dag als deze mijn gedachten teruggaan naar het Physiologisch Laboratorium te Groningen, waar ik het groote voorrecht had onder een geleerde als HAMBURGERwerkzaam te zijn. Met welk een voorliefde behandelde hij de
voedingsleer en de mineraalstofwisseling! Onder zijn bezielende leidingwerd ik er diep van doordrongen, welk een machtig hulpmiddel
de scheikunde voor de physiologie zou worden. Deze overtuiging is
mijimmerbij gebleven endatikooknogheden dezelfde meening ben
toegedaan, heeft men kunnen opmaken uit mijn betoog, dat doortrokken was met den geest van zijn instituut.
Hooggeleerde SCHELTEMA,
Met dankbaarheid gedenk ik ook den tijd, gedurende welken ik
aan Uwe kliniek onder Uwe leiding werkzaam ben geweest. Deze
jaren zijn voor mij van onschatbare beteekenis geworden. Waar
spelen voedingsvraagstukken een grootere rol dan in de geneeskunde
en hygiëne van het kind? Waar leert men de melk als voedsel beter
waardeeren dan in de kinderkliniek?
De eerbied, welken Gij koestert voorhetleven,heeft diepen indruk
op mij gemaakt. Gij leerdet ons, dat bijkans elke geneeskundige ingreeponeindiggrof enplomp isvergeleken bij hetfijne, stillespelvan
ionen, enzymen en hormonen, van welk spel wij jongeren de regels
soms naar willekeur met onze medicijn meenden te kunnen wijzigen.
Deze, Uwe les rijkt verder dan de grenspalen der geneeskunde. Zij
geldt eveneens voor menigen landbouwkundigen ingreep; ik hoop
haar dan ook op mijn beurt aan mijn eigen leerlingen door te geven.
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Ook later is Uw voortdurende, warme belangstelling voor mijn
persoon enmijn werkmij in moeilijke dagen een steun geweest,grooter nog dan Gij zelf kunt vermoeden.
Hooggeachte HEKMA,
Ook de tijd, dat ik onder Uwe leiding werkzaam was, te Hoorn,
staat diep in mijn geheugen gegrift. Een schat van kennis mocht ik
daarbij vergaren en de persoonlijke omgang met U is voor mij van
groote beteekenis geweest. Ik ben U voor dit alles diep erkentelijk.
HooggeachteHUIZINGA,hooggeachte LEIGNESBAKHOVEN,
Ook U beiden ben ik veel dank verschuldigd. Gij hebt mij in Uw
functie van Inspecteur vanden Landbouw, respectievelijk Inspecteur
vanhetVeeteelt- enZuivelwezen Uwvertrouwen geschonken,zonder
hetwelk de afdeeling te Hoorn, waaraan ikzoovele jaren was verbonden, een kwijnend bestaan zou hebben geleden. Ik stelhet op hoogen
prijs ookin detoekomst met U te mogen samenwerken, zij het in een
andere functie en onder een ietwat anderen vorm.
Mijne Heeren Rijksconsulenten enDirecteurenvan landbouwwinterscholen, mijne HeerenLeiders en Deskundigenvan instellingen, werkzaam ophetgebied vanveevoedingen zuivelbereiding,
Het was voor mij een groote steun, dat Gij met mij hebt willen
samenwerken, zoodanig, dat ieder zichzelf kon blijven. Veel heb ik
daarbij van U geleerd. Met vreugde zal het mij vervullen, indien Gij
ook in de toekomst Uw vertrouwen aan het instituut te Hoorn wilt
schenken. Uit den aard der zaaksluit dit niét uit, dat ik ookzelf zeer
gaarne van Uwe verdere ervaringen en inzichten op de hoogte wil
blijven.
Mijne Heeren Bestuursleden der Vereeniging tot Exploitatieeener
Proefzuivelboerderij,
Noode heb ik de inrichting, welke Gij beheert, vaarwel gezegd.
Uwe inrichting is voor ons werk onmisbaar geweest. Menig onderzoek had niet tot een goed einde kunnen worden gebracht, indien
de Proefzuivelboerderij niet tot onzebeschikking had gestaan. Ik ben
U en Uwen bedrijfsleider er zeer dankbaar voor, dat Gij ons in onze
verlangens steeds zoover bent tegemoet gekomen,als maareenigszins
met Uwefinanciëele verantwoordelijkheid wasovereen te brengen.
Mijne Damesen Heeren Directeuren,Ambtenaren en Medewerkers
vanhetRijkslandbouwproefstation teHoorn,
Ik stel er prijs op U mijn hartelijken dank te brengen voor alles
wat Gijvoor mijzijt geweest.
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Een afzonderlijk woord van erkentelijkheid moge ik richten tot U,
hooggeschatte VAN BEYNUM, directeur der zusterafdeeling voor Bacteriologie. Het was voor mij een bijzonder voorrecht voor ettelijke
vraagstukken te kunnen samenwerken met een bacterioloog als Gij,
wiens wetenschappelijke reputatie ver rijkt buiten onze landspalen.
De physiologische zijde der vraagstukken wist Gij altijd evenzeer te
waardeeren alsde bacteriologische.
Ook aan U, ambtenaren en medewerkers van alle rangen der Physiologische Afdeeling, moge ik een bijzonder woord van dank brengen. De omstandigheden, waaronder Gij Uw taak hebt moeten verrichten, waren niet gemakkelijk. De werkzaamheden namen voortdurend toe en de laboratoriumruimte liet allengs te wenschen over.
Op voortreffelijke wijze hebt Gij U weten aan te passen. Meer dan
eenskreegikindeafgeloopen wekenwoordenvanwaardeering onder
oogen, betrekking hebbende op het werk, dat vooral dank zij Uw onverdroten ijver en toewijding tot stand is gekomen.
DamesenHeeren Studenten,
De kennis, welke Gij omtrent de Physiologie der Dieren zult vergaren, zult Gij voor een deel in Uw later leven dagelijks moeten toepassen. Een ander deel heeft een meer fundamenteel, of, zooals men
ook wel zegt, theoretisch karakter. Het laatstgenoemde deel acht ik
niet minder belangrijk dan het eerste. Zoolang de bedrijfsvorm der
veehouderij weinig verandert, kan men in vele opzichten met practische kennis volstaan. Anders is het in onzen tijd, nu de wijze van
bedrijfsvoering telkens aan groote veranderingen onderhevig is.
Juist dàn komt het voordeel van een dieper inzicht het duidelijkst
tot zijn recht, omdat alleen dit U kan behoeden voor het inslaan van
wegen, welke blind eindigen.
Moge spoedig ook de gelegenheid voor U worden geopend om de
uit boeken en in de gehoorzaal verkregen kennis door practische
oefeningen in proefstal en laboratorium tot Uw onvervreemdbaar
geestelijk bezit te maken en haar door eigen onderzoek aan te vullen.
Ik hebgezegd.
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Ir. M. F. Visser.

Dr. W. K. J. Roepke.

1931/1932

Ir.J.H.ThaiLarsen.

1932/1933
1933/1934

Ir.H.K.H.A.Mayer
Gmelin.
Dr. J. A. Honing.

Ir.H.K.H.A.Mayer
Gmelin.
Dr. J. A. Honing.

1934/1935

Dr. D. L. Bakker.

Dr.W.C.MeesR.Azn.

1935/1936

Dr.W.C.MeesRAzn.

Dr.H.M. Quanjer.

1936/1937

Dr. H. M. Quanjer.

Dr. E. Reinders.

1937/1938

Ir. C. Broekema.

Dr. J. Jeswiet.

1938/1939

Dr.J.Jeswiet.

J.E.vanderStok.

Dr. D. L. Bakker.

Assessoren
Dr. M. J. van Uven.
A.te Wechel.
Dr. A.van Bijlert.
Ir. S. Koenen.
Dr. J. C. Kielstra.
Ir. M. F. Visser.
Ir. J, H. Thai Larsen.
Ir. B.van der Burg.
Dr. Ir. S. C.J. Olivier.
Ir. H. K. H. A.Mayer Gmelin.
J. van Baren.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. H. M. Quanjer.
Dr. W. C. Mees R.Azn.
A.te Wechel.
Dr. G. Grijns.
Ir. J. W. Dieperink.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. G. Grijns.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr.H.A.J.M.Beekman.
T.J.Bezemer.
Ir.M.F.Visser.
Dr.D.L.Bakker.
Ir. J. H. Thai Larsen.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. H.A.J.M.Beekman.
Dr.J.Jeswiet.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. W. C. Mees R.Azn.
Dr. H. A. J. M. Beekman
Dr. E. Reinders.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. Ir. G. Minderhoud.
Dr.H.A.J.M.Beekman.
Ir.C.Broekema.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Ir. C. Broekema.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
J. E.van der Stok.
Dr.H.A.J.M.Beekman.
Dr.E.Reinders.

6. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk

Benoemd te
Wageningen

Afgetreden
of overleden

17Juli 1913

J 10Juni 1918
I t 4 Jan. 1939

*Dr. J. O. F. Pitsen

1 Sept. 1876

Ir. J. Haringhuizen ('s-Gravenhage)

1 Sept. 1916

Dr. J. Ritzema Bos

1 Sept. 1876

Dr. A. H. Berkhout (Bennekom)...
Mr. Dr. A. Heringa

14Sept. 1892
16Oct. 1918

Dr. Ir. L. Broekema.

1 Sept. 1877

Dr. G. Stahel (Paramaribo)

1Juli 1921

H. C. Reimers

1Maart 1880

Dr. E. Giltay

1 April 1885

Ir. S. Koenen

1 Sept. 1905

*Dr. H. Blink

1 Jan. 1906

Dr. J. Valckenier Suringar

1 April 1899

Dr. A. van Bijlert

8 Oct. 1902

Dr. J. H. Aberson

20Maart1884

J. van Baren
Dr. J . C .Kielstra(Paramaribo)
S. P. Ham
Ir. J. W. Dieperink
Dr. Ir. N. L. Söhngen
Dr. D. van Gulik
Dr. G. Grijns (Utrecht)
*Ir. J. Elema (Assen)
Ir. J. H. Thai Larsen.
T. J. Bezemer (Wageningen).
* Buitengewoon hoogleeraar.

1 Oct. 1903
7 Oct. 1918
1 Aug. 1915
16Sept. 1917
1 Nov. 1917
27 Maart1902
16Juni1921
1Nov.1913
24April1919
6Sept. 1898

f lAug. 1918
\ t 2 9 Mei 1939
15Febr 1919
\ 21 Sept. 1920
(t 7 April 1928
1 Jan. 1921
130 Jan. 1921
ƒ 20Sept.1921
\tl7Nov.1936
2Dec.1921
f19Sept.1922
\t7April1924
f 1Oct. 1922
1935
\ f1Mei
126Dec 1922
ƒ 1Oct. 1923
f26Dec. 1931
ljan. 1925
fl7Oct. 1932
f 9Febr.1925
f17Sept.1928
\tl0Dec.1935
t7Febr.1933
15Aug.1933
f18Sept.1933
\fl5Jan.1936
125Sept.1934
124Dec.1934
126Febr.1935
16Sept.1935
1Juli1938
t15Mrt.1939
18Sept.1939

i

7. ALPHABETISCHE LIJST VAN DE
VOOR HET STUDIEJAAR 1938-1939 INGESCHREVENEN

Naam

.£ eu
•3 S
S S
'G

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

ü
B-S

31

Abell, Louis Félix
Achterstraat, Jan
Albada, Marius van.
Andeweg, Jakob Marinus
Anepool, Hendrik
Angelino, Marius Francisais
Arens, Ferdinand Pedro

K.B.
L.
L.
L.
T.
T.
K.B.

21 Febr.'14
28 Mrt. '18
25 Apr. '15
19 Aug. '20
20 Juli '20
6 Sept.'11
16 Juni '16

Wonosobo
Bennekom
Rotterdam
Numansdorp
De Bilt
Ochten
Malang

C
Ca
C
*
*
Ca
*

Baas, Jan.
Baelde, Johanna Maria
Bakhuis, Janny Aaltje
Bakker, Albertus Hovestad
Bakker, Gerrit de
Bakker, Martha..
Balder, Maarten
Baren, Hugo van
Bartels, Antonius Marinus Maria .
Bausch van Bertsbergh, Jan Willem . .
Bavel, Cornelis Henricus Maria van . .
Beek, Jacobus Gerardus Ignatius van..
Beelen, Gerrit
Bekius, Johannes Dirk
Bennema, Jakob
Berg, Johan Carel Tietes van den . . . .
Bergh, Nelly van den
Berkhof, Henri van den
Berkhout, Jan Carel
Bernelot Moens, Henri L o u i s . . . . . . . . .
Bertsch, Ludo
Beijen, Antoinette Marianne . . . . . . . .
Beijen, Margaretha Henriette Sofie . .
Bierma, Gerlof Ids
Blauwhof, Wilhelmus Gerardus

L.
T.
T.
K.B.
T.
T.
L.
K.L.
L.
—
T.
L.
L.
L.
K.B.
L.
Toeh.
B.
—
K.B.
K.B.
Toeh.
T.
L.
L.

12 Oct. '17
30 Oct. '10
24 Jan. '20
13 Febr.'18
15 Febr.'15
2 Juli '11
7 Juli '21
24 Jan. '09
12 Juni *18
15 Oct. '15
15 Sept. '21
23 Jan. '17
10 Mrt. '18
30 Jan. '14
15Apr. '20
15Sept. '20
10 Apr. '18
11 Juni '20
8 Juli '14
15Aug. '15
14 Juni '17
28 Febr.'15
24 Juli '19
5 Juli '18
11 Dec. '19

Lutjeloo
Rotterdam
Olst
Djokjakarta
Rotterdam
Breda
Hengelo (O.)
Wageningen
Breda
Helvetia (Sum.)
Ginneken
Geffen
Hierden
Dronrijp
Enschede
Amersfoort
Wageningen
Driebergen
Soerabaja
Buitenzorg
Malang
Altona (D.)
Apeldoorn
Oldehove
Sloten

_
C
*
*
Ca
C
*
Ing
Ca
*
P
*
Ing
*
*
*
*
Ca
Pa
Pa
*
*

1
) L, = Nederlandsche landbouw; K.L. = kolonialelandbouw; T. = tuinbouw; B. =
Nederlandsche boschbouw; K.B. = koloniale boschbouw; Toeh. = toehoorder; Pa =
propaedeutisch examen, le gedeelte; P = propaedeutisch examen; Ca = candidaatsexamen, le gedeelte; C = candidaatsexamen; Ing = ingenieursexamen; * voor de
eerste maal voor volledig onderwijs ingeschreven.
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Naam

~ ·.§
::s ..c::

ri5

-~

i

Datum en
jaar van

I
I

Geboorteplaats

geboort~

p
Blommestein, Eugene Henri Frederic van K.B. 16Nov. '15 Kadipaten
p
Rijssen
Bodde, Sybrand Jan ....•.••..••...•. K.L. 8 Mrt. '15
c
Boekestein, Johannes ............... . K.B. 25 Nov. '16 's-Gravenzande
c
L. 25 Juni '13 Delden
Boer, Berend Kornelis de •......••.••.
Boer, Frederik de •. ·• •.••.•.•.•...••• K.B. 10 Jan. '19 Musselkanaal
*
Boer, Hepke de •.•.•••••..••....•••
21 Sept. '19 Tims
L.
*
Ca
Boer, Marie Neeltje Ida de •...•..•••
T. 16 Juni '15 Borger
Boer, Ruurd Arjen de • . ••.••.•.•••..
L.
10 Juni '19 Baard
*
Boer, Theodoor Adriaan de ..•.•••.•.. K.L. 12 Juli '20 Soerabaja
*
Boes-Booden, Johanna Cornelia ...... . Toeh. 16 Mei '97 Kediri
p
Bolt, Abraham Herman •.•.••••••....• K.L. 11 Juni '17 Semarang
Bolt, Otto Fredrik .................. , K.B. 17 Fehr. '19 Semarang
*
Boltjes, Petrus .Baptistus .... '" .•..••. .K.B. 7 Fehr. '18 Musselkanaal
*
c
L.
Bool, Carel Hendi;ik ............ , •...
1 Juni '14 Medan
Boom, Robert ••...••..•.•...••..•.• Toeh. 16 Nov. '16 Amsterdam
c
Bosch, Sijbe ..•.•.••.....••.••••.•
L.
17 Jan. '13 Hantum
p
L. 28 Apr. '97 Zevenhuizen
Bosma, Jan •••....•••.......•....•..
Ca
Bosman, Cornelis ...•.......•••••.•.
L.
4 Mei '18 Wageningen
p
Boswinkel, Erik ••.•..•...•.••.••.... K.L. 21 Nov. '17 Utrecht
c
Bouma, Gerrit Jan •..........•......
8 Apr. '07 Sneek
L.
p
Bouwman; Lambertus Henrikus ...... .
L. 17 Apr. '18 Arnhem
lOAug. '03 Schoten
Bredius, Arnoldus Anthonie .....••..•
p
Breemhaar, Derk •.•••...•••.••••..•.
22 Sept. '19 . Oude-Pekela
L.
Ca
L.
Bremer, Petrus Johannes van den .... .
8 Fehr. '16 Soest
Pa
Brill, Jan Ebbing . ; ................. .
T. 25 Juni '15 N ocirdlaren
1C
Brodhaag, Mal'inus Henri •....•••.•.. K.L. 25 Apr. '14 Bandjermasin
p
Broekens, Marten ••••...••.•••.•.•...
L.
9 Mei '17 Oudendijk
Brouwer, Walter Adolf Henri •.•..••. K.B.
8 Oct. '20 Oelee-Lheue
*
Pa
Bruggencate, Aaldert Falentijn ten ••••. K.B.
4 Oct. '20 Arnhem
· Bruggink, Willem Arnold •••••....•••
L.
2 Dec. '18 Zelhem
*
Brugman, Bernardus Johannes Matia ..
L. 15 Mei '16 Gendringen
Ca
L. 20 Apr. '15 . Rotterdam\
Brus, Jan Breunardus Frederik ....... r
Ing
Bruyning, Andreas Elia • , •••. , •. , ••.•
L. 16 Sept. '15 Wageningen
Buck, Peter Paul Jozef ..•. , •....••. '.
L. 20 Juli · •21 Kerkrade
*
Ca
Burema, Sekel Jakob ................ .
L. 27 Juli '17 't Zandt
Ca
Burgt, Joannes Marinus van der ...... . K.L.• 18 Juni '10 Overasselt
L. 13 Aug. '18 Blijham
Buringh, .Pieter ••..••••.••.•••.••..
*
2Mrt; '12 Ambt-Hardenberg C
Busscher, Ellerus Pieter ..•.••.•.••..•
L.
Butler, Johan Izaak Cornelis •...••.•..
L.
7 Sept.'14 Rotterdam
C

Castenmiller, Gerardus Michael •.•.••.
Celliee Muller, Adelaide Louise du •...

L,

T.

9 Sept. '20
15 Juli '16

Rijsbergen
Amsterdaqi

1~

65.
Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Clerx, Peter Joseph Hubertus •.••••.••
Cleij, Gerrit •••...•••.•••••••••••••
Cleyndert, Nicolaas .••••••••.•••••••
Coolman, Fiepko ••••.••••••..•••.•
Crijns, Thomas Antonius Josephus Hubertus •••••.••••••••••..•••••.•.•
Dam, Arend Gerke van ••••••••••••••
Davelaar, Hendrik •••••••••.•.•••.•••
Deale, Frank Alwin ••••••••••••••..•
Derksen, Henricus Jozephus Constantinus
Diepen, Dirk van •••••••••..•••..•••
Dillewij'n, Cornelis van ••••••••••.•.•
Doeksen, Johannes ••.••••.••••.•••••
Doesburg, Jacobus Johannes .••.••••
Doormaal, Joannes Cornelis Antonius van
Dorsman, Cornelis ••••••••••••.••.•
Driesen, Jan ••••••••••••••••••••••••
Duim, Wieberen ••••••.••.••••••••.•
Duintjer, Bernard ••••••••.••.•.••.••
Dulk, Pieter Roel den • • ............. _
Duursma, Steven Wytze ••.•.•••••.••
Duijm, Jan ......................... .

Duyverman, Johannes Jacoh ••••••••••
Dwars, Ellen ••.••.••••••••••••••••
Dijk, Dirk Cornelis van•••••••••.•.•••
Dijkstra, Henricus , •••••••••••••.••••
Dijkstra, Julius ••••••••••.••••••••••
Dijkstra, Sjoerd ••••.••••••••••••••••

L.
L.
L.

4 Apr. '14
2 Nov. '19
16 Dec. '14
22 Mei '18

Urmond
Groningen
Djagadnaik
't Zandt

L.

18 Sept. '18

St. Pieter

L.

29 Apr. '18
27 Nov. '17
17 Oct. '05

K.B.

L.

L.
K.L.
L.

4 Jan. '19
30 Mei '16
9 Febr.'99
L. 29 Oct. '12
25 Apr. '20
L.
K.L. 24 Juli '11
L.
7 Oct. '19
L. 16 Juni '19
K.B. 22 Sept. '19
K.B. 19 Sept. '16
K.B. 30 Juni '17
L. 26 Mrt. '20
L.
11 Juni '20
K.L.
8 Dec. '12
B.
27 Dec. '21
K.B.
9 Juli '18
7 Mei '17
L.
L.
14 Nov. '18
L. 24 Sept. '15

L.

Eelkema, Laurens ••••••..•.••••••.•.
Elema, Hindrik Michie! •••...••••••••
Engels, Henri Edwin Rudolf Oscar • : ••
Erpers Roijaards, Willem Marie van •.•
Es, Frans Willem Johan van ••••••••••
Eshuis, Jan Adolf •••.•••••••••••••••
Etty, Thomas Hendrik ••••••.•.••••.•
Everaars, Pieter Roelof ••••.•.•••.••••
Eversdijk, Marinus Simon • • .•..••••••

29 Apr. '18
9 Aug. '16
K.B. 13 Sept. '19
K.B. 27 Mrt. '18
K.L.
9 Oct. '17
T. 31 Oct. '10
K.L.
6 Aug. '12
K.B. 10 Mrt. '16
8 Mei '16
T.

Eijk, Willem van ••.••• ,.............

Toeh. 12 Aug. '11

5

Geboorteplaats

L.

Borgercompagnie
Oterleek
Bloemfontein
(Z.-Afr.)
Deventer
Hoogwoud
Modderfontein
IJmuiden
Meppel
Tilburg
Amsterdam
Wommels
's-Gravenhage
Veendam
Amsterdam
Grafhorst
Nootdeloos
Menado
's-Gravenhage
Rotterdam
· Gendringen
Gendringen
Gendringen
Windeweer
Holwierde
Batang Serangan
Gloegoer
Tjilatjap
Zwolle
Bondowoso
Baarn
's Heer Arendskerke
Dordrecht

p

Ca
Ca
p

*

p

Ing

*

p

Ing

*

p
p

*

Ca

*
p

c·
*

Ca

c

*

c

Ca
Pa

*

*

Ing
Ca
Pa
Ca

66
Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Feekes, Henri François Nicolas.
Feitsma, Feije
Feldmâr, Ladislav . . . .
Ferrari, Theo Johan . .
Ferwerda, Jan D i r k . . .
Flik, Hendrik Michael
Flipse, Leo Paul . . . . . . .
Fontein, Paulus . . . . . . . .
Foreest, Jkvr. Aleide van
Franke, Anton . . . . . . . . .
Franke, Johannes Anton Pieter
Franken, Wilhelmus Cornelis Antonius
Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frets, Gerrit Pieter
Frieling, Gezinus.
Fijnvandraat, Gij'sbert
Gaaien, Jochem van
Galesloot, Theodorus Engelmundus....
Gast, Jan Willem
Gastman, Eltjo Helenius . . . . . . . . . . . . .
Geel, Johan Jacob Lodewijk . . . . . . . . . .
Geertsema, J a c o b u s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geertzema, Cornelis Adolf
Gelhard, Bernardus Francisais
Gerbranda, Petrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Germs, Gerard Jacob Bernard
Gereons, Louis
Gessel, Teunis Pieter van . . . . . . . . . . .
Geus, Jacob de .
Geuze, Marinus Adriaan
Geijn, Stephanus Andreas Hendrikus
Maria van de
Gheel Gildemeester, Paul Constant van
Giesen, Henricus Josephus . . . . . . . . . . .
Gils,CornelisAdriaanMariaAntonius van
Gilst, Krijn Bastiaan van . . . . . . . . . . . .
Goei, Ging Bien
Goemans, Gilles Johannes
Goldhoorn, Tidde
Gonggrijp, Justus

K.L
L.

6 Juni '15
29 Juli '19
11Jan. '17
K.L. 23 Juni '18
K.L. 19Juni '17
L.
16 Mei '17
K.L. 17Juni '19
K.B. I Sept.'13
Toeh. II Mei '16
L.
23 Apr. '18
Toeh. 19Juni '14

Geboorteplaats

Semarang
Ee
St.Michal(Hong.)|
Amsterdam
Leeuwarden
Tripscompagnie
Leiden
Leiden
Amsterdam
Sleen
Sleen

20 Mrt. '20
8 Nov. '79
3 Mrt. '19
8 Aug. '18

Bergen op Zoom
Boskoop
Emmen
Groningen

L.
L.
L.
K.L.
K.B.
L.
L.
L.
K.B.
L.
T.
L.

16Juli '16
11 Jan. '18
11 Nov. '19
31 Dec. '14
11 Mei '16
7 Apr. '20
29 Apr. '13
10 Oct. '18
9 Mrt. '19
6 Nov. '08
10 Nov. '18
29 Aug. '21
31 Mrt. '16
22 Febr.'17

Spijkenisse
Weesperkarspel
Duivendijke
Beerta
Bemmel
Beemster
Anna Paulowna
Deventer
Utrecht
Akkerwoude
Nijmegen
Veen (N.-Br.)
Schoorl
Poortvliet

T.
K.B.
L.
L.
L.
K.L.
L.
L.
K.L.

8 Mei '16
31 Oct. '19
2 Mrt. '17
22 Mei '19
2 Dec, '20
4 Sept. '17
10 Nov. '16
25 Apr. '19
24 Sept. '16

Puiflijk
Wonoredjo
Steenderen
Breda
Numansdorp
Semarang
Dreischor
Groningen
Utrecht

L.
L.
Toeh.

67

WS

Datum en
jaar van
geboorte

Graaff, Eduard de
Grandjean, Anton Jan .
Groendijk, Tjalling
Groenewoud, Henricus van . . . . .
.
Groneman, Johannes Ludovicus Theodoras
Grootenhuis, Johannes Alidus

K.B.
K.B.
K.L.
T.

13Apr. '17
9 Jan. '21
2 Dec. '11
7 Sept. '13

Poerwodadi
Batavia
Terschelling
Zutphen

*
C
C

L.
L.

29 Aug. '17
12Sept. '16

Wieringerwaard
Balkbrug

*
Ca

Haaren, Hermanus Albertus van
Hadders, Adolf . . . . . . . . .
Haisma, Jan Pieter
Halma, Martinus . . . . . .
Hamming, Geertruidinus
Hamming, Johan August
Hansen, George Michel.
Hansen, Leonard Christiaan
Hardjoprakoso, Raden Soesilo
Hardjowahono, Raden Mas Soebroto . . .
Hardus, Petrus Louwrens Leonardus
Josephus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harmsen, Wilhelmus Lambertus . . . . . .
Hartgerink, Nicolaas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hartman, Leendert
Hartog, Nicolaas Adriaan den . . . . . . . . .
Have, Daniël Johannes van der . . . . . . . .
Have, Hendrik Albert.
Haverhals, Jacobus Arnoldus
Havinga, Albert Jan . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeres, Hijlke
Hees, Remmelt van
Heide, Rein van der
Helder, Jan Frederik
Hellinga, Folkert
Hendrikse, Jan Johannes . . . . . . . . . . . . .
Henkes, Hendrik Jan Magallanes . . . . . .
Hennik, Jacob Jacobus van
Heringa, Berend
Heringa, Herman Evert
Heringa, Jouke Willem
Herweijer, Schilleman
Heubel, Gustav Adolf.
Heijningen, Johan van . . . . . . . . . . . . . . .

L.
L.
K.B.
L.
L.
K.B.
K.L.
K.B.
K.B.
K.L.

5 Aug. '11
11Juni '16
8 Apr. '17
29 Apr. '18
14Juni '16
6 Jan. '20
5 Jan. '18
l M e i '16
9 Juni '17
22 Juli '18

Overasselt
Odoorn
Bergum
Nijkerk (Fr.)
Leens
Soerakarta
's-Gravenhage
Bandoeng
Djatisrono
Soerakarta

Ing
Ca
P
*
P

K.L.
L.
K.B.
L.
K.B.
L.
L.
L.
K.B.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
T.
T.
L.
K.B.
K.B.
L.

14 Jan. '21
4 Mrt. '17
25 Oct. '17
18Sept. '17
12Mei '19
2 Mrt. '19
13Aug. '20
30 Oct. '17
19 Oct. '20
17Apr. '16
27 Febr.'18
12Juli '20
10 Aug. '17
25 Oct. '17
20 Mrt. '20
19 Febr.'lö
10Juli '13
16 Oct. '16
24 Sept.'17
28 Mrt. '16
15 Juli '18
12 Juli '04
16 Oct. '19

Naam

I-S

Geboorteplaats

ra S
«•O

J.2

Bandoeng
Hengelo (Gld.)
Blora
Oude Tonge
Pekalongan
Kapelle
Raalte
Sprang
Sneek
Hieslum
Hoogeveen
's-Gravenhage
Doetinchem
Utrecht
Groot-Ammers
PuntaArenas(Chili)
Oostvoorne
Kolham
Blora
Buitenzorg
Strijen
Amsterdam
Sloten

*
Ca
P
*
P
Pa
P
P
Pa
*
C
Ca
P
P
C
Pa
Ca
C
Pa
Pa
Ca
Ca
Ing
P
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

L.
L.

Geboorteplaats

Ing
Ca
Pa

K.L.
K.B.

18 Mrt. '13
5 Dec. '09
3Mrt.'17
7 Mrt. '21
1 Mei '17
20 Dec. '14
4 Nov. '17
12 Juni '13
23 Febr.'05
16 Juli '18
23 Aug. '13
31 Mei '18
21 Juli '17
16 Juli '16

Amsterdam
Jorwerd
Nijmegen
Groningen
Utrecht
Wemeldinge
Amsterdam
Tasikmalaja
Breda
Dongen
Lonneker
Blijham
Scheveningen
Rotterdam

Huijser, Jan Paul .................. .
Huijsman, Cornelis Albertus • • •••••.•

K.L.
K.B.
K.L.

11 Juni '18
26 Juli '20
6 Juli '20

Laren (N.-H.)
Sittard
Slaten

*

Iwema, Sijbrand ..•..•.•••••••••••••

L.

12 Mrt. '19

Aduard

*

Hildesheim, Michie! •••••••••••••••••
Hille Ris Lam hers, Dirk •••••••••••••
Hoekman, Gerard Adriaan ••.••••••••
Hoeksema, Kornelis Jakob • • .••••••••
Hoeufft, Jkvr. Aleida ............... .
Hogerheijde, Johannes Henricus ...... .
Hollenkamp, Hendricus Theodorus ••••
Homans, Karel August .............. .
Honing-Tiddens, Berber Anna ••.•••••
Hout> Cornelis Antonius Marie van. den
Hubbeling, Nicolaas .••••••.•••••••••
Huisman, Luiken Hero •••••••••••••
Huizer, Nicolaas ••••••••••••.••••.••
Huizinga, Klaas Eelko ............... .
Hupkens van der Elst, Frans Comelis
Constans •....•.....•......•.......•

K.B.

L.

T.
K.B.

L.
K.L.

L.
T.
L.

Jansen, Daniel ••••.••••.••••.••••••• Toeh. 14 Mei '11
Jansen, Jan Fokko ............... , ..•
L;
2 Oct. '15
Jansen, Wicher Leonard ••••••.•..•..•
2 Aug. '18
B.
Jantzen, Jorn Joachim ••••••••••••.••. K.L.
7 Aug. '07
Jensma, Popke ................... , .
L. 30 Sept. '15
Jong, Rudolphe de ................. . K.B. 23 Nov. '18
Jonker, Jan Johannes ............... .
7 Apr. '14
L.
Jurriens, Gerrit Jan •••••••••••.•••••• K.B. 16 Apr. '17

Amsterdam
Delfzijl
Utrecht
Niederlossnitz (D.)
Aduard
Semarang
Utrecht
Utrecht

Kamp, Teunis Cornelis van der •......
Kamphuis, Jan •••••.•.••••••••••••••
Kappelle, Derk •••.•.•••••.•••••••••
Kasanmoentalip, Soemijoto ••••_. •••.••
Katan, Hans • • •••••••.•••••••••••.•
Keestra, Jochum ................... .
Kho, Yam Oh ••••••••.•...••••••..•
Kingma, Sijmen .•.••.•••••••••.••••
Klarenberg, Klaas Abbe • • •••••••••••
Klaus, Louis George •••••••••••••••••
Kloen, Derk ....................... .
Klompe, Gillis Johan ............... .

Terschelling
Leeuwarden
Deventer
Soerabaja
Hilversum
Dronrijp
Djokjakarta
Enumatil
Langweer
Polidjedjer
Stadskanaal
Noordgouwe

K.B.

T.
L.
K.L.

K.B.

L.
K.L.
L.

T.
K.B.

L.

L.

22 Sept. '16
4 Nov. '19
22 Apr. '16
10 Juli '18
9 Aug. '19
6 Mrt. '19
23 Mrt. '20
29 Aug. '18
31 Mei '19
23 Febr.'10
22 Mei '19
30 Mei '21

*

p

Pa
Ca

c

*

Pa

c

Ca

*

Pa
Pa

*

Ca
P
C
Ca

*

Ca

c
p

*

Ca

*
*
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*
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Knaap, Dirk van der ..•.•••••.••••••
Knoppien, Piet •....................
Koenigs, Franz Friedrich Rudiger •.•••
Kole, Arie Pieter • • •••••••.•••••••••
Koning, Frederik Jacobus ••.•••••••
Koning, Henricus Synco de ••••••••••
Konink, Jan de ................... .
Koot, IJsbrand van • • •••••.•••.•••••
Koppejan, Ary Willem Gijsbert •.•••••
Kortenoever, Jurriaan ••••••••••.••.•
Kouwe, Jacob Johannes ............. .
Krabbe, Goossem ••.•••.•••••••••••
Kremer, Jan Hendrik ............... .
Kromwijk, Antonius Everardus ••••••••
Kruit, Cornelis Roelf Berend .••••.•••
Krijthe, Johanna Margaretha ••••.••..•
Krijthe, Neeltje .................... .
Kuile, Judith Henriette ter ••••••••..•
Kuipers, Sjirk Frans •......... : .•....
Kulescha, Zoja •....................
Lackamp, Jan Willem •••••••••••••.••
Laman Trip, Jhr. Joan Philip ........ .
Lammers, Wilhelm Gerrit Antoon .... .
Langguth Steuerwald, Willem Ernst ••
Lanz, Adolph Jeppe ................ .
La'oh, Johannes Philip .............. .
Leendertz, Abraham Cornelis .••••.•••
Leeuwen, Arie van •••.•.••..•.••..••
Leinweber, Joan Christfaan ••.••.••••
Leupen, Felix Ferdinand ............ .
Liere, Willem Johannis van •.•.•••••••
Liezenga, Piete.r .................... .
Linssen, Henricus Johannes Franciscus
Lobach, Leon Alexander Louis Maria ••
Lohnis, Maria Petronella ••••••••.•••
Lolkema, Heine .................... .
Los, l:Ienri Meine Ary •••••••••.•••••
Luitjes, Jannes •.••••••••••••••••••.•
Luijendijk, Jacob. • ••••••.••••••••.•

T.
L.
K.B.
K.L.

K.B.
K.L.
L.
L.

L.
K.B.

L.
L.
L.

L.

T.
T.
L.

T.
L.
L.
L.
K.L.

K.B.
K.L.

K.L.
L.

K.L.

T.
L.
L.

T.
K.L.
L.

K.L.
K.B.
L.

Geboorteplaats

31 Oct. '17 Benkoelen
5 Oct. '18 Noordwolde (Fr.)
26 Aug. '18 Berlijn
15 Oct. '20 Wageningen
18 Dec. '18 Amsterdam
8 Febr.'16 Soekaboemi
19 Oct. '19 de Wijk
1 Juni '12 Haarlem
24 Jan. '19 Goes
4 Dec. '18 Gouda
22 Mei '19 Pematang Si
Antar
30 Sept. '20 Zwartsluis
2 Juli '17 Stadskanaal
6 Juli '14 IJsselstein
21 Sept. '20 Gasselternijveenschemond
18 Apr. '13 's-Gravenhage
23 Juni '09 's-Gravenhage
9 Sept. '12 Enschede
1 Oct. '17 Leeuwarden
31 Dec, '17 Kief (Rusi.)
13 Oct. '17 Oosterbeek
8 Sept. '14 Hilversum
2 Sept. '16 Dieren
13 Sept. '20 Medan
31 Dec. '17 Watergraafsmeer
7 Mei '19 Bandoeng
24 Dec. '13 Castricum
28 Mei '15 Meerkerk
18 Sept. '15 Wageningen
19 Nov. '15 Leeuwarden
6 Juni '18 Borssele
7 Oct. '18 Rijperkerk
9 Mrt. '17 Nibbixwoud
12 Mei '14 's-Hertogenbosch
21 Jan. '88 Vledder
1 Mei '20 Oldeholtpa
2 Febr.'19 Buitenzorg
22 Dec. '16 Apeldoorn
14 Febr.'19 Den Bommel

*

P
Pa

*
*

c
*

Ing

c
*
p

*

Pa

c
*

*

Ing
Ing
Pa
p

c
Ca

c
*

p

*

c
Ca
Ca

c

*
*
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c

*

Pa

*
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a-s

Datum en
jaar van
geboorte

K.B.

13Juli '16

Zutphen

Maas, Antonie L a m b e r t u s . . . . . . . . . . . .
Manieren, Johan van
Manschot, Gerard Max . . . . . . . . . . . . . .
Manschot, Johan Max . . . . . . . . . . . . . . .
Mansholt, Ubbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maris, Adriaan
Marie, Gerrit Steven v a n . . . . . . . . . . . . .
Mastenbroek, Cornelis . . . . . . . . . . . . . . .
Mathot, Henricus Joannes
Medenbach de Rooy, Henri van
Meer, Kornelis van der . . . . . . . . . . . . . .
Meereboer, Pieter Jan
Meerten, Reinier Jan van
Memelink, Garrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metsers, Augustinus Anna Petrus Antonius
Meulen,Agëus van d e r . . . . . . . . . . . . . . .
Meijer, Lodewijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meijerink, Willem Evert . . . . . . . . . . . . .
Miedema, Dirk Douwe
Miedema, Rein Pieter Hendrik . . . . . . .
Miranda, Hubertus de . . . . . . . . . . . . . . .
Molen, Gjalt Annard van der . . . . . . . .
Molenaars, Joseph Francisais Antonius
Mooij, Jakob Jan
Mulder, Everhard Jan
Mulder, Harm Hendericus
Mulder, Herman Willem
........
Mulder, Rudolf Herman . . . . . . . . . . . .
Mülschlegel, Jakob Sikke
Mülschlegel, Jan Cornelis

K.B.
K.B.
K.B.
K.L.
L.
L.
L.
L.
T.
K.B.
T.
T.
K.B.
K.B.

18 Febr.'16
10 Aug. '19
25 Mei '15
27 Juni '17
13 Febr.'20
21 Apr. '16
12Sept. '14
5Febr. '18
19Nov. '18
24 Nov.'12
24 Juli '21
10 Febr.'18
2 Juli '19
3 Juni '13

Vrouwepolder
Arnhem
Soerabaja
Tangarang
Ulrum
Heijningen
Wijhe
Goudswaard
Boskoop
Probolinggo
Gersloot
Oudkarspel
Kediri
Deventer

T.
L.
B.
L.
L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
L.
L.
K.B.
K.L.
K.B.

27 Juni '19
17Juli '10
8 Juli '19
12Febr. '18
30 Sept.'20
24 Mei '20
16Apr. '17
10 Juli '20
15Mrt. '19
19Juni '18
26 Sept.'16
23 Jan. '19
29 Oct. '18
7 Sept. '17
20 Juni '14
20 Juni '14

Etten-Leur
's-Gravenhage
Amsterdam
Assen
Deersum
Heusden
Amsterdam
's-Gravenhage
Breda
Soekaboemi
Rotterdam
Leeuwarden
Oldenzaal
Malang
Kediri
Kediri

Nieuwenhuijzen, JohannisAdriaan van..
Nieuwstraten, Jan Pieter . . . . .
Noordhoek, Matthijs Jacobus .
Notokoesoemo, Pangeran Ario
Nubé, Albert Hendrik . . . . . . .
Nijholt, Fedde . . . . . . . . . . . . .

L.
T.
K.B.
K.L.
L.
L.

31 Aug. '18
9 Dec. '13
9 Mrt. '19
26 Dec. '11
6 Aug. '15
29 Jan. '18

Ooltgensplaat
Ridderkerk
Nijmegen
Soerakarta
Leeuwarden
Leeuwarden

Naam

Lynden, Antonie Jacob Herbert Baron
van

Geboorteplaats

71
Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Oets, Jan
Offermans, Henri Adriaan .
Oldenbanning, Lambertus Gerhardus . .
Oldeneel tot Oldenzeel, Jan Arent Hyacinth Josef Ghislain Baron van . . . . . .
Olthof, Egbert
Olthoff, Barnardus Harmannus
Oomen, Henricus Cornells Jacobus . . . .
Oosten Slingeland, Jan Frans v a n . . . . . .
Oosterhof, Ate
Ormel, Hendrik Arnoldus
Otto, Hein
Otto, Will Marie
Oude, Nicolaas Leendert de
Oudemans, Johannes Theodorus
Overbeek, Hendrik Herman Gerrit . . . .
Overbeek, Johannes Louis Frederic . . . .
Overmars, Hermannus Antonius
Pieters, Gustaaf Watse Johan . . . . . . . .
Pinkhof, J u d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planje, Johannes Pieter
Planque, Bartholomeus Allen de . . . . . . .
Poelstra, Nikolaas Geert. . . . . . . . . . . . .
Pohlmann, Jacoba Hendrika Lucia . . . . .
Pol, Peter Hermanus van de
Polvliet, Anton Carel . . . . . . . . . . . . . . . .
Poolman, Rudolf Wilhelm

ra t>a

K.L.
K.B.
L.

23 Nov. '18
26 Mei '17
1 Dec. '19

Tjibadak
Lawang
Oosterhesselen

B.
L.
L.

25 Sept.'16
18Mei '18
23 Dec. '13
7 Dec. '13
4 Nov. '19
10Nov. '15
4 Jan. '18
17Apr. '16
24 Juni '19
27 Juli '18
8 Febr.'21
17Dec. '12
20 Jan. '17
10 Sept. '21

Oosterhout (N.B.)
Veendam
Garnwerd
Nijmegen
Arnhem
Nijega
Heurne
Amsterdam
Bandoeng
Serooskerke
Utrecht
Voorthuizen
Voorthuizen
Arnhem

8 Aug. '13
11 Juli '21
26 Juni '10
15Juni '18
21 Jan. '21
27 Jan. '10
2 Febr.'16
28 Apr. '12
5 Dec. '16
29 Dec. '14
8 Nov. '16
25 Jan. '18
22 Apr. '13
23 Juni '18
22 Aug. '18

Batavia
Amsterdam
's-Gravenhage
Arnhem
Idaard
Leiden
Rijswijk (Z.H.)
Middelburg
Watergraafsmeer
Amsterdam
Rhenen
Semarang
Makassar
Appingedam
Axel

Ca
*
Pa
C
Pa
Pa
C
P
Ca

Houten
Kampen
Gempol
Bolsward
Winterswijk
Eexta
Arnhem

P
C
Ca
Ca
C

L.
L.
L.
T.
K.B.
L.
B.
B.
K.B.
B.
K.L.
L.
L.
L.
L.

Post, Jan Jacob
Prawiromartojo, Raden Hindrarto
Prinsen Geerligs, Hendrik Louis . . . . . .
Prummel, Jan
Putter, Pieter de

L.
K.L.
L.
K.L.
K.L.
L.
L.

Raad, Koenraad Jan de
Raalte, Dirk van
Raay, Adelbert van
Radema, Lambertus
Reinders, Egbert
Reinders, Karsien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ridder, Dirk Cornelis de . . . . . . . . . . . .

12Juni '10
L.
Toeh. 14 Juni '14
K.L.
2 Aug. '17
8 Aug. '14
L.
K.B, 22 Nov. '14
L.
9 Mrt. '18
16 Dec. '12
L.

r O S t j j â t i + • . • +• » • +• • • • • • • • • • +• • • • + • •
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C
*
Ca

P
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C
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*
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Datum en
jaar van
geboorte

Naam

Geboorteplaats

Roelofsen, Benjamin .i
Rol, Cornells
Royen, Johanna Willemina van . . . . . . .
Rozeboom, Dirk
Russchen, Jannes.
Ruijs, Carl Ludwig Wilhelm . . . . . . . . .

K.L.
L.
T.
L.
L.
K.L.

9 M r t . '17
4 Nov. '20
7 Mei '21
3 Mrt. '18
5 Juni '17
14 Juli '14

Amsterdam
Starnmeer
Amsterdam
Wageningen
Donkerbroek
Utrecht

Salentijn, Gerrit
Samson, Julius Abraham
Sastromihardjo, Mas Hari Santoso . . . . .
Sauer, Gabriel
Sauveur,Emile Gaston.
Schaepman, Cornelis Wilhelmus Henricus Maria
Schaepman, Herman
Schaik, Anna Theodora Josephine van .
Schelling, Jacobus
Schiere, Jouke Cornelis
Schieveen, Paulus van . . . . . . . . . . . . . . .
Schimmel, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schmidgall, Frans Louis
Schouten, Jan Willem
Schouwenburg, Johan Christiaan van . .
Schrevel, Martien
Schulte, Gustaaf A d o l f . . . . . . . . . . . . . . .
Schumacher, Eduard Gregor . . . . . . . . .
Schutter, Jan Pieter . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schuurmans, Durk
Schuylenborgh, Johannes van . . . . . . . . .
Schijen, Jean Maurice .
Seinhorst, Jan Willem
Sepers, Izaak Dirk
Sevenster, Jan
Sieben, Jan Wolter
Sieben, Willem Hermanus
Sikkel, Dirk.
Simons, Joseph PietJan
Sissingh, Harmannus Andries . . . . . . . .
Slogteren, Dirk Herman Michael van . .
Smeenge, Roelof
Smeenk, Harm Hendrik
Smits, Hendrik

L.
T.
K.B.
L.
K.B.

26 Juni '19
3 Aug. '16
7 Apr. '19
27 Apr. '13
19 Nov. '13

Amsterdam
Paramaribo
Lawang
Kethel
Groningen

L.
L.
T.
K.L.
L.
B.
K.L.
K.L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
L.
T.
L.
L.
K.L.
L.
K.B.
L.
L.
L.
K.B.
L.
K.L.
K.B.
L.
L.
L.

6 Aug.'13
5 Febr.'19
28 Nov. '16
21 Juli '20
13Juli '16
12 Oct. '14
23Aug. '15
29 Dec. '20
8 Jan. '12
14Mei '20
4 Dec. '19
9 Mei '18
23 Febr.'20
22 Jan. '16
15Jan. '16
17 Dec. '16
20 Dec. '16
20 Aug. '18
7 Juni '13
23 Dec. '06
16Mei '20
18 Febr.'18
10Jan. '16
12Mrt. '14
25 Dec. '16
6 Juni '19
21 Mrt. '17
10 Mei '16
15Juni '18

Zwolle
Zwolle
Schaesberg
Utrecht
Burgwerd
Linschoten
Modjokerto
Batavia
Bergen op Zoom
Utrecht
Rotterdam
Meester Cornelis
Utrecht
Ten Boer
Spannum
Balikpapan
Maastricht
Ruurlo
Haarlemmermeer
St. Anna Parochie
Hengelo (O.)
Meppel
Veur
Swalmen
Tegal
Lisse
Loon
Veendam
Strijen

73

udiehting
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w-e

Datum en
jaarvan
geboorte

Sneep,Jacobus .
Snellen vanVollenhoven, Heinrich.....
Snijder, Johan Jacobus
Soerjo, Raden Soeriadi
Soest,Wesselvan
Sonnaville,Piet de
Sonneveld, Arend
Spaandonck,AntoniusJacobHermanvan
Sprecher,Hermann
Stadhouders, Petrus Jacobus

L.
K.L.
T.
K.L.
T.
T.
L.
L.
T.

27 Febr.'20
l M e i '13
22 Apr. '11
7 Sept.'19
1 Nov.'16
31 Aug.'17
21 Febr.'20
16 Juli '18
13 Mei '19
22 Oct. '21

Stapel,KlaasPieter
Staverman,John
Steenhuis,Jan
Stolp, Dirk Willem .
Struijs, Louis Cornelis
Swanborn,Paulus Louis .
Sijbrandij, Sijtze Rients . . . . . . . . . . . . . .
Sijpkens, Jakob P i e t e r . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijtsma, M a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.
K.L.
L.
L.
K.B.
K.L.
L.
L.
L.

11 Mrt.'20
22 Dec. '17
5Aug. '16
15 Juli '20
19 Febr.'20
14Mei '14
18 Nov.'20
2 Aug.'16
19 Juni '19

Goudswaard
Padang
Groede
Lomadjang
Rotterdam
Maasbommel
Vrijenban
Makassar
Rotterdam
Hooge en Lage
Mierde
Hoogkarspel
Batavia
Loppersum
Dordrecht
Rotterdam
Pamekasan
Leeuwarden
Sneek
Almenum

Teepen, Jacobus Marie . . . . . . . . . . . . . .
Temme,Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenkink,Albert Jan
Thung, Siang B o k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tideman, Pieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tienstra, Thomas Johan
Tiersma,Pieter
Tjia, JamesEdwin
Tjioe, Bian Bo .
Tjioe, SienBie
Tölke,Werner Wilhelm
Tomson, Theo Gerard . . ,
Tonkes,JakobHendrik
Trousselot,Jan
Tuyll van Serooskerken, Jan Maximiliaan Baronvan
Tuijnman, DaniëlSebastiaan . . . . . . . . .

L.
L.
B.
T.
K.L.
T.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
K.L.
L.
K.L.

22 Dec. '11
15Aug.'14
3 Juli '18
14Mei '13
28 Oct. '21
14 Mrt. '19
11Juni '17
29 Nov. '14
2 Sept. '16
10 Sept.'17
22 Apr. '16
5 Jan. '16
14 Oct. '14
31 Jan. '13

Middelbeers
Coevorden
Winterswijk
Tjiandjoer
Batavia
Giessendam
Uitwellingerga
Bandoeng
Soerabaia
Kertosono
Dessau(D.)
Amsterdam
Meeden
Heemstede

Pa
Ca
*
*
Ca
Ca
Ca
P
P
*
C

B.
L.

14 Mei '18
16Apr. '15

Geldrop
Middelburg

Pa
C

Ubbink, Willem Heiko . . . . . . . . . . . . . . .

B.

1 Febr.'20

Roodeschool

*

Vaandrager,Hendrik Cornelis.........

L.

Naam

26 Juni '17

Geboorteplaats
« bfi

Rotterdam

*
C
*
Ca
P
*
*
Pa
*
Pa
Pa
*
*
*
C
P
Ca
*
C
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Datum en
jaarvan
geboorte

Veen, Annie Hermine van
Veen, Barend
Veenenbos, Jacobus Simon
Veening, Jan Gerrits
Vega, Eljakim
Velde, Charles van d e . . . . . . . . . . . . . . .
Velde, Emile van de
Veldink, Jan Gerhardus . . . . . . . . . . . . .
Vellenurm, Erich Johannes . . . . . . . . . .
Venekamp, Jan Teunis Nikolaas . . . . . .
Verhei), Coenraad
Verkoren, Johannes
Vermeulen, Willem Gerard . . . . . . . . .
Verschoor, Cornells.
Versteegh, Peter James Dirk
Vervelde, Gerrit Jan
Viehoff, Casper Diederik . . . . . . . . . . .
Vink, Anthony Paulus Adrianus . . . . .
Visser, Hendrik Jan
Visser, Roelf Hindrik
Vlasveld, Willem Pieter Nanning . . . . .
Vliet, Maarten van der
Voorbeijtel Cannenburg, Willem
Vos, Johannes
Voskuijl, Lourens . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrijhof, Bessel

L.
K.B.
K.B.
L.
T.
K.B.
K.L.
L.
T.
L.
K.B.
L.
K.B.
T.
K.B.
L.
L.
K.L.
L.
L.
K.B.
B.
L.
K.L.
K.B.

26 Mrt. '17
18Apr. '17
26 Mrt. '21
22 Mrt. '18
7 Mei '13
24 Sept. '12
23 Dec. '18
24 Mrt. '17
l M e i '05
9 Oct. '18
22 Apr. '17
13 Febr.'18
1 Aug. '19
24 Jan. '09
25 Sept. '19
27 Dec. '18
26 Juni '18
1 Mei '20
14 Mrt. '16
17 Febr.'Ol
10Aug. '20
25 Febr.'19
12 April'16
6 Mei '17
15Oct. '16
24 Febr.'20

Uithuizermeeden
Garoet
Rotterdam
Oldebroek
Dordrecht
Banda Neira
's-Gravenhage
Borculo
Lehtse (Estl.)
Boornbergum
Paramaribo
Enschede
Djokjakarta
Katwijk
Singosari
Winterswijk
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Hoogeveen
Appingedam
Heerenveen
Vrijenban
Amsterdam
Wanneperveen
's-Gravenhage
Harderwijk

Waal, Robert van de
Wagenaar Hummelinck, Marius Gerrit
Wagt, Karel van der
Wal, Yge van der
Wanschers, Hendrik
Want, Jan Pieter Hendrik van der . . .
Wassink, Johan Daniel
Weerd, Pieter Cornells van d e . . . . . . . .
Weert, Popko de
Weideman, Johan Gerard . . . . . . . . . .
Welter,Willem Hubert
Wessem, Frits van
Westerhof, Anna Cornelia . . . . . . . . . . .
Wieringa, Karolina
Wiersema, Hergen Tjakko

K.B.
L.
K.B.
T.
L.
K.B.
K.B.
K.B.
L.
K.L.
K.L.
K.B.
T.
T.
L.

12Juni '17
7 Juli '16
1 Mrt. '19
23 Mrt. '17
18Juni '17
22 Febr.'21
28 Febr.'21
3 Oct. '12
1 Mei '20
24 Nov. '16
6 Apr. '10
20 Sept. '19
17 Apr. '20
17Juli '13
11Apr. '17

Schoonhoven
Viaardingen
Semarang
Leeuwarden
Wierden
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Oosterhesselen
Barneveld
Den Helder
Weltevreden
Oud-Beijerland
Ternaard
Spijk (Gr.)

Naam

Geboorteplaats
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Naam

bil

3 'S

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats
rt*d

J«
Wiersema,Jan Jakob . . . . . . . . . . .
Wilmink, H e n d r i k . . . . . . . . . . . . . .
Wilten,Wessel
Winterdijk, Pieter Jacobus
Woerdt, Dirk van der . . . . . . . . . .

L.
3 Mei '17
K.B. 18Juli *16
K.L. 21Oct. '15
T.
21Nov.'96
L.
7 Sept.'20

Bierum
Poerbolinggo
Sloten
's-Gravenhage
Diemen

Pa
Pa
C
Ing
*

Zadelhof,Barend van
Zadelhoff, Evert Derk Jan van . . .
Zanden, Barend Huijbert van der
Zeguers,Johan Marie Hubert
Zieck,Jacobus Frederik Ulderik .,
Zomer, Johan Jacob
Zondag,Rudy

L.
L.
L.
L.
K.B.
K.B.
K.B.

Ouder-Amstel
Hoog-Keppel
Putten (Gld.)
St.Pieter
Batavia
Probolinggo
Soekaboemi

P
*
*
C
Ca
*
*

21Apr. '19
27Mei '18
27Oct. "15
1 Jan. '15
2 Nov.'15
6 Nov.'20
14Dec. '19

8. OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENENVOOR HET STUDIEJAAR 1938—1939.
STUDIERICHTINGEN

AANTAL

Nederlandsche landbouw
Kolonialelandbouw
Tuinbouw
Nederlandsche boschbouw
Koloniale boschbouw
Geen bepaalde richting
Bnkele lessen

212
70
53
13
95
18
9
Totaal...

470

9. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1938-1939
MET GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
5 October 1938
J. C. A. van Doormaal, Tilburg.
J. J. Mooij, Sóekaboemi.
P. de Putter, Axel.
P. Tiersma, Uitwellingerga.
Th. G. Tomson, Amsterdam.
J. J. Westerhof, Naarden.

23 Januari 1939
B. C. P. H. van Baak, 's-Gravenhage.
J. G. I. van Beek, Geffen.
J. Bosma, Zevenhuizen.
G. M. Castenmiller, Rijsbergen.
J. L. H. Ceulen, Sluise (B.).
G. Cleij, Groningen (met lof).
H. Davelaar, Oterleek.
C. Dorsman, Amsterdam.
Th. J. Ferrari, Amsterdam.
W. C. A. C. Franken, Bergen op Zoom.
J. W. Gast, Duivendijke.
L. Gersons, Nijmegen.
J. P. Haisma, Bergum.
R. S. Hardjoprakoso, Djatisrono.
W. L. Harmsen, Hengelo (Gld.).
I.. Hartman, Oude Tonge.
N. A. den Hartog, Pekalongan.
J. F. Helder, Doetinchem.
Jkvr. A. Hoeufft, Utrecht.
T. C. van der Kamp, Terschelling
P. Knoppien, Noordwolde.
Z. Kulescha, Kief (Rush).
A. J. Lanz, Watergraafsmeer.
R. J. van Meerten, Kediri.
L. Meijer, Amsterdam.
D. D. Miedema, Deersum.

J. F. A. Molenaars, Breda.
E. J. Mulder, Rotterdam.
M. J. Noordhoek, Nijmegen.
B. H. Olthoff, Garnwerd.
J. Prummel, Appingedam.
A. van Raay, Gempol.
M. Schrevel, Rotterdam.
S. R. Sijbrandij, Leeuwarden.
J. G. Veldink, Borculo.
C. Verschoor, Katwijk.

8 Mei 1939
E. H. F. van Blommestein, Kadipaten.
S. J. Boddé, Rijssen.
A. H. Bolt, Semarang.
E. Boswinkel, Utrecht.
L. H. Bouwman, Arnhem.
D. Breemhaar, Oude Pekela.
M. Broekens, Oudendijk.
Th. A. J. H. Crijns, St. Pieter.
D. van Diepen, Hoogwoud.
J. Duijm, Noordeloos.
T. Goldhoorn, Groningen.
R. van der Heide, 's-Gravenhage.
J. van Heijningen, Sloten.
W. L. Jansen, Utrecht.
J. J. Kouwe, Petnatang Si Antar.
A. A. P. A. Metsers, Etten-Leur.
A. Oosterhof, Nijega.
H. Schaepman, Zwolle.
F . L. Schmidgall, Batavia.
W. H. Sieben, Meppel.
H . A. Sissingh, Tegal.
P. de Sonnaville, Maasbommel.
S. B. Tjioe, Kertosono.
J. G. Veening, Oldebroek.
J. T . N. Venekamp, Boornbergum.
B. van Zadelhof, Ouder-Amstel.
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CANDIDAATSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
1 October 1938
A.Franke,Sleen.
J. Sevenster, St. Anna Parochie.
J. Temme, Coevorden.
21 Januari 1939

18 Mei 1939
J. D. Ferwerda, Leeuwarden.
26 Juni 1939
M.H.Brodhaag, Bandjermasin.
J. J. Duyverman,Menado.
L. A.L. M. Lobach, 's-Hertogenbosch.
Tuinbouw
4 October 1938

B. K.de Boer, Delden.
P. G. de Boer, 's-Gravenhage.
P. Eenshuistra, Rauwerd.
A.W. G. Koppejan, Goes.
J. W.Lackamp, Oosterbeek.
W.H. A. Th. van Oyen, Budel.
K. J. de Raad, Houten.
J. H.Riemersma,Ee.
H. H. Smeenk,Veendam.
D. S. Tuijnman, Middelburg.
J. M. H. Zeguers,St. Pieter.
K. Zwikker, Zaandam.
12 Mei 1939
H.Dijkstra, Gendringen.
17 Juni 1939
C. H. Bool,Medan.
C.A.Geertsema,Anna Paulowna.
G. J. Goemans, Dreischor.
Koloniale Landbouw
4 October 1938
M. M. van Hoffen, Utrecht.

Mej. M. W. Knol, Rotterdam.
18Januari 1939
J.P.Nieuwstraten, Ridderkerk.
15 Mei 1939
H. Otto, Amsterdam.
Nederlandsche Boschbouw
12October 1938
J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot
Oldenzeel,Oosterhout (N.Br.).
13 Mei 1939
W.VoorbeijtelCannenburg,Amsterdam.
Koloniale Boschbouw
12October 1938
I. D. Sepers, Haarlemmermeer.
27 Januari 1939
F. de Soet,Zwolle.

24 Januari 1939
13 Mei 1939
S. Oedin,Bandoeng.
A. Schimmel, Modjokerto.
H. Snellen van Vollenhoven, Padang.
J. Trousselot, Heemstede.
W.A.Wiebosch, Amsterdam.

J. Boekestein, 's-Gravenzande.
G. J. Jurriens, Utrecht.
G. Memelink, Deventer.
B.Veen, Garoet.
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Koloniale Landbouw
INGENIEURSEXAMENS
30September1938
Nederlandsche Landbouw
1 October 1938
C. W. C.van Beekom,Arnhem.
L. G.van Beneden, Heelsum.
G. J. ter Brugge, Putten.
W.R. Domingo,Kraksaän.
C.S.Hekma Wierda,Winsum(Gr.).
J.A.W.van Heusden, Terschelling.
A. H. Kruyt, Bussum.
D. I. Luteyn, Cadzand.
K. J. M. Mohrmann, Rotterdam.
J.B.RitzemavanIkema,Westernieland.
B. Zijlstra, Grouw.
4November 1938
F. A.Deale,Bloemfontein (Z.-Afr.).
27 Januari 1939
H. L. S.Adama, Nijehaske.
E. J. Alderkamp, Wapenveld.
J. D. Bekius, Dronrijp.
H. deBruin, Leeuwarden.
A.E.Bruyning, Wageningen.
A.J. Reestman, Gorinchem.
W. Stehouwer, Hillegersberg.
A.J. van Wijk, Schalkwijk.

P. J. Fey, Nunspeet.
G. L. Gonggrijp, Wonosobo.
23 Januari 1939
H. vanBaren,Wageningen.
A.M. Gelinck, Koudekerke.
A.P.Pétrie,Bandoeng.
Tuinbouw
30 September 1938
T. van Hiele, Groenlo.
17 Juni 1939
B. M. Bakker, Semarang (met lof).
J. H. ter Kuile, Enschede.
P. J. Winterdijk, 's-Gravenhage.
Nederlandsche Boschbouw
31 Januari 1939
G. Sissingh, Utrecht.
Koloniale Boschbouw
3 October 1938

29 April 1939
W. F. van Heemskerck Düker, Hilversum.
16 Mei 1939

F.G.Barrie,George (Z.-Afr.) (metlof).
M. Frouws,Ede.
W.J. Lameris, Groningen.
C.L. Leefers, Soerabaja.
31 Januari 1939

IJ. de Boer, Terwolde.
H. Schroo, Klaten.
17 Juni 1939
J. A. P.Franke,Sleen.
H. A.van Haaren, Overasselt.
P. ter Hofstede, Wijdenes.
H. C.Muller, Soerakarta.

D. van der Sleesen, Amersfoort.
29 Juni 1939
Th.A.Hartman, Soerabaja.
E. G. Sauveur, Groningen.

10. P R O M O T I Ë N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1938-1939
Het doctoraat in de Landbouwkunde honoris causa werd verleend aan:
Prof. Dr. BOUWE SJOLLEMA, geb. 16 Maart 1868 te Grouw, op
27 October 1938.
Promotor: Prof. Ir. J. H U D I G .
Het doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend aan:
W I L L E M HERBERT DIEMONT, geb. 29 Sept. 1907 te Buitenzorg,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Zur Soziologie und Synoekologie der Buchen- und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen Mittelgebirge", op 9 Dec. 1938.
Promotor: Prof. Dr. J. JESWIET.
De doctorale graad werd „met lof" toegekend.
D I R K ADOLF VAN SCHREVEN, geb. 22 Nov.1905te Weltevreden, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „ D e gezondheidstoestand van
de aardappelplant onder den invloed van twaalf elementen".
Promotor: Prof. Dr. H . M. QUANJER.
JACOBUS JOHAN FRANSEN, geb. 6 Juni 1903te Arnhem, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Iepenziekte, iepenspintkevers en
beider bestrijding".
Promotor: Prof. Dr. H . M. QUANJER.
AGEÜS VAN DER MEULEN, geb. 17 Juli 1910 te 's-Gravenhage, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij Coffea-soorten".
Promotor: Prof. Dr. A. H . BLAAUW.

IL REDE,
UITGESPROKEN DOOR PROF. J. HUDIG OP DEN 27sTEN OCTOBER 1938
BIJ DE VERLEENING VAN HET DOCTORAAT IN DE LANDBOUWKUNDE
HONORIS CAUSA AAN PROF. DR. B. SJOLLEMA

Hooggeachte Dr. Sjollema,
U weet uit eigen ervaring, dat het een voorrecht van den promotor is, de eerste te mogen zijn den jongen doctor toe te spreken.
Inditgeval is het voorrecht van bijzonderen aard.In deeersteplaats,
omdat het U geldt — een werker met rijpe ervaring, opgedaan in
een geheel leven, gewijd aan den landbouw en in de tweede plaats,
omdat de Senaat mij opdroeg tolk te zijn van hetgeen hem vervulde,
toen besloten was U het eere-doctoraat uit te reiken.
Maar erismeer bijzonders in desituatievanditoogénblik. Immers
gewoonlijk spreekt de leermeester tot den beginnenden leerling in
geheelprospectieven zin,thansspreekt deleerlingtotden leermeester
in retrospectieven zin. Deze positie, die wel zeer zeldzaam genoemd
mag worden, biedt echter groote voordeden: het is toch af en toe
noodzakelijk te overzien wat achter ons ligt, hoe gewerkt werd en
welke resultaten verkregen zijn, om daardoor het materiaal te verzamelen om opnieuw vooruit te zien. Uw leven is overrijk aan dit
materiaal. Uw veelzijdigheid op landbouwkundig gebied heeft een
werk doen ontstaan, dat nu achteraf bezien een eenheid vormt, die
ons boeit en die nadere beschouwing verlangt.
Wanneer ik een verslag zou moeten geven van Uw wetenschappelijken arbeid in den eigenlijken zin, zou ik in herhaling vervallen
en ook plagiaat plegen, omdat daarover reeds vrijwel allesisgezegd
door een zestal deskundigen van diversen aard, met name Prof.
1
2
3
SMIT ), Dr. SEEKLES ), Dr. VAN DAALEN ), de heer TROMP VAN
4
5
6
HOLST ), Dr. GRASHUIS ) en Uw promotor ). Het is gepubliceerd
in het SjOLLEMA-nummer van het Chemisch Weekblad van 18Juni
j.l. Gij zelf gaf in Uw laatste les op 16 Juni mede een korte samenvatting van Uw belangrijkste zienswijzen. Het is in de literatuur
opgenomen en voor ieder toegankelijk, daarover zalikdus niet meer
*) den microbioloog, 2) den biochemicus, 3) den landbouwkundige,
4
6
) den voorman uit het landbouwvereenigingsleven,
) den veearts,
6
) den landbouwscheikundige.
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spreken, doch ik waag een synthese op zuiver landbouwkundig terrein, een synthese, waarvan Uw werk de gegevens bevat vanaf het
vroegste moment Uwer werkzaamheid tot op heden en die is m.i.
nog onvoldoende besproken.
Het zij mij vergund te beginnen bij het eerste gewichtige moment
in Uwwetenschappelijke loopbaan: Uw benoeming tot directeur van
het Rijkslandbouwproefstation te Groningen in 1895 op 26-jarigen
leeftijd. Die keuze was doelbewust — en gelukkig; tot op heden
is de doctor in de chemie van 1895 den landbouw getrouw gebleven
in een schitterenden staat van dienst. Hoe ongewoon was Uw begin; de schets van de Groningsche periode, gegeven in aangehaald
nummer van het Chemisch weekblad, toont dit ten duidelijkste.
Naast de handelscontrôle van de grondstoffen voor het landbouwbedrijf hebbenalleanderekwesties Uwbelangstelling en gij doorziet
reeds in enkele jaren, dat het niets geeft of men de zuiverheid der
grondstoffen beheerscht, wanneer ze niet goed worden aangewend.
Overal stuit Uw onderzoekende geest op anomaliën, afwijkingen —
„evenwichtsstoringen" of „labiele evenwichten", zooals ge het later
bij Uwe biochemische onderzoekingen zult noemen. Gij toont een
blik te bezitten, dien wij thans „deklinische"noemenendewijzevan
aanpakken van groote problemen gelijkt geheel op die van den klinischen arts. Hoewelgij zelfde parallel tusschen de geneeskunde en
de landbouwkunde in die eerste 12 jaren van Uw landbouwkundige
loopbaan nimmer getrokken hebt, isachteraf beschouwd Uw geheele
wijze van werken zeer consequent geweest, wanneer men het slechts
in dit licht wil bezien. Uw werkwijze heeft evenwel kritiek ontmoet;
daarop isreeds den 16en Juni gewezen enikzou erthans het zwijgen
toe doen, ware het niet, dat die kritiek zootypeerend isvoor de ontwikkeling der landbouwkunde als wetenschap, de ontwikkeling, die
gij metvastehand,dooreigenvoorbeeld hebt helpen leiden.
Toen —ikspreek van 1907—was het oudeideeuitLIEBIG'Sgrooten tijd nog overheerschend, nl. dat de landbouwkunde een samenstel was van wetenschappen, die ieder voor zich tot ontwikkeling
waren gekomen. De redeneering was:er zijn nueenmaalscheikunde,
plantkunde, natuurkunde, physiologie, dierkunde en ziekteleer; zij
zijn dus ook de componenten voor de landbouwkunde. Wanneer ge
de beoefenaren nu maar samenbrengt in één organisatie,zult geten
behoevevandenlandbouw goedwerkkunnenverrichten. Men kwam
toen tegenover Uw onderzoekenden geest te staan, die deze synthese
anders zagen dienu eens bij de ééne,dan weder bij deandere aparte
wetenschapverwijlde. Gijwenschteeenanderuitgangspunt.Waarom
toch —zoo luidde herhaaldelijk de vraag —• blijft deze onderzoeker
niet óf bij den bodem en de bemesting, óf bij de plant en hare
behandeling, óf bij het dier en zijn voeding en zoekt dus concen-
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tratie of specialisatie? Bij alle onderwerpen waart geechter beurtelings actief en gij zocht naar de groote lijn, die deze onderwerpen
verbindt en tot een geheel maakt.
Het treft ons in de Juni-literatuur aan U gewijd, datalledeskundigen, die Uw werk als geheel beschreven, U, ondanks het veelzijdig
grijpen, een consequent werker hebben genoemd. Dat is een ander
geluid, dan van Uw critici in 1907!Gij hebt, zoo is door hen opgemerkt, U steedsin één stelsel bewogen, nl.in dat van grond - plant dier.En nu weten wij positief, dat dit stelseléén dynamisch geheel is
en dat alles wat zich daarin beweegt, als zuiver landbouwkundig
kan worden opgevat. De oude opvatting uit LIEBIG'S tijd is nietde
juistegebleken.Eenvoorbeeld uit deeerste periode moge dit toelichten. Wanneer gebegint over bemesting met kalizouten, bestrijkt Uw
arbeid den grond,aldravaltUwaandacht ophet chloorgehalteen den
invloed daarvan op de zetmeel-productie bij aardappelen. Ge begint
dan de plant te zien en legt een verband, dat de Veenkoloniën van
groot nut isgeweest.AldrazietUw oogeenafwijking bij roggeenge
ontdekt met een klinische zekerheid, die U tot op heden is bijgebleven, de perchloraatschade.
In 1905 zijt ge verdiept in veevoederproeven, omdat ge eerder
begrijpt dan anderen, dat de productie van eiwitten envetten, die bij
den plantengroei begint, niet altijd naar de hand van economische
wetten te zetten is en dan beter via het dier verloopt. Ge hebt dan
reeds inzichten in status nascens bij U omgedragen over de processen, die het dier beheerschen, maar in den grond bij de plantenproductie reeds begonnen zijn.
Als de kleine letter tusschen de wijdgedrukte pagina's van een
handboek, verschijnen dan talrijke onderzoekingen, die alle —• zonder uitzondering —• bij die groote lijn „grond - plant - dier" behooren. Hetzij bij den grond, hetzij bij de plant, hetzij bij het dier.
Ik moet openhartig verklaren, dat wat hier gezegd wordt, noch
doormij,nochdooranderenindientijd reedszóóisgezien,—mogelijk niet eens door U zelf —•• Ik verdenk U althans daarvan, want
intuïtieve werkers hebben nu eenmaal op bepaalde momenten een
zoo sterken drang, dat de verklaring van hunne daden vaak alleen
achteraf kan gegevenworden. Hetiskenmerkend, wanneer men Uwe
onderzoekingen zoo rangschikt, als ik hier aangeef, dat er niet één
buiten de redelijkheid van het systeem grond - plant - dier blijkt te
vallen, maar daarover straks.
Niettemin was Uw arbeidswijze oorzaak, dat ge in 1907 de proefstations verliet en bij het onderwijs in de veterinaire chemie aan de
toenmalige veeartsenijkundige school werd ingedeeld. Velen, die U
als leider in de landbouwwetenschappen hadden willen behouden,
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hebben gemeend, dat ge voor den landbouw verloren waart, omdat
ge in het nieuwe vak niet meer tot volle ontplooiing zoudt kunnen
komen. Ge waart toen 39 jaar.
Hoe is dat alles anders geworden; het is of ge eerst dan gelegenheid krijgt omondanks tamelijk eenvoudige hulpmiddelen te toonen,
dat Uw inzicht van werken het juiste wasen niet het andere.
Die overgang in 1907 luidt een tweede uiterst belangrijke periode
van Uw leven in en ik mag niet verhelen, dat de Senaat juist door
dit voorbeeld van arbeid voor den landbouw ervan overtuigd werd,
dat gij een eere-doctoraat in de landbouwkunde verdient.
Het zij mij vergund, thans nader in te gaan op de voorstellingvan
hetwezen derlandbouwkunde en daarbij voorbeelden uit Uwlevenswerk te kiezen.
Wanneer wij het stelsel grond - plant - dier in driehoeksverband
zien en op de basis van den gelijkzijdigen driehoek links den grond
plaatsen, in den top de plant en aan de basis rechts het dier, dan
zal binnen dien driehoek elk willekeurig punt een plaats aanduiden,
die samenhangt met alle drie phasen. Naarmate dit punt dichter bij
één der hoekpunten is gelegen, zal het den bijzonderen samenhang
met dit hoekpunt tot uitdrukking brengen. Zoo kan men zich de
specialisatie denken van den bodemkundige links onder, den plantkundige boven in den top en den dierkundige rechts van de basis.
Allewetenschappen, dieeen der drie gespecialiseerden te hulp roept,
zijn nueveneensschematisch ondertebrengen.Dan zietmenmetéén
oogopslag,dat debiochemie,dieeenveelruimer begripaangeeft, dan
de physiologie, het geheele systeem doordringt. En dan wordt ook
begrijpelijk, hoe gij reeds vroeg biochemicus waart, toen de biochemie nog nauwelijks als wetenschap was erkend, zooals SEEKLES
dit zoojuist inzijn schetsover Uw werk aantoont.
Elke specialisatie in haar recht latend, moet er toch de nadruk
op gelegd worden, dat landbouwkundige slechts hij is, die binnen
den driehoek blijft.
Dit wil allerminst zeggen, dat werk daarbuiten niet ook door den
landbouw wordt gewaardeerd; integendeel. Maar de landbouwkundige werkt binnen den driehoek. Een enkele maal treedt gij aan
de grenzen, wanneer gij chemische methoden verbetert of nieuwe
schept. Zij vinden evenwel weer binnen dien driehoek toepassing
en het washet werk dààr, dat het vinden van nieuwe methoden heeft
noodig gemaakt. Zoo dragen dan ook de zuivere physica, chemie,
physiologie, morphologie, pharmacologie, pathologie en andere wetenschappen tot de bevordering van den landbouw bij en vinden via
de hoekpunten een natuurlijken toegang in het driehoeksverband.
Het beeldvanden driehoekislandbouwkundig verhelderend, maar
niet volledig. Ook dit hebt gij beter dan elk ander geadstrueerd. In
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de figuur is nog niet tot uitdrukking gekomen hoe de economie in
den landbouw ingrijpt. De bedrijfseconomie, als aparte wetenschap
gezien, beheerscht in feite het geheele stelsel. Wat baat het of een
grond zoo te stimuleeren is, dat hij voortreffelijk planten kan produceeren, die weder ideaal de dieren voeden, als het uitgangskapitaal
de baten niet opbrengt. En zoo ziet men op elk punt dienfactor dan
ook werkzaam.
Gij hebt — hooggeachte promovendus — bij herhaling daarop
gewezen. Meerdere der medewerkers van het SjOLLEMA-nummer
onderstrepen dat met nadruk. Interessant is het, wanneer TROMP
VAN HOLST over Uw werkzaamheid als landbouwkundige in Utrecht
schrijft en U voorstelt als een echt landbouworganisator in het vereenigingsleven. Ook bij de vlasroting, bij de stalmestconserveering,bij deeiwitbereiding uitafvalwater der aardappelmeelfabrieken,
bij de stalvoedering, bij de melkverzorging, bij het drogen van gras,
telkens treedt dit element der economie op en behoudt naast den
technischen kant zijn invloed. Nergens wordt het een van het ander
gescheiden, altijd is er in Uw werk samenhang.
Om de driehoeksgrafiek dan ookvolledige beteekenis te geven,zou
ik die willen omschrijven door den cirkel der economie, zoodat deze
den driehoek in alle hoekpunten snijdt. En wanneer deze figuur van
den driehoekinden omgeschreven cirkeleenembleem mocht worden
voor wat wij als wetenschappelijke landbouwkunde willen erkend
zien, dan zoudt gij als een der grondleggers van deze begrippen de
eerste drager van dat embleem mogen zijn.
Ik hoop, dat gij mij het gebruik van deze min of meer didaktische
grafiek zult willen toestaan om verder de landbouwkundige synthese
vanUwwerk tevervolgen.Wanneer men Uwe publicaties rangschikt
— het werd reeds zooeven gezegd — zult ge bemerken, dat zij
alle hun plaats vinden in de grafiek. Meer bodemkundig waart ge in
den aanvang georiënteerd, toen ge bemestingsproblemen bewerkte.
Ik denk aan kalikwesties en aan de studiën over de vruchtbaarheidsafname in de oude en nieuwe veenkoloniën. Op den weg tusschen
grond en plant staat Uw onderzoek over de perchloraatschade en
verder enkele plantenanalysen — tusschen plant en dier staan Uwe
voedingsproeven — en wanneer gij na de Groningsche periode het
gebied der veterinaire chemie betreedt, blijft geaanvankelijk meer in
den hoek bij het dier arbeiden. Op de verbindingslijn dier - grond
liggen Uwe onderzoekingen over het stalmest conserveeren en het
terugbrengen van afval-eiwitten naar den bodem. Daarmede is de
kring gesloten.
Bepaalde waarde krijgt deze voorstelling in Uw Utrechtsch werk.
Ge ontdekt eerst een geneesmiddel voor de acetonaemie bij melkkoeien. Dit is zuiver biochemisch en gaat meer in de organischche-
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mische richting. Maar dan in eens staat ge voor een probleem van
vérgaande strekking, wederom door Uwklinischenblikgevonden,nl.
depareseendetétaniebij het melkvee,in meerhuiselijke termen kalfziekte resp. kopziekte genoemd. Hier zijt ge midden in het systeem
grond - plant - dier aangeland. Dit werk te beschrijven, ligt buiten
mijn bevoegdheid. Maar ik kan er de groote lijn uit te voorschijn
halenendieiszóóspecifiek landbouwkundig, dat menreedsnu voorspellen kan, dat dit onderzoek een klassiek schoolvoorbeeld zal worden. Hier toont ge aan, dat de oorzaak van deze kwalen, met totaal
verschillende symptomen, complexen of syndromen, gelegen isin de
storing van het Calcium - Magnesium evenwicht van het bloed. Ge
toont aan, hoe dit te genezen is en ge oogst een verbluffend succes.
SEEKLESheeft dit vanbiochemischezijde en GRASHUISvan veterinairpathologische zijde uitvoerig belicht. De genezing geschiedt door het
herstellen van een normale Ca : Mg-verhouding, door intraveneuse
inspuitingvaneenoplossing,dieeenvantevoren berekende hoeveelheid calcium- en magnesiumzouten bevat. Zij is voor de kalfziekte
spontaan, voor tétanie uiterst snel en ze heeft veehouders en dierenartsen in verbazing gezet, wanneer ze ernstige patiënten, die bijna
levenloos ter neer liggen, zien opstaan en binnen enkele minuten
hunne gewone levensfuncties zien hernemen, alsof er niets gebeurd
ware.Deze genezing berust op fundamenteele en zorgvuldige onderzoekingen over de samenstelling van het bloed. Zij zijn dus niet door
toevalverkregen, zooals zoovaak het geval is,maar door nauwkeurig
volgehouden systematische studie. Dat ook economisch aan de veehouders en daardoor aan de Maatschappij een groot voordeel isgebracht, spreekt vanzelf. Maar het eigenlijke voordeel is gelegen in de
vérgaandeverdieping van het inzicht in de geheele landbouwwetenschap. Gij toont toch aan, dat de zoutoplossing en met name de verhouding der anorganische ionen in debloedvloeistof nietalleenover
hetwelzijn enproductie-vermogenvanhet dier beslist, maarookover
het leven. En die vondst grijpt terug naar de verhoudingen der zoogenaamde aschbestanddeelen in het voedsel en dus naar de plant en
van hier verder terug naar den bodem. Dat wil dus zeggen, dat men
thanszekerweetendusookbegrijpt, hoedeionenverhoudingen in de
bodemoplossing reeds bepalen, welke mogelijkheden het op dien
bodem levende vee boven het hoofd hangen.
Ge hebt dan ook onmiddellijk weder het onderzoek van de weidegrassen opgevat en vandaar naar den grond was voor U een vanzelfsprekende stap. Hoe gezegend heeft hier Uw ontwikkeling van
bodemchemicus naar voedingsphysioloog gewerkt enwelk een geluk,
dat ge geen specialist zijt geworden, zooals anderen dat hadden gewenscht.Dezevondst is dan ookzoovruchtbaar, dat ge onmiddellijk
de deficiëntie-ziekten begrijpt en aantoont hoe de likzucht van het
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vee, een zonderlinge en raadselachtige ziekte, berust op het ontbreken
van voldoende koper in den grond, dus in de daarop groeiende plant.
Enkele milligrammen zijn voldoende om plotseling een het leven en
daardoor de productie bedreigende storing te verhelpen. Van Uw
geheele werk acht ik de juiste beliehting van de beteekenis der ionenevenwichten verreweg de belangrijkste; zij is het hoogtepunt in Uw
leven, omdat ze het geheele gebied der landbouwkunde beslaat en
aanwijsbaar de oorzaken behandelt. Het ionen-evenwicht heeft
verregaande strekking. Bij den bodem zien wij de bodemoplossing
beheerscht door twee buffers, de kationen- en de anionenbuffer, of
het adsorptiecomplex en de biologische buffer, die de eiwitconstituenten vasthoudt en in circulatie brengt. Via deze functioneert de
grond als productor en beinvloedt zoo de plant, die in haar evolutie
weer aan diverse gronden, met hun eigenaardige evenwichten, is
aangepast. Wij komen dan bij de selectiebedrijven terecht, waar men
rekening zal moeten houden met het feit, dat de varieteit of het ras
niet onafhankelijk van het bodemevenwicht zijn te beschouwen. En
vandaar gaat de lijn van oorzaak en gevolg door naar het dier.
Wij weten voorts; dat de voederwaarde van een plant niet alleen
afhangt van het gehalte aan koolhydraten, vetten ·en eiwitten, maar
ook van de verhouding der diverse anorganische constituenten en
die beheerschen wij min of meer door een rationeele bodembehandeling.
Dat wij in Uw werk overal de chemie aan het werk zien, werd
aanvankelijk toegeschreven aan Uw pharmaceutisch~chemische opleiding. Maar ik zie dat anders en durf te verklaren, dat ge er toe
genoodzaakt werd juist die wetenschap in hoofdzaak te hanteeren.
Ik waag U dus te noemen, met een kleine variatie op een groot blijspeldichter, ,,un chimiste malgre lui".
Wanneer werkelijk de oplossingen in het geheele omvangrijke
!even een zoo overheerschende rol spelen en daaraan mogen wij niet
meer twijfelen, dan beteekent dit, dat de reacties, die verschuivingen
van stof beteekenen, ook in hoofdzaak chemische reacties zijn. Af. braak en opbouw van de stof, onder invloed van de levensfuncties
van diverse organismen, beheerschen toch de landbouwkunde in de
eerste plaats. De economie dwingt ons die processen zoo te leiden,
dat de afbraak geen uiteindelijke stofvernietiging of verwijdering
wordt na3:r ver afgelegen plaatsen, waar ze voor ons onbereikbaar
zijn. Is het dU:s wonder, dat de biochemie ons landbouwkundig
stelsel in alle hoeken doordringt ? En ik zou willen vragen, is het
tenslotte wonder, dat gij dit weer grondig ontwaart op een moment,
dat weinigen nog daartoe geneigd zijn het zoo te zien? Gij, de oprichter van de biochemische vereeniging, die als afdeeling der Ned.
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Chem. Vereeniging bloeit, hebt gelukkig ervaren, hoe goed het is,
dat de biochem.ici. een veelzijdig contact onderhouden. Maar er is
een analogon. Heeft niet indertijd de interne geneeskunde, met n:ame
de klinicus HIJMANS v. D. BERG, vroeger evenzeer op de beteekenis
van grondige chemische kennis bij stofwisselingsproblemen gepleit
en werd de chemie ook in die wetenschap als biochemie niet binnengehaald? Begrijp mij goed ~ waarde doctor SJOLLEMA ~ ik houd
geen oratie voor eigen vak, doch wil er slechts de aandacht op
vestigen, dat alle stofverschuivingen door oplossings- en membraanchemismen slechts chemisch of physisch-chemisch kunnen warden
begrepen en gij hebt het zoo treffend door Uw werk bewezen, dat
de landbouwkunde bij uitstek een wetenschap is, die bij de stofverschuivingen belang heeft, van den grand via de plant naar het dier
en terug naar den grand. Zoo ook wordt het buitengewone belang,
dat wij hebben om alle organische afval weder naar den grand terug
te voeren, begrijpelijk. Na het dier mag niet de afgrond der vernietiging door verbranding of afvoer naar verafgelegen plekken als
een bedreiging blijven gapen. De kringloop der economie wenscht
dwingend terugkeer in het kringproces.
Gijzelf hebt in Uw laaste les er op gewezen, hoe de samenstelling
van het zeewater terug te vinden is in de samenstelling van het bloed.
Ge hebt U daarbij aan het evolutieprobleem gewaagd en m.i. terecht
er op gewezen, hoe bij elk nieuwe cel-agregatie, die een trap in de·
evolutie beteekent, juist het ontstaan van differentiaties van de
permeabele en semipermeabele membranen, kenschetsend is. Gij weest
erop, dat de hooger georganiseerde wezens, waarvoor de differentieele werking van zeer verschillende organen karakteristiek is, ook
hun oorsprong hadden in de eerste reacties van het water in de
zeeen van het archaicum.
Vergun mij hier een objectie ~ een promotor toch behoeft het
niet in alle opzichten met den promovendus eens te zijn ~ en wel
deze, dat deze opvatting alleen dan juist kan zijn, indien ge een
tusschenstadium der evolutie op het land vooropstelt. lmmers, de invloed van de kationen-evenwichten op het hoogere leven kunt ge
inderdaad uit het zeewater verklaren, maar met de anionen-evenwichten gelukt het niet. Het stuit eenvoudig op de eigenschappen
van het P0 4 -ion.
De evolutie heeft wel de differentiaties in de celagregaten en de
bescherming van. de aldus gevormde organen, met behulp van het
Si0 2 geprobeerd, waarvan in het water zeer voldoende aanwezig is;
doch die is op een zeer primitief stadium blijven staan, dus mislukt. Het skelet als fosfaatskelet is geslaagd en die evolutie moet op
het land geschied zijn. Dit is alles achteraf chemisch duidelijk te verklaren en die zienswijze past toch eigenlijk ook in Uwe opvattingen.
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Is volgens Uw arbeid de kationenverhouding in het bloed vaak
van bepalend belang, wij mogen niet vergeten, dat dit wordtwederbeheerscht ook door de fosfaatbuffers. Gijzelf hebt het reeds bij
Uwe onderzoekingen aangestipt. Ook weten wij,dathet vermoedelijk
de fosfatiden-membranen zijn, die sterk de ionen-permeabiliteit beheerschen en ook gevoelig zijn voor organische lichamen. Het P0 4 ion speelt dus een veelzijdige rol in de evolutie en ik denk speciaal
aan het werkvan BUNGENBERG DE JONG.
Deze overweging geef ik, omdat Uw werk daar aanleiding toe
wasen omdat ze des te duidelijker doet uitkomen, hoe ver dat grijpt
in zaken, die van direct practisch-economisch belang zijn. Het is
toch bekend, dat waar de stikstofvoorziening voor de eiwitsynthese
geen vraag meer is, juist nu de voorziening met fosfaten voor hetzelfde doel allerwege zorg baart. Waar nu in het mesozoïcum het
fosfaat in machtige lagen organogeen opgehoopt is, kan dit door het
kunstmestgebruik uitgeput raken en dan worden de productie en
het leven bedreigd. Dat juist die organogene ophooping van een
anorganische stof als het fosfaat op toen mogelijke groote verschuivingen van de stof heeft berust, kan een vingerwijzing zijn voor
een beter inzicht in het beheer van het fosfaat-ion, waarmede onze
landbouw op schandelijk zorgelooze wijze omspringt.
Maar erismeerin Uw gedachtengang,dat stimuleert.Wanneer wij
aldus zien, dat de ionenevenwichten zoo belangrijk zijn en dat juist
door de specifieke eigenschappen der ionen-reacties ook de verschillen in ionenpermeabiliteit der membranen de differentiaties in
de celagregaten zijn verklaard, worden de selectieve eigenschappen
der diverse plantenmembranen ons ook begrijpelijker en dat geeft
weer perspectief voor een rationeeler toepassing van deze grondleggende kennis. Zoo vond LUNDEGARDH,datbepaalde havervariëteiten beter met het kalium-ion omspringen dan andere. En van de
bietenrassen is bekend, dat er enkele zijn, die op verschillende wijze
met K en Na en Ca huishouden, de bestaande antagonismen en
syngonismenwordenwaarschijnlijk nahanteerbaar;althanswijzullen
er naar moeten streven.
En dan, hoe grijpen de celmembranen, die zelfweerresultaten zijn
van bijzondere organische synthesen met eigenaardiggerichtekarakteristieke groepen, in alle deze concentratieverhoudingen der ionen
in? Zijn de vrije colloïden in de cellen, de enzymen, de vitaminen
niet mede een oorzaak van die veelvuldigheid der ionen-reacties?
Ookdaarover hebt genagedacht en gewerkt.
Hoe verleidelijk is het niet juist dit deel van Uw werk nader te
bekijken en uit te spinnen. Aan alle zijden daagt licht en rijzen
nieuwe vragen.
Misschien ware het beter geweest, wanneer ik, Uwe verdiensten
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schetsende, nog meer detailsvan Uw werk naar voren had gebracht,
meer wetenschappelijke feiten had genoemd en uitgewerkt. Ik heb
dit in het bovenstaande niet gedaan, omdat —ik herhaal het — dit
alles op duidelijke wijze reeds den 16en Juni door anderen is geschied en tenslotte Uw waarde als wetenschapsman reeds lang
buiten twijfel is. Ik heb slechts gepoogd een algemeen—•voorieder
begrijpelijk — overzicht te geven van Uwen wetenschappelijken
levensgang en meen, dat het mij niet paste in herhaling te treden.
Doch genoeg hierover. Sta mij toe nog een korte samenvatting
tegevenvanwatwijinUwlevensarbeidzien,omdaaruitnogmaalshet
feit te rechtvaardigen, dat gij eere-doctor zijt in de landbouwkunde.
Wij zien in Uw arbeid een synthese der landbouwwetenschappen
inden ruimsten zinvan hetwoord.Onverbrekelijk zijn de samenstellende phasen verbonden en wel dynamisch. Gij hebt het voorbeeld
geleverd, hoe het moet en zijt een waarschuwing tegen de verbreking of de scheiding van de samenstellende wetenschappen, hoe
dan ook. Wie, om de taal van de grafiek te spreken, zich buiten den
driehoek begeeft, of het onderneemt den cirkel der economievande
wetenschappen, die den landbouw technisch beheerschen, te doorbreken, of loste maken, zal te eeniger tijd ervaren, dat hij een nuttig
en noodzakelijk verband vernietigd heeft.
Gij waart klinicus en biochemicus vóór men nog de landbouwkunde als klinische en belangrijk biochemische wetenschap zag. Gij
hebt het hoogelijk gewaardeerd, wanneer andere wetenschappen, los
van den landbouw, fundamenteele zaken tot oplossing brachten en
gij hebt de resultaten daarvan binnen het gebied der landbouwkunde
gebracht.D.w.z.gehebt aangetoond, hoenoodigdevrije wetenschap
ook voor ons is, doch tevens dat het de landbouwkundige is, die ze
in zijn gebied opneemt. Gij hebt alleUwevragen alsras-klinicusaan
de praktijk ontleend en geadstrueerd, dat de wetenschappelijke landbouwkunde evenmin buiten de praktijk kan werken, als de medicus
zonder klinieken en ziekbedden zijn vak kan beoefenen. Het gevaar,
dat men de landbouwkunde uitsluitend als een omheind terrein
dacht, wordt wel is waar geringer, maar geweken is het niet. Uw
voorbeeld toont aan, dat in dit opzicht nog werk overblijft. Het past
ons er nog even op te wijzen, dat men dit alles pas laat in Uw werk
heeft ontdekt en ik acht het een voorrecht, dat openlijk te mogen
erkennen. Toen men voor 30 jaren een specialistenverdeeling voorsloeg en gij het tegendeel bepleittet,wasmenop denverkeerdenweg.
Zooals een engelsch gezegde verklaart, dat de specialist iemand is
„who knows more and more about less and less" en iemand, die in
den breede grijpt, iemand is, „who knows less and less about more
and more", zou ik willen zeggen, dat gij iemand zijt, „who wants
to know more and more about more and more".

90
En bij dat alles zijt ge een weergalooze stimulator geweest, een
„katalysator" van bijzondere soort. Ik mag niet verhelen, dat dit
soms voor Uw medewerkers wel eens heel erg lastig was. Maar die
lastigheid hebben de meesten gaarne genomen om de tegelijk weergaloozevoordedenvaneengrootwerker.
Gij hebt in Uwe jeugdjaren geprobeerd nog te studeeren aan de
toenmalige Landbouwschool te Wageningen, uit behoefte om in den
landbouw te worden ingeleid. Dat is om formeele redenen mislukt.
Later heeft men U een leeraarschap aan die school aangeboden; dat
hebt ge om practische redenen niet kunnen aannemen en nu erkent
de Landbouwhoogeschool U als een der beste landbouwkundige
werkers van onzen tijd. Ge ziet, dat uiteindelijk toch bij elkaar
komt,watbij elkaar hoort.
Moge, nu gij het derde belangrijke stadium in Uw leven intreedt
en gij stichter wordt van een laboratorium, dat de landbouw zelf U
heeft aangeboden, deze nieuwe onderneming voldoen aan Uw eigen
wenschen en even heilzaam zijn voor den landbouw als Uw vorige
werk.
Met dezen uitzonderlijken wensch tot een emeritus hoogleeraar
gericht, wilikmijn toespraak besluiten.

12. TOESPRAAK
VAN PROF. DR. B. SJOLLEMA BIJ HET AANVAARDEN VAN HETDOCTORAAT
IN DE LANDBOUWKUNDE HONORIS CAUSA

Mijnheer de Rector Magnificus, dat U mij toestaat hier enkele
oogenblikken het woord te voeren, stel ik op hoogen prijs, omdat ik
daardoor in de gelegenheid ben in deze openbare zitting den Senaat
dezerHoogeschooltezeggenhoezeer ikerkentelijk ben voor de hooge
onderscheiding, die hij mij heeft toegekend. Ik meen uit deze toekenning te mogen afleiden, dat het werk verricht in de laboratoria,
waarvan ik de leiding heb gehad, door het hoogste college van landbouwwetenschap in ons land gewaardeerd wordt. De Senaat dezer
hoogeschool heeft, naar ik aan mag nemen, begrepen, dat toen ik
ruim 30 jaren geleden het proefstation verliet, dit niet beteekende,
dat ik den landbouw den rug toekeerde. Mijn liefde voor de studie
van landbouwvraagstukken en mijn belangstelling voor alles wat den
landbouw betreft, is nooit verflauwd. Mijn latere onderzoekingen
over veeartsenijkundige vraagstukken getuigen daarvan, trouwens
wie de veeartsenijkunde bevordert, dient den landbouw. Landbouwkunde en veeartsenijkunde streven in meerdere opzichten hetzelfde
doel na.
Mijne Heeren, leden van den Senaat dezer hoogeschool, wilt mijn
hartgrondigen dank in ontvangst nemen. Dat gij, waarde HUDIG,
wel mijn promotor hebt willen zijn, verhoogt de waarde van dezen
dag voor mij in hooge mate. Voor Uwe tot mij gerichte woorden,
evenals voor Uw waardeerende beoordeeling van het werk in mijn
Groningschen tijd aan het proefstation verricht en van mijn latere
onderzoekingen, dank ik U van ganscher harte.
Voor een goed begrip van het werk te Groningen moge ik een
oogenblik met mijn gedachten teruggaan naar den tijd, dat ik te
Groningen het directoraat aanvaardde, nl. op 1 Febr. 1895. Een
gewoon woonhuis was de huisvesting, er waren geen hulpmiddelen
voor het nemen van proeven met planten noch met dieren, er was
geen landbouwkundige, geen plantkundige, geen dierphysioloog,
zelfs geen administratieve hulp aan verbonden; er was alleen chemisch geschoold personeel, maar te weinig, want het personeel nam
veel minder toe dan de contrôle van mest- en voederstoffen, die er
tot na mijn vertrek bleef, noodig maakte.
De omstandigheden waren dus al heel ongunstig voor het ver-
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richten van landbouwkundige onderzoekingen. Het aantal vragen,
datomoplossingvroeg,wasgroot.Demest- envoedercontrôlebracht
telkens kwesties naar voren. Ik wijs op de vergiftiging van rogge en
andere gewassen door perchloraat-rijke chilisalpeter, op raapkoeken,
waaraan schapen stierven, op lijnkoeken, waaraan eenige procenten
machineoliebleektoegevoegdtezijnendendoodvankoeientengevolge
hadden. Ook drongen zichverscheidene vragen van algemeen belang
op. Lang bij een vraagstuk stil te staan was bezwaarlijk. Er wasvoor
de verdere uitwerking geen hulp, zoo bleef het tot ongeveer 1902 of
1903. Vaak mocht ik in den wetenschappelijken appel wel een beet
doen, maar moest ik hem verder laten staan. Toch heb ik nu en dan
dieper in een probleem kunnen doordringen, de lust daartoe kon ik
niet altijd bedwingen. Ik wijs o.a. op mijn onderzoek over het voorkomen van verschillende mosterd-oliesoorten in raapkoeken. Aangetoond kon worden, dat Brassica napus zaden een tot dien tijd onbekende mosterdolie, nl. crotonyl mosterdolie bevatten (die minder
giftig was dan de olie der vergiftig bevonden raapkoeken, die isosulfocyaan ally! bevatten). Een tweede voorbeeld is het onderzoek
naardeoorzaakvandelagegehaltenaan vluchtige vetzuren van onze
herfstboter, waardoor deze in 't buitenland als vervalscht werd verklaard. Wij konden constateeren, dat toediening van suikerrijke voederstoffen aan de koeien het gehalte dezer vetzuren belangrijk verhoogde.Hoemoest dezesuikerwerkingwordenverklaard? Gevonden
werd, dat vluchtige vetzuren alleen in melkvet van herkauwers voorkomen; dus bij dieren met een pens.Aangetoondkonnuworden,dat
suiker devorming van vluchtige vetzuren in pens-inhoud tengevolge
heeft. Daarmede was het gunstige effect van suiker verklaard. Als
derde voorbeeld noem ik het met Dr. DE RUYTER DE WILDT, die in
mijn laatste Groningsche jaren als eerste landbouwkundige aan het
proefstation wasaangesteld,verrichte onderzoek naardeomzettingen
in stalmest, in hoofdzaak van de stikstof, waarbij alle gassen, welke
zichvormden,quantitatief werdenbepaald. Het ging vooral over den
invloed van temperatuur envan hetal-ofnietaanwezigzijnvan lucht
op aard en intensiteit der omzettingen,o.a.overdevormingvanelementaire stikstof. In aansluiting daaraan werden bemestingsproeven
verricht, waarbij werd nagegaan hoeveel van de stikstof der op verschillende wijzen gegiste stalmestsoorten voor de plant beschikbaar
was. Dit onderzoek en andere onzer landbouwkundige onderzoekingen over het stikstofvraagstuk —• o.a. over de nitrificatie in den bodem, over drainageverliezen enz. —•moet men zien in het tijdsverband waarin zij verricht werden. Er bestond in dien tijd nl. groote
vrees voor spoedige uitputting van de chilisalpetervelden en voor
gebrek aan stikstofmest als gevolg daarvan. Synthetische stikstofmeststoffen speelden nog geen rol. In een bekend Engelsch boek
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werd een tekort aan voedselvoor den mensch als gevolg van dit stikstof-tekort voorspeld. Een vrees, die nu niet meer bestaat, dank zij
de industrieele bereiding van stikstofmeststoffen.
Ik moest mij dus de eerste jaren bij de landbouwkundige, planten dierphysiologische kwesties alleen redden; waarbij het groote gevaar bestond, waarvan ik mij zeer wel bewust was, van te werken
op andere gebieden dan die, waarvoor men is opgeleid.
Hooggeachte Promotor, gij zijt er getuige van geweest, hoe het in
mijn laatste Groningsche jaren ging en ook dat de moeilijkheden
de werkkracht en de werklust dreigden te zullen ondermijnen. Ook
gij hebt dat toen voor Uzelf ondervonden. Immers, wij werkten
toen samen aan een vraagstuk en vonden tegenstand op meer dan
eene plaats, waar krachtige steun verwacht had mogen worden.
Maar toch zijn wij in staat geweest hieromtrent resultaten te verkrijgen, van welker beteekenis men ook nu nog overtuigd is. Gij
hebt U met groote belangstelling, energieenvolhardingaandezetaak
gezet. Ik ben U daarvoor altijd dankbaar gebleven. De toen bij
U opgewekte liefde voor landbouwkunde heeft U, niettegenstaande
alle later ondervonden tegenspoed, niet meer verlaten. Allen, die de
landbouwwetenschappen derlaatste decennia gevolgd hebben, weten
welk belangrijk werk gij hebt geleverd.
Ik mag, dunkt mij, zeggen, dat ik Uw promotor ben geweest bij
den eersten stap,het begin, van Uw eervollen loopbaan. Het lot heeft
gewild, dat gij mijn promotor zijt om mij een eervol einde van mijn
loopbaan te bezorgen.
Het moge mij vergund zijn — al ben ik de jongste doctor in de
landbouwkunde —- enkele opmerkingen te maken overeen belangrijk
doel, dat m.i. de landbouwwetenschap in de naaste toekomst zal
hebben nate streven.
Vergelijkt men den toestand der menschheid van dezen tijd met
dien van vroegere eeuwen, dan is één der grootste verschillen, dat
de mensch thans een veel grootere machtenheerschappij overde stof
en overde natuurkrachten bezit dan ooit het geval is geweest. Deze
geweldige machtsontplooiïng heeft mogelijkheden doen ontstaan,
waaraan vroeger niet gedacht kon worden. Helaas wordt zij niet alleen voor materieele en geestelijke verbeteringen van de menschheid
aangewend. De menschheid moet nogleeren zichaan dezen toestand
aan te passen, geen verkeerd gebruik te maken van deenorme krachten, waarover zij beschikt.
Waaraan is deze zoozeer vandieninallevroegereeeuwenverschillende toestand te danken?Daaropmaghetantwoordzijn:aandevorderingen der natuurwetenschappen, grootendeels aan laboratoriumwerk. Dit wordt langzamerhand aan iedereen duidelijk. Men kent
den enormen omvang van de laboratoria dergrooteindustrieën;men
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weet, dat zij dikwijls de basis van het bedrijf zijn. Systematisch worden er de factoren onderzocht, die het verloop der processen beheerschen en het resultaat beïnvloeden.
Ook de landbouw heeft daarvan op zeer ruime schaal geprofiteerd. Men denke er bijv. aan, dat het gevaar voor een tekort aan
stikstof, waarop ik zooeven wees, dank zij de industrieele productie
vanstikstofmeststoffen opgehevenwerdzoodat een grooter productie
van voedsel voor mensch en dier en van andere landbouwproducten
mogelijk werd.
De mannen der landbouwwetenschap hebben ook begrepen, dat
een nauwkeurige kennis van alle factoren der landbouwproductie
noodig is. Dat men, voor zoover werken met levend materiaal in
devrije natuur dit toelaat, moet trachten de processen, die quantiteit
enqualiteitvandelandbouwprodukten bepalen,tebeheerschen.
De resultaten der bestudeering van de natuurkrachten in delevenlooze natuur — ik denk o.a. aan het gebruik van aether-golven —
mogen opvallender zijn dan die, welke de landbouwwetenschap opleverde, in beteekenis voor de menschheid zijn zij desniettemin zeer
groot. Men denke slechts aan de voeding der bewoners dezer aarde.
Het isnog geen honderd jaar geleden, dat de wereldvoedselproductie
herhaaldelijk kleiner was dan de behoefte. Thans is het mogelijk om
veel meer te produceeren dan verlangd wordt, niettegenstaande de
aarde veel meer menschen telt dan vroeger. Het is nu veeleer de
vraag geworden hoe wereld-overproductie en daling der prijzen beneden de productiekosten te vermijden en te groote ongelijkmatigheden der productie te voorkomen.
Het tijdstip is nog niet gekomen waarop men de totstandkoming
van een voor de geheelewereld geldende regeling der landbouwproductie tegemoet mag zien.
De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat de verhooging der wereldproductie van landbouwvoortbrengselen niet geheel aan landbouwkundige studies te danken is;o.a. komt aan de techniek, die het mogelijk maakte terreinen in exploitatie te brengen, waarvan dit vroeger
niet mogelijk was, een deel van dit resultaat toe. Helaas sluit de
voldoende productie-mogelijkheid niet uit, dat millioenen nog onvoldoende gevoed worden. Zelfs ons land telt nog duizenden, vooral
kinderen en huismoeders, die onvoldoende worden gevoed, die te
weinig gebruiken juist van hetgeen wij in overmaat produceeren,
nl.melkengroenten.Daarin verbetering tebrengen schijnt opadministratieve moeilijkheden af te springen. Toch isde schade, daardoor
aan de gezondheid en de ontwikkeling van velen veroorzaakt,groot.
Heeft de landbouwwetenschap haar doel bereikt, nu het mogelijk
is de totale wereldproductie aan voedsel, en zeker ook aan andere
landbouwproducten, op een voldoend hoogpeilte houden?
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Wij weten —ik merkte het reeds op —dat men in alle deelen der
wereld, in den landbouw zoowel als in de industrie, poogt door bestudeering der productievoorwaarden dequantiteitendequaliteitvan
de opbrengsten te verbeteren en de productiekosten teverlagen. Wie
daaraan niet mee doet, is verloren. De wetenschappelijke paraatheid
van een volk is even noodig als de militaire.Menzoukunnenvragen:
weet men dan nu niet reeds genoeg van de factoren, diedeproductie
der landbouwvoortbrengselen beheerschen en mag men aannemen
dat verdere studies tot groote verbeteringen zullen kunnen leiden?
Op deze vragen kan het antwoord niet twijfelachtig zijn. De groote
vorderingen, welke in de laatste decennia in de biochemie zijn verkregen, hebben o.a. doen zien, dat het dierlijk organisme in veel
meer opzichten afhankelijk isvan de omgeving dan men zichvroeger
had voorgesteld, dat dit met name geldt voor het voedsel.Er worden
steeds meer aan de plant teontleenen diëetfactoren, dan men vroeger
aannam, aangetoond; hun aantal stijgt nog steeds. Voeding en gezondheid hangen veel nauwer samen dan men vroeger wist. Het
verband tusschen beide is dus een veel belangrijker studieobject
geworden.
Ik wilin dit verband hier slechts nader ingaan op het groot aantal
stoffen, waarvan slechts zeer kleine hoeveelheden in het dierlijk organisme voorkomen, maar die desniettemin voor de levensverrichtingen onontbeerlijk zijn; men mag ze als oligodynamische factoren aanduiden. Voorloopig worden zij in vitaminen, hormonen en
mineralen onderscheiden. Behalve de hormonen moeten zij met het
voedsel opgenomen worden. Zij zijn niet alleen noodig voor de processen, die men als stofwisselingsprocessen aanduidt, maar ook voor
andere; men mag zeggen voor alle. De erkenning hiervan heeft in
den laatsten tijd een opbloei van de studie der levensprocessen doen
ontstaan als nimmer tevoren.
Wij beginnen thans eenig inzicht te verkrijgen in de rol, welke
de oligodynamische stoffen bij de physische en chemische reacties
der levensprocessen spelen.
Zoo wordt het langzamerhand duidelijk, hoe het mogelijk is, dat
het dierlijk organisme bij een betrekkelijk zoo lage temperatuur als
de lichaamstemperatuur is, met zulk een groote snelheid allerlei
stoffen volledig verbranden kan. Wij weten thans, dat de samenwerking van vitaminen, mineralen en hormonen, die vooral tezamen
met eiwitachtige moleculen, de katalysatoren —• d.w.z. reactieversnellers .— vormen, dit mogelijk maakt. Wel is waar kunnen wij
het geheele proces nog niet overzien, maar van bepaalde gedeelten
van het verbrandingsproces weten wij o.a., welke mineralen en welke
vitaminen daarbij een rol spelen en hoe de eindreactie, noodig voor
het blijven voortgaanvan het proces,tot stand komt.
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Wanneer er in het dier gebrek aan één of meer oligodynamische
factoren bestaat,ofwanneer zijinongewenschteverhoudingen daarin
voorkomen, leidt dit tot zeer uiteenloopende, vaak zeer ernstige, verstoringen.
Ook de physiologische processen bij de productie, bijv. van melk,
of bij groei, staan onder invloed dezer factoren, zoomede het nuttig
effect der organische voedingsstoffen. Het dier is dus in veel meer
opzichten afhankelijk van de plant, zoowel als van den bodem, dan
vroeger vermoed werd. Het aantal op te lossen vraagstukken islegio.
Ik zal hier niet ingaan op andere dan de oligodynamische factoren,
diebij delevensprocessen eenrolspelen.Er zijslechtsaan herinnerd,
dat bijv. de mineralen K, Na en Ca noodig zijn opdat de prikkelbaarheid, de osmotische druk enz.,binnen dephysiologische grenzen
blijven. Alle factoren tezamen moeten de harmonie in het dierlijk
organisme in stand houden en daar waar dit dreigt verstoord te
worden, behulpzaam zijn om reguleerend in te grijpen.
Hebben de oligodynamische stoffen ook beteekenis voor de plant?
Ongetwijfeld isdat het geval.Ook daar beheerschen zij tot op zekere
hoogte het gebeuren. De leer der plantenproductie in den landbouw
eischt dus eveneens bestudeering der werking dezer stoffen.
En tenslotte geldt hetzelfde voor de biologie van den bodem. Voor
de micro- en macroorganismen, die voor de vruchtbaarheid van den
bodemvanzoogrootebeteekeniszijn,zijn de oligodynamische stoffen
evenzeer van gewicht en moeten hierop betrekking hebbende evenwichten aanwezig zijn. Wie de biologie van den bodem ten behoeve
van de plantenproductie bestudeert, heeft dus met de ontwikkeling
der levende organismen van den bodem in hun afhankelijkheid dezer
oligodynamische stoffen rekening te houden; want de plantengroei
wordt er door beïnvloed. Dit hebben o.a. recente onderzoekingen,
aan deze hoogeschool verricht, aangetoond.
De verdere ontwikkeling onzer kennis van de eischen, welke de
micro-organismen, planten en dieren,watdeoligodynamische stoffen
betreft, stellen,belooft duseenbeterebeheersching dervoortbrenging
vanplantaardige en dierlijke producten te zullenbrengen,het dus de
menschheidgemakkelijkertezullenmakenaanhaarmaterieelebehoeftentevoldoen,degezondheidvanmenschendiertezullenverbeteren.
Moge dit alles de aandacht voor cultureele waarden doen vermeerderen en verhooging van het geestelijk peil der menschheid
brengen.
De bestudeering der vraagstukken, waarop ik wees, te zorgen dat
onsland ookin dit opzicht wetenschappelijk paraat blijft enzijn aandeel heeft in de winsten op dit gebied, is één der hoogst belangrijke
opgaven van deze hoogeschool, waarvan ik het mij tot een hooge
eer reken eere-doctor te zijn.

13. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1938—1939 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER . . . . . . . . . . . . . . . . Fruitteelt.
Prof.Dr.M.J. VAN UVEN . . . . . . . . . . . . . . . . Bijzondere onderwerpen uitdewiskundige statistiek.
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD . . . . . . . . . .
Prof. J. E. VAN DER STOK.
Het karakter van de
Prof. Ir. A.M. SPRENGER . . . . . . . . . . . . . .
landbouwwetenschap.
Prof.A. TEWECHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Ir.J. T.P. BIJHOUWER te IJmuiden . . . . Tuinarchitectuur en
tuinkunst.
L. VANGIERSBERGEN te Wageningen . . . . . . . . Bijenteelt.
Dr. S. C.J. JOCHEMSte Deventer.
Tabakscultuur en
-bereiding.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloementeelt.
Ir. H. G.A. LEIGNES BAKHOVEN te 's-Gravenhage
Voedingsleer.
Ir.C.P H .MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent
te Boskoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boomteelt.
Ir. J. M. RIEMENS, rijkstuinbouwconsulent te
' s - G r a v e n h a g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groententeelt.
J. LE ROY teVelp(G.)
Eerste hulp bijongevallen en beroepshygiëne.
Dr. Ir.A. SCHWEIZER te 's Gravenhage...... Technologiederrietsuikerbereiding.
Ir. J. G. TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
te Beekbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
L i s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloembollenteelt.
Prof. L^VAN VUUREN te Utrecht . . . . . . . . . . . Economischegeografie.
Prof. Mr.Dr.H. WESTRA te Utrecht
Nederlandsen-Ind.
staats-en strafrecht.

14. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN
De regeling der zoogenaamde „Aula-voordrachten" was opgedragen aaneencommissie, bestaande uit dehoogleeraren Dr.M.J.
VAN UVEN, Dr. Ir. G. MINDERHOLD, Dr. J. SMIT en Ir. J. H. THAL
LASSEN.
In devacature, welke door het overlijden vanProf. THAL LASSEN
ontstond, isvoorzien door deopneming vanProf. Dr.J. A. HONING

in de commissie.
In het studiejaar 1938-1939 zijn de volgende voordrachten gehouden:
Prof. Dr.H.A. KRAMERS, Leiden. De atoomkernen in de moderne
natuurkunde (9December 1938).
Prof. D. KEILIN, Cambridge. The mechanism of intracellular respiration (5 Mei 1939).
J. SIBINGA MULDER, Amsterdam.DetuinvanAllah,degrootewoestijn (met lichtbeelden) (12 Mei 1939).

15. INTENDANCE-CURSUS
AandeLandbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan deHoogereKrijgsschool te's-Gravenhageomopgeleidtewordenvoordenintendance-dienst.
De cursus begon 1 Maart en zou 1 November van het loopende
jaar eindigen. Door de mobilisatie konden de lessen na de zomervacantie echter niet worden voortgezet.
Aan dezen cursus werd onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.D. L. BAKKER: kennis vanveeen veeverpleging;
Dr. B.R. DEBRÜIJN: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Ir.B.VAN DERBURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN: plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD: landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. Dr.W.K. J. ROEPKE: dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
De cursus werd gevolgd door den kapitein der infanterie vanhet
Nederlandsche leger W. A. SCHEUERMANN.
16.OVERZICHT VANDE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1938-1939 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
8
Studietoelagen aan studenten, diezichverbinden lateralsadspirant-houtvesterinstaatsdienstnaarNederlandsen-Indiëtegaan 20

7*

II
STAATVANDE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1939-1940

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaarvan
aanvaarding
JHE. Dr. S. VAN CITTERS, Brummen, Voorzitter
1918
D E . E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum . . . . . . 1927
Mr. A. I. M. J. BARON VAN WIJNBERGEN, Utrecht.
1936
Ir. M.J. IJZERMAN, Wageningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938
C VAN DEN BUSSCHE, 's-Gravenhage
1939
SECRETARIS VAN CURATOREN
MR. F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.)

1918

RECTOR MAGNIFICUS
Dr. E. REINDERS

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN

COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Dr. E. REINDERS, Voorzitter.
J. E. VAN DER STOK, Secretaris.
Dr. J. A. HONING.
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HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D. L. BAKKER

1921

De veeteeltwetenschap.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921
De houtmeetkunde, boschrenterekening, boschbedrijfsregeling en de houtteelt en boschbescherming in de
tropen.
• • • • • • • • • ++• • • • • • • +• • +• • ++

* » * *

De volkenkunde van Ned. Indië en de Indische talen.
Dr. A. H. BLAAUW

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
De veredeling van landbouwgewassen.
±JT* JZr* J 5 R O T J W E R
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De physiologie der dieren.
Ir. B. VAN DER BURG

De suivelbereiding en de melkkunde.
Dr. Ir. C. H. EDELMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De mineralogie, de petrologie, de geologie en de agrogeologie.
Dr. J. A. HONING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dipl. Ing.J. HÜDIG
De scheikunde en de bemestingsleer.
Ir. J. H. JAGER GERLINGS

1913

1933
1920
1928
1933

De boschbouw.
De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN

1920

De landbouwplantenteelt.
Dr. W. C. MEES R.AZN.

1922

De staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsen agrarisch recht.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD

1927

De landhuishoudkunde.
Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

1909

De scheikunde.
Dr. J. A. PRINS

1936

De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
Dr. H. M. QUANJER

De plantenziektenkunde.

1909
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Dr. E. REINDERS

1923

De plantkunde.
Dr. W. K. J. ROEPKE

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER

1917

De algemeene grondslagen van de teelt der tuinbouwgewassen.
J. E. VAN DER STOK

1925

De tropische landbouw.
+ • • + •

+ • •

+ • + + • + • + • • • * •

* « » »

Dehydraulica,tropischecultuurtechniek en -boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913
De wiskunde.
•ir. 1VX. X . VISSER

. « » . . . « * . * « . • » • . • • . « . . . . « « . . . . . . « • . . .

A7A0

De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
*•*• T E W E C H E L

• • • • • • • • • • • • • « . • • • • • +• • • • • + . • • • • • • • • • • • • •

IVITE

De boschexploitatie, de boschhuishoudkunde en de Indischeboschgeschiedenis.
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Dr.J.J.VANLOGHEM(J.J.Viottastraat 23,Amsterdam (Z.)).. 1919
De tropische hygiëne.
Mr. A. NEIJTZELLDEWILDE (Frankenslag313,'s-Gravenhage) 1935
Dekolonialelandhuishoudkunde enhet Indisch agrarisch
recht.
Dr. E. VAN SLOGTEREN ( H e e m s t e d e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Bijzondere deelen der plantensiektenkunde.
Dr. H. J. C. TENDELOO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937
De scheikunde.
BIJZONDER HOOGLEERAAR,
aangesteld door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding
van suikergeëmployeerden" (Curatorium: Mr. D. FOCK, Minister
van Staat (Voorzitter); Dr. J. C. KONINGSBERGER, oud-Minister van
Koloniën; Mr. A. J. A. A. BARON VAN HEEMSTRA, oud-Gouverneur
vanSuriname),
Dr.J.M. GEERTS(VanStolkweg 11,'s-Gravenhage)
De cultuur van het suikerriet.

1931
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OUD-HOOGLEERAREN, LEDEN VAN DEN SENAAT
Jaarvan
aftreding
1935
1939

Dr. G. GRIJNS (Utrecht) . . .
T. J. BEZEMER (Wageningen) . . . . . . . . . . .
LECTOREN

Benoeming
te Wageningen
Dr. Ir. J. T. P. BIJHOUWER

1939

De tuinarchitectuur, de tuinkunst en het tuinbouwkundig
handteekenen.
H. J. VAN HOUTEN

1919

De landbouwarchitectuur.
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• + • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Het landmeten en waterpassen.
Ir. M. W. POLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
Dr. Ir. R. VERSCHUUR

XyJO

1914
1909

Hoofdstukken uit de technologie.

DOCENTEN
Ir. C. KOEMAN (Aalsmeer), De bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN ('s-Gravenhage). De voedingsleer.
Dr. Ir. A. MINDERHOUD (Wageningen). De bijenteelt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De boomteelt.
Ir. J. M. RIEMENS ('s-Gravenhage). De groententeelt.
J. LE ROY, (Velp (Gld.)). De verbandleer.
Dr.Ir.A.SCHWEIZER ('s-Gravenhage). De technologie der rietsuikerbereiding.
Ir. C. STAF (Arnhem). De grondverbetering.
Ir.J. G. TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ(Lisse).De bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN (Utrecht). De economische geografie.
Prof. Mr. Dr. H. WESTRA (Utrecht). Het Nederlandsch-Indisch
staats- en strafrecht.
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij organische scheikunde.
Mej. Dr. A. M. HARTSEMA, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. C. A. KOPPEJAN, scheikundige bij zuivelbereiding.
Dr. H. A.A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Dr. Ir. W. A. J. OOSTING, landbouwkundige bij mineralogie en
geologie.
Dr. Ir.J. G. OSSEWAARDE,landbouwkundige bij tropische landbouwplantenteelt.
A.C. SCHUFFELEN, scheikundige bij landbouwscheikunde.
Dr. H. J. VENEMA, plantkundige bij plantensystematiek.
Dr. Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Ir. K. BOSMA, vast-assistent bij veeteelt.
J. GOMBERT, vast-assistent bij plantkunde.
J. H. VAN MECHELEN, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeüng en weg- en waterbouwkunde.
Ir.E.W.B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. W. J. NIJVELD, vast-assistent bij physiologie der dieren.
Dr. R. PRAKKEN,vast-assistent bij erfelijkheidsleer.
Ir. J. H. M. VAN STUIVENBERG, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. Dr. J. DË ZEEUW, vast-assistente bij plantkunde.
J. ACHTERSTRAAT, assistent bij natuurkunde.
J. W. BAUSCH VAN BERTSBERGH, assistent bij mineralogie en geologie.
Dr. R. D. CROMHELIN, assistent bij mineralogie en geologie.
Ir. W. R. DOMINGO, assistent bij landbouwscheikunde.
. . . . . . . . . . . assistent bij plantensystematiek.
Dr. J. C H . L. FAVEJEE, assistent bij mineralogie en geologie.
A. FRANKE, assistent bij natuurkunde.
Ir. G. F. HÄUSER, assistent bij landbouwscheikunde.
Mej. Ir. E. KRIJTHE, assistente bij tuinbouwplantenteelt.
A. VAN LEEUWEN, assistent bij plantkunde.
R. LOOSJES, assistent bij landbouwscheikunde.
J. F. VAN MANSVELT, assistent bij landmeten en waterpassen.
C. MASTENBROEK, assistent bij organische scheikunde.
W. H. A. T H . VAN OYEN, assistent bij plantkunde.
P. K. PEERLKAMP, assistent bij natuurkunde.
Dr. G. C. REDLICH, assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. G. SISSINGH, assistent bij plantensystematiek.
. . . . . . . . . assistent bij microbiologie.
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G. J. VERVELDE, assistent bij physische en colloïdchemie.
Ir. D. DE WAAL, assistent bij landbouwplantenteelt.
A. J. ZWART VOORSPUY, assistent bij physische en colloïdchemie.
TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij plantensystematiek.
K. G. STAAL,zuiveltechnicus bij zuivelbereiding.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
L. T H . WILHELMY VAN HASSELT, administrateur.
F. WIERINGA, hoofdambtenaar van administratie.
A.VAN SOLINGE Jr., ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN SENAAT
D. BOSMAN, hoofdambtenaar van administratie.
P. H. STRAATMAN, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
C. T H . VAN WIJK, klerk.
BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
J. BÖTZEL, tuinbaas bij plantenphysiologie.
Mej.A.J.B.WOLDA,bibliotheekbeambte bij tuinbouwplantenteelt.
H. DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. JANSEN, tuinman, tevens concierge,bij erfelijkheidsleer.
R. JANSEN, tuinman bij plantkunde.
T. JANSEN, tuinman bij landbouwscheikunde.
J. W. MEULENKAMP, tuinman bij tropische landbouwplantenteelt.
H. DEWIT, timmerman.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij organische scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
Mej. C. C, M. SCHEERDER, analiste Ie kl. bij landbouwscheikunde.
H. ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
S. DOUMA, amanuensisbij veeteelt, anatomie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
J. W. GREVERS, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
S. M. VAN GUILIK, amanuensis bij mineralogie en geologie.
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M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij landmeten.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
A. J. HOOGSTEDE, concierge (aula).
J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
R. J. DE JONG, amanuensis bij organische scheikunde.
M. LOOIJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T. VAN DER MEER, amanuensis bij microbiologie.
F. P. OOSTENDORP, amanuensis, tevens concierge, bij plantensystematiek.
C. j . VAN DE PEPPEL, amanuensis bij erfelijkheidsleer.
J. VAN DE PEPPEL B.WZN., amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
P.A. ROMEYN, concierge (hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw).
A. H. R. VAN SCHALKWIJK, amanuensis bij zuivelbereiding.
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
B. W. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M. J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
. . . . . . , . , amanuensis bij landmeten.
J. W. VAN WIJK, amanuensis bij physische en colloïdchemie.
J. A. F. ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D. J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
Dr. H. N. KOOIMAN, bibliothecaris.
Dr. H .C. A. MULLER, vast-assistent.
Mej.M.J. MULDER,technisch ambtenaar.
J. H. H. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambte.
Th. J. IJWEMA, bibliotheekbeambte.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Prof. Ir. M. F. VISSER, directeur.
Ir. Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir. M. W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
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H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F. L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P. A. KUIPERS, bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge,
C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof. Dr.H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DEBRUIJN, plantkundige.
Dr. A.J. P. OORT, phytopatholoog.
Dr. Ir. H. VAN VLOTEN, phytopatholoog.
Ir. A. ROZENDAAL, assistent.
J. VAN DEPEPPEL B.WZN., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
J. ZANDER, tuinman le klasse.
LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE

Prof. Dr.W.K. J. ROEPKE, beheerder.
J. WILCKE, assistent.
J. A. H. J. G. Baron VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL, assistent.
N. CORSTANJE, amanuensis.
H. SIKKEMA, amanuensis.
LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, plantkundige.
Dr. L. ALGERA,assistent.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
Dr. A.E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. Ir.S.J.WELLENSIEK, plantkundige.
Ir. J. K. GROENEWOLT, landbouwkundige.
Dr. H. DEHAAN, assistent.
. . . . . . . . . assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. C. j . VANSCHUYLENBORGH, schrijver 2eklasse.
J. POST, amanuensis.
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E.INSTITUUT VOORBOSCHBOUWKUNDIG ONDERZOEK
AFDEELING BOSCHEXPLOITATIE EN BOSCHHUISHOUDKUNDE

Prof.A.TEWECHEL, beheerder.
Dr.J.R.BEVERSLUIS,landbouwkundige.
H.A.RIGHOLT, amanuensis.
E. STACHHOUWER,amanuensis.
AFDEELING BOSCHBEDRIJFSREGELING, BOSCHBEDRIJFSECONOMIE, HOUTMEETKUNDE EN HOUTTEELT EN
BOSCHBESCHERMING IN DE TROPEN

Prof.Dr. H.A.J.M. BEEKMAN,beheerder.
Ir. D. VAN DERSLEESEN, assistent.
K. BOSMAN,technisch ambtenaar.
G.E. GREEVE,amanuensis.
AFDEELING HOUTTEELT EN BOSCHBESCHERMING IN DE
GEMATIGDE LUCHTSTREKEN

Prof.Ir.J.H. JAGER GERLINGS,beheerder.
A.H.L.BÄHLER,technisch ambtenaar.
CHR. BEUMER,amanuensis.
F. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman Ie kl.

LEGEND A
A B
C
D
E
·F
G
H
I
K
L
M
N
0
P

=

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

=

=
=
Q =
S =

T =
U =
V =
W =

Hoofdgebouw : administratie, landbouwplantenteelt, land- en volkenkunde, scheikunde, trop.
cultuurtechniek, werktuigkunde, natuurteekenen.
Aula en Bibliotheek.
Physiologie der dieren,
N atuurkunde, aardkunde.
V eeteelt.
Landbouwwerktuigen.
Plan.tensystematiek en entomologie.
Plantkunde.
Boschbouw.
Plantenphysiologie.
Microbiologie.
Landmeten.
Zuivelbereiding.
Tuinbouwplantenteelt.
Mycologie.
V eredeling van landbouwgewassen.
T echnologie.
Hulpgebouw.
Erfelijkheidsleer.
Landbouwscheikunde.
Tropische landbouw.

•

p

AR.N H

......c====-----======--~=====T_KM .

~---===:::::.-----===::::::.

0.6

--

--- -- - -oE

F\ !...I N

GEBOUWEN EN TERREINEN
De aula der Landbouwhoogeschool is gelegen aan den Rijksstraatweg la. In dit gebouw hebben de Curatoren hunne werk- en
vergaderlokalen. Achter de aula vindt men de bibliotheek.
Inhethoofdgebouw, Heerenstraat no. 18,bevinden zich: de kamer
van den Rector magnificus, de senaatskamer, het secretariaat van
den senaat,hetbureauvanadministratie,delaboratoria endecollegeZalenvoor landbouwplantenteelt, tropische cultuurtechniek en werktuigkunde,deverzameling ethnografica,de collegezaalvoor Indische
volkenkunde en Indische talen en delokalenvoor tuinarchitectuur.
In dit gebouw worden tevens de colleges gegeven in economische
géographie en beroepshygiëne, benevens, in verband met de requireering van het hulpgebouw voor de legering van militairen, tijdelijk
die in wiskunde, staathuishoudkunde, sociale statistiek, Indisch
staatsrecht, agrarisch recht en grondverbetering. In den noordelijken
zijvleugel, Heerenstraat no. 20, is gehuisvest het laboratorium voor
physische en colloïd-chemie, in den zuidelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor organische chemie.
Tegenover het hoofdgebouw vindt mendelaboratoriavoor Zuivelbereiding (Heerenstraat nos.23en25)envoor Technologie (Heerenstraat no 21).
Het hulpgebouw, Duivendaalsche laan no.9a,is,zooals hierboven
reeds werd opgemerkt, tijdelijk voor delegering van militairen in gebruik genomen.
Het gebouw Duivendaalsche laan no. 2 huisvest op de benedenverdieping het laboratorium voor natuurkunde en meteorologie, op
debovenverdiepingendatvoormineralogie,geologieenagrogeologie;
een vergrooting van het eerstgenoemde laboratorium door aanbouw
kwam gereed.
In het gebouw Duivendaalsche laan no. 1is het laboratorium voor
physiologie der dieren ondergebracht.
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt met museum. Deze afdeeling heeft tevens de beschikking over enkele bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij
„Duivendaal". De weiden voor de afdeeling veeteelt, in totaal
ruim33ha, zijngedeeltelijkgelegenindeonmiddellijke nabijheid van
deveestallen aan de Duivendaalsche laan.
Het gebouw Duivendaalsche laan no. 7 bevat de collegezaalvoor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
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demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
staateen tijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen.
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 64, met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen en van het Instituut voor boschbouwkundig onderzoek.
In „de Valk", Rijksstraatweg no.53a,isdeafdeelinglandmetenen
waterpassen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium
voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, waarin
tevensdehoogleeraar in landhuishoudkunde voor zijne collegesgastvrijheid vindt, is gevestigd in het gebouwRijksstraatweg no.72.Bij
dit gebouw vindt men den proeftuin met kassen voor plantenphysiologie, aan welk terrein zich aansluiten de proefvelden met
kassen van het laboratorium voor microbiologie, Rijksstraatweg
no.76.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologie ligt aan den Rijksstraatweg hetarboretum. Te midden daarvan staat het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek,
dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping) en entomologie (bovenverdieping), waarvan mede gebruik wordt gemaakt
voor de colleges in groententeelt, boomteelt, bloementeelt, bloembollenteelt en bijenteelt.
Op den N.W. hoek van het arboretum vindt men het laboratoriumvoorplantkunde (Arboretumlaan 4).
Achter en grenzend aan het arboretum zijn het nieuw gestichte
laboratorium voor tropische landbouwplantenteelt met zijne kassen
en proefvelden gelegen.
Het laboratorium voorlandbouwscheikunde bevindtzichmet zijne
proefvelden aan den Diedenweg no. 14.
Deafdeeling tuinbouwplantenteelt beschikt overeen laboratorium,
Haagsteegno.3,eenbedrijfsgebouw eneenproeftuin groot ± 7ha.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (mycologie en aardappelonderzoek) met
proefterreinen en kassen.
Het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen is gevestigd in het gebouw Nude no. 36b,bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud", groot ongeveer 33 ha in deNude en over eenig terrein aan de Bornsche steeg en op den Westberg.

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN-SUBSIDIES.

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de Landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste f3000.— van rijkswege kan worden beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordracht vanCuratoren,
aan studeerenden gelden voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste
f 2400.—om,voor zooveel noodig,aanonvermogende studentenvan
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN,DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DEBETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Jaarlijks kaneenaantal jongelieden in opleiding genomen worden
voor debetrekking vanhoutvester bijdendienstvanhetboschwezen
in Nederlandsen-Indië. Studietoelagen worden niet meer verleend.
Slechts tijdens de aan deze opleiding verbonden detacheeringen in
het buitenland kan ter tegemoetkoming in de daaraan verbonden
kosten een toelage worden toegekend.
Voor deze aanwijzing komen in aanmerking voor den kolonialen
boschbouw studeerenden, die met goed gevolg het propaedeutisch
examen aan de Landbouwhoogeschool hebben afgelegd en dieoverigens aan dete stellen eischen voldoen.
FONDSEN
FONDS TEN BEHOEVEVANDEOPLEIDINGVAN SUIKERGEËMPLOYEERDEN.

De stichting heeft tendoel de bevordering vande wetenschappelijkeenpractische opleidingvan geëmployeerden voordeJavasuikerindustrie, welk doel zij tracht te bereiken door het vestigen bij de
Landbouwhoogeschool te Wageningen van een of meer bijzondere
leerstoelen in diestudievakken,waarvandekennisvoor geëmployeerden bij de Javasuikerindustrie van belang kan worden geacht, (blz.
104)doorhetdoenhoudenvanreeksen wetenschappelijke voordrachten over onderwerpen, verband houdende met de kennis vande
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Javasuikerindustrie en van Nederlandsen-Indië in het algemeen,
door hetstichten van beurzen enz.
De Raad van Bestuur wordt gevormd door de Heeren: Mr.J.
LUYTEN, voorzittervan denBond vanEigenaren van NederlandschIndische Suikerondernemingen (voorzitter), Mr. A. W. HARTMAN, ondervoorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (waarnemend-voorzitter),
A. A. PAUW, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij,
A.VANDER EYK, directeur der Handelsvereeniging „Amsterdam",
W. LABOHM, directeur der Koloniale Bank, Mr.W. A.VAN EMDEN,
directeur van de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, W.A.
TERWOGT, directeur der Vereenigde Klattensche Cultuurmaatschappijen, P.ESCHAUZIER, directeur van de Maatschappij tot Exploitatiedersuikerondernemingen Sentanen-lor,BrangkalenDinoyo,
Mr. A.G.BAK, secretaris vanden Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (secretaris).
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU 1916/1918.

De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau in
liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschap enaanverwantehandelswetenschapinhaargeheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, hetbekostigen vanstudiereizen, het steunen vanwetenschappelijke instellingen ofonderzoekingen, hetbezorgen vanwetenschappelijke uitgaven,enz.
Een Raad vanCommissarissen wordt gevormd door deledenvan
het CollegevanCuratoren derLandbouwhoogeschool, diezich daartoebereid verklaren.
Het bestuur der stichtingbestaatuitdehoogleeraren enoud-hoogleeraren, leden van den Senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren dietaak opzich te nemen.
Met dedagelijksche leiding isbelast eenCollege van Directeuren.
In ditcollegehebben zitting:
Prof.Dr.M.J. VAN UVEN, voorzitter (plaatsvervanger Prof. Ir.
C. BROEKEMA).
Prof. Ir. B. VANDER BURG, secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof.Dr.D.L. BAKKER).
Prof. Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN, lid (plaatsvervanger Prof.
Dr. H. M. QUANJER.
CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudCurator derLandbouwhoogeschool. Hetdoelderstichtingis volgens
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artikel 2derstatuten: „het toekennen vanbelooningen, bestaandein
gouden eerepenningen, geslagen op den stempel der Landbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied der landbouwwetenschap, volgens het oordeel van
het CollegevanCuratoren derLandbouwhoogeschool ofvanhen,aan
wie door bedoeld College debeoordeeling zalzijn overgelaten, eene
bijzondereonderscheidingwaardigzijn,en/ofhetverkenenvanfinancieelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande alsin NederlandschIndië, enhetfinancieel ondersteunenofsubsidieeren vanstichtingen
offondsen, dieeengelijk doel beoogen/'
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
vanhetfondsisopgedragenaanhetCollegevanCuratoren der Landbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting,inhetleven geroepen door wijlen denheerMr.H.
F. HESSELINKVANSUCHTELEN,oud-BurgemeestervanWageningenen
oud-Curator derLandbouwhoogeschool, door eenhem ter gelegenheid vande herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
alsBurgemeester van Wageningen aangebodensomdaartoebeschikbaar te stellen, heeft ten doel denbloeivan—endestudieaan—de
Landbouwhoogeschool tebevorderen,metallemiddelen,diehaarbestuur daartoedienstigzaloordeelen,zooalshetverstrekkenvan geldelijken steun aanjongelieden vanbijzonderen aanlegenijver, diehet
onderwijs aandeLandbouwhoogeschool wenschente genieten, doch
diezelveofwier ouders ofverzorgersnietinstaatzijndekostendaarvantedragen,alsmedesteunteverkenen aanhoogleerarenof studenten dier instelling bij belangrijke onderzoekingen, bijdeuitgave van
omvangrijkepublication,ofbijaanschaffingvanbepaaldnoodige,kostbareinstrumenten,boekenenz.,ofwelbijhetverbindenaandehoogeschool van voor haar onmisbare docenten, waarvoor van rijkswege
niet devereischte gelden zijn teverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvan
bekende geleerden tot het houden van voordrachten, lezingen enz.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.A.TE WECHEL, Wageningen, voorzitter.
Prof. Ir. C. BROEKEMA, „
secretaris.
G. H. MEIER,
„
penningmeester.
A. L. VAN BEUSEKOM, Hilversum
1, ,
R. F. KUTSCH LOJENGA, Wageningen ƒ
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STARINGFONDS.

Dit fonds, ingesteld tot blijvende gedachtenis aan wijlen Dr.
W. C. H. STARING, is bestemd tot het aanmoedigen en bevorderen
van landbouwstudie, door het toekennen van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw, Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in dekosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds is als volgt samengesteld:
Mr. A. G. A. RIDDER VANRAPPARD, Velp (Gld.), voorzitter.
Prof. Ir.C.BROEKEMA, waarnemend secretaris-penningmeester.
W.H. STARING, Vorden.
BROEKEMAFONDS.

Dit fonds, datdoor denNederlandschenlandbouwwerd bijeengebracht tergelegenheid vanhetaftreden vanProf.Dr.Ir.L.BROEKEMA
als hoogleeraar aande Landbouwhoogeschool, heeft tendoeldebevorderingvandeLandbouwplantenteelt, inhetbijzondervandeveredeling derlandbouwgewassen in Nederland. Destichting tracht dit
doel te bereiken o.a.door het verschaffen vaneene toelage aan studeerendenaandeLandbouwhoogeschoolvoorhetdoenvaneenstudiereisophetgebiedderplantenteelt.Aanvragen,dieschriftelijk behoorentewordeningediend,wordenbehandeldindejaarvergaderingvan
regenten, diealsregelinApril gehouden wordt. Zij,dieeene toelage
van het fonds genieten; moeten zich verplichten een verslag vande
wijze, waarop dezeisbesteed, aanderegenten uittebrengen enzich
bereid verklaren de verkregen resultaten, voorzoover regenten dit
wenschen, voor eventueele publicatie af te staan of op andere wijze
ter kennisvanbelanghebbenden te brengen.
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