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I
GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1.OVERHETWEZENVANDENBACTERIOPHAAG
HEDE, UITGESPROKEN OP DEN 9EN HAART 1 9 2 9 , TER GELEGENHEID
VAN DENELFDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
DOOR DENRECTOR-MAGNIFICUS

DR. IR. N. L. SÖHNGEN
Mijne heerencuratoren,professoren, lectoren, dames
en heeren assistenten enstudenten, enverderGijallen,
die U hebt opgemaaktom denelfden dies natalis den
Landbouwhoogeschoolmede te vieren, zeer welkome
toehoorderessen en toehoorders.
Het is slechts twaalf jaargeledensindsvandehandvan D'HERELLE
een serie publicaties verscheen over debacteriophagie, welkein 1921
met mededeelingen van verscheidene onderzoekers zijn samengevat in zijn werk: Le bacteriophage, sonrôle dans l'immunité. In
1926volgde reeds:Lebacteriophage etsoncomportement, waartevens de ontwikkeling gedurende de laatste vijf jaren in beschreven
wordt. Het is meer dantwee keer zoogroot alshetwerk van1921.
De boeiende beschrijving der onderzoekingen en de scherpzinnige
interpretatie vande feiten hebben dealgemeene belangstelling voor
het vraagstuk gewekt. D'HERELLE ishet hierdoor gelukt dereeds in
1915 door TWORT nauwkeurig beschreven ontdekking van de verschijnselen derbacteriophagie, die toen nietdeaandacht mocht trekken, in eere te herstellen en daarvoor geheel nieuwe perspectieven
te openen.
Het is metdeze ontdekking gegaan alsmetzoovele andere in'de
laatste decenniën; eenkeer behoorlijk geformuleerd, trekt zijdealgemeenebelangstelling en wordt in korten tijd indevele uitstekend
geoutilleerde laboratoria bestudeerd, zoodat de oplossing der theoretische problemen in enkele jaren belangrijk gevorderd is en aanleiding geeft ooktotnuttige toepassingen.
De practische toepassingen vandebacteriophagie zijn in hetverband van het eigenlijke onderwerp van dezeredevanweinigbelang,
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maar ikmeen daarvan devoornaamste nu even te mogen vermelden,
waarna dan de organisme-hypothese behandeld wordt.
Hetnuttigevandebacteriophagieblijktuithetsuccesvandeimmunisatie tegen vogeltyphus, Kleinsche ziekte bij kippen, barbone (een
buffelziekte in Cochinchina) en dysenterie, tevensuitdetherapievan
Streptococcen infecties, builenpest, colibacillose, typheuse koortsen
en darmstoornissen. Voor de bestrijding van tal van ziekten is de
bacteriophaag doeltreffend gebleken.
De theorie van het wezen van den bacteriophaag, zooals zij door
D'HÉRELLE wordt voorgestaan, heeft van het begin af tegenstand ondervonden. D'HÉRELLE heeft zichsteedsdenphaagalseen êtrevivant
gedacht en deze opvatting met kracht verdedigd tegen verschillende
door onderzoekers geponeerde meeningen.
Zoo vat b.v. SEIFFERT het oplossen van bacteriën door den phaag
op als een zuiver bacterieel proces, een soort autolysedoor detryptische enzymen van debacteriezelf.Deeiwitten zouden worden aangetast na een overmatige activeering der normale processen in het
bacterielichaam. Worden nu activeerende stoffen aan een bacteriecultuur toegevoegd, dan kan de lysis eveneens aanvangen.
DÖRR daarentegen meent, dathet agens,waarvan denatuur buiten
beschouwing gelaten wordt, de stofwisseling van de bacterie beinvloedt, zoodat deze tenslotte geheel wordt opgelost.
Weer geheel anders is de bacteriesplitter hypothese van BAIL.
Deze Splitter, bacteriedeeltjes, die onverglaasde porceleinen buizen
Z.g.chamberlandkaarsen passeeren, zijn een bijzondere vorm van
de bacterie en zijn zeer infectieus, zoodat een contact tusschen deze
en de bacterie tot algemeene Zersplitterung leidt. Deze hypothese
komt al zeer dicht bijdeenzym-hypothese,waarmeedemeesteverschijnselen van de bacteriophagie, al is het hier en daarookwatgewrongen, plausibel zijn te maken.
Alvorens over tegaantot eenbeschouwingvan dehypothese,volgenswelkedephaagalseenorganismewordtopgevat,ishet allereerst
noodig de bacteriophagie te bespreken, teneinde een denkbeeld van
den bacteriophaag te geven. Eveneens dienen we ons rekenschap te
geven van het begrip „levende wezens".
Het verschijnsel der bacteriophagie is het oplossen van bacteriën
door een overentbaar agens. De bacteriën in een cultuur, voorzien
vanhetjuisteagens,verdwijnen; deeersttroebelevloeistof wordtvolkomen helder, waarbij het agens vermeerdert. Enkele druppels van
deze cultuurvloeistof (lysaat) lossen weer een massabacteriën in een
volgende cultuur op enz. Bij deze lysis heeft devermeerdering van
hetagens,debacteriophaag, ten kostevandelevendebacteriënplaats,
want het was niet mogelijk gebleken een toename van den phaag te
verkrijgen in cultuurmedia, waarin deze ontbraken. De bacterio-
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phaag is dus te vergelijken met een obligate parasiet. Quantitatief
is deze vermeerdering te bepalen door een bekende verdunning van
hetlysaattebrengen opeenvastenvoedingsbodem,welkemet debetreffende bacterie bestreken is. Op deze agaragar bodem met bacteriënlaag ontstaan heldere, cirkelronde plekjes zgn.plages, waar de
bacteriën zijn opgelost en die geheel vergelijkbaar zijn met de koloniën vanbacteriën enevenalsdezekunnen worden opgevat alste zijn
ontstaan uit éénorganisme. Hetaantalplagesisomgekeerd evenredig
metdeverdunningvanhet lysaat.Zóóblijkt métééndruppellysaateen
nieuw lysaat teontstaan, dat per cm8eenige milliarden phagen bevat.
Dat met dezen „groei" hef leven van den bacteriophaag niet is bewezen, isduidelijk. Dezelfde feiten kunnen ookzoobeschouwd wordenmetdeopvattingvan SEIFFERT,DÖRR,BAILenz.Juist het obligaat
parasitaire karakter van den phaag laat het nemenvandezeconclusie
niet toe. Filtreeren we een lysaat door een chamberland filter, dat
bacteriën tegenhoudt,danpasseert dephaagenwordtduszoogescheiden van nog mogelijk in de cultuurvloeistof aanwezige bacteriën.
In niet gefiltreerde culturen verdwijnt de helderheid somtijds
na eenige uren weer door groei van bacteriën, die blijkbaar immuun
zijn tegen de aantasting van den bacteriophaag. Aanvankelijk is hun
aantalzeer gering,maar naeenigen tijd isditzoozeertoegenomen,dat
devloeistofweertroebelwordt.Dezezgn.secondaireculturenhebben
hunne resistentie te danken óf aan eene toevallige groote virulentie
óf aan een contact met den phaag. In het laatste geval zijn volgens
D'HÉRELLE waarschijnlijk in de bacterie phagen gediffundeerd, die
door de bacterie overwonnen, hare virulentie hebben verhoogd. Met
deze grootere virulentie correspondeert vermindering van agglutinatie met antiserum, vermeerdering van kleurstofvorming b.v.bij B.
violateus,verhoogde lichtproductie bij lichtbacteriën, verhoogdegistkrachtbijcoli's.Degrootereresistentieendecorrespondeerendeeigenschappen verdwijnen echter weer door voortgezet overentenvan de
bacteriezonder contact met den phaag.Doorfiltratie door een chamberlandkaars isdephaagin desecondaire culturen tescheiden van de
bacteriën.
Onder den microscoop ziet men bij delysisvan Bac.Danicus den
bacterie-omtrek minder scherp worden dooroplossen van denwand.
Dikwijls isdit aanvankelijk plaatselijk, totdat de bacterie als 't ware
geenwand meer bezit; dan verdwijnt plotseling het organisme door
verdeeling in de vloeistof. Het heeft er allen schijn van, dat debacterievan buitenaf wordt aangetast.
Het aanvankelijk typische opzwellen en daarna uit elkaar spatten
van de bacteriën, zooals D'HÉRELLE dit voor B.dysenteriae heeft beschreven,isbij delysisvan Bac.Danicus niet waargenomen.
Bij het bestudeeren van de ontwikkeling van den phaag met de
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bacterie in verschillende milieus en de afsterving door schadelijke
invloeden, is deverandering van het aantal phagen in devloeistof de
eenige maatstaf van de processen. Deze verandering is door tellen
van het aantal plages vast te stellen. De vele mededeelingen over de
resistentie van den phaag zeggen weinig, wanneer hetverloopvande
vermindering van het aantal niet is bepaald en niet zoo mogelijk
door een kromme is weergegeven. Een lysaat b.v.blijft werkzaam
gedurende jaren; eveneens is dit het geval in een50%-ige glycerine
oplossing. Tegen phenolen, alcoholen, koper- en kwikzouten enz.
is de phaag resistenter dan bacteriën en de resistentie nadert misschien die van bacteriesporen, maar wanneer de snelheid van vernietiging niet wordt bepaald, zijn vergelijkingen moeilijk te treffen
envalt er van de resistentie weinigte zeggen.
Evenzoo is dit het geval met de inactiveering van den phaag in
antiphaagserum. Dit antiphaagserum wordt verkregen uit het bloed
van konijnen, die met een lysaat zijn ingespoten. Nu wordt volgens
PEAUSNITZ de bacteriophaag in zulk een serum langzaam geïnactiveerd, maar niet vernietigd. Deze inactiveering verdwijnt weer door
den phaag langdurig in contact te laten met de bacterie. Blijkbaar
wordeninhetantiserumstoffen gevormd,diedoorden bacteriophaag
geadsorbeerd kunnen worden en eene aantasting van de bacterie
tijdelijk belemmeren. Uit de langzame en schijnbaarongelijke inactiveering van den phaag in het serum, zooals volgens D'HÉRELLE uit
decijfers van PRAUSNITZ ZOUvolgen, magmenzeker niet de conclusie
trekken, dat de phagen individueele verschillen bezitten en daarom
tot de levende wezens behooren. De resultaten immers van tal van
onderzoekingen over afsterving van bacteriën, sporen, gisten en
enzymen door antiseptica en door temperatuursinvloeden geven zeer
verschillende krommen. Uit de onvolledige cijfers van PRAUSNITZ
zijn in 't geheel geen curven te construeeren, zoodat zij zekergeen
aanleiding geven tot het trekken van conclusies omtrent den aard
van den phaag.
De afstervingskrommen van A. GRIJNS, welke met die van monomoleculairereactiekrommen in zooverre overeenkomen, dat de reactieconstante bij de proeven in de neutrale media vertraagt en die bij
proeven in zure media en in ultra-violetlicht versnelt, geven geen
directe aanleiding den phaag als een levend wezen te beschouwen,
maar uit hetvloeiendverloopvandelijnen magmenwel concludeeren
tot degroote overeenkomst inresistentiederphagenvanBac.Danicus
tegen deze invloeden en daarom mogen we ze beschouwen als uniforme deeltjes, een gevolgtrekking, die voor de beoordeeling van het
wezen van den phaag, voor de organisme-hypothese, belangrijk is,
waarop nader wordt teruggekomen. Voor deze hypothese pleiten tevens de aanpassing van den phaag aan schadelijke invloeden b.v. aan
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stijgende concentratiesvanantiseptica,aanhetantiphaagserum, eveneens de regeneratie na verwarming, zooals uit talvanwaarnemingen
van D'HÉRELLE, FLU, SCHUURMAN, GRIJNS, PRAUSNITZ en anderen
volgt.
Hoe subtiel het proces der bacteriophagie is, blijkt nog eens duidelijk uit den invloed van de voeding op de lysis.Cultiveeren we
Bac.Danicus, B.coli of B. prodigiosum in eiwitvrije media b.v.
met amm.sulfaat, glucose en zouten, en hier is dus geen sprake van
een schadelijken invloed, dan worden na eenige overentingen de in
deze cultuurvloeistoffen uitstekend groeiende bacteriën door den
phaag niet meer opgelost.Blijkbaar hebben debacteriën eene samenstellinggekregen,diegeenlysismeermogelijkmaakt,wanttoevoeging
van bouillon of gistwater heeft daarop binnen den gewonen tijd van
delysis geen merkbareninvloed.Deaanwezigheidvaneiwittenin het
milieu brengt de lysis niet meer tot stand.
In verband met het onderwerp van dezen middag wil ik over de
specificiteit van den phaag nog het volgende mededeelen. Deze is
beperkt tot één of tot hoogstens enkele bacteriesoorten, hetgeen het
parasitair karakter typisch kenmerkt, ja, zij kan zich zelfs tot enkele
bacteriestammen bepalen, zooals voor eenige colien typhusstammen
door WOLFF is vastgesteld. Daarentegen worden b.v.van B.Shiga
Kruse en B.pestis alle stammen opgelost al is dan wel verschil in
virulentie waargenomen. Eene multipele virulentie vertoont weer de
bacteriophaag van de dysenteriebacterie van Hiss, die naast eenige
colistammen ookdedysenteriebacterie Shiga Kruse enParatyphusB.
oplost.
Van eenige grond- en zee-bacteriophagen is de specificiteit zeker
niet geringer dan die der pathogène bacteriën. Zoo worden verschillende stammen vanB.Danicus door den phaagvan één der stammen
opgelost, maar deze vertoont geen lysis van B.radicicola, B.prodigiosum,B.violateusofdelichtbacterie B.phosphorescens en hetzelfde
kan van de phagen en deze bacteriën over en weer gezegd worden.
Van een universeelen, alle bacteriën aantastenden phaag is dus geen
sprake meer.
Men zouvan meening kunnen zijn, dat elkebacterieweleenphaag
zalhebben.Dit isookwelmogelijk, maarhetisvanverscheiden soortennietgeluktdezeaantetoonen,zooalsb.v.van Azotobacter chroöcoccum,Bac.polymyxa,vandeautotrophebacteriën.Ofwedecultuurcondities, waaronder de phaag zich manifesteert, niet kennen of dat
deze inderdaad niet bestaat, zullen nadere experimenten beslissen.
Mogen we nu den phaag beschouwen als een zeer kleine bacterie
of protozojzijn kenmerken van een organisme in't algemeenvastgesteld, zooals b.v.stofwisseling, gekenmerkt door assimilatie en dissimilatie, erfelijke eigenschappen, gestalte?
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We stuiten hier opzeer groote moeilijkheden. Assimilatie en dissimilatie toch zijn niet te vervolgen zooals bij de ontwikkeling van saprophieten. Bij de lysis van bacteriën immers ontstaan tal van producten waarvan we niet weten of zevan denphaagafkomstigzijnals
afscheidingsproduct dan welvan de bacterie door verdere eigen ontleding na aantasting van den phaag.Eene scheiding is niet mogelijk.
Door GRIJNSisinelkgevaleenesterkevermeerderingvande hoeveelheid aminozuurstikstof en eiwitstikstof in het lysaat vastgesteld,
wijzendeopeeningrijpendprocesbijdevermeerderingvandenphaag
van Bac.Danicus. Maar het eigenlijke door den phaag zelf veroorzaakte dissimilatieproces is nog volkomen duister.
Vandeassimilatievaltechter dittezeggen,datdaarbij debacteriophaagen zeerwaarschijnlijk eenspecifiek eiwitworden gevormd, dat
niet in de bacterie aanwezig is. De proeven van PRAUSNITZ met het
antiphaagserum hebben ditwaarschijnlijk gemaakt. Over de erfelijkheid van de eigenschappen geven de lysis-verschijnselen de eenige
waarnemingen. Deze weinig positieve gegevens steunen de organisme-hypothese maar in geringe mate.Andere argumenten zijn daarvoor echter wel aan te voeren.
Beschouwen we nu eerst eens de uiterst kleine afmetingen van
den phaag, die o.a. zulk een scherpe kritiek tegen D'HÉRELLE'S onzichtbaarêtrevivantveroorzaakten zonder dat dezetoch gegrond is.
Wekunnen onseenbeeldvanhetonzichtbareagensopdevolgende
wijze vormen.
In een lysaatvan een aanvankelijk zwak troebele cultuur van Bac.
Danicus tellen we normaal een 20000 millioen bacteriophagen per
cubieke centimeter. Toch zijn zulkevloeistoffen volkomen helder en
het wonderlijke verschijnsel wordt verklaarbaar, wanneer we de hoeveelheid materiaal van dit enorme aantal bepalen. Hiervoor is de
middellijn van één phaag noodig,indeveronderstelling,datdephaag
een bol is. Deze is met behulp van een reeks collodiumfilters met
stijgende poriengrootte door PRAUSNITZ bepaald op 20 millioenste
millimeter of op 20/^, door ANGERER op3 0 ^ en door LEVADITE en
NICOLAU isdeovereenkomst derafmetingen vanultravirusalshondsdolheid,pokstof,encephalitus envan den bacteriophaag vastgesteld;
voor den diameter iseveneens ongeveer 2 0 ^ gevonden. Al deze bepalingen zijn op dezelfde wijze verricht met behulp van collodiumfilters.Hetvolumevan20.000millioenbacteriophagenisdanongeveer
1/2000 mm 3 . Zulk een geringe hoeveelheid eiwit maakt een vloeistof zeker niet troebel. Veel belangrijker hoeveelheden eiwitten en
stikstofverbindingen in 't algemeen zijn in het lysaat afkomstig van
deopgelostebacterielichamen,zooals GRIJNSaantoonde endaar dient
men bij de onderzoekingen metdenphaagwelopteletten.Nu isop
de nauwkeurigheid van afmetingen, verkregen met de membraan-
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filtratie, nog wel wat af te dingen. Bij de filtratie zaldoorhetpersen
door de poriën de vorm van den phaag tijdelijk kunnen veranderen
en de deeltjes zullen kleiner gemeten worden dan ze werkelijk zijn.
Tengevolgevanadsorptieworden zemisschienweer grooter gemeten
dan ze zijn.
Denken we in dit verband slechts aan de uiterst dunne lange spirochaeten, die de chamberlandkaarsen ook kunnen passeeren.
Proeven over diffusie van bacteriophagen door agar-agar bewijzen
in elk geval de buitengewoon geringe dimensies. Zoo diffundeert
zonder druk b.v. de phaag van Bac.Danicus en ook die van eenige
gewone bodembacteriën door IJ procentige agar-agar met een snelheidvan ± 1mmper 12uurendoor3procentigeagar-agarisdesnelheid ± 1 mm in 32 uur. Deze waarnemingen wijken geheel af
van die van PRAUSNITZ en FIRLI en van FLU, die geen diffusie van
den phaag van B.Shiga Kruse door agar-agar vonden. Zoodra over
nauwkeuriger cijfers beschikt wordt, kan uit de diffusie-constante
de afmeting van den bacteriophaag bepaald worden.
Uit verdere diffusieproeven is in elk geval gebleken,datdephaag
belangrijk grooter is dan het trypsine- enhet takadiastase-molecuul.
Maar microscopisch noch ultramicroscopisch isde phaag waarneembaar, daarvoor zijn de afmetingen en de lichtreflectie tegering.Onzichtbaar, manifesteert hij zich aan ons slechts door de lysis. Ook
kleuringen, verzüveringen, enz. geven geen betrouwbare gegevens
over de grootte en den vorm, vooral niet, omdat in het milieu naast
den phaag tal van bacterieproducten voorkomen, die tot vergissingen aanleiding kunnen geven.Men moet bij deze experimenten
uiterst voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, aangezien er
totaal geen contrôle mogelijk is met het ongekleurde object.
Nu zijn de geringe afmetingen van deze deeltjes voor velen een
bezwaar geweest tot het aanvaarden van de organisme-hypothese.
Er zouden dan immers levende wezens zijn van de grootte van ongeveeréénserumglobuline-molecuul,meteendiametervaneentiende
deel van die van de kleinste bacterie of een duizendste van den
inhoud óf om een volkomen concreet beeld te gebruiken, levende
wezens, die een grootte hebben van een stukje van een cilie, een
zweepdraad, van een bacterie.
D'HÉRELLE heeft, om aan dit bezwaar tegemoet te komen, zich
laten verleiden tot het opstellen van een micellair-hypothese. Tot de
Z.g. micellaire wezens rekent D'HÉRELLE die, welke ultrafilters passeeren, zooals de verwekkers van mozaïkziekten bij planten, dierenpest, vaccine, hondsdolheid, de bacteriophaag enz. Ze bezitten het
elementaire leven,zegt D'HÉRELLE, zijn slechts uit weinig moleculen
opgebouwd en geen organismen. Ze vormen één groep, de z.g. Protobes. De bacteriophaag heet dan Protobios bacteriophagus. Veel
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helderder wordt het begrip van het wezen van den bacteriophaag
hierdoor niet. Ofwevaneenmycelofvaneenphaagspreken,komtop
hetzelfde neer, vooral wanneer we noch de samenstelling, noch de
grootte noch het aantal moleculen kennen, waaruit deze bestaat.
En bedenken we slechts hoe verschillend de samenstelling van
het protoplasma van organismen moet zijn. Thermophiele bacteriën
b.v. groeien uitstekend bij een temparatuur van 60°C , terwijl psychrophielebij37°enlagerreedsdoortehoogetemparatuur te gronde
gaan en daarentegen kunnen sporen van sommige bacteriën ongehinderd uren koken doorstaan. De samenstelling van het protoplasma van den bacteriophaag kan een zeer bijzondere zijn.
Is de bacteriophaag een organisme en is de levende materie aan
het organisme gebonden?
Bij eene beschouwing hierover kan de gestaltegroei, als primair
levenskenmerk, in de eerste plaats besproken worden.
We hebben een typisch inzicht inhetgestalteprobleemvooralaan
DRIESCH te danken door de wijze, waarop het Ganzheitsprincipe
opdenvoorgrondisgeplaatst.HiermedeneemtDRIESCHstellingtegen
algemeen bekende physisch-chemische en mechanistische theorieën.
Dit Ganzheitsprincipe beduidt de vastgestelde groei van het organisme van kiem tot uitgegroeide gestalte b.v. de groei van de
kiem in een eikel tot een eik met zijn bepaalde bladeren, takken,
kroonvorm enz., de kiemvan een fasant in het eitot een fasant met
alle typische kenmerken als afmetingen, kleur, teekening enz. De
kiemgroeit tot deeindgestalte, heeft dezeen degeheele ontwikkeling
daartoe inzich.Menkanhetzichookzoovoorstellen, datdekiemtot
deals't ware reeds denkbeeldig aanwezige totalegestalte ontwikkelt.
Deze ontwikkeling van kiem tot geheel wordt geleid en wel volgens
DRIESCH door de entelechie, een buiten het organisme aanwezige
onmeetbare grootheid, dienaar het doel,deGanzheit, streeft, dezein
zichheeft. De entelechie isinstaat opeen geschikt oogenblik processen in het organisme te stoppen en weder te laten aanvangen zonder
dat daarvoor arbeid noodig is; zij treedt dus regelend op en werkt
teleologisch. De beschrijving is de suspensionstheorie.
Door DRIESCH istevens zeer belangrijk experimenteel werk geleverd, waarmeede Ganzheit-idee en ook de door DRIESCH geinterpreteerde entelechie-hypothese gesteund worden o.a. door proeven met
zee-egeleieren in het beginstadium van de ontwikkeling. Aangetoond
wordt dan hoe vóór de differentiatie, willekeurig genomen gedeelten
van het organismetoch tot volkomen zee-egels kunnen uitgroeien en
tevens,dat eene samensmelting van meerdere kiemen eveneens een
normaal organisme kan geven. Eene regulatie zouonderden invloed
van de entelechie plaats hebben en het ontstaan van de Ganzheit
mogelijk maken.
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Na de differentiatie echter leidt een ingrijpen tot storingen in de
ontwikkeling. Deze proeven en vele andere van DRIESCHpleitenz.i.
tegen demechanistische theorieën. Een gedeeltevan het mechanisme
kan niet normaalafloopen enhetzelfde resultaat opleveren alshetgeheele mechanisme.Het is echter geenszins noodig, deze regulatie als
bewijs van den invloedvanhetgeheelopdeontwikkelingaantehalen;
deze toch ligt reeds evengoed in den normalen groei, de merkwaardige ontwikkeling, den ontzettend ingewikkelden, onbegrijpelijken
loop der gebeurtenissen van kiem tot totaal organisme.
De entelechie-hypothese is vitalistisch,metaphysisch,nietnatuurwetenschappelijk. De metaphysische gestaltevorming werd daarom
terecht krachtig bestreden, vooral door SCHAXEL, SPEMANN, BOVERI,
MORGAN, GURWITSCH en anderen. Een metaphysisch begrip wordt
misschien tijdelijk geaccepteerd, doch het streven is er steeds opgericht, dittevervangendoor eennatuurwetenschappelijk. De metaphysica verrijkt de natuurwetenschap zonder te verkleinen.
Het is nu in de eerste plaats SPEMANN,diemet GEINITZen BOVERI
enanderendeGanzheitsfactor inhetorganismeaanneemt,waartoeuitvoerige onderzoekingen over embryonaletransplantatieshem voeren.
Embryonalegedeeltentochvankiemen,gebrachtinindifferente deelen
van dezelfde of van een andere kiem,induceeren daar weder een embryonalen aanleg en zijn aanleiding tot den groei van weefsels, die
slechts gedeeltelijk uit het geïmplanteerde materiaalkunnen ontstaan
enhoofdzakelijk vandengastheerafkomstig moetenzijn,waarbijbeide
elkaar beïnvloeden. Van het getransplanteerde deel gaat blijkbaar
een organiseerenden invloed uit en daarom noemt SPEMANN zulk een
kiemdeel een organisator.
Zijne experimenten leiden tot de volgende conclusie: De kiemdeelen ontwikkelen zich in direct verband met de zgn. Ganzheit en
-vervolgen onafhankelijk van de omgeving de eens begonnen ontwikkeling, dienietteleologischis.Het entelechiebegripisvervangen door
een Ganzheitprincipe in en door het organisme.
Over het determinatievraagstuk laat SPEMANN zich uiterst voorzichtiguitengeeft, ooknaar aanleidingvanproefnemingen over regeneratie van geamputeerde deelen van amphybieënenlageredierenals
zijne meening te kennen, dat men zich de determinatie trapsgewijs
moet denken,waarbij duselkweefselonderbepaalde omstandigheden
tot een volgend overgaat echter in verband met de Ganzheit. Die
Bildung des Typischen ist alsonicht das Werk Zielstrebender Regulationen sondern das Notwendige Ergebnis aus der ursprünglichen
Konstitution.
Bij deplanten gaatdepotentie der cellen,ookna differentiatie verder. Reeds KLEBS deelt mede experimenteel vastgesteld te hebben,
dat uit elk plantenweefsel onder bepaalde omstandigheden de vor-
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mingvan alle weefsels mogelijk is. Eveneens komt KÜSTER tot de
totipotentie van plantenweefsels.
Maar ook bij de lagere organismen zien we hetzelfde. Zoo heeft
JENNINGS in 1927 bij de deeling van protozoen eene geheel analoge
vormingswijze waargenomen van de organen als bij de veelcelligen.
Het Ganzheitprincipe geldt evengoed voor de eencellige.
Ook van de bacteriën en de protozoen moetendande bewegingsorganen,desporen,decystevormingonder deninvloedvan de Ganzheit ontstaan.
Eene poging, het raadselachtige determinatie-proces te benaderen,
waagt GURWITSCH met zijne geniale Feldtheorie,welkeo.a.dooreene
plausibele beschouwing van de ontwikkeling der bloeiwijze van de
kamilleen b.v. het ontstaan van den hoed van een paddenstoel, een
marasmiussoort, wordt gedemonstreerd.
GURWITSCH neemt in eenzichontwikkelend organisme een krachtveld, een prikkelveld aan, dat eigen is aan de kiem,misschien door
chemische energie gewordt en afkomstig is van het organisme. De
aangrijpingspunten van de krachten kunnenzoowelbinnenalsbuiten
het organisme liggen. Het krachtveld is tijdelijk constant, verandert
met den groei en oefent vooral op de celdeeling en celgroei invloed
uit.
Met GURWITSCH'S theorie van de Feldwirkungwordthetontstaan
vanbepaalde vormenplausibelenisookderegeneratiete beschouwen
in verband met de Ganzheit, de präformierte Morphe, zooals GURWITSCH het zoo karakteristiek uitdrukt.
Hoe phantastisch deze Feldhypothese van GURWITSCH bij eerste
kennismakingookaandoet,tochgeeft zij eeneplausibele beschouwing
over verschijnselen, waar deze tot heden niet mogelijk was. Bovendien wordt zij gesteund door de zoo belangrijke ontdekking van
de mitogenetische stralen van GURWITSCH, stralen door plantenweefsels uitgezonden, die de celdeeling in andere planten op korten
afstand gunstig beinvloeden. De zeer recente, uitgebreide onderzoekingen van REITER en GABOR moeten den twijfel weggenomen hebben over het bestaan van deze stralen, waarvan verscheidene eigenschappen zijn vastgesteld. Laten we,hoewelnogeenigszinssceptisch
gestemd, op de juistheid van deze onderzoekingen vertrouwend, de
hoop uitspreken, dat een nieuwgebiedgeopendismetwijdeperspectieven.
De genoemdeonderzoekingen gevenaanleiding tot hettrekken van
de volgende conclusies.
De levende stof wordt beheerscht door de gestalte en is gebonden
aan het organisme; zij heeft eene bijzondere chemische samenstelling en onderscheidt zich daardoor van de levenlooze stof. De dood
is het gevolg van eene verandering in deze chemischesamenstelling.
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De soortspecifieke gestalte is in de kiem gepreformeerd. De ontwikkeling, de groei, geschiedt onder den invloed van in het organisme aanwezige factoren, die noch vitalistisch,noch mechanistisch,
maar organistisch zijn volgens een voor de levende stof specifiek
systeem,meteigenwetten, de physico-chemische reacties in de veelphasige systemen beheerschend.
De belangrijke vraag rijst nu of deonzichtbarebacteriophaageen
gestalte heeft, het primaire levenskenmerk.
Een antwoord hierop is af te leiden uit de neutrale, zure en
ultraviolette afstervingskrommen van den phaagvan Bac. Danicus,
diedegelijkeresistentie van de phagen aantoonen tegen schadelijke
invloeden. Verschillen toch in afmetingen, in aantal moleculen, in
rangschikkingdermoleculen van de phagen, zouden in de krommen
tot uiting komen, hetgeen geenszins het geval is.Den bacteriophaag
moeten we eene gestalte toekennen en de gestalte van den phaag
pleit zeker voor de organisme-hypothese.
Nu iser echter nog een argument voor deze hypothese aan tevoeren, namelijk de overeenkomstvandelysisdoordenphaagenvandie
door sommige bacteriën, actinomyces en schimmels. Hierdoor blijkt
de bacteriophagie niet beperkt te zijn tot den bacteriophaag.
Zulkebacteriolyse verwekkende micro-organismen, bacteriovoren
genaamd, kan men uit tuingrond en grachtwater isoleeren,b.v.door
directuitzaaienvan dezematerialen opeencultuurbodem, waarop de
opte lossen bacterie is uitgestreken en goed groeit. Voor deisolatie
der bacteriovoren van Bac. Danicus werden tuingrond of grachtwater uitgezaaid opeen bouillon agar-agar met£% glucose, waarvan
het geheeleoppervlak met deze bacterie wasgeënt.De bacteriovoren
kenmerken zich door den groei tot koloniën, die een heldere hof bezitten, waarin geen Bac.Danicus meer voorkomt. Dezezijn opgelost,
de producten van de opgeloste bacteriën diffundeerendoordeagaragar enworden door de bacteriovoren geassimileerd. Somstreft men
op deze voedingsbodems heldere velden aan, die schijnbaar geheel
overeenkomen met die van de bacteriovoren, maar die zich daarvan
onderscheiden,doordat er geen kolonie in het midden van het veld
aanwezig is. Dit zijn plages van bacteriophagen, die dusingrondof
grachtwatervrijvoorkomenendaaruit directgeïsoleerd kunnen worden. Voor degewoneisolatiemethodevan een phaaghoopt men deze
eerst op in een cultuur van de bacterie met het materiaal, waarin de
phaagvoorkomt.Met hetvrijvoorkomenvandenphaaginden grond
stemmen de resultaten van de proeven van GRIJNS overdeinfectie
van den phaagvan B.radicicola in klaverplanten overeen. De klaverplanten produceeren geenphaagtegenB.radicicola,maardezekomen
van uit den grond in de knolletjes.
Het verkrijgen van reinculturen der bacteriovoren levert in 't al-
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gemeengeenmoeilijkheden op.Eenigesoortenzijngeïsoleerdenonder
dezekwameenmerkwaardigesporevormervoor,diezichvandeandere
onderscheidde doorgeengroeitevertoonenopkunstmatigevoedingsbodems, maarzichslechts kon ontwikkelen ten kostevanlevendeof
doode Bac.Danicus. Deze bacterie is dusblijkbaar opeenspecifiek
eiwit aangewezen en staat hierdoor physiologischdicht bij den bacteriophaag. De geïsoleerdebacteriovoren scheiden alleproteolytische
enzymenaf. Door middelvanditenzymwordtdelysisnietalleenveroorzaakt, hetgeen reeds direct volgt uit de ongunstige verhouding
van de aantallen bacteriovoren enproteolytischebacteriën in grachtwater en tuingrond, welke zeker kleiner dan 1/10ooo *s* Bovendien
blijken verscheidene zeer krachtig proteolytische bacteriën, zooals
Bac.mycoides, Bac.subtilis, Bac. megatherium, B.prodigiosum in
het geheel geen lysis van Bac.Danicus te veroorzaken. Noodig voor
de lysis is een toxine, dat door de kolonie wordt afgescheiden, naar
de bacteriën diffundeert en deze doodt, waarna ze door eigen
proteolytischeenzymenofdoordievandebacteriovoren of door beide
worden verteerd.Deoplossingsvelden breidenzichsteedsuitenkunnen in enkele dagen een diameter van eenige centimeters verkrijgen.
Erishiergeensprakevaneenremmenden invloedopdengroei,maar
van een krachtige lysis, die zich over verscheidene centimeters in
een dichte bacteriënlaag uitstrekt.
Geheel in overeenstemming hiermee is vastgesteld, dat bijdelysis
door den phaag een toxine een belangrijk aandeel heeft.
De lysis door bacteriovoren, de heterobacteriolyse, is specifiek
evenalsdebacteriophagie.Dit blijkt weluit devolgende voorbeelden.
Sarcina luteae b.v.geeft lysis met de bacteriovorenBac.polimyxaen
Bac.bacteriovorus, maar niet met Serratia laterica, terwijl B.violateus door geen der genoemde bacteriovoren wordt opgelost, maar
weldoor een actinomyces. Ook Azotobacter chroöcoccum, B.radicicola, B.coli, B.Stutzeri, Bac.megatherium gaven geen lysis met de
reeds genoemde bacteriovoren.
Er is nu nog een typische overeenkomst tusschen de aantasting
van bacteriën door den phaag en die door de bacteriovoren. Bestaat
n.l.van een bacterie eert phaag, dan zijn er ook bijna zeker bacteriovoren voor deze bacterie te vinden. Ja, de overeenkomst iszoo frappant, dat de afscheiding van een phaag door de bacteriovoren niet
uitgesloten leek, dat dus de bacteriovoren den phaag zouden produceeren. Buiten twijfel is echter de afwezigheid van den phaag bijde
heterobacteriolyse vastgesteld.
Het isnu eenige jaren geleden, dat door FLEMING eene merkwaardigeontdekkingisgedaanoverhetvoorkomenvaneenbacterietoxine,
lysozym genaamd, in vele levende weefsels. FLEMING ontdekte dit
lysozym bij een studie over bacteriën in de neusholte tijdens ver-
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koudheden. Werd het neussecreet op vaste voedingsbodems uitgestreken endezeaanluchtinfectie blootgesteld,dan bleven de plaatsen,waar hetsecreetwasgestreken,vrijwelsteriel,terwijl daaromheen
allerleibacteriën uit de lucht tot koloniën groeiden.Hetverdereonderzoek openbaarde, dat de bacteriëele werking voornamelijk wordt
veroorzaakt doorhettraanvocht,datdoorhettraankanaalin de neusholte vloeit. Verschillende bacteriën nu reageeren hierop ongelijk;
zeworden meer ofminder snelopgelost,terwijl sommige in 't geheel
geen lysis vertoonen. Een bacteriophaag was in het traanvocht niet
aanwezig; blijkbaar wordt het lysozym door het organisme in het
traanvocht afgescheiden. Zooals uit een nadere studie volgde, komt
het in bijna alle lichaamsvochten en weefsels voor en ook in geringe
hoeveelhedeninplantenextracten;daarentegenishetinuiterstgeringe
hoeveelheid in de hersenen aanwezig. Ook eieren van kippen en eenden b.v.bevatten veel lysozym en volgens FLEMING alleenin het
eiwit en niet in den dooier; tevens treft men het in vischkuit aan.
Lysozym kan als een verdedigingsmiddel tegen bacterie-infecties
worden aangenomen.
L. K. WOLFF bestudeerde de stof nader, toonde lysozym ook in
dendooieraanenwerkte eene zuiveringsmethodeuit met behulp van
kolloïdaal ijzerhydroxyde, waardoor een scheiding van de eiwitten
mogelijk is, gevolgd door concentratiedoor indampen invacuumen
daarna precipitatie met aceton. Op dezewijze iseen lichtgeel poeder
verkregen,datongeveer 10.000keerzookrachtigwerktalshetkippeneiwit, waarvan werd uitgegaan.
Het lysozym, door hoogere organismen gevormd, heeft eigenschappen, die met de door den bacteriophaag en de bacteriovoren
afgescheiden toxinen overeenstemmen. Het reageert ongelijk op
verschillende algemeen in de natuur voorkomende bacteriënsoorten
uit grond, grachtwater en uit de lucht geïsoleerd. Zoo worden op
vaste voedingsbodems met ± 20 %kippen-eiwitSarcinaluteae,Bac.
Danicus,B.radicicola van Hubam-klaver snel opgelost, daarentegen
B. coli, B. prodigiosum, Azotobacter chroöcoccum, Bac. megatherium slecht. Het heeft er allen schijn van, dat de bacteriën, waarvan gemakkelijk èn bacteriophaag èn bacteriovoren te kweeken zijn,
ook door lysozym snelworden opgelost. Of er nu inderdaad verband
bestaat tusschen de bacterietoxinen van hoogere organismen en die
van micro-organismen zullen nadereonderzoekingenuitwijzen. Door
het onderzoek van FLEMING en WOLFF is echter vastgesteld,dat het
verschijnselvan debacteriolysisniettotdemicro-organismen beperkt
is, maar meer algemeen in de natuur voorkomt.
We kunnen nu nog een paar voor de beoordeelingvanden phaag
belangrijke punten behandelen en wel in de eerste plaatsdenbouw
van den bacteriophaag, namelijk of deze een eigen samenstelling
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heeft, vreemd aan dievan de bacterie.De specificiteit van Bac.bacteriovorusmaakt het mogelijk, met zekerheid vast te stellen, dat het
inderdaad het gevalis,zooalsmet het volgende experimentbewezen
wordt.
Aan een afgekoelde maar nogvloeibareagar-agar,voorzienvaneen
flinke hoeveelheid gekookte of levende Bac.Danicus,wordeneenige
cm3 van een bacteriophaag-suspensie toegevoegd en daarnadeagaragar in een glasdoos uitgegoten. Na stollingwordenopdezenvasten
voedingsbodem strepen getrokken vanBac.bacteriovorus.Dezebacteriegroeithieruitstekendènvande stoffen van het lysaat èn van de
doode Bac.Danicus. Deze laatste worden opgelost en de lysis geeft
een beeld van de diffusie van de door de Bac. bacteriovorus afgescheiden stoffen. Zijn nu alle bacteriën opgelost, dan zijn de afgescheiden stoffen door degeheeleagar-agargediffundeerd. Maargaan
we onderzoeken of de toegevoegde millioenen bacteriophagen nog
in deze agar-agar aanwezig zijn, dan zien we, datdit inderdaad het
gevalis,zelfs na 6 weken krijgt men den indruk, dat het aantal niet
sterk vermindert. Hetzelfde resultaat levert een onderzoek naar de
verandering van het aantalbacteriophagen in eenlysaat,waarin Bac.
bacteriovorus is geënt en van het aantal in een deel van hetzelfde
lysaat zonder Bac. bacteriovorus. De aantallen verschilden gedurende de 5 weken, die de proef duurde, niet meerdan 12%. De
bacteriophaag blijft onaangetast achter, de bacteriën verdwijnen geheel. De bacteriophaag is dus geen deel van de bacterie, maar heeft
een eigen samenstelling.
Geheel anders reageert Actinomyces albus,eveneens een bacteriovoor van Bac. Danicus, op den bacteriophaag. Voeren we overeenkomendeproevenalsjuistbesprokenmetditmicro-organismeuit,dan
treffen wein deagar-agargeenenkelenbacteriophaagmeeraan.Actinomyces albus lost dus ook den bacteriophaag op.Door de grootere
specificiteit van Bac. bacteriovorus is het mogelijk het verschil in
samenstelling tusschen bacterie en phaag uit te maken.
Alslaatste punt kunnen wehet bewijs van den groeivan den bacteriophaag ten koste van doode bacteriën behandelen.
Het obligaat parasitisme van den phaag geeft den tegenstanders
van de organisme-hypothese nog een wapen, zij het ookeenzwak
wapen, in de hand. Het laat nog de mogelijkheid open van de vormingvan den phaag door de levende bacterie zelf. Het is eene gewrongen redeneering na al de verkregen argumenten, maar het is
niet uitgesloten.
Eene vermeerdering ten koste van doode bacteriën mag als een
bewijs van de organisme-theorie gelden.
Op verscheidene wijzen is getracht de bacterie zóó voorzichtig
te dooden, dat de phaag deze nog kan oplossen en zich vermenig-
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vuldigen. Uiterst voorzichtig is Bac.Danicus gedood met alcohol,
verdunde zuren, verdunde alkaliën, met tuluol en metaceton,maar
steeds had met den dood der laatste bacterie ook de mogelijkheid
van aantasting door den phaag opgehouden. De structuur van de
bacterie is dan blijkbaar te veel gewijzigd en de ontwikkeling van
den phaag daardoor uitgesloten. Evenmin is dit het geval in een
vloeistof van door bacteriovoren opgeloste Bac.Danicus, en zelfs
niet in een milieuvanfijngemalen en gefiltreerde Bac.Danicus. Men
zou toch verwachten, dat dit materiaal door fijnmalen van de bacteriën onder steriele omstandigheden verkregen, juist een medium
was, waarin groei van den bacteriophaag met succes zou slagen. Dit
fijnmalen geschiedde in steriele kolfjes met agaten bolletjes. Deze
kolfjes draaien om een eigen as en tevens om een tweede as, zoodat
de bolletjes tegen den glaswand gecentrifugeerd worden, daarlangs
en over elkaar slijpen en zoo de bacteriën fijnmalen. Onvermijdelijk
is echter bij dit procédé het ontstaan van uiterst fijn kolloïdaal slijpsel van glaswand en bolletjes en dit slijpsel absorbeert den later toegevoegden phaag en belemmert delysis.Welkan met zeer verdund
alkali de phaag gedeeltelijk vrijgemaakt worden, maar tellingen
zijn toch te onnauwkeurig om daaruit conclusies te trekken.
Zekerheid van den groei van den phaag ten.koste van doode bacteriën gaf echter eene nadere bestudeering van de plages.
Een plage ontstaat, zooals reeds is meegedeeld, door een bacteriophaag in een aaneengesloten bacterielaag als een cirkelvormig volkomen helder veld, waarin alle bacteriën zijn opgelost en slechts de
phaagvoorkomt. Omdit heldere,doorzichtige veld iseenzone,meer
doorschijnend dan het omringende bacteriemateriaal en eenigszins
ingezonken. De zone heeft een geringere dikte dan de omringende
bacterielaag. Het heldere veldheeft na twee dagen bij 28°C.eendiameter van één àtwee millimeter, de zone een breedte van drie àvier
millimeter. In deze zone is de toestand de volgende: Vlak bij het
heldereveld treft men bacteriophagen aan en geen levendebacteriën.
Dit isvast te stellen doorhetmateriaaluittestrijkenopeenagar-agar
met bacterielaag van Bac.Danicus en op eenbouillonagar-agar.Op
de eerstewordt dephaag door plagevorming, op detweede de levende bacterie door kolonievorming waarneembaar. In het midden van
dezoneongeveervinden wenoch den phaag,noch levendebacteriën.
Het hier genomen materiaal kan wekenopdebouillonagar-agarverblijven zonder één kolonie van Bac.Danicus te geven en eveneens
komen op de Danicuslaag op agar-agar uit hetmateriaalgeenplages.
Het microscopisch beeld bevat eenigszins korte en verschrompelde
bacteriën met sterk gekorrelden inhoud, terwijl de wand minder
duidelijk uitkomt als bij de normale Bac.Danicus. Aan den buitenkant van de zone zijn levende Bac.Danicus en geen bacteriophaag
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aanwezig. De phaag komt dus slechts aan den binnenkant van de
zone voor, de levende bacterie aan den buitenkant. Het middengedeelte bevat geenphaag en geen levende bacteriën ,maar dooreen
toxine gedoode bacteriën. In deze bacteriën is de phaag zooals we
zagen niet aanwezig en ook de toepassing van de methode van FLU,
fijn wrijven der bacteriën met gegloeid natriumsulfaat, waardoor
mogelijke vergissing uitgesloten wordt, levert geen phaag. Beschouwen weeen daglater deze plageweer, dan heeft het heldere veld het
gebied der doode bacteriën in de zone met eenige millimeters overschreden en isdezoneaanmerkelijk uitgebreid. Hetzelfde onderzoek
is daarna met overeenkomstigresultaat met den phaag van B.radicicola van Hubam klaver en met de B. radicicola, die geen proteolytische enzymen afscheidt, door WIERINGA uitgevoerd. Hierdoor
isdegroeivan den phaagvandoodebacteriën en daarmede de organisme-theorie aangetoond.
Door de volgende feiten is het beschouwen van den bacteriophaag als eenorganismegerechtvaardigd: Deaanpassingaanschadelijke invloeden; het ontstaan van een antiphaag-serum;de gestalte
van den phaag; het vrij voorkomen in de natuur; de overeenkomst
van de lysis van bacteriën door den phaag en bacteriovoren;
de eigen samenstelling,vreemd aan dievan debacterie; de groei van
den phaag ten koste van doode bacteriën.

2. HET STUDIEJAAR 1928-1929
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 1ÓEN SEPTEMBER 1 9 2 9 BIJ DE
OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DOOR

DR. IR. N. L. SÖHNGEN
Mijne heeren curatoren,hoogleeraren, lectoren,
damesen heeren studenten, en verdergif allen,die
door uwe tegenwoordigheidaan dezeplechtigheid
luister bijzet, zeer gewaardeerde toehoorderessen
en toehoorders.
Het isnogmaar zevenjaren geleden, dateenvan mijn voorgangers
eene sombere beschouwing gaf over de toekomst van de landbouwhoogeschool en den toestand schetste o.a. met de weinig opbeurende
woorden: „Onmiskenbaar bevinden we ons in de dalende lijn".
Terecht gaven zoovele waarnemingen en conclusies reden tot een
algemeen pessimistische stemming, waartoe ook wel de verminderingvanhetaantalstudeerenden bijdroeg.
De regeering zag zich onder den algemeenen druk gedwongen tot
drastischebezuinigingen,welkevooralaandeinstellingenvoorhooger
onderwijs zeer nijpend werden gevoeld en hier en daar tot stagnatie
en ontwrichting leidden.
Belangrijk is echter alles in deze zeven jaren alreeds opgeklaard;
demoordende kortingen opde onderwijsbudgets verminderden, zoodat welhaast weer normale tijden tewachten zijn.Depiepjonge landbouwhoogeschool wist het taaie leven te rekken en heeft de honger1
kuur uitstekend doorstaan.
Toen nu de algemeene omstandigheden verbeterden, ontstond
nieuwe belangstelling bij de jeugd, tengevolge waarvan het aantal
studeerenden met een vrijwel eenparig versneld tempo toenam. Het
ishieraanookvoornamelijk toe te schrijven, dat de overdrachtsreden
van de laatste rectoren magnifici, al mochten hier en daarookverzuchtingen klinken, geen al te somber toekomstbeeld gaven, hoewel
de gebouwennood wel steeds erkend is.Maar de groeisnelheid is nu
zoodanig toegenomen, dat weder een uiterst beklemd gevoel de
weiingewijden beheerscht, zij het dan ook van gansch anderen aard
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als zeven jaren geleden, want onmiskenbaar bevinden we ons
in de stijgende lijn.
Het optimisme zouonverdeeld zijn, indien slechtsmet de toename
van het aantal studeerenden ook de uitbreiding van de utiliteitswerken gelijken tred hield. Ja, al was maar van een matigen voorsprong sprake en nietvan een totaal onbegrensden.En dit tempo van
de vermeerdering der studeerenden zal zeker de eerstvolgende jaren
voortduren, want belangrijk meer Wageningsche ingenieurs worden
gevraagd, vooral voor onze koloniën, dan de landbouwhoogeschool
aflevert. De algemeene bekendheid van deze vraag zal weer stimuleerend werken op den toevloed van leergierigen.
Met deze stijgende toename is tot heden geen rekening gehouden
bijdenbouwderutiliteitswerkenenditwastochzekerabsoluutnoodzakelijk geweest. Door het steeds vergrooten wordt het bouwen
al zeer kostbaar en het onderwijs geven belemmerd. Het tekort
aan werkgelegenheid is onrustbarend geworden en de goede naam
van de Wageningsche afgestudeerden staat daarbij op het spel,
want eene opleiding met beperkte colleges en in geheel onvoldoende laboratoria schaadt de ontwikkeling onherstelbaar. Zeker
hebben wij hier nog niet de fabriekstoestanden, zooals deze
aansommige buitenlandsche onderwijsinrichtingen voorkomen,
waar met een soort taylorsysteem de studenten worden afgewerkt en waarbij een nog betrekkelijk verrassend goed product
wordtverkregen, dankzij de buitengewone organisatie enhet schoolsche karakter der opleiding. De zoo noodzakelijke zelfstudie en het
eigen onderzoek komen echter geheel in den knel en het gemis hiervan zal zich blijvend doen gevoelen in den verderen loopbaan. Gelukkigzijn wij nogniet aan dezesensationeele recordopleidingen toe,
albegint het erin enkelelaboratoria bedenkelijk optelijken.Voor de
organisatie wordt nu reeds zooveel gevergd, dat verscheidene hoogleeraren zeer weinig of geen tijd over hebben voor eigen studie en
onderzoek. Laten we ons schrap zetten tegen de algemeene nivelleering, die een gevolgis van de massawerking en trachten de studie
nog aan diepte te doen winnen, ten koste misschien van eenige
breedte. Een nadere bestudeering van het onderwijsplan zal waarschijnlijk op verschillende punten tot eenige reorganisatie leiden.
Maar vergun mij met enkele cijfers den toestand nader te beschouwen. Het is de moeite waard, want de belangen van de verschillende
richtingen van het onderwijs vragen de volle aandacht.
Onderscheiden we de normale uitbreiding, het bouwen van de
nieuwe utiliteitswerken, noodig voor het tot stand komen van de
landbouwhoogeschool en daarnaast de urgente uitbreiding van bestaande gebouwen, tengevolge van de toename van het aantal studeerenden. Op het eerste plan staan als meest noodzakelijk het labo-
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ratorium voor tropische landbouwplantenteelt, dat voor zuivelbereiding, het bedrijfsgebouw voor tuinbouwplantenteelt, en het gebouw voorgeodesie.Voorwaarte zamen geen kleinigheid, maar hiermede is geenszins aan de urgentie voldaan, want ook de boschboüw
heeft zijne dringende eischen, vooral wanneer weder voldoende Nederlanders voor den Indischen boschboüwworden opgeleid, waaraan
dringend behoefte is. Nu reeds moeten buitenlanders de plaatsen
vervullen, die door Nederlanders bezet konden worden. De vorige
rector wees reeds op dit tekort en op de onaangename wijze, waarop
het ontstaan is.Eveneens is de inrichting van het laboratorium voor
physiologiederdierengeheelonvoldoende.Voortsisdebibliotheektot
nutoedooralgemeengedrangvergeten.Ernstigemoeilijkheden zijn te
wachtenenkunnenslechtsdoorkrachtigingrijpenverminderdworden.
Voor velen zal het eene teleurstelling zijn, dat het verkrijgen van
een geschikt terrein voor het laboratorium voor tropische landbouwplantenteelt moeilijkheden ondervindt, zoodat misschien eenig uitstel van het bouwen noodzakelijk is.
Het laboratorium voor zuivelbereiding, waar naast het onderzoek
van andere melkproducten, in de eerste plaats devoor onsland zoo
hoogstbelangrijke theoretische en practische studie over de kaasbereiding plaats heeft, is nog steeds niet gevorderd. De technische
afdeeling behoorde eene modelinrichting te zijn, zooals dit voor.de
boterbereiding te Hoorn het geval is. Verscheidene boerderijen in
onslandhebbeneeneinrichting,waarmededieaandelandbouwhoogeschool geenszins eenevergelijking kan doorstaan, zoodat van behoorlijk wetenschappelijk onderzoek geensprakeis.
Welke beteekenis de zuivel voor ons land heeft, mogen ookin vergelijking vooral met die van andere landbouwproducten, enkele
cijfers illustreeren.
In 1928 werd uitgevoerd aan zuivelproducten voor 225 millioen
gulden, aan veeteeltproducten voor 180millioen, aan akkerbouwproductenvoor 154enaantuinbouwproducten voor 141millioen gulden.
Dewaardevandeuitgevoerdezuivelproductenbedraagtdusongeveer
1
/ 3van den totalen uitvoer van landbouwproducten.
Het is hier niet de plaats de technische afdeeling voor zuivelbereiding uitvoerig te kritiseeren; genoeg zij het te vermelden, dat
aan binnen- en buitenlandsche bezoekers eene bezichtiging niet veroorloofd kanworden;zijzoudeneenteslechtenindruk krijgen.Moge
hier spoedig eene modelinrichting de geheel ontoereikende lokaliteiten en Utensilien vervangen.
Het bedrijfsgebouw bij het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt metschaftlokaal, inrichtingvoorzaadbehandeling enz.zal waarschijnlijk weldra gebouwd worden. Hiermede zijn dan groote moeilijkheden bij deze afdeeling gelukkig opgelost.
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Van het gebouw voor geodesie werd van deze plaats in 1927 de
stichting reeds aangekondigd. De plannen naderden hunne voltooiing;weldrazou het gebouwverrijzen. En nu nog duurt de noodtoestandin„deValk"rustigvoort,terwijl hetaantalstudeerenden ook
daar zeer sterk is gestegen. Het voormalige hotelletje is totaal ongeschikt omgebruikt te worden voor practisch werken en wanneer dan
bovendien 18 tot 20 studenten de hoogstens 6beschikbare plaatsen
moeten bezetten, dan isvan een geregelden gangvan een programma
voor practische oefeningen geen sprake. Voor zoover dit ook maar
eenigszins mogelijk is wordt met de ruimte gewoekerd en zooveel
doenlijk buitengewerkt.Maarhetwordtuiterstmoeilijk opdeteekenzaal, wanneer we het daarvoor beschikbare lokaal zoo mogen betitelen.De 12daarsamengedrongen studenten moeten dikwijls nog meer
slachtoffers gelegenheid geven tot werken en dan wordt het elkaar
hinderen uiterst hinderlijk, terwijl de docent nauwelijks plaats vindt
omaanwijzingen te geven.
Stijgt het aantal studenten ook daar nog, dan wordt de toestand
geheel onhoudbaar. En eene stijging iste verwachten, aangezien verscheidene groote maatschappijen landmeters van Nederlandsche
nationaliteit vragen. Reeds nu wordt dooreendezergroote lichamen
aan twee studenten eene toelage van f 1000.— per jaar beschikbaar
gesteld.
Dringend noodigiseenspoedigbouwenvaneennieuwe inrichting,
waaraan echter bijzondere moeilijkheden zijn verbonden. Naast die
vandebekendeautoriteiten en collegesheeft ookdebeslissingvan de
reeds jaren geleden door het departement van financiën ingestelde
reorganisatiecommissie voor den dienst der belastingen invloed.
Om welkeredenen isgeen voortgangte bespeuren?Wekthier niet
het uitgesprokene het onuitspreekbare en doet het uitspreekbare
het onuitgesprokene vermoeden?
Als een vreugdevol feit dient het gereedkomen van het laboratorium voor erfelijkheidsleer met bijbehoorende kassen te worden
vermeld, waarvan de officieele opening weldra is te verwachten. Het
zal zeker Prof. HONING voldoening geven;voor de landbouwhoogeschool is het een groote aanwinst.
Over de bibliotheek moet mij nog een krachtig woord van 't hart.
Zij staat niet op de urgentielijst. Deze bibliotheek met hare 200.000
deelen iseen van de allerbeste van de wereld op landbouwgebied, en
wordt slechts overtroffen door de Washingtonsche. Zij bevat eene
zeer bijzondere en uitgebreide verzameling van oude en nieuwe literatuur en vele beroemde antiquarische collecties boekwerken, tijdschriften, prenten enteekeningen,zeldzame pamfletten ophet gebied
van landbouw en plantkunde.Deze onbetaalbare schat van literatuur
is in een laboratorium ondergebracht, waar dagelijks extracties met
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licht ontvlambare stoffen worden verricht en waar ook door andere
werkzaamheden de algemeen bekende groote kansen op brand bestaan. Wanneer het laboratorium voor veevoederonderzoek in vlammen opgaat, is mede een beroemde bibliotheek verdwenen en men
mag wel eens ernstig overwegen, wat dit beduidt voor de studie aan
delandbouwhoogeschool. Naar mijne meeningisuitstelvan het bouwenvaneenbrandvrije bibliotheek eeneonverantwoordelijke nalatigheid. Nu komt de bibliotheek ruimte tekort en evenzoo het proefstation. Met plaatsen van een deel van de bibliotheek op de zolders
van het hoofdgebouw wordt ruimte gewonnen en het gevaar van een
totaal verliesverminderd. Beter ware het misschien de bibliotheek te
verspreiden over vele gebouwenvandelandbouwhoogeschool, waardoor de mogelijkheid op een totaalverlies niet meer bestaat, aldus
handelendgelijkdewelgesitueerde,dieveiligheidshalvezijn vermogen
verdeelt over vele fondsen, het zeker bezit verkiezend, zij het dan
gepaard met bezwaren voor het gebruik, boven een kans op groot
verlies. Maar in ernst. Het is mijne stellige meening, dat de Boekerij
nu lang genoeg gevaren heeft getrotseerd en eindelijk een veilig
brandvrij onderkomen behoeft.
Voor de urgente gebouwen werd ook dit jaar het gewone bedrag
beschikbaar gesteld,terwijl vanhetvorigjaarnogeenoverschot overgeschreven werd.Voorhet onderwijs isditjaar echter niet gebouwd.
Beschouwen wij nu de impasse, veroorzaakt door de toename van
het aantal studenten.
Voor de toekomst mogen we het totaal aantal studeerenden zeker
op 600schatten,een 120—130talnieuwingeschrevenen aannemend,
hetgeen in verband met de aantallen, in delaatste jaren aangekomen,
niet overdreven is.
De huidige toestand is in eenige laboratoria hoogst bedenkelijk,
in enkele fataal en eene tijdige oplossing is nu niet meer mogelijk.
Ook om bouwtechnische redenen, al had de regeering ook extracredieten beschikbaar gesteld, is eene tijdige voorziening uitgesloten.
De moeilijkheden zijn over 't algemeen het gevolgvan gebrek aan
practicum-ruimten, vooral voor de propaedeuten, terwijl voor geologie en natuurkunde ook de collegezaal te klein is.
In de eerste plaats noem ik het practicum voor plantkunde, waar
nu reeds meer dan 200studenten voor de propaedeuse en candidaats
A wekelijks moeten werken. In de oefenzaal is plaats voor 21 studenten, maar er moeten er ongeveer 40 geborgen worden, zoodat de
werkruimte kleiner wordt dan die noodig voor iemand, die zit te
schrijven. Voor de candidaten zijn 10 plaatsen voor 20 gegadigden.
Voor ingenieurs ontbreekt elkeruimte.Voor den hoogleeraar isgeen
behoorlijke kamer, evenmin voor deassistenten. Op den toestand van
sanitair kunnen wehier niet nader ingaan.
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Bedenktmennuhoehetwordt,wanneerdegrootejarenopschieten,
dan staan wijin 1930en 1931reedsvoor eendebacle.Door aanbouw
van eengroote practicumzaal endenoodige vertrekken isdeze moeilijkheid opte lossen.
Evenzooisdithetgevalmetdelaboratoriavoorgeologieennatuurkunde.Voornatuurkunde kunnen depropaedeuten, inplaatsvanelke
week éénmiddag, hoogstens totaal 9middagen practisch werken.Bij
geologie is hoogstens plaats voor 40studenten, terwijl 124naar een
plaats dingen. In latere jaren wordt detoestand onhoudbaar.
Bijbouwen vaneen collegezaal met practicumzalen voorkomt hier
een,catastrophe, indien tevens delokaliteiten,nubijdenhoogleeraar
THAL LARSENendelectoren POLAK enRAMAERingebruik, ontruimd
worden.
Hetoudeplan, de combinatie van geodesie en cultuur-technische
vakken, wordt misschien weer up to date.
Groot is ookhet studentengedrang in de afdeeling scheikunde en
landbouwscheikunde, waarhetvolgendejaarallestudenten niet meer
kunnenwordengeholpenenmoeilijkheden ontstaan,dietevergelijken
zijnmetdie,waarvoornuprofessor REINDERSgeplaatst is.Verderkomt
denieuwelectorvoorphysischescheikundeooknogruimteeischenin
dezelfde gebouwen. De oplossing is hier te vinden, door prof. OLIVIERendenlector debeschikkingoverbeidevleugelstegeven, terwijl
voor prof. HÜDIG elders een onderkomen moet worden gezocht en
welineennieuw laboratorium.
Merkwaardig duidelijk illustreert het verbouwen van het voormalige gebouw voor Phytopathologie, hoe spoedig de zuinigheid de
wijsheidbedriegt,wantnu reeds, nadat het gebouw twee jaar gereed
is, moeten met passen en meten de studenten in het practicum gedrongen worden, terwijl in den cursus 1929/1930 geen plaats voor
allen is.Ookhier zullen devolgende jaren vele zorgen baren.
Hetisniet doenlijk door indeelingvandestudenten ingroepenbehoorlijk onderwijs tegeven.Erontstaan immersniet alleen conflicten
overdetijdverdeeling tusschendeverschillendepractica,maarbovendien krijgen de studenten te weinig gelegenheid tot werken; tevens
echter worden hoogleeraren, assistenten en het geheele personeel, te
zwaar belast.Door eenvoorbeeldige organisatie engroote inspanning
van het personeel kaner nogveel terecht komen, maar ditis slechts
zeerkortentijd mogelijk,wantzulkeentoestandis energieverslindend
en sluit elkeigen onderzoek uit.Gelukkig heeft hetcollegevancuratoren hoop er in geslaagd te zijn, vanderegeering een extra-crediet
te verkrijgen, ten eindedennoodtelenigen.Ditheugelijk feit mogen
we metgenoegen memoreeren.
Het door brand vernietigde laboratorium voor bloembollenonderzoek is herbouwd en weder in gebruik genomen. De installatie is
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echter vóór het einde van den cursus nog niet geheel gereed, maar
nadert hare voltooiing.
Het aula-vraagstuk isineenstadium gekomen, waarvan het einde
nog niet duidelijk iste zien. Geen nut heeft het hier te trachten de
meeningen van voor- en tegenstanders van de plaatskeuze en opzet
nader tebelichten.Hetisvoor velen eene teleurstelling, dat indertijd
geen overeenstemming werd verkregen en de stichting vaneen aula
misschienvoor onbepaalden tijd uitgesteld wordt.
Bijhetvervolgenvandegeschiedenisvande landbouwhoogeschool
gaanonzegedachten allereerst uitnaar hen,diedoor overlijden heengingen.
Den 17denFebruarioverleeddeoud-lector,deheer B.A.PLEMPER
VAN BALEN. Met ingang van 16 December 1922 gepensionneerd,
mocht helaas deze ijverige docent, diezooveel warme belangstelling
voor zijn werkkring bezat, slechts enkele jaren vanzijn pensioengenieten. De crematie van het stoffelijk overschot geschiedde op 21
Februari teWesterveld.
Den 13den November 1928 overleed de heer G.P.F. BOUWMAN,
analist aan het laboratorium voor landbouwscheikunde. Als jongen was hij op dit laboratorium gekomen, waar de rangen van
bediendeenamanuensis tot analist doorloopen werden. Zijn heengaan, na een betrekkelijk korte ernstige ziekte, werd algemeen betreurd.
Mogen wenuenkeleoogenblikken wijden aandejubilea.
Den lenOctober1928wasprof. VAN BAREN 25jaren werkzaam aan
het landbouwonderwijs te Wageningen. Hoewel het feest hoofdzakelijk in intiemen kring gevierd werd, is dealgemeene belangstellinggrootgeweestenwerddenjubilarisookvanofficieelezijden hulde
bewezen.
Prof. BEZEMERherdacht hetfeit, dathij30jaren aandeWageningsche inrichting voor landbouwonderwijs is verbonden. De heer
BEZEMERwenschte dezen daginhuiselijken kringtevieren. Desenaat
vaardigde het dagelijksch bestuur afomdenjubilaris te doen gelukwenschen, waarbij eenige boekwerken als huldeblijk werden aangeboden.
Het ligt zeker niet in debedoeling alle 5-, 10-en 25-jarige jubilea
van hetpersoneel derlandbouwhoogeschool luisterrijk te herdenken,
maareenbijzonder gevalalsdatvandeheerenJ.M.J.enB.W. SMIT,
die 16Maart 1929beide 25jaar aan deafdeeling plantkunde waren
verbonden,magals bijzonderheid zeker herdacht worden. De groote
belangstelling en de warme hulde, dezen beiden jubilarissen getoond, bewezen hoegoed hetwasdezen dagmetvreugde te herdenken.
Het eere-doctoraat vanprof. ABERSON mogen wenogmet enkele
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woorden in herinnering brengen.Deze plechtigheid droegvooralook
een feestelijk karakter door de combinatie van de officieele promotie
endehuldiging dooreencomitévanoud-leerlingen,onder voorzitterschap van den oud-minister van landbouw, nijverheid en handel,
Dr. F. E. POSTHUMA, waarbij den jubilaris een zilveren ambtsketen
voor den rector-magnificus en eene plaquette werden aangeboden.
De keten is doorprof.dr. ABEESONaan den senaat overgedragen en
de plaquette zal een eereplaats in de nieuwe aula krijgen.
Het behaagde Hare Majesteit de Koningin op 30 Augustus professor Dr. M. J. VAN UVEN te benoemen tot Ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw.
Aan den heer HAKSTEGE, amanuensis aan het instituut voor veredelingvanlandbouwgewassen werd dezilveren medaille, verbonden
aan deordevan Oranje-Nassau, verleend.
Over het plantenphysiologisch laboratorium kunnen we melden,
dat de minder krachtige gezondheidstoestand van professor BLAAÜW
voorloopig nogeenevestigingbuiten Wageningen wenschelijk maakt.
De minister besloot professor BLAAUW toe te staan zijn domicilie
elderstekiezen.Degoedegangderwerkzaamheden isdooreenintensief contact van den hoogleeraar met het laboratorium gedurende
eenige dagen per week, geheel gewaarborgd. Zoo kunnen de theoretisch en practisch zoobelangrijke onderzoekingen in dit laboratorium
ongestoord voortgaan. Tevens werd het verzoek, het aanstellen van
een tijdelijken assistent, ingewilligd.
Professor J. HUDIG aanvaardde zijn ambt den lsten Januari en
hield den loden Februari eéne openingsrede over de taak van de
landbouwscheikunde in het heden en in de toekomst. Tot Januari
1929werd professor ABERSON bereid gevonden zijne werkzaamheden
voorttezetten,waardoorstagnatieinhetonderwijsisvoorkomen.
Voor een gedeelte van het onderwijs van de hoogleeraren OLIVIER
en HUDIG, dephysischescheikunde,zaleenlectorworden aangesteld.
Door den vorigen rector is de wenschelijkheid van een lectoraat
in de economische geografie betoogd en de hoop uitgesproken, dat
in hetstudiejaar 1928—1929hetsenaatsvoorstel betreffende de voorzieningin ditonderwijs invervullingzougaan.Deindische en nederlandsche economische geografie zouden dan in één hand vereenigd
zijn, hetgeen voor het onderwijs van belangismet het oogop deaanwezigheid van den docent te Wageningen.
Terechtwerdspoedigeenegunstigebeslissingverwacht,vooralomdat de minister de provisorische oplossing onbevredigend vond en
omdat de gelden voor een lectoraat door de Staten-Generaal werden
gevoteerd. Een uitvoering werd tot heden niet aan de benoeming gegeven. De onvoldoende voorziening na het aftreden van professor
BLINK in 1923 duurt nog voort. Zelfs de algemeen gewaardeerde
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colleges van den heer SEBUS, docent voor de economische geografie
van Nederland, kunnen nu niet meer gegeven worden tengevolge van
de uitbreiding van zijn onderwijstaak elders.
Dat ook anderen de meening zijn toegedaan, dat voor deze taak
iemand noodig is, die zich daaraan geheel kan wijden, blijkt uit de
mededeeling van professor BOERMAN naar aanleiding van een kritiek
door J. S. M . in het tijdschrift voor Economische Geografie op eene
brochure van CARL IGNAZ H O F F E R : Notwendigkeit der Wirtschaftsgeografie für den Landwirt und Agrarpolitiker. Professor BOERMAN
acht het noodig de economische geografie te Wageningen den rang
en de plaats toe te kennen van een volledig academisch studievak.
De kroniek over dit onderwijs aan de landbouwhoogeschool kan
hier niet uitvoerig behandeld worden. Voor ons leverden de ups en
downs zoovele hoopvolle en trieste momenten, die de belangstelling
gespannen hielden tot aan dit tragische slot.
Dit jaar werden wij weder in de gelegenheid gesteld eenige z.g.
aulavoordrachten te laten houden en wel door professor KRUIJT te
Utrecht, D r . GAMSteInnsbruck, professor BRUTZKUS te Berlijn en
professor GOLDSCHMIDT te Berlijn.
De vertegenwoordiging van den senaat door rector-magnificus
en secretaris had plaats o.a. bij de receptie ten Hove en bij de herdenking van het tot stand komen — 350 jaren geleden —•van de
Unie van Utrecht.
Betreffende de buitenlandsche studiereizen kunnen we nog het
volgende vermelden.
Prof. JESWIET, diedeelnam aaneene Amerikaansche expeditie naar
Nieuw-Guinea en de eilanden van Milanesië ter opsporing vaninhet
wild voorkomende vormen vanhetsuikerriet', keerde einde November
terug. Deze tocht is met succes bekroond. 171 Monsters suikerriet
werden verzameld.
Prof. VAN LOGHEM maakte op uitnoodiging van de Rockefeller
Foundation te New York eene hygiënische informatiereis in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika en hield voordrachten over
de sanitaire organisatie vanNederlandsen-Indië aande universiteiten
van Boston, Torento, Nashville en Baltimore.
Prof. DIEPERINK woonde in opdracht vanden minister van defensie als voorzitter van de triangulatie-commissie, met den lector aan
den landmeterscursus, denheer H . F. VANR I E L , de„Herbsttagung der
Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie" bij en bezocht de
„Luftbildausstellung" te Berlijn. De heer VAN R I E L bestudeerde
voorts in Dresden de nieuwste toepassingen der fotogrammetrie.
Prof. BROEKEMA nam wederom deel aan de besprekingen — thans
te Parijs gehouden — van de association internationale des sélectionneurs de plantes de grande culture.
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Prof. MiNDERHOUDtrad op uitnoodiging van denvolkenbond op
alsdeskundigebijdebehandelingvan debeteekenisdersuikerbietencultuur voor het „suikervraagstuk" door het „Comité économique"
van denvolkenbond teGenève.Voorts maakte dezehoogleeraar eene
studiereis in Engeland, ten einde zich aldaar op de hoogte te stellen
van regeeringsmaatregelen betreffende pacht, minimum loonen en
van het onderwijs in landhuishoudkunde aan verscheidene universiteiten.
De regeering stelde prof. VANDER BURGinstaat deeltenemenaan
debesprekingenteBernvandeinternationale commissievoordeunificatie vandeonderzoekingsmethoden envoordeinternationale regelingvoor debereidingendebehandelingvangecondenseerdemelken
melkpoeder.
Prof.SPRENGER vertegenwoordigde delandbouwhoogeschoolbijde
herdenkingvanhet50-jarig bestaanvanhetInstitut Agronomiquede
l'université catholique à Louvain. Verder bracht deze hoogleeraar,
buitenbezwaarvandeschatkist,eenbezoekaanI.G. Farbenindustrie
te Frankfurt en aan het Kältetechnisches Institut vanProf. PLANCK
te Karlsruhe, benevens aan een koelinstallatie te Bonn.
Prof. TE WECHEL bezocht in opdracht van den minister vankoloniën Noord-Zweden, inverband metdebuitenlandsche practijk van
de studenten.
Prof. GRIJNS bezocht buiten bezwaar van de schatkist het internationaal physiologisch congres in Boston, waar ZHGel. een voordracht hieldovervoedingenvruchtbaarheid bij dieren.
Prof. VAN BAREN werd door den minister van koloniën in staat
gesteldalslidvanhetcomitétothettotstandbrengen vaneenbodemkaart vanEuropadeel te"nemen aandebesprekingen te Danzig.Het
Landbouw-Export-Bureau-Fonds schonk dezen hoogleeraar degelegenheid door eenereisnaar Egypte zijn onderzoek overdeninvloed
van de verweering op de kalkgesteenten der Middellandsche Zeelanden aftesluiten. Prof. VAN BAREN maakte metdestudenten eene
excursie naar de gebergten bij Bingen en Kreuznach.
De hoogleeraren HONING, ROEPKE en VAN DER STOK namen als
afgevaardigden vanderegeering deelaanhet4ePacific Science CongressteBataviaenBandoeng.
Prof. HONING maakte van zijn verblijf in Indië gebruik om Sumatra's Oostkust, Lombok, BalienJavatebezoeken ter bestudeering
van deselectiemethoden enhare resultaten. Tevens werden verscheidene monsterstabakszaadverzameld voorhetverdereonderzoek naar
deerfelijkheid derlichtkieming.
Prof.ROEPKEmaaktetijdenszijneaanwezigheidin Indiëeenstudiereis naar de buitengewesten tot onderzoek vanvoor de cultures belangrijke insecten. Zijn verblijf in Indië werd met een maand ver-
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lengd, ten einde gevolg te geven aan de opdracht van het Indische
Gouvernement tot het bezoeken van Batjan voor het bestudeeren van
een rupsenplaag op cocos, en van Borneo voor het verzamelen van
entomologisch materiaal.
Prof. JESWIET nam als eerelid deel aan de vergaderingen van
het 4e Pacific Science Congress en hield eene voordracht over:
NativeAgriculture inPapua.Dezehoogleeraarpresideerdevan 7—14
Juni de derde bijeenkomst van de International Association of sugar
cane Technologists te Soerabaja, waar hij eene lezing hield over:
History of crossing and immunisation in sugar cane.Opdetochten,
welkeProf.JESWIETna afloop vanditcongresmaakte,werdeenuitgebreid foto- en herbariummateriaal voor de landbouwhoogeschool
verzameld.
Prof. BEEKMAN woonde in opdracht van den minister van koloniën
als regeeringsvertegenwoordiger van Nederland en NederlandschIndië het internationale congres van boschbouwproefstations bij en
maakte, buiten bezwaar van de schatkist, eene studiereis in Finland.
De landbouwhoogeschool ontving vele waardevolle schenkingen.
Mevrouw de wed. S. KOENEN schonk de bibliotheek eene belangrijke verzameling boeken engeschriften vanwijlenharen echtgenoot.
Voor dit bewijs van belangstelling in onze onderwijsinrichting betuigde deminister vanbinnenlandschezaken en landbouw haar den
dank van de Regeering.
Het laboratorium voor entomologie ontving verzamelingen ten geschenke van Mevr. de wed. TUTEIN NOLTHENIUS, Ir. F. W. BURGER
en Mr. D. L. UYTTENBOGAART.
Mevr. RITZEMA Bos droeg het portret van prof. dr. RITZEMA BOS

aan den senaat over,zoodat het eene plaatsin de senaatskamer heeft
bekomen.
Het instituut voor Phytopathologie ontving voor de voortzetting
der onderzoekingen over plantenziekten in verband met de voeding
der gewassen f500.—van de N.V.VereenigdeKali-maatschappij,ter
gelegenheid vanhetjubileumvan denheer LINDEMAN.
De collecties van dit instituut zijn verrijkt met eene verzameling
indische plantenziekten,doormej.dr.VAN DERMEERgedurende haar
reis naar onze koloniën bijeengebracht.
De Nederlandsche vereeniging voor koeltechniek stichtte een
fonds tot het steunen van de onderzoekingen in de cryologischbiologische afdeeling van het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt. Door deze vereeniging werd voorloopig een bedrag van
minstens f2500,— gedurende 5 jaren toegezegd.
Onze instelling werd ookweder dit jaar bezocht door verscheidene
autoriteiten en vereenigingen. Ik moge volstaan met te vermelden
de bezoeken van den gezant van Tsjechoslowakije, den Egyptischen
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Zaakgelastigde, de regenten van Koeningan en van Serang, den
wedana van Manghoenagaran, hoogleeraren uit Amerika, ZuidAfrika, Japan, Duitschland, Finland, Zwitserland, Roemenië,
Zweden, geselschappen van 20 tot 30geleerden en landbouwkundigen uit België, Duitschland, Engeland en Italië.
Het Wageningsche studentenleven bloeide, waartoe zeker ook de
stijgende lijn meewerkte.Studiebelangen boektewedereen werkzaam
jaar o.a. zijn verscheidene voordrachten op haar initiatief gehouden.
Ook de vrouwelijke studentenvereeniging, waarvan het aantal leden,
vooralinprocenten uitgedrukt,belangrijk stijgt,geeft doorhaaropgewekt streven een aangename kleur aan heel het studentenleven.
Desociëteitvanhetstudentencorpsbehoeft wedereeneuitbreiding,
welke tot eetzaal zal dienen. In verband met de aulamoeilijkheden,
doemden een oogenblik wijde perspectieven op;een luchtspiegeling.
Moge deze sociëteit nog vele uitbreidingen meemaken.
De R. K. studentenvereeniging verkreeg dit jaar een eigen sociëteit, welke door den heer dr. L. N. DECKERS werd geopend.
Onder de strenge en geestdriftige leiding van professor VAN UVEN
werdentwee zeer geslaagde concerten ten gehoore gebracht, waarvan
ookdeindischetechnicihet gelukhadden tekunnen profiteeren.
De Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging deed van zich
spreken door de opvoering van het boeiende tooneelstuk „De man
zonder lijf".
Argo bleef onovertroffen in de overnaadschevier.Door practische
toepassingvandemethodederoptimumkromme zullenookdeandere
booten waarschijnlijk devolgende jaren overwinnen.Het isongetwijfeld van het grootste belang, dat het deze vereeniging goed gaat.
De spoedige bouw van een nieuw bootenhuis zal daarvoor zeker
bevorderlijk zijn.
Ophet gebiedvandeschaatsensport hield VAN DER SCHEER Nederland's eer hoog bij de wereldkampioenen.
Gaarne wil ik hier nog memoreeren, dat onder de oud-studenten van Wageningen in onze bezittingen het Nederlandsch-Indisch
instituut van Wageningsche landbouwkundige ingenieurs is tot
stand gekomen. Moge dit instituut de samenwerking tusschen
Wageningen en de afgestudeerden in onze koloniën nog meer bevorderen.
Ook dit jaar werden weder een groot aantal,voordrachten, georganiseerd door verschillende vereenigingen, in lokalen der landbouwhoogeschool gehouden, onder anderen tijdens de pluimveedagen, de
10e samenkomst van Indische landbouwtechniek den tuinkunstcursus, den wetenschappelijken boschbouwcursus.
Debelemmerende bepalingen omtrenthetgebruikvandezelokalen
bleven helaas nog steeds van kracht.
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In den loop van het studiejaar hadden 6-private promoties plaats,
waarbij éénmaaldedoctorale graad met lof werd toegekend.
Het aantal afgestudeerde ingenieurs bedroeg 39.
In het afgeloopen studiejaar stonden 409 studenten ingeschreven
(vorig jaar 369), waarvan 19 voor enkele lessen. Voor de eerste
maal werden 109 studenten voor volledig onderwijs ingeschreven
(vorig jaar 82).
Mijne heeren curatoren. Van de groote belangstelling van uw
college in de landbouwhoogeschool mag ik hier getuigen. U, hooggeachte heer president-curator in het bijzonder zijn wij erkentelijk
voor den tijd en de moeite welke gij steeds aan de Wageningsche
hoogeschool hebtwillengeven.Mogedebandtusschenuwcollegeen
den senaat, belangrijk onderhouden door den heer secretarisvan uw
college ten gevolge van zijne periodieke aanwezigheid te Wageningen, in het belang van de landbouwhoogeschool nog hechter
worden.
Heeren senatoren.Gijhebtdoorhetinonsgesteldevertrouwen het
mogelijk gemaakt onze werkzaamheden met ambitie te verrichten en
onze taak belangrijk vergemakkelijkt door de medewerking van commissies uituwmidden gekozen.U betuigikhiervoor mijn dank.
BEEKMAN en BEZEMER, assessoren en THAL LARSEN, secretaris van
den senaat, uwe bereidwillige medewerking, uwe belangstelling en
steun bij deverschillende werkzaamheden heb ikop hoogen prijs gesteld.Gij hebt mijn taakaanmerkelijk lichter gemaakt.
Mijn dank betuig ik ook den ambtenaren en vooral den heer
BOSMAN voor de hulpvaardigheid en steun, die ik heb ondervonden.
Collega GRIJNS. Gelukkig heeft de ernstige ongesteldheid, die u
verhinderde dit jaar het rectoraat waar te nemen, geen sporen bij u
achtergelaten. Gij zult u nu geheel opgewassen gevoelen tegen de
vermoeiende en tijdroovende bezigheden, die uwachten.Dat gij de
taak, de plicht, die wij allen bij onze benoeming aanvaarden te zullen
vervullen, thans opu wilt nemen, wordt door onszeer bijzonder gewaardeerd. Wij weten, hoe ernstig gij die zult opvatten en dat het
rectoraat onder uwe leiding volkomen veilig is.
Met het overhandigen van deze keten draag ik de waardigheid van
rector magnificus aan u over.
Den nieuwen rector heil!

3. AMBTSAANVAARDINGEN
Ir.J. HUDIG aanvaardde op 1 Januari 1929 het ambt van hoogleeraar in de landbouwscheikunde en hield in verband hiermede op
16 Februari 1929 eene openbare voordracht over: „De taak van de
landbouwscheikunde in het heden en in de toekomst."
JOOST HUDIG, geboren 18 Maart 1880 te Rotterdam, bezocht aldaar de Hoogere Burgerschool, studeerde aan de Technische Hochschule te Hannover, aanvankelijk in de electrotechniek en electrochemie, later in de technische chemie en de landbouwkundige chemische vakken, en vervolgens te Berlijn en Göttingen. Na zijn ingenieursexamen werkte hij in enkele practische bedrijven.
In 1903werdhijalsassistent geplaatstaanhet Rijkslandbouwproefstation te Goes, in 1904 aan dat te Maastricht en in 1905aan dat te
Groningen. Aan het laatstbedoelde proefstation werd hij in 1910benoemd tot afdeelingschef. In 1916volgde debenoeming tot directeur
van de 2de Afdeeling (voor zand- en veengronden). In 1927 trad hij
op alsdirecteur van het bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek te
Groningen.
Van zijn hand verschenen, gedeeltelijk in samenwerking met anderen, verschillende verhandelingen, voornamelijk op landbouwchemisch gebied, over:
De Veenkoloniale ziekteen hare bestrijding.
De Hooghalensche ziekte en hare bestrijding.
De ontginningsziekte en hare bestrijding.
Samenvatting over het optreden van „Bodemziekte" en de invloed
vandekunstmestaanwending daarop.
Hetbegrip„kalktoestand"indebodemkunde ende bemestingsleer.
Het meten van de waterstof-ionen-concentratie in grondsuspensies en het gebruik er van bij de bepaling van den kalktoestand.
De invloed van den kalktoestand van den grond op de diverse gewassen.
Voorts verscheen een aantal verhandelingen in „Cultura", „Mededeelingen van de 2de Afdeeling van het Rijkslandbouwproefstation
te Groningen", „Chemisch Weekblad", enz.

4.DETAAKVANDELANDBOUWSCHEIKUNDEINHET
HEDENENINDETOEKOMST
REDE, UITGESPROKEN IN VERBAND METDEAANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAHBT AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL OP 16 FEBRUARI 1 9 2 9
DOOR

IR.J. HUDIG
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren, Docenten, Assistenten, Dames en Heeren
Studenten der Landbouwhoogeschool en Gij allen,
die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid
vereert.
Het isdoorvelenmijner collega'sbij hetaanvaarden van het hoogleeraarsambt een goede gewoonte genoemd om in een rede uitéén te
zetten,wat zij over hun vak denken en hoezij zichvoorstellen het in
hun nieuwe werkkring te zullen beoefenen. Ik schaar mij geheel aan
hun zijde en vat dan ook met beide handen de gelegenheid aan, die
deze waardige traditie mij biedt. Het zij mij dan vergund te spreken
over de taak van de landbouwscheikundein het hedenen in detoekomst.Opzettelijk spreekikvandetaak,ennietvandebeteekenisvan
mijn vak,omdat mijn uitgangspunt doelbewust wordt gelegd, in het
plichtsbesef,datiederhebbenmoet, die krachtens aanleg of positieof
krachtens beide,de gemeenschap dient.
De naamlandbouwscheikunde doetvermoeden, dat de wetenschap
eenspecialescheikunde erkent ten opzichte van den landbouw.Ware
ditjuist,danzoumenopanalogieënalsb.v.industrie-enhandelsscheikunde moeten kunnen wijzen. Het ontbreken daarvan, althans in
denzelfdenbeperkendenzin,doetonmiddellijkzien,dateen dergelijke
opvatting niet toelaatbaar is. De scheikunde is en blijft dezelfde
wetenschap,waarzijookwordttoegepast; eenapartescheikundevoor
den landbouw bestaat derhalve niet.
De vorming van een begrip,vanwat men dan met landbouwscheikunde bedoelt, ism.i.niet mogelijk zonder kenniste nemen van den
tijd, waarin de benaming is ontstaan.
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De man, die het eerst van landbouwscheikunde heeft gesproken is
HUMPHRY DAVYgeweest,eendergrootenindechemischewetenschap,

diewijalseendergrondleggers daarvanvereeren.Datwasindedagen
van de opkomst der scheikunde als nieuwe wetenschap, kort nadat
„ D E SAUSSURE'S" ontdekking allerwege de aandacht had getrokken.
Door de schitterende onderzoekingen,in 1804in zijn „Recherches
sur lavégétation" gepubliceerd, stond vast, dat deplant uit het koolzuurvan delucht deorganischestoffen, noodigvoor haar groei,weet
op te bouwen. D E SAUSSURE vermoedde bovendien, dat de minerale
bestanddeelen, welke met den kenmerkenden naam „aschbestanddeelen" worden aangeduid, bij den opbouwvan plantenstof uit koolzuur een rol zouden spelen.
DAVY, heeft als eerste chemicus in zijn nog steeds lezenswaardig
boekje „Elements of.agricultural chemistry" het denkbeeld uitgesproken, dat die bestanddeelen, „essential to plantgrowth" zouden
zijn. Met genialen blik heeft hij de ontwikkeling van de scheikunde
in den landbouw voorzien en met recht meen ik hem dan ook als de
grondlegger van de landbouwscheikunde te mogen huldigen.
Dus DAVY, de beginner, of als ik een ons allen welgevallig beeld
mag gebruiken, de zaaier. Nu zou men meenen, dat deze voortreffelijke chemicus zelf volop deelzou nemen aan den verderen arbeid in
het veld onzer wetenschap, — edoch —het mag wonderlijk heeten,
van zijn hand verschijnt geen mededeeling meer over den landbouw.
Zijn werk gaat een andere richting uit.Beloofde zijn denkbeeld toch
geen toekomst? Werd het door den landbouw niet aanvaard? Wat
kan de reden hiervan zijn?
Deverklaring isschijnbaar moeilijk teontdekken, toch meen ik die
tekunnen aantoonen,endaarhetmijvoorkomt, datzeeen aanwijzing
bevat voor de beoefening der landbouwscheikunde in heden en toekomst, zal ze een onderwerp van nadere bespreking moeten uitmaken.
Om ze goed te begrijpen is het van belang nog verder in het kort
nate gaan,hoehet dejonge wetenschap verging; ikmagniet nalaten
die eeuwig boeiende en ook voor mijn doel zoo leerzame ontwikkeling,weer te geven.
Omstreeks 1837spreekt SPRENGELin zijn „Bodenkunde" voor het
eerstuit,datbepaaldeminerale bestanddeelen onontbeerlijk zijn voor
devormingvan plantenstof.
Twee jaar later, nJ. in 1839 als zijn „Lehre vom Dünger" verschijnt, spreekt hij nadrukkelijk over de bemesting met minerale
stoffen: Hij noemt: ijzer, mangaan, magnesia,kali, natron, chloor,
fosforzuur en zwavelzuur en verder vluchtige stoffen, die stikstof
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bevatten. Hij kwam door het grondonderzoek tot die uitspraak.
Dat was een geweldige stap voorwaarts, maar daarmede was de
oude opvatting, dat de planten hun lichaam opbouwen uit de stoffen
van de humus, die de stalmest in den grond brengt, nog geenszins
verdwenen; evenmin als de zoogenaamde vitaliteitstheorie, welke
aannam, dat onder den invloedvan het leven,stoffen konden worden
gevormd, op een wijze, waarop de scheikunde door menschen gehanteerd niet in staat kon worden geacht.
Het mag verwondering wekken, dat van af 1804, het jaar van de
verschijning van D E SAUSSURE'Smeesterlijk werk,waarin reeds gezinspeeld werd op de groote beteekenis der aschbestanddeelen voorhet
plantenleven, en nadat negen jaar later DAVY die bestanddeelen „het
skelet" had genoemd, waaromheen de plant alleen groeien kan,
niemand op het denkbeeld kwam, om in een aan die bestanddeelen
volmaakt arm millieu, planten te laten groeien, en ze afwisselend
enkele dier bestanddeelen apart of in groepen gecombineerd toe te
dienen, m.a.w. de synthetische onderzoekmethode toe te passen,
zooals ADOLF MAYER het in zijn leerboek noemt. De scheikundige
wetenschapwasindientijd reedszoovergevorderd,onieen dergelijke
proef mogelijk temaken.Bovendien had D E SAUSSUREzelf eenmeesterlijk voorbeeld van zulk een werkwijze gegeven.
Nogverwonderlijker ishet,wanneer ikU eraanherinner, hoe men
vóórdat het experiment in bovengenoemden geest was genomen, de
beroemdefiguur vanJUSTUSVONLIEBIG in 1840ten tooneelezietverschijnen als hij in een boekje, van nog betrekkelijk geringen omvang,
ontvouwt, hoe de chemie invloed kan hebben op de ontwikkeling en
voeding der planten.
Met durf en het volle gewicht zijner autoriteit als chemicus, ontwikkelt hij daarin de meening, dat de voeding der planten afhangt
vandemineralebestanddeelen indengrond,diedoordeplant worden
opgenomen,endattoedieningvandiemineralebestanddeelen,—zoo
zij ontbreken —, deorganische mestkanvervangen, endat men met
behulpvaneenbepaaldmineraalmengseleen„kunstmest"kansamenstellen.
Dat was de spijker op den kop geslagen, m a a r . . . . bewezen was
nog niets;evenwel het experiment isnu in aantocht.
WÖHLER, de man van de ureumsynthese, bewerkt het uitschrijven
van eenprijsvraag, dieeenuiterst merkwaardige redactieheeft en die
beter daneenlangeuiteenzetting aantoont,hoemenindiedagenover
de voeding der planten dacht. Die vraag luidt:
„Ob die sogenannten unorganischen Elemente, welche in der
„Asche der Pflanzen gefunden werden auch dann in den Pflanzen
„sich finden, wenn sie denselben nicht dargeboten werden, und
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„ob jene Elemente so wesentliche Bestandtheile des vegetalischen
„Organismus seien, dass dieser sie zu einer völligen Ausbildung,
„bedürfe ?"
In 1842 wordt het antwoord door WIEGMANN en POLSTORFF ingeleverd, bekroond.
Wij kennen den uitslag, het zoolang verlangde bewijs werd geleverd. Planten in met zuren uitgekookt zand gekweekt, toonden geen
ontwikkeling; die welke in dat medium werden geplant en de zoogenaamde „aschbestanddeelen" ontvingen kwamen tot vollen wasdom.
De vorming van het plantenlichaam was daarmede, meende men, een
zuiver scheikundige zaak geworden.
Van toen af kreeg LIEBIG'S boek groote beteekenis en volgden de
uitgaven elkaar spoedig op. Dit werk „Die Chemie in Ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" werd beroemd; de groote
schrijver zag zijn mineraaltheorie en zijn kunstmest spoedig zegevieren.
Een groote tijd volgde; allerwege was men aan het werk, de scheikunde vierde hoogtij.
In Engeland had J O H N BENNET LAWESreedseen kunstmestindustrie
gevestigd en leverde het superfosfaat, precies hetzelfde product, dat
heden nog met millioenen tonnen voor denlandbouwwordt gefabriceerd; maar deze practische man deed meer:hij richtte op zijn buitengoed te Rothamsted veldproeven in, waarbij hij de waarde van de
kunstmeststoffen onderzocht voor de praktijk.
Het land van DAVY mag ten eeuwigen dage trots zijn op dezen
waardigen onderzoeker, die den landbouw onvergelijkelijke diensten
bewees. Hij deed, wat DAVY naliet en ook LIEBIG en vele anderen in
gebreke bleven te doen, hij koos als uitgangspunt niet de scheikunde
maar den landbouw en trachtte door het experiment vast te stellen,
wat de eerste voor de laatste waard was. Deze proeven dijden uit tot
een instituut met laboratoria, door hem „experimental station" genoemd en hij gaf daarmede het voorbeeld aan alle later op te richten
proefstations, een voorbeeld, dat — laten wij het eerlijk bekennen —
helaas al te slecht gevolgd werd.
Het is mijn bedoeling niet om te beschrijven hoe de landbouwscheikunde zich verder ontwikkelde en wat zij heeft beteekend voor
onze samenleving. Dat werd reeds door mijn hooggeleerden voorganger vóór enkele maanden gedaan.
Ik moest U een oogenblik terugvoeren naar die jeugdjaren der
landbouwscheikunde om duidelijk te maken hoe de wetenschap, die
zich bezighoudt met de plantenproductie, werkelijk door de scheikunde is ter wereld gebracht. En was het wonder, dat toen de scheikunde een eindelooze reeks van nieuwe ontdekkingen aan het licht
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bracht en de industrie langs zuiver chemischenwegmet toenemend
succes het plantenvoedsel „de kunstmest" in het groot ging aanmaken, dat in zoo'n tijd niemand aan de rechtmatigheid van den
naam landbouwscheikunde kontwijfelen ?
Inmiddels teleurstelling konniet uitblijven; wiemetplantenomgaat,vergeténimmer, dathijmetdebotanie,physiologie,enookmet
de physica zalin aanraking komen.
Wie den grond, alsstandplaats enalsvoeder vandeplant bestudeert, zal4e physischeenspeciaaldemicrobiologische verschijnselen
niet kunnen ontloopen.
Hetspreektvanzelf,datwaardiewetenschappennietachtergebleven
zijn enin het bijzonder na 1870 geweldige vorderingen hebbengemaakt, deze ookhun deel opgeëischt hebben bij destudie vanalles
wat met plantenproductie heeft uit te staan. De scheikunde werd
meer opdenachtergrond gedrongen,zoodat menderhalvenuvoorde
vraag komt testaan:„Gelijkt delandbouwscheikunde vanhet heden
nog op de oude uit den grooten tijd, werd zij verdrongen door de
andere zusteren, ofiszijeennieuwvakgeworden?"
Ik geloof, datwijopen deuren zouden forceeren omeenstrijd te
beginnen over dievraag vanvoorrang, hoewel zesoms in het practische leven nogwordt gehoord. Menvond haar voor eenigen tijd
nog in dezen vorm: „moet deleider van een landbouwproefstation,
een chemicus, een botanicus, of een microbioloog zijn?" M.i.verraadt dievraageenmisverstandomtrentwatikgenoemdhebde„taak"
van ons vak. Het uitgangspunt kan niet liggen in de kwaliteit der
wetenschappen,dochmoeteldersgezochtwordenenwelinden landbouw zelf, den opdrachtgever.
De voor-ennadeelenvandezezienswijze endetoepassing daarvan
Zulleninhetnuvolgendebesproken worden.Allereerst dient daneen
definitie gegeven te worden van wat in het huidige verband der
wetenschappen onder landbouwscheikunde moet worden verstaan.
Ik zouhetaldus willen formuleeren:
„Delandbouwscheikunde beweegt zich opdatgebied vande scheikundige wetenschap,waarbinnen deprocessen der plantenproductie
zich afspelen".
Met deze omschrijving blijft elkeandere wetenschap in haar rechten onaangetast.
Door hetaldustezienwordt debeoefening vanonsvakmoeilijker,
in zooverre menvandenbeoefenaar bekendheidveronderstelt metde
processen der plantenproductie of huiselijker gezegd met den landbouw. Doch watisbillijker dandeze eisch?
Toen ikindenaanvang deopmerking maakte, datvoorhetfeit dat
DAVY'Sdenkbeeldennocheenwetenschappelijk,nocheenpractischge-
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volg hadden,een verklaring te ontdekken zou zijn, doelde ik op deze
omstandigheid, dat die denkbeelden niet gebaseerd waren op landbouwkundige kennis, noch in den landbouw zelve hun oorsprong
hadden.
Dat wasevenmin het geval bij SPRENGEL, toen hij zijn belangrijke,
uithetgrondonderzoek afgeleide,resultatenpubliceerde,enmisschien
ooknog niet geheel en al,toen LIEBIG deeerste uitgavevan zijn boek
het licht deed zien.
De eenige,diewel zijn uitgangspunt koos,—daar waar het liggen
moet, —ikzeide het reeds,—was LAWES.
Hij beschikte over goed gefundeerde landbouwkundige kennis en
tegelijk over een voortreffelijk wetenschappelijk inzicht en voor zoover hij niet over de technische wetenschappelijke bekwaamheden
beschikte, wist hij zich de medewerking te verzekeren van hen, die
die wel bezaten. GILBERT, zijn trouwe medewerker, is dan ook naast
LAWES beroemd geworden. In de verdere ontwikkeling van het
proefstation te Rothamsted, zelfs tot op denhuidigendag,zie ik een
model,n.l.de landbouwkunde voorop, en de medewerkers, —• of wil
men specialisten —in het gevolg.*
Hetiseentypischvoorbeeld van een organisatiebewogen door één
motief, typisch tegenover de min of meer alleenstaande en verspreid
werkende onderzoekers, die allen met hun wetenschap uitgerust in
het gebied van den landbouw ter exploratie optrekken.
Ik zeide zoo juist, dat de beoefening van de landbouwscheikunde
door mijn omschrijving moeilijker werd, omdat de landbouwscheikundige niet onkundig zal mogen zijn van de botanische wetten, die
gelden bij de plantenteelt, van die welke inmicrobiologisch opzicht
invloedopdecultuur hebben envandeoeconomische wettenvan het
bedrijf. Maar wij landbouwscheikundigen zijn daardoor niet in een
ongunstiger conditie, dan de landbouwbotanici en de microbiologen
of debedrijfsoeconomen. Zij hebben met dezelfde eischente maken,
ten opzichtevan delandbouwscheikunde, alswij met de hunne.
Een interessant voorbeeld daarvan levert een kwestie dieheden ten
dage aan de orde is; het zij mij vergund daarbij een oogenblik stil te
staan.
Bij het kweeken van landbouwgewassen van hoog productievermogen dienen, om de opbrengsten der diverse gekweekte rassen te
vergelijken, uiterst nauwkeurige proeven genomen te worden.
De kweeker gaat uit van het denkbeeld, dat het van het grootste
gewicht is,juist diesoorten teverbouwen, die bij behoorlijke bemesting debeste opbrengst waarborgen.
Die „beste" soorten maken zijn hoofdmotief uit enhij verlangt tot
op zekere hoogte, dat met die beste soorten de bemestingsproeven
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zullenwordenaangezet.Vanzijn standpuntheeft hijvolkomen gelijk,
men denke er even aan, hoe zonderling het zou zijn bemestingsproeven te beginnen met oude inlandsche roggeof met een of andere
suikerrietsoort No.zooveel,die allang de mindere isgebleken van de
fameuse No.2878.
Wat zegt nu de landbouwscheikundige, die met bodembemesting
heeft te doen?
Hij redeneert aldus:sedert wij weten, dat het productievermogen
van den grond bepaald wordt door het ionenevenwicht der voedselbevattende bodemoplossing, d.w.z.op ouderwetsche wijze gesproken
door de potentieele verhouding tusschen basen en zuren, in de bodemsuspensie, een evenwicht, dat wij voorloopig nog karakteriseeren
door den „kalktoestand" van den grond, en sedert wij weten, dat bij
een bepaalden kalktoestand een bepaalde combinatie van minerale
meststoffen de hoogste opbrengst kan geven, geeft het verbouwen
van de hoogst produceerende variëteiten niets,wanneer niet eerst de
grond in den bekenden goeden kalktoestand is gebracht.
De practicus, die de waarde van dit laatste inziet, wordt ten opzichte van de nauwkeurigheid bij het vaststellen van 5 % à 10 %
opbrengstverschillen der gekweekte rassen eerst recht sceptisch en
acht, zooze al aanwezig gevonden zijn, de resultaten niet voor generalisatie vatbaar, enkel en alleen, omdat ze onder voor hem onzekere
voorwaarden verkregen zijn.
Ziehier tweestandpunten min of meertegenover elkaar,diewijelk
afzonderlijk als juist erkennen kunnen.
Waar moeten wij nu staan om die moeilijk met elkaar te verbinden
belangen in één lijn te zien, en wel zoodanig, dat niet de een den
ander verdekt, maar opdat zij samensmelten tot een nieuw geheel,
een nieuwe constructie?
Het conflict, dat gelukkigschijnbaar is,isallerminst een fantasiebeeld.
Mijn collega BROEKEMA JR. heeft er reeds op aangedrongen om de
diverse bekende variëteiten bij verschillende kalktoestanden op hun
productiviteit te onderzoeken of bij het kweeken van nieuwe soorten
van een bekenden kalktoestand uit te gaan.
ERWIN BAUR heeft er reeds in een ander verband op gewezen, dat
men granen b.v.zoukunnen kweekenopvoedingshoeveelheid, d.w.z.
datmenbijeenbepaaldevoedselvoorraad,enkelesoorten vergelijkend,
een andere productieopeenvolging zou kunnen vinden als bij een
grooteren of kleineren voorraad voedsel.
Doch wij behoeven niet over de grenzen te gaan om voor de juistheid van mijn schets bewijzen te zoeken.
Ik herinner aan de ervaringen van IR. VANDER MEER in Overijsel
met de oude inlandsche rogge contra de Petkuser.
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Bij het adviseeren tot het verbouwen van de laatste, kwam hij tot
de verrassende ervaring, dat deze op vele akkers het niet kon uithouden tegen het oude landras.De Petkuser winterde uit, de inlandsche bleef; -oorzaak: veel te lage kalktoestand. Nauwelijks is deze
door kalkbemesting boven de fatale grens,die ongeveer bij —20 ligt,
uitgebracht, of de Petkuser blijft en gaat groeien, maar gaat nog niet
zoover boven de oude roggesoort, als verwacht zou mogen worden.
Bij nog beteren kalktoestand is de Petkuser natuurlijk verreweg de
overwinnaar. De inlandsche rogge kan veel lagere kalktoestanden
verdragen dandePetkuser;zeisalshetwaredoor de overheerschende lage kalktoestanden der ouderwetsche bedrijven op natuurlijke
wijze uit de heterogene rogge-populatie uitgezeefd. Dezelfde ervaring kan men met heesters, maar vooral met grassen opdoen. Er
bestaat voor die gewassen, waarbij veredeling niet of nog niet voldoende heeft plaats gehad, zelfs geen vast begrip van hoogste productie. Het zijn mengels van soorten of variaties, wiervoorkeurvoor
bepaalde kalktoestanden en bemestingstoestanden niet dezelfde is.
Zeer duidelijk konden de houtvester MULDER en ondergeteekende
dit aantoonen voor den Amerikaanschen eik.Wij stelden vast, dat de
eikencombinatie, waarover wij beschikten, bij kalktoestanden lager
dan—18beter groeien dan bij de zulke, die hooger liggen, maar in
het traject van —• 30tot —18, het traject dat op onze boschgronden
overheerschend is, is geen optimumvooreenbepaalden kalktoestand
te vinden, daar staan betere naast slechtere groeiers onontwarbaar
door elkaar.
Bij de hooge kalktoestanden, waar de groei minder fortuinlijk
plaats heeft, komen de individueele eigenschappen der betere groeiers niet tot uiting en vindt men een vrij gelijkmatig materiaal.
Gesteld, dat de kweeker den Amerikaanschen eik zou willenselecteeren en dat hij onkundig van de eischen van den kalktoestand zijn
kweekveld bij toeval op kalkarmen grond aanlegde, dan zou hij de
kansen voor het aantreffen van differentiaties vrij behoorlijk aanwezigvinden; kweekte hij op kalkrijken grond, dan waren de kansen
gering en wellichtzouhijmeenen,afgezien vanuiterlijkevormen,met
een vrij homogeen houtvormende plantengemeenschap te doen te
hebben.
Deze ervaring met den eik is ongetwijfeld van toepassing bij gemakkelijker te veredelen houtsoorten en heesters.
Bij rozen meen ik een soortgelijke ervaring opgedaan te hebben,
wat niet te verwonderen is, wanneer men weet, dat de meeste rozen
op de uit het wild verkregen rosa-caninaonderstam is geocculeerd.
Juist voor de kweekers, die op onderstammen van moeilijk te definieeren herkomst telen, is het vraagstuk van beteekenis.
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Van veel meer belang is dekwestie,zooalsikreeds opmerkte,voor
de grassen.
Op den graslanddag, in Mei van 1928 gehouden, mocht ikdaarop
wijzen en kon ikaantoonen hoe noodig het is,dat de landbouwscheikundige door bodemonderzoek en bemestingsadvies kweekers en
consulenten terzijde staat, ja dat men de productie van het grasland
niet met een objectieven maatstaf metenkanzonderkenniste nemen
van deze zijde van het vraagstuk.
Hier mag ik wellicht nog op een recent resultaat wijzen met den
door mijn collega MAYER gekweekten stam12vanRaygras.Dezegeeft
een veel mooiere productiecurve te zien bij diverse kalktoestanden
dan de handelssoorten, waarmede wij vroeger experimenteerden.
Meenden wij toen het optimum van dat mengsel bij ongeveer 0 te
vinden, of er iets beneden, het hoogte punt van de stam 12 ligt er
beslist boven, zeer waarschijnlijk bij plus 5.
Hoeveelmoeilijker wordthetniet,wanneerwijstaanvoorde cultuur
van vlinderbloemigen, waar de bodemtoestand niet meer alleen op
de plant, maar ook opdengroeiderknolletjesbacteriën invloed heeft.
Uit eigen onderzoekingen is gebleken, dat vlinderbloemigen het
beste groeien bij hooge kalktoestanden, doch dat, wanneer zij bij lage
kalktoestanden stikstof ontvangen in den vorm van anorganische of
organische mest, zij zich zelfs bij lage kalktoestanden vrij behoorlijk
ontwikkelen. In de diverse soorten is verschil; welke beteekenis dit
verschilheeft isnogniet uitgemaakt, maar gesteld nu eens,datb.v.de
klaver,alsplant, bijkunstmatigestikstofvoeding eenbetrekkelijklagen
kalktoestand vraagt,terwijl deknolletjes zichhet best ontwikkelen bij
hooge kalktoestanden, dan zou er een conflict ontstaan, dat niet in
het belang was van de opbrengst, dus vandenlandbouw,dieimmers
door den verbouw vanvlinderbloemigenstikstofaanwending wenscht
te besparen.
Er zijn alleaanwijzingen, dat een dergelijk conflictbestaat.Voorde
lucerne staat hetvrijwelvast,datdeplantzelfbijmiddelmatigen kalktoestand groeit, doch dat de knolletjes sterke kalkovermaat vragen.
Hier liggen drie gebieden volkomen doorééngegroeid en kan men
allerminst meer spreken van een landbouwscheikunde als aparte
wetenschap, hier staan chemicus, botanicus en microbioloog voor
hetzelfde terrein, en wat iknogniet heb gezegd, mogelijk ontmoeten
zij er nog den bedrijfsoeconoom, die ongetwijfeld met spanning al
dezebezigheden gadeslaat,ommisschien inhet eindetot de conclusie
te komen, dat de genomen moeite niet loont, omdat de aanbevolen
verbeteringen kosten met zich meebrengen, die hooger zijn dan de
bereikte baten.
Ook deze opmerking is allerminst een fantasiebeeld.
Nu wordt vaak de opmerking gemaakt, dat de contactpunten dier
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belanghebbende wetenschappen nietaltijd voordehand liggenen dat
het niet altijd mogelijk is om in één onderzoeker die eigenschappen
tevereenigen,dieaandedoormijgesteldeveelzijdigeeischenvoldoen.
Op grond daarvan bepleit men dan het goed recht van het min of
meer geïsoleerd werken der afzonderlijke wetenschappen en zegt,
datwaar dewetenschap werkt,goedwerkwordt gedaan.Komt er iets
voor de practijk uit, des te beter, wat deze er uit haalt ishaar zaak.
Wanneer het mij niet gelukt mocht zijn, aan te toonen, dat de
landbouwscheikunde niet dezen weg uit mag gaan, dan ben ik verplicht te verklaren, dat mij deze redeneering geboren schijnt uit de
eenzijdigheid van het specialisme. Meent men, dat uit het veelomvattende gebied der landbouwkunde vraagstukken van zuiver chemischen, physischen, botanischen, microbiologischen en oeconomischen aard te isoleeren zijn, vraagstukken van belang,dan verklaar
ik mij accoord, maar dat is heel wat anders. Uitgangspunt mag het
nimmer worden.
Toen ik zoo even vroeg, in welke lijn de onderzoeker zich moet
opstellen om de schijnbaar tegenstrijdige belangen in één constructief verband te zien, meende ik, dat dit slechts dan verkregen wordt,
wanneer men zich stelt op het iets hooger gelegen punt dat „landbouw" heet, een der belangrijkste fundamenten van ons bestaan.
Staat men eenmaal daar, dan is wat eerst een onontwarbare menigte
van achter en voorelkaar geplaatste vraagstukken scheen te zijn, al
spoedig een organisch landschap geworden,waarin delogicavan den
opbouw welniet klaar te begrijpen is,maar waarvan het redelijk verband onloochenbaar bemerkbaar wordt.
Nu de plaats> van waaruit gewerkt zal moeten worden, bepaald is,
wensch ikaantegeven,welkedetaakzalzijn van de landbouwscheikunde in het heden en het zal goed zijn, dat het werkplan begint bij
een concreet punt.
Een der oeconomische gebieden, waarop vrijwel in de geheele
wereld groote activiteit heerscht, is dat van de kunstmestfabricage.
Het staat vast, dat de vraag naar de kunstmestzouten telken jare
grooter wordt, omdat de toenemende bevolking voor hare voeding
een intensieveren landbouw noodig heeft.
Ter illustratie van wat b.v.Nederland in het groeijaar 1927—1928
ongeveer noodig had, diene, dat voor die behoefte
392000 tonnen kalimeststoffen
131000
chilisalpeter
tt
117000
zwavelzure ammoniak
t>
45000
andere stikstofmeststoffen
f>
275000
superfosfaat
t>
402000
slakkenmeel
>t
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werden geïmporteerd, —•vertegenwoordigende samen ongeveer 40
millioen gulden.
Over den import in Indië stonden mij de gegevens niet ten
dienste.
Met dezebedragen zijn wijgeenszinsaanheteinde;nietalleen,dat
debestaande bouwakkers enweidelanden voor een hoogere productie
meer kunstmatig voedsel kunnen gebruiken, maar er komen jaarlijks
groote gebieden nieuw cultuurland ter beschikking bij.
De grondsoort, die het meest verlangt,isdelichte grond, de zanden veengrond; de kleigronden, behalve de zeer oude, schijnen nog
overvoorraden tebeschikken, dieaan detotale behoefte aan plantenvoedselvooreenbelangrijk deelhelpenvoorzien.Evenwelstijgen ook
hier de eischen.
Wanneer nu het aanbrengen van kali, fosforzuur en stikstof een
doodeenvoudige zaak was, d.w.z.: had men de zekerheid, dat de
hoeveelheid kali, fosforzuur en stikstof, welke de oogst van het land
wegvoert, kwantitatief kon worden vervangen, de geheele bemesting
zou een becijfering met behulp van de analytische balans en de bascule zijn. —Dat is helaas, zooals wij uit de teleurstellende ervaring
van de laatste 40jaren weten, niet zoo.
Wanneer eenmaal, — om bij één voorbeeld te blijven, — kalium
op den grond isgebracht, weten wij niet welk deel de grond zalvastleggen en niet meer aan de bodemoplossing zal afstaan, welk deel de
regen ermethetdrainwaterzalafvoeren, omtenslotteinhet onzekere
te blijven over dat deel, waar het om te doen is voor de plant, het
overblijvende.
Niets dan onzekerheid, zoodat het rendement der kalibemesting
nog evenzeer een door onbekende factoren beheerschte handeling is,
alsin dedagenvan LIEBIG.Wat voor het kalium geldt,geldtookvoor
het fosforzuur als wel voor de stikstof.
Ik mocht er bij verschillende gelegenheden op wijzen, dat er een
Zonderlingetegenstelling bestaat tusschen deorganisatie in de kunstmestindustrie enin dievan het landbouwbedrijf. In de eerste wordt
door eengoedtoegepaste bedrijfscontrôle uit degrondstoffen eenzoo
hoog mogelijk rendement van het eindproduct verlangd, opdat het
verlies zoo gering mogelijk zij, (bij de synthetische stikstofindustrie
ismendaarbij aloverde90 %gekomen);maarnauwelijks isdit eindproduct op de boerderij aangekomen en zelf grondstof geworden, of
alles is anders.
Bij de drainageproeven te Emmercompascuum vonden wij het
rendement van destikstof in het gunstigst gevalslechts 70 %, bij kali
en fosforzuur is het niet beter.
Er is derhalve alles aan gelegen, dat de landbouwscheikunde zich
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intensief gaat bemoeien met het meer rationeel aanwenden van de
kunstmestzouten, de grondstoffen der productie.
Welke wegen kan zij daartoe inslaan?
Hoewel, door de zooeven genoemde factoren van onzekerheid,
drainageproeven nimmer het directe antwoord kunnen geven op de
vraag van het meest rationeele kwantitatieve gebruik, blijvenze,mits
lang voortgezet, een contrôle van beteekenis ophet kunstmestbedrijf
in het algemeen.
DeproevendoorLAWESbegonnenentotopdenhuidigendagvoortgezet, welhaast 80jaren aan één stuk, bewijzen dat. Daarom zijn die
in de veenkoloniën op ouden en nieuwen grond te midden van de
bedrijven met het hoogste kunstmestgebruik en die op lichten kleigrond te Groningen begonnen, van het grootste belang, ze moeten
blijven.
Maar zehebben het groote nadeel, dat zeslechts genomen kunnen
worden voor telkens één grond en één bedrijfstype en door den langen duur laat resultaten brengen, die dan alleen voor statistische
verwerking geschikt zijn.
Dezevormvanbedrijfscontrôle —alsikhetzoonoemen mag— is,
voor het werken op kort bestek niet bruikbaar; delandbouw heeft
snellere hulp noodig.
Naar het mij voorkomt leidt een andere opzet van bemestingsproeven tot het doel, een methode, die èn den bodem,èndebemestingsleer groote vorderingen belooft. Ik bedoel het onderzoek naar
den „kalktoestand" van den grond.
Het ontstaan van den naam behoeft een korte toelichting. Wij
vonden, dat bij basenrijke humuszandgronden, wat in de praktijk (in
onsklimaat) beteekent, bij kalkrijke zandgronden, deproductie daalt,
indien het kalkgehalte wordt verhoogd, totdat eenzekeregrenswordt
overschreden en de veenkoloniale ziekte verschijnt; omgekeerd, dat
bij afnemend kalkgehalte de productie eveneens afneemt, om bij zeer
groote kalkarmoede in de Hooghalensche ziekte te eindigen.
Ge zoudt nu kunnen vragen: wat heeft deze functioneele afhankelijkheid der productie van de aanwezigheid van kalkverbindingen
(misschien wel alleen van de kalk-ionen in den grond) nu te maken
met de mogelijkheid om vlugger en beter dan vroeger, het vraagstuk
derrationeelebemestingtebenaderen?Immersindienmendengrond
maar voorziet van de noodige voedingszouten zal aan hetkarakter
dier afhankelijkheid niets worden afgedaan. Al naarmate de voedselvoorraad grooter of kleiner is, zal de absolute productie hooger of
lagerworden,maarblijft deproductiviteitscurvevandenzelfdenvorm.
De ervaring heeft geleerd, dat dit niet zoois en dat het effect der
kunstmestzouten mede van den kalktoestand afhangt, en wel in dien
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zin, dat hoe kalkrijker de grond, hoe beter diemeststoffen gaan werken, welke het voedend bestanddeel als kation bevatten, dus als
basenvormendionen hoekalkarmer degrond is,hoebeter diezouten
werken,welkehetvoedendbestanddeelbevatteninhetanionofzuurvormende deelvan het zout.
Zeer duidelijk komt dit verschijnsel bij de stikstofmeststoffen uit.
Wanneer men derhalve op een perceel naastelkaarliggendestrooken
inoploopendekalktoestanden brengt, en van alle, bij gelijke kali- en
fosforzuurvoorziening, de een met chili en de andere met zwavelzure
ammoniak heeft behandeld, krijgt men twee van elkaar afwijkende
productiecurven waarvan het optimum van de eerste naar rechts en
vandetweedenaarlinksligt.— Zeerfraai isditjaarlijksopdeGeldersche proefvelden van IR. CLEVERINGA te zien.
Door deze proef is men inderdaad vele malen verder gekomen; ze
toontnietalleen,datchilisalpeteralsstikstofvoedsel minder intensief,
dus met een kleiner rendement werkt op kalkrijke gronden dan op
kalkarme en zwavelzure ammoniak omgekeerd, doch ze bewijst, dat
hetrendement dierstikstofvoedsels eenfunctieisvandenkalktoestand
en wel een continue. Hier hebben wij een draad in handen, die het
stramien van het geheimzinnig weefsel, dat bemestingsvraagstuk
heet,beterdoetbegrijpen enweldoordeninvloed,diedebodem door
zijn samenstelling of toestand, als régulateur bij de voeding der
planten schijnt te bezitten.
Door deze ondervinding, waarvanmendenomvangnogzeeronvoldoende doorziet, is de bodem niet meer het magazijn, dat voedsel
opbergt en weergeeft, maar hij is een individueele factor geworden,
eenrégulateur,een apart orgaan van den plantengroei.Was het wonder, dat wij dan zeggen, wanneer dit orgaan door een overmaat aan
kalk indigestie vertoont, dat de bodem „ziek" is? Men bedenke, dat
bij de uitersten van kalkarmoede eenerzijds en kalkovermaat anderzijds, ondanks volledige bemesting de plant zich onvoldoende ontwikkelt. Op de Groningsché proefvelden enikdenk aan het oudste te
Spitsbergen, en op de meergenoemden in Gelderland vindt men bij
gelijke en voldoende voedselvoorraden, alleovergangen van misgewas
tot normalen oogst, zuivere beelden, van wat ik in analogie met de
medischewetenschapzouwillennoemen „gradaties vanpathologische
hongertoestanden."
Hoeveel werk er op dit gebied voordelandbouwscheikunde nogte
verrichten valt, beseffen wij eerst recht, wanneer wij zien hoe de opvatting, die zegt, dat men slechts kali-, fosforzuur en stikstof opden
grond behoeft te strooien om deze vruchtbaar te maken, op talrijke
plaatsen in het veld der praktijk nog heerscheresse is. Ten bewijze,
behoef ik slechts in herinnering te brengen, hoe zelfs MITSCHERLICH
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bij zijn mathematische cultuurproeven dat standpunt als grondslag
aanneemt en van elk voedend bestanddeel onafhankelijk van zijn vorm
een constante werkingsfactor veron:derstelt.
Wat ik hier over de verhouding van bodem tot plantenvoedsel heb
gezegd, gold, - menigeen~ Uwer zal het onderstreept willen zien, voor den humushoudenden zandgrond. De vraag rijst of de kleigronden, waaruit het grootste deel van Groot-Nederland bestaat, ook
luisteren naar het kalktoestandregime.
.
Het werd voor kort betwijfeld, <loch ik meen dat dit een dwaling is.
Recente, nog ongepubliceerde proeven van een onzer landbouwkundigen en proeven van den rijkstuinbouwconsulent IR. BLOEMSMA, door
hem kortelings in het licht gegeveri, bevatten zoo niet de bewijzen clan
toch zulke sterke aanwijzingen, dat ik zonder schroom van een kalktoestandswet meen te mogen spreken.
Ook in Duitschland komt men tot die ervaring; GORBING staat zelfs
doelbewust op het standpunt, dat dit zoo is en richt er zijn werkwijze
op in. KAPPEN volgt schoorvoetend, maar beziet m.i. het probleem
nog te veel van de zijde van de ,,zuurgraad".
Alle gewassen storen zich aan die wet; bij onze proeven hebben wij
er tot nog toe geen gevonden, die niet de afhankelijkheidscurve vertoont, en wanneer die onduidelijk uitviel, kon aangetoond warden,
welke de oorzaken er van waren.
Inderdaad hier wacht een groat nieuw veld van uitstekende kwaliteit op intensieve ontginning. Daarop kunnen vele handen werk
vinden. De landbouw wenscht nadere precisie, hij wil productiecurven kennen en den invloed der kunstmestzouten op den grand.
Met die kennis zal het bedrijf in veiliger banen komeri.
De denkbeelden, die ik uiteen zette, gelderi min of meer voor het
actueele, het heden. Maar het zal goed zijn, om het doel, al ligt het
nogvervan ons verwijderd, nauwkeurig in het oog te houden. Daarom
ben ik verplicht nog iets over de toekomst te zeggen.
Evenals een goed ontginner zijn terrein verkent, waterpast en
aanboort, om nauwkeurig te bepalen, welke deelen extra zorg bij de
toebereiding ei~chen, evenals zoo'n ontginner de gevaren van een
verkeerde handeling onder oogen ziet, even goed is het voor ons zaak,
v66r wij een toekomstplan ontwerpen, om de gevaren te leeren voorzien, die het welslagen bedreigen.
In den aanvang van mijn rede heb ik de ontwikkeling van de landbouwscheikunde kort geschetst. Ik nam uit de jeugdjarerl die hoofdmomenten, die de belemmerende en die de stimuleerende invloeden
in haar ontwikkeling duidelijk aantoonen. De historie - ik zeide het
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reeds~

geeft nuttige wenken voor de toekomst. Wij zullen goed doen
daarop acht te slaan.
Welke die gevaren zijn ? Denken wij slechts aan het eindelooze
geschrijf pro- en contra, v66rdat en nadat de mineraaltheorie door
LIEBIG in het licht werd gebracht en clan het vele geschrijf om het
belang van de stikStof als plantenvoeding ! Een storm van meeningen
ging door de vakliteratuur; de meeste gebaseerd op waarnemingen
te hooi en te gras verricht, op afleidingen of op afleidingen van afleidingen. De deductieve methode vierde hoogtij.
De man, die daar buiten stond en kalm een gansch anderen weg
volgde en wel die van het synthetisch experiment, was LAWES; en
tegen zulk een practisch beraden geest moest zelfs LIEBIG het afleggen. Die gevaren, waarop ik doelde, liggen in de methode en in de
keuze der uitgangspunten. Ik kan niet beter doen clan een tweetal
voorbeelden uit mijn eigen werkgebied der laatste jaren aan te halen
om te toonen hoe groot de tegenstellingen en de afwijkingen in de opvattingen kunnen worden.
Ik grijp clan een oogenblik terug naar het moderne bodemonderzoek, waarbij zich een meeningsverschil openbaart, <lat naar aanleiding van mijn weergegeven opvatting, gekarakteriseerd zou kunnen
worden door te spreken van de tegenstelling tusschen de ,,scheikundige"· en ttlandbouwscheikundige" richting.
Het betreft het kalktoestandsonderzoek.
De scheikundige methode doet alle pogingen om van de gronden
het kalkgehalte Of, wat beter is, de verhouding vast te stellen van zuren
en basen in de grondsuspensies en gebruikt daarbij de bepaling van
de zuurgraad, of de waterstofionen-concentratie of, nog weer anders
van de zoogenaamdep-Hwaarde (een verkorte term voor deze begrippen, die ik niet nader verklaren zal.)
Deze scheikundige richting verklaart nu op 'n basis van zuiver
theoretische overwegingen, of op 'n basis van een onderzoek in waterculturen of andere eenzijdig opgestelde proeven, dat goede gronden.
equivalente deelen moeten bevatten van zuren en basen, wat bij de
p-Hwaarde 7 het geval is. Is deze waarde b.v. 4.5 clan zijn er te veel
zuren, is zij hooger b.v. 8 clan zijn er te veel basen aanwezig.
Deze opvatting is zoo algemeen geworden, dat men thans spreekt
van gronden van p-H 4.5, 6, 7, 8 etc. en men gaat zoover te meenen,
dat de planten bepaalde eischen stellen aan die waarde. Een nog
verdere stap is de meening, dat elk practicus weten moet, hoe groot
de p-Hwaarde van zijn akkers is, en een nog weer verdere, dat hij het
zelf moet kunnen bepalen. Amerika gaat hierin voor, daar wordt een
beknopte apparatuur met reagentia in den handel gebracht in analogie
met het bekende ,, your head in your pocket". Dit apparaat heet ,, The
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soiltester for lime-need", of „your laboratory in your pocket". Deze
overdrijvingkomtmijvoorletterlijktezijn„yourheadinyourpocket".
De landbouwscheikundige opvatting gaat anders te werk. Voor
deze is de p-Hbepalingin het laboratorium slechts middel;zij leidt
haar onderzoek in eenandere richting;zij begint het experiment met
de plant. Voert men dat op allerlei controleerende wijzen uit, dan
blijkt, dat de meening als zouden de beste gronden een equivalente
hoeveelheid basen en zuren bevatten, onjuist is; evenmin is juist
bevonden,datdep-Hwaardeop-zich-zelfeenbeslissendefactorisvoor
den plantengroei.
Wel vond het experiment, dat de „kalktoestand" de gidsfactor
uitmaakt, waaraan de praktijk van den landbouwzichgerustkantoevertrouwen.
Het begrip „p-Hwaarde" en dat van den „kalktoestand" dekken
elkaar allerminst, daarom is het eenzijdig en te theoretisch om van
een akker enkel de p-Hwaarde te bepalen, laat staan natuurlijk te
vergen, dat elkelandbouwer het zelf doet.
In verband met de resultaten der veld- en cultuurproeven krijgt
de gedachte, dat het wonderlijk zou zijn als de p-Hwaarde wel een
beslissenden invloed zouhebben,relief doordevolgende theoretische
overwegingrxiep-Hwaarde geeft enkel de concentratie der waterstofionen aan. In den grond zijn vele ionen meer in oplossing, als K*,
Na*,Ca",S0 4 ",N0 3 ', H 2 P0 4 ', enandere complexe ionen.VAN DAM,
die een der eersten was in ons land, die den invloedderH-ionen op
sommige processen bij de kaasbereiding bestudeerde, wees er tegelijkertijd op,dat hetnoodigwasomookdeninvloedvanandere ionen
opdieprocessenaantetoonen enhijkonookinderdaad die invloeden
bewijzen.
Behalve aan het werk van OSTERHOUT en van andere physiologen,
die aantoonen dat het evenwicht der verschillende ionen van belang
is, herinner ik aan HELLRIEGELS en KRÜGERS ervaring, dat bij zandculturen het eenvoudig vervangen van de combinatie KCl met
MgS0 4 in MgCl2 met K a S0 4 , een verandering in groei tengevolge
had.Wij vonden dit door eigen proeven bevestigd.
Dat dewortelknolletjes bij sommige leguminosen zichniet vormen
in een voedingsoplossing van b.v. KNOP, SACHS of SHIVE, maar wel
in die van VON DER CRONE, ligt in de lijn. En zoozal men tastenderwijze moeten voortschrijden, langs overwegingen en het controleerende experiment.
De eerste en door mij veroordeelde werkwijze demonsteert een
geval van „voreiliges Generalisieren" zooals ADOLF MAYER een dergelijke wijze van werken noemt.
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Een ander gevaar, dat ons bedreigt, ook voortvloeiend uiteenverschilinwerkmethode,metalsgevolgeenuiteengaan der gezichtspunten,magnietonaangeroerdblijven enkanaanhetzelfde kalktoestandsonderzoek worden toegelicht; het is een voorbeeld van het tegengestelde,van„vertraagdeactiviteit".Erisn.l.eenrichting,diemeent,
dat er nog veel te weinig dezer zaken in wezen bekend is, om ze nu
reeds in de practijk te mogen toepassen; ze acht het propageeren er
van praematuur. Door het min of meer gebrekkige in de oorzakenkennisderweergegevenverschijnselen wenschtmeneersteengrondig
wetenschappelijk onderzoek.
Deze opvatting niet zelden voorgesteld als een uiting van bescheidenheid is in mijn oogen meer de uiting van een, met een tint van
wijsheid gekleurd, onvermogen. In het begin van ons kalktoestandsonderzoek hebben wij vaak met die meening gebotst en nog hoort
menzebijhetonderzoek voordekleigronden noemen.Eenzookrasse
kwalificatie van dit standpunt moet wel door zwaarwegende en practische argumenten gestaafd kunnen worden, om ze te doen aanvaarden.
M.i.wordendieargumentenindebeidevolgendepunten gevonden.
Teneerste:hetisnietwaar,datmenzooweinigvandekalktoestandskwestie afweet; men weet er integendeel zeer veel van af. Bedoelt de
bedachtzaam tegenstrevende richting, dat deverschijnselen in hun
wezen nietverklaard zijn, dan heeft zegelijk, maar zetrekt verkeerde
consequenties.Hetvele,datwij ervan af weten, wordt door de praktijk aangebracht endatis,datdoorhetintoepassinggebrachteregime
grove fouten, die de praktijk jaar in jaar uit begaat, weggewerkt of
verminderd kunnen worden en dat de opbrengsten der gewassen er
doorkunnenvermeerderen.Delandbouwondervindt geldelijke voordeden er van!
Tentweede;De meening om eerst het wetenschappelijk onderzoek
aftemoetenwachten,werktremmendopdeprogressiederwetenschap
Zelf. Immers juist door de toepassing verzamelt men de voor dat
wetenschappelijk onderzoek zoo noodige gegevens en differentiaties.
Zooals men ziet,ookhier weerligt hetverschilin de uitgangspunten.
Speciaal moest iktegen de hier gewraakte opvatting opkomen, omdat
Ze m.i. door het twijfelend karakter verlammend werkt en niets is
gevaarlijker in een vak als het onze, dat in eindeloos zoeken en probeeren denbestenwegdervooruitgangmoetvinden,danverlamming
van het initiatief door twijfel of hypercritiek.
En telkens wanneer ik er tegen vecht denk ik aan de meesterlijke
lithografie van DAUMIER: „Les médecins discutent et le malade
succombe".Hecht menaan desatirederkarikatuur geenwaarde,dan
wijs ik op GOETHE'S wijze opmerking:„Die lebhafte Frage nach der
Ursache ist schädlich". Inderdaad:zou men een geneesmiddel niet
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aanwenden, omdat men er de werking niet van kent, of omdat het
in sommige gevallen faalt?
Ik vermeld deze zaken hier niet om de polemische zijde er van,
dochomdat zezooscherp demeeningsverschillen adstrueeren, dieik
beschrijven wilde. Ook bij andere onderwerpen zijn ze te vinden en
de litteratuur iser volvan.Men denke slechts aan den strijd over de
stikstofvoeding, de tallooze pogingen om de voedselvoorraden door
extractie met zuren te bepalen, de eindelooze slibanalysen etc.
De beide hier aangehaalde gevaren, die ik het grootst acht, zijn
uitersten, het eerste van ongetoetsten arbeid uit de eenzijdigheid van
het specialisme ontstaan, het laatste geboren uit hyper-bedachtzaamheidmetveronachtzamingvanhetpractischedoel.Zekunnen worden
vermeden ofliever inevenwicht gebracht worden, door bij elke overwegingen afleiding, die men verplicht iste maken,zichaf te vragen,
of er niet een experiment mogelijk is, dat in staat zal zijn die overwegingentebevestigenofteweerleggenenzoomoetmenin gestadige
afwisseling van experiment en hypothese voet voor voet vooruitkomen.
Gebruik elk middel als het practische voordeden brengt, ook al
kent ge zijn werking in wezen niet. De toepassing er van zal nieuwe
ervaring geven en nieuwe differentiaties aan het licht brengen.
Feitelijk hebben wijvoor dezewerkwijze een uitnemend voorbeeld
in een andere wetenschap, ik bedoel de medische. Dat wij vroeger
reeds kennis maakten met begrippen als „bodemziekte" en „pathologische honger" was reeds een vooruitloopen op die overeenkomst.
Inderdaad delandbouwscheikunde zalin detoekomst een„klinische"
wetenschap moeten zijn. Evenzoo als de medicus verplicht is om de
verschijnselen van het ziekeen 't gezonde lichaam aan het ziekbed en
in de kliniek te bestudeeren, evenzoo zal de landbouwscheikundige
zijn onderzoekingsmateriaal op het veld moeten zoeken en daar zijn
overwegingen toetsen. En daarbij is het laboratorium natuurlijk de
onmisbare steun.
En nu het program der toekomst.
Voorspellingen te doenoverdewerkinrichtingiswellicht gewaagd,
maarzouden wijzoover mistasten,wanneer wijookdan destudievan
de plantenvoeding, dus van de bemesting de belangrijkste krachten
totzichzullen zientrekken?De kunstmestindustriebreidtzichsteeds
uit, niet enkel wat de quantiteit der productie betreft, maar ook wat
dekwaliteitaangaat.Vooral destikstofindustrie heeft onsaan nieuwe
verbindingen geholpen.
De industrieën beginnen hoe langer hoe meer te breken met de
oude gewoonte om hun product enkel als handelsobject te beschouwen.Er heeft onderzoek plaatsdoorproefveldaanleg enin het laboratorium.De laboratoria van het kalisyndicaat en dievan de I. G. Far-
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benindustrie hebben reeds voortreffelijke onderzoekingen verricht;
ikdenkhierbijo.a.aandieoverdekaliwerkingalsvervangingvanden
invloed van het licht.
Opmerkelijk echter is, dat die industrieën 200 sterk eenzijdig gesplitst zijn in kali-, fosforzuur- en stikstofrichting, die ieder voor
haar product opkomt.
Hoewel het ophet eerste gezicht zonderling schijnt een zoo sterke
specialisatie te zien functioneeren, komt mij die toch ook in wetenschappelijkopzichtvanbelangvoorenzoo%\&ikindenaastetoekomst
zelfsinonzewetenschapzichkali-,fosforzuur- en stikstofspecialisten
vormen.
Aan de beschrijving van de geschiedenis van het kaliumion heeft
de landbouw reeds thans groote behoefte; de kalibemesting is in een
impasse geraakt. De consulent KOK toch vond, datbijdeaardappelcultuur een overmaat van kali schaadt en met name de zetmeelproductie vermindert. De bewijzen, dat een tekort het behalen van een
maximumopbrengst belet,zijnlegio,waaruitopgemaakt kan worden,
dat de kalivoorraad in den grond een veel scherper functioneerende
factor is dan men tot nog toe wist. Proeven van KOK en WIND in
Groningen en Overijsel hebben dat reeds bewezen. En zoo zal het
noodig zijn ook ten opzichte van het kalium de grenzen van een
„kalitoestand" af te bakenen.
Een „stikstoftoestand" bestaat ongetwijfeld eveneens, en voor de
bepaling van den fosforzuurtoestand hoopt het bedrijfslaboratorium
voor grondonderzoek binnenkort practische voorstellen te kunnen
doen.
De pogingen van MITSCHERLICH en NEUBAUERom de kali-, fosforzuur- en stikstofbehoefte van den grond met een grootere graad van
nauwkeurigheid teomgrenzen gaan reedsin dierichting en hoe meer
ik mij in hun werk verdiep, hoe beter ik begrijp,dateenspecialisatie
in den juist genoemden zin onvermijdelijk is.
Nu zal men kunnen vragen, of dan werkelijk de samenleving zooveel van de landbouwscheikunde zal gaan eischen, dat zij in de toekomst haar arbeid ziet uitgebreid?Iser dan,afgezien vanhet wetenschappelijk belang en van het op zich zelf loffelijk streven om de
productiviteit vanden bodemteverhoogen eigenlijk welredenomnu
reedsaan dietoekomst zooveelgedachten tewijden ?Iser dan nood?
Moeten wij ons op verhoogde werkzaamheid gaan voorbereiden?
Ik geloof van wel, de toekomst zie ik niet licht in. Ik herinner er
aan, dat Nederland voor 150 millioen aan landbouwgrondstoffen
importeert en dat op de handelsbalans voor 700 millioen aanlandbouwexport voorkomt.

58
Wanneer wij voorts de groote kapitalen beschouwen, die in de
Indische culturen gestoken zijn, en Java zien als de groote suikerleverancier, die zware concurrentie op dewereldmarkt heeft te doorstaan en brengt, dan lijkt het mij toch van het opperste belangomer
voor te zorgen, dat de landbouwscheikunde in haar gebied wakker
blijft en dat ze tracht van de onvermijdelijke import-uitgaven,diede
exporteerende cultuurgebieden zich moeten getroosten eenzoohoog
mogelijk rendement te verkrijgen, of wellicht door rationeele besparing in het bedrijf die uitgaven te verminderen.
Mogelijk zal,— ombijdeIndischesuikerteblijven, —dekweeker,
die schitterende resultaten heeft bereikt, een oogenblik kunnen herademen van zijn ingespannen arbeid en de periode van rust, noodig
voor nieuwe voorbereiding, doen vullen met arbeid van den landbouwscheikundige om de productie van zijn rietsoorten een nog
fraaier figuur te doenslaan.Blijkens delitteratuuriserin Indië allerwegen nieuw leven in deze richting.
Enombij 't eigenlandteblijven, daarisdeproductie nog bijlange
niet op peil. Ik denk aan het verbijsterende feit, dat de kali-maatschappij uitgestrekte oppervlakten vond op ouden Heigrond, waar
nog, — onontdekt, — kaliarmoede heerscht, verder aan ons zoo
stiefmoederlijk bedeeld grasland. Doch daarachter staat een nog veel
gewichtiger zaak.Wij met onzen grooten export zijn afhankelijk van
factoren, die buiten onzen invloed staan.
Wij zijn aan de markt, waar concurrentie heerscht, gebonden en
een eerste eischisom deproducten daar te brengen van hoogekwaliteit, met zoo gering mogelijke kosten verkregen. Wanneer het onheil
onszouoverkomen, dat hetbuitenland degrenzenslootofden invoer
ging belemmeren, om de eigen productie op hoog peil te brengen,
moet in Nederland een organisatie van deskundigen klaar staan, die
de techniek volkomen beheerscht en die in staat is om de productie
door intensievere werkmethoden billijker te maken, teneinde verder
gelegen markten te zoeken of aan de belemmeringen weerstand te
bieden.
Ja, ik meen, dat de tijd om van de „beteekenis" in abstracten zin
vanonzewetenschaptesprekenvoorbijis,endatveeleerdelandbouwscheikundeeentaakisopgelegd,eenplichttenopzichtevandesamenleving.
Edelgrootachtbare Heeren, Curatoren dezer
Hoogeschool.
Het ambt, waarvoor gij mij ter benoeming hebt voorgedragen,
aanvaard ikin het volle besef van de verantwoordelijkheid. Voor dit
vertrouwen in mij ben ik U dankbaar.
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Hoe ik mijn arbeid zal opvatten heb ik uitgesproken en dat de
samenleving deschoolingvanvoortreffelijke landbouwscheikundigen
eischen zal, meeniktehebben aangetoond. Ikbeloof U ditwerk met
al de mij beschikbare krachten te zullen verrichten.
De inrichting,waarvan ikhet beheer van mijn hooggeëerden voorganger overneem, heeft, dank zij zijn werk, een lange en roemrijke
geschiedenis achter den rug. De vraag of die inrichting nog weer de
Zwarelasten vaneennieuwe werkzaamheid zalkunnen torsen, —een
werkzaamheid, waaraan zooalsikuitlegdevoor hethedenen toekomst
andereeischen zullen worden gesteld,—hebiknogniet beantwoord.
Ik zelf vraag U ook nu nogniets;eerst wilik mij in mijn betrekking
oriënteeren en het terrein verkennen, maar wanneer mijn meening
gevestigd is over het al of niet doelmatige der bestaande inrichting,
danhoopik,dat U mij Uw steunzultwillengeven,voordatgenewat
noodig zal zijn voor de vorming van de jonge menschen, van wie in
de toekomst de samenleving bekwaamheid en activiteit eischt. Met
vertrouwen gaik die toekomst tegemoet, immers de wijze waarop gij
mij reeds bij het uitspreken vanenkelewenschen tegemoet gekomen
zijt, isvoor mij een groote steun bij een moeilijk begin.
Hooggeleerde Professoren.
Het zal mij moeilijk vallen om de plaats in te nemen, door mijn
voorganger gemaaktenzootalrijke jaren opeenzeer bijzondere wijze
bekleed. Ik hoop dat gij mij den steun, die ik in mijn ambt zoozeer
behoef, niet zult onthouden.
HooggeleerdeAberson.Ikweetdathet Uwwenschisgeweest,datik
Uwopvolgerzouworden.Datikhetgewaagdheb,toen debenoeming
kwamdieaantenemen,vindtmedezijnoorsprongin Uwverzekering
mij met raad en daad ter zijde te zullen blijven staan. Dat gij Uw
krachten beschikbaar stelde na ommekomst van Uw wettigen diensttijd, om mij ruimer gelegenheid te geven ander werk af te maken en
het nieuwe voor tebereiden, bewijst, dat gij Uw werk een warm hart
toedraagt.
Ik weet, dat gij,naalhetgeenwattot UindeNovemberhuldigingis
gesproken,lievergeenloftuiting meerhoorenwilt;laatikU danenkel
deverzekering geven, dat het mijn ernstig streven zal zijn het door U
begonnen levenswerk voort te zetten, opdat de landbouwscheikunde
bloeie —U ter eere en het land tot nut.
Hooggeleerde Olivier. Onze arbeidssferen doordringen elkaar op
verschillende punten; ik hoop menigmaal op Uw rijpe ervaring een
beroep te mogen doen en stel mij voor, dat onze samenwerking op
de aangenaamste wijze zal tot stand komen.
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Hooggeleerde Elema. Ook Uw steun zal ik menigmaal hehoeven; gij
waart tot op zekere hoogte mijn leermeester. Op vele excursies met U
en voorgelicht door Uwe om hun korte duidelijkheid zoo hekende
antwoorden in het Drentsche landhouwhlad, heh ik een groat deel
van de kennis der praktijk opgedaan. Ik hoop, dat ik nog vele malen
van Uw kennis zal mogen profiteeren.
Hooggeleerde Collega's wier werkgehied het mijne meermalen kruisen zal, ~ ik hoop dat onze samenwerking een hartelijke zal mogen
warden.
Hooggeleerde Hoogewerff, hoewel Gij niet mijn leermeester waart,
in den eigenlijken zin van het woord, kwam ik reeds vroeg met U in
aanraking en mocht ik in ruime mate van Uw raad en steun profiteeren.
Later heht Gij, door Uw invloed hij de organisatie der proefstations, ook aan mijn werk richting helpen geven.
Het is mij dan ook een groat genoegen U van deze plaats dank te
mogen zeggen voor al hetgeen Gij deedt voor de landhouwscheikunde
en daardoor voor den Nederlandschen landhouw.
Hooggeleerde Sjollema, Gij waart mijn eerste leermeester in de
praktijk van de landhouwscheikunde en ik denk met groat genoegen
terug aan de dagen, toen wij samen het veld in trokken enikonder Uw
leiding de moeilijkheden leerde aanvatten, die de praktijk ons hood.
Uw voorheeld van aanpakken heeft een helangrijken invloed op
mijn vorming gehad.
· Mijne Heeren Bestuursleden van de Vereeniging
tot ExplOitatie van het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek.
Het heeft U wellicht verwonderd, dat ik in mijn rede niet eerder
hij ons hedrijfslahoratium heh stil gestaan. Ik heh het opzettelijk uitgesteld tot dit moment. Ons lahoratorium is nog van jongen datum,
maar ik geloof, dat het reeds een vaste plaats in de organisatie van het
landhouwscheikundig onderzoek inneemt.
Gij weet, dat ik steeds een voorstander hen geweest van een inniger
comhinatie tusschen landhouwpraktijk en onderzoeker, dan voor 1927
in ons land hestond. Ik meende, dat wanneer practicus en onderzoeker samen een deel van het onderzoek hegonnen en dat, wanneer
de mannen uit den landhouw de leiding konden nemen in een nieuwe
organisatie, men vlugger zou doordringen in de moeilijkheden der
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bedrijven dan anders mogelijk was m.a.w.: ik wilde een werkelijk
,,bedrijfslaboratorium" zien ontstaan.
Dat gij het aangedurfd hebt om dit geheel nieuwe idee te steunen
en het initiatief genomen hebt om het bedrijfslaboratorium te stichten,
is voor mij een zeldzame voldoening geweest.
De hulp daarbij ontvangen van de Commissie van Advies voor. de
proefstations speciaal van eenigen harer leden, en tenslotte maar
niet het minst de royale sympathie, die wij van zijne Excellentie,
den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, mochten
ondervinden, hebben het idee geheel verwezenlijkt. Ik beschouw
dit als een evenement in de organisatie van het landbouwkundig
onderzoek.
Wij hebben nu ruim een jaar gewerkt en ik verklaar gaarne, dat dit
jaar heeft behoord tot het beste van mijn leven. Uw tegemoetkoming
tegenover mij, het vertrouwen in de zaak heeft vele moeilijkheden
goed gemaakt van vroegere jaren. Voor mij zijt ge geweest de denkbaar beste chefs en ik heb Uw vlotte wijze van zaken doen, moeilijkheden oplossen en nieuwigheden beginnen als .een weldaad ondervonden. Een weldaad, die ik mijn leerlingen voor de toekomst als het
beste wat zij kunnen ondervinden wil voorhouden.
Buitengewoon hoog wordt het door mij geschat, dat gij mij, hoewel
er een bindend contract tusschen ons bestond, hebt laten gaan en een
vorm hebt weten te vinden, om mij aan Uw vereeniging verbonden
te houden. Daarin zie ik een hernieuwd bewijs van Uw vertrouwen
in mij. In dit contact ligt een bron van voordeel voor de Hoogeschool.
Ik hoop, dat menig leerling in Uw laboratorium zal mogen werken en
daar ervaring opdoen. Het is een centrum, een kliniek, waarin vele
ziektegevallen zijn te bestudeeren.
Waarlijk de tegenstanders van Uw mooie schepping beseffen te
weinig op ho_e 'n voortreffelijke wijze hier praktijk en wetenschap
bijeen zijn gebracht.
Dames en Heeren medewerkers van de tweede
afdeeling van het Proefstation en van het Bedrijfslaboratorium.

Van U heb ik met moeite afscheid genomeri. Wanneer het werk,
onder mijn leiding uitgevoerd, succes heeft gehad is dat voor het
grootste deel aan U te danken.
Tusschen ons is nooit eenige moeilijkheid geweest; mag ik soms
veel van Uw arbeidskracht gevraagd hebben, het was voor een hoog
doel en dat hebt ge altijd op voortreffelijke wijze weten te beseffen.
Voor alles wat ge voor mij gedaan hebt, zeg ik U dank.
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Dames en Heeren Studenten.
Dat ik het laatst tot U spreek,ligt in de officieele orde der dingen,
maar ik verheug mij er over, omdat hetgeen, wat ik tot U teZeggen
heb, de laatste klank heeft.
Mijn opvattingoverdelandbouwscheikunde hebtgeleerenkennen,
ge weet dus dat er alom werk wacht. Werk, dat niet geschieden kan
zonder Uw medewerking, eerst aan de Hoogeschool later in de praktijk van Uw leven.Dat de arbeid moeilijk zal zijn staat vast, doch ik
acht dit een geluk; des te meer eer is er te behalen bij het welslagen.
Ik noemde in mijn rede de eischen van veelzijdigheid, die aan Uw
opleiding zijn gesteld; de vele namenvanNederlandsche landbouwkundigen, oud-leerlingen dezer Hoogeschool, die ik vermelden kon,
bewijzen,dat deHoogeschool erten volleopberekend is uitnemende
mannen aan de maatschappij af te leveren. Dat is een hoopvol verschijnsel voor Uw toekomst.
Ik hoop bij de opleiding U even gemakkelijk te doen thuis voelen
op het veld, te midden der boeren en werkers voor hun dagelijksch
bestaan, als in het laboratorium bij boeken en reageerbuizen. Die
beide arbeidsgebieden zullen Uw initiatief moeten prikkelen.
In hoeverre ik daarbij tot steun zal kunnen zijn, moet de toekomst leeren.
Een geleerdein den zinvaneen „weter" zult gijinmijniet vinden,
mogelijk zal ik U soms onwetend voorkomen, —doch U zult in mij
den „zoeker" vinden —iemand, diealshijietsniet weet,eropuit is,
de wegen te ontdekken om het te weten. Dit laatste acht ik een gewichtig beginsel, het zal mijn streven zijn, dat beginsel met U in
toepassing te brengen, daarbij zal ik veel aan U moeten overlaten.
Van mij krijgt ge het compas en de oefening, de vaart zelf gaat voor
Uw verantwoordelijkheid.
Wanneer gij eenmaal alsingenieur de wereld in zult gaan,zult ge
bemerken, dat gijdoor Uwkennisniet devermogens hebt ontvangen,
omalshetwaremeteenhefboom demoeilijkheden, dieU indenweg
komen, opzij te zetten; daarvoorzijn andere middelen noodig. Noem
ze practische zin, de capaciteit, ombuiten de conventioneele wegen
om,dekerndermoeilijkheden tezoeken,scherpereactieopindrukken
metsterk combinatie vermogen, —hoedan ook—• dewaardevan die
kostelijke eigenschappen hoop ik U tijdens de werkzaamheden te
kunnen toonen.
En bij dit alles hebben wij, U en ik, één gemeenschappelijke
plicht:de naam van de Hoogeschool hoogte houden.
Ik heb gezegd.

LIJST VAN RECTOREN, SECRETARISSEN VAN DEN SENAAT
EN ASSESSOREN SEDERT DE OPRICHTING DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL
tudiejaar

Rector-Magnificus

Secretaris van den
Senaat

18/1919

Dr. J. H. Aberson.

Dr. D. van Gulik.

19/1920

Dr. D. van Gulik.

T. J. Bezemer.

20/1921

Dr.A. van Bijlert.

J. van Baren.

21/1922

Dr. M. J. van Uven.

A.teWechel.

22/1923

Dr. J. C. Kielstra.

Ir. B.van der Burg.

53/1924

Dr.Ir.S.C.J.Olivier.

S.P. Ham.

»4/1925

J. van Baren.

Ir. J. W. Dieperink.

S/1926

Ir. B.van der Burg.

Ir. A. M. Sprengen

16/1927 A.teWechel.

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

7/1928

Ir. J. W. Dieperink.

Ir. M. F. Visser.

8/1929

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

Ir.J.H. ThaiLarsen.

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.

6. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk (Groningen)
*Dr. J. O. F. Pitsch (Wageningen)
.
Ir. J. Haringhuizen (Delft)
Dr. J. Ritzema Bos
Dr. A. H. Berkhout (Bennekom).......
Mr. Dr. A. Heringa
Dr. L. Broekema (Wageningen) . . . . . . . .
Dr. G. Stahel (Paramaribo)
H. C. Reimers
Dr. E. Gütay (Apeldoorn) . . . . . . . . . . . .
Ir. S. Koenen
*Dr. H. Blink ('s-Gravenhage)
Dr. J. Valckenier Suringar (Wageningen)
Dr. A. van Bijlert
Dr. J. H. Aberson (Wageningen) . . . . . .
* Buitengewoon hoogleeraar.

Benoemd te
Wageningen

Afgetreden
of overleden

17Juli 1913
1 Sept. 1876
1 Sept. 1916

10Juni 1918
1 Aug. 1918
15Febr. 1919
f 21Sept. 1920
\ t 7 April 1928
1 Jan. 1921
130 Jan. 1921
20Sept. 1921
2 Dec. 1921
f 19Sept. 1922
\ t 7Aprü 1924
lOct. 1922
126 Dec. 1922
1 Oct. 1923
1 Jan. 1925
t 9 Febr.1925
17Sept.1928

1 Sept. 1876
14Sept. 1892
16Oct. 1918
1 Sept. 1877
1 Juli 1921
1Maart1880
1 April 1885
1 Sept. 1905
l j a n . 1906
1 Aprü 1899
8 Oct. 1902
20Maart1884
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»28
ept.
18
3. George August Werner Wagenaar .
4. Barend de Boer.
5. Jacob Albertus Hogen Esch . . . . . .
7. Heinrich V e r s c h ù y l . . . . . . . . . . . . . .
8. Jan CornellsAlbert Oortgijsen . . . .
10. Herman Adriaan Steijn Parvé . . . .
11. Naojan vanWest
14. Jean Pierre Eugène Basie . . . . . . . .
15. Frederik Leopold Antonie Maandag
16. Jörn Joachim Jantzen . . . . . . . . . . .
17. Gijsbert Jan Docters van Leeuwen
19
20. Ferdinand George Westphal......
21. Jan Aart van Duyvendijk . . . . . . . .
•23. Albert Govers

20

27. WopkoRuurd Becker . . . . . . . . . . .
28. IvoPieter Leendert Bouwman . . . .
30. Klaas Zijlstra . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x
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Datum en
jaar van
geboorte

K.L.
K.L.
K.L.
N.G.
L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.B.
K.G.
K.L.
N.G.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
N.G.
L.
N.G.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.L.
K.L.
T.
K.B.
K.L.
K.L.
L.
L.
K.L.

16 April'll
19Mrt. '10
5 Mei '10
17Aug.'11
16Dec. '08
20Juni '10
12Nov.'08
22Jan. '11
30Juni '07
7 Juli '08
13Juni '07
4 Mrt. '10
14 Mrt.'11
2 Aug. '08
2 Dec. '10
7 Aug.'07
17 Mei '10
23Jan. '08
8 Aug.'09
30Aug. '10
12Sept. '10
25Febr.*07
14Dec. '10
19Febr.'lO
11Dec. '10
17 Aug.'10
27Jan. '09
28Aug.'10
5Mrt. '10
31Juli '09
27Mei '09
26Juni '10
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's-Gravenhage.
Modjokerto.
Nieuw-Helvoet.
Aalsum.
De Punt.
Batavia.
Amsterdam.
Den Helder.
Magelang.
Manggar.
Soeban Ajam.
Aalten.
Jutphaas.
Den Helder.
Arnhem.
Niederlössnitz.
Rotterdam.
Piershil.
's-Gravenhage.
Arnhem.
Papendrecht.
Den Helder.
Alkmaar.
Ureterp.
Kota Radja.
Eelde.
St. Petersburg.
Kampen.
Deventer.
Kooten.
Bergum.
's-Gravenhage.

) L. = Nederlandsche landbouw; K.L. = koloniale landbouw; T. = tuinbouw; B. =
lederlandsche boschbouw; K.B. = koloniale boschbouw; N.G. = Nederlandsche geodesie;
[.G. = koloniale geodesie; Toeh. = toehoorder; Pa = propaedeutisch examen, Ie geeelte;P = propaedeutisch examen; Ca = candidaats examen, Ie gedeelte;C = candidaatssamen; Ing. = ingenieursexamen; Ldm. = landmetersexamen; * = voor de eerste maal
ïgeschreven.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pa
*
*
*
*
*
p
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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25
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Datum en
jaar van
geboorte

K.L.
N.G.
K.L.
L.
N.G.
K.L.
N.G.
L.
Toeh.
L.
K.B.
K.L.

17 Febr.'Oö
4 Apr. '10
7 Aug. '10
31 Mrt '08
10 Mei '10
7 Apr, '09
25 Apr, '10
27 Sept. '09
8 Sept. '85
19Aug. '09
24 Febr.'lO
7 Mrt. '08

Nieuw-Buinen.
Zwolle.
Witmarsum.
Breda.
Almelo.
Nieuw-Vennep.
Lemmer.
Goes.
Batavia.
Sappemeer.
Zierikzee.
Arnhem.

K.L.
N.G.
L.
K.B.
K.L.
K.L.
N.G.
K.L.
L.
K.L.
T.
K.B.
N.G.
N.G.

7 Apr. '09
13Aug. '07
9 Mrt. '06
18Juli '10
1 Juli '06
4 Juni '07
27 Febr.'08
5 Juni '10
24 Mrt. '09
18 Sept. '10
30 Juli '06
27 Mrt. '08
31 Mrt. '10
15 Oct. '10

Driebergen.
's-Gravenhage.
Oudwoude.
's-Gravenhage.
Djombang.
Semarang.
Leeuwarden.
Renkum.
Wageningen.
Weltevreden.
Hengelo (O.)
Breda.
Eexloo.
Gasselte.

K.B. 18Sept. '10
K.L. 25 Mei '07
N.G. 30 Juni '07
L.
11 Nov.'08
4 Apr. '11
K.L.
K.L. 26 Dec. '08
K.L. 22 Juli '10
K.L.
3 Febr.'05
T.
28 Juni '08
L.
11 Dec. '03
T.
7 Juni '08
T.
18 Mei '04
N.G. 26 Jan. '10
K.L. 19 Juni '08

Apeldoorn.
Rauwerd.
's-Gravenhage.
Oudkerk.
Winterswijk.
Utrecht.
Amsterdam.
Middelburg.
Herwijnen.
Groningen.
Nijega.
Batavia.
Hoogkarspel.
Hengelo (O.).
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20
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Naam

33. Hero Willem Herman Kolk . . . . . .
34. Jan George Huytker . . . . . . . . . . . .
35. Johannes Werkhoven
36. Martien Johan Cornells Lips . . . . .
37. Klaas Berend Huizinga
38. Willem van Zijverden . . . . . . . . . . .
39. Hendrik Anne Brouwer . . . . . . . . . .
40. Dammis Heinsdijk . . . . . . . . . . . . . .
41. Johannes Laurens Paul Zondag . . .
42. Tjarko Albert Edzes . . . . . . . . . . . .
43. Marinus Johannes Frans Koopman
44. George Pieter Jacobus de Vries . . .
45. Johannes Hendricus Matthijs van
Stuivenberg
46. Frederik Daniël Hartman . . . . . . . .
47. Gooitzen Veenstra..
48. Hendrik Jan Vrielink
49. Edmund Niggebrugge
50. Edward Charl Grünewald . . . . . . . .
51. Jogchem Beetsma
52. Johannes Arnoldus van Beukering .
53. Willem Dirk Jacobus Tuinzing . . .
54. Willem Marius Gerard Pieters . . . .
55. Everwijn Engbertus Harmsen . . . .
56. Gerard Anton Asselbergs . . . . . . . .
57. Geert Smit
58. Jannes Wolthuis
59. Johan Christiaan Elisabert Cornelis
Nicolaas van Florenstein Mulder
60. Homme Siebenga
61. Ferdinand Hendrik Solleveld
62. Klaas Johannes Hellinga . . .
63. Johannes Jacobus Manschot
64. Carel Gerber
65. Herman J a n s e n . . . . . . . . . . .
66. Petrus Nicolaas Hackenberg
67. Berend Krieno Barteids....
68. Jan Jakob Stol
69. Klaas Tjeerd Jacobus Inia .
70. Anna Haremaker . . . . . . . .
71. Simon Jan Schoenmaker ..
72. Gerrit van Wezel

Geboorteplaats

67
•a
Naam

•3-a
S •**
•M (J

Datum en
jaar van
geboorte

j?a
Geboorteplaats
rt BO

vi -a
73. Pieter R i s s e e u w . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Jan Rudolph Swart
75. Christoffel van der W e l . . . . . . . . .
76. Hotte de Groot . . . . . . . . . . .
77. Albert Johan Ophof . . . . . . . . . . . .
78. Henri Marie den Ouden . . . . . . . .
79. Henri Cornelis Mayer . . . . . . . . . .
80. Jan Middelveldt
81. Cornelius Catharinus Krom . . . . .
82. Jan Donia
83. Karel Johan E v e r s . . . . . . . . . . . . . .
84. Jan Carel Gerlach
85. Cornelis Jan Willem de J o n g . . . . .
86. Gerhardus Albertus Thijn . . . . . .
87. Arthur Bigot
88. Gerrit Adriaan Loeff . . . . . . . . . . .
89. Roelf Hindrik Visser.
..
.
90. Johannes Theodorus B o x m a n . . . .
91. Cornelis Schiere . . . . . . . . . . . . . . .
92. Geertruida van IJzeren
93. Jacob Jelle van Weering . . . . . . . .
94. Dirk Adolph van Schreven . . . . . .
95. Jan Kornelis Slim . . . . . . . . . . . . .
96. Auke Roelof Bottema.
97. Bernard Schuitemaker . . . . . . . . . .
98. IJle Feenstra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Cornelis P a m e i j e r . . . . . . . . . . . . . .
100. Sipke Johannes S n i e d e r . . . . . . . . .
101. Gerrit Klaas Dijkstra . . . . . . . . . . .
102. Marinus Johannes van den Brand
103. Willem Dirk Hemsing . . . . . . . . . .
104. Wülem Johan Weber
105. Bernard Wanrooy
106. Willem Johannes Leijds . . . . . . . .
107. Johan Marie Henri Jozef Houben
108. Hein van der M o l e n . . . . . . . . . . . .
109. Jacobus Johan F r a n s e n . . . . . . . . . .
110. Ernestine Josephine Bosma
111. Anna Jantina Lijphart
112. Jan van der M a r e l . . . . . . . . . . . . . .

K.B.
K.L.
K.G.
L.
L.
T.
K.L.
L.
N.G.
K.L.
N.G.
K.L.
K.G.
L.
L.
L.
L.
K.L.
L.
T.
K.L.
K.L.
L.
L.

5 Juli '05
31 Dec. '04
23 Sept. '06
16 Mrt. '08
26 Jan. '10
25 Jan, '10
21 Jan. '06
23 Jan. '05
7 Juli '07
26 Febr.'lO
28 Oct. '09
17 Dec. '09
22 Jan. '09
13 Febr.'OO
30 Mrt. '06
26 Sept. '09
17 Febr.'Ol
13 Aug. '10
7 Oct. '07
1 Juli '08
23 Aug. '06
22 Nov '05
13 Febr.'lO
9 Mrt. '08
12 Aug. '04
2 Juni '10
N.G.
K.L.
8 Mrt. '06

Schoondijke.
Ca
Salatiga.
Ca
Rotterdam.
Ca
Birstum.
Ca
*
Soerabaja.
*
Waardenburg.
's-Gravenhage.
Ca
Hoogeveen.
Ing
Gouda.
Ldm
*
Franeker.
Arnhem.
Ca
*
Semarang.
Haarlemmermeer. Ca
Ruinerwold.
Ing
's-Gravenhage.
C
P
Amsterdam.
Tjamsweer.
Ing
*
Bandoeng.
Akmarijp.
C
Dordrecht.
Ca
Groningen.
C
Weltevreden.
C
Wildervank.
*
Luxwoude.
C
Oegstgeest.
Ing
*
Assen.
Alkmaar.
Ca

L.
6 Juni '05
T.
21 Jan. '06
K.L. 24 Mei '06
K.L.
8 Juni '10
K.L.
5 Juli '08
N.G. 29 Juli
K.L.
8 Apr. '10
12 Nov. '07
L.
N.G.
6 Juni '11
K.L.
6 Juni '03
Toeh. 10 Nov. '07
Toeh. 16Sept. '07
K.L. 21 Jan. '09

Zevenaar.
Sneek.
Arnhem.
Semarang.
Padang.
Markelo.
Sawah Loento.
Breda.
Drachstercomp. ie
Arnhem.
Nijeveen.
Heerde.
Zwammerdam.

Ca
C
C
*

Ca

Ca
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Naam

Oct.
2 ' 113. Maria Clazina Voogd •.•••••••••
114. Dirk Mol .................... .
115. Rene Arthur Laurent Lincklaen
Arriens .....•••..........•
116. Jan Simon Nicolaas Zijp ........
117. Gerardus Lambertus Wanrooy ••
118. Wilhelmus Muller •••••••.••••
119. Johan Adriaan Meuter ••••.•.•••
120. Jetse Doede de Vries •••••.•.•••
3 121. Mas Sewandono .............. .
122. John Walter Anthonijsz •••••••••
123. Jacob Kortleven •••••••••••••••
124. Tobias Bouman •••.•••••••••.•
125. Albert Ovinge •••••• + ••••••••••
126. Hattum van den Berg •• '. ••••• ; •
127. Ottho Jacobus van der Lely .•••
128. Albert Henry Oswald Bos ••• , •••
129. Louis Johannes '.Nicolaas Jongmans
130. Johannes Sytse de Vries........ .
4 "-131. Maria Wilhelmina Verhaar •••.••
132. Martinus Hi:ndrik Frederik Willemse ................... .
133. Harm Hammes •.•••••.•.••••••
'134. Neeltje Cornelia Antonia Lodder.
135. Hermann Heinrich Theodor
_ Schreuder ••••••.•••••••••
136. Adriaan Michielsen •••.••••••••
137. Hendrik Jan Hennink ••••••••••
138. Jan Bernard Hendrik IJdo ••••••
5 139. Huibert Arie van der Graaf ••••.
140. Heinrich Eldert Outmans ••..•••
141. Johannes Christiaan Lodewijk
Karel van Wely ••••••••••
142. Cornelis Antonius Berg ........ .
143. Hendrik Cornelis Hoekstra •.••••
144. Arie Offerman •••.••••••.•••••
145. Daniel Dingeman Jumelet ••••••
146. Frederik Geert liassels ......... .
147. Roelof Roelofs ............... .
148. Hendrik van Rees ••••••..••••••
149. Leendert Jacobus Albrecht de
Jonge •••••••••••••••.•.•••

T.
K.B.
K.L.
K.L.
K.L.
K.G.
N.G.
K.L.
K.B.
K.G.
K.L.
K.B.
L.
N.G.
K.L.
K.G.
K.L.
K.B.

T.
•
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23 Juli '10
9 Mrt. '09

Goedereede.
Rockanje.

29 Aug. '07
22 Jan. '10
10 Mei '04
18 Mei '07
11 Aug. '09
20 Mrt. '10
1 Mrt. '01
14 Oct. '03
29 Mei '05
22 Febr.'07
19 Juni '05
29 Mrt. '09
9 Sept. '09
30 Nov. '06
19 Sept. '05
27 Mei '06
9 Juli '07

Tandjong Poera.
Abbekerk.
Hempens.
's-Gravenhage.
Nes.
's-Gravenhage.
W eltevreden.
Semarang.
Hellevoetsluis.
Rotterdam•.
Dwingeloo.
Arnhem.
Fort de Kock.
Paree.
Rijswijk (Z.-H.).
Segaran.
Rotterdam.

K.L. 29 Juli '10
N.G. 20 Dec. '05
T.
11 Sept. '10

Rotterdam.
Muntendam.
Goedereede.

K.B.
K.G.
N.G.
K.L.
N.G.
N.G.

Makassar.
's-Gravenhage.
Deventer.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Bussum.

15 Sept. '07
24 Aug. '06
10 Juli '06
17 Dec. '08
4 Febr.'07
6 Apr. '08

1(

~
c
p
p

/

p

c
Ii

c
p

c

p

c
c
-*"

I~
p

Ld
Ld
p

c
p

K.L. 21 Juli '07 Rotterdam.
K.G. 29 Sept. '06 Utrecht.
C
K.G. 28 Apr. '08 Amsterdam.
Ld
K.B. 28 Apr. '07 Tandjong Pinang. C
K.G. 18 Dec. '06 Bruinisse. •
ILCd
N.G. 16 Apr. '08 Ter Apel.
K.G. 13 Juli '05 Oosthuizen.
Ld
L. 24 Apr. '09 Oud-Alblas.
C
L.

13 Aug. '10

Vlissingen.

c

69
bJl

·:;s:::

::::;....
..<::l
u

I

Naam
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5

150. Alexander Frederik Schoorel. .•.•
151. Hugo van Baren •••••••••••••••
152. Christoffel Frederik Gerardus Hogewind ••.••••••••.••••••.
6 153. Matthieu Marie Hubert Evers •••
154. Johan Henri van Emden ••••••••
155. Gerardus Nicolaas Hovius ••••••
156. Jan Marinus Cornelis Witvliet •••
157. Klaas Eise Renkema •••••••••••
158. Simon Hans de Jong •••.•••••••
159. Hendrik Jakobus van der Meulen.
8 160. Gerard Johan Bruins •••••••••••
161. HillebrandPhilippusvanderSchaaf
162. Rudolf Hubert Johan Roborgh ••
163. Jan Theodoor Overbeek •••.••••
164. Harm Jan ter Veer •••••••••.•.•
165. Pieter Boezaardt •••••••••••••••
166. Jan Pel ••.•.•.•••••.•.••••••••
167. Jan Polman •••.•••••••.•••••••
168. Wilhelmus Gerhardus Hermanus
Willemsen •..••.•.••••••••
169. Teo Willem Gerrit Dames •••••••
170. Hendrik- Jan Oosting .••••••...•
171. Evert Biewenga •.••••••••••••••
172. Wilhelm Bernasco ..•••.••.••••
173. Willem Diederik Gerrit Toorenman ...........•-....•....
174. Adolf Kamp •••••••• '. .........
175. Alphons Jean Hubert Duijsens ••
176. Eildert Roelof Grashuis Deves ••.
r'> 177. Gezirra Johanna Maria van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen
178. Rembertus Pieter Dojes ••••••.•
179. Emil Hans· Menrath ••••••••.•••
180. Karel Adolf Barkey•••••••••••••
9 181. Robert Bijleveld •••••••••••••••
182. Willem Dhont •••••.•.••••.••••
183. Jan Derk Neuteboom •.•..•••••
184. Willem Maurits Louis Vogelzang
185. Christiaan Carel Klijnhout ••••••
186. Michael Rosanoff ••••••••••••••
187. Anton Jacob van Heusden •••••••

bJl
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

b5
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~

.fl-0
~ bJl
....:!~

~

K.L.
K.L.

21 Juli '11
24 Jan. '09

Batavia.
Wageningen.

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

31 Mrt. '10
10 Dec. '09
22 Mrt. '09
27 Sept. '10
9 Oct. '08
3 Febr.'09
22 Nov. '04
26 Aug. '08
7 Sept. '09
17 Febr.'09
28 Sept. '08
lOJuli '06
2 Febr.'08
31 Mrt. '09
1 Oct. '07
16 Nov. '08

~
Batavia.
Schie dam.
~
Ben.-Commewijne. p
Groessen.
..-*""""
Amsterdam.
./
Minnertsga.
Ca
Harlingen.
_.*--"
Groningen.
p
Heemse.
Ca
Leeuwarden.
's-Hertogenbosch. Ca
p
Voorthuizen.
p
Slochteren.
Ca
Utrecht.
Hellum.
Ca
Ruinerwold.

-

K.G.
N.G.
L.
K.B.
N.G.
N.G.
K.L.
K.B.
L.
K.L.
K.L.
K.G.

K.L. 23 Oct. '07
9 Mei '08
K.L.
1 Mei '08
N.G.
K.L. 15 Sept. '06
K.B. 16 Apr. '07

v

-

Winterswijk.
Paramaribo.
Nijeveen.
Dedemsvaart.
Madioen.

K.L. 14 Mrt. '04 Sta bot.
2 Nov. '02 Klaten.
K.G.
K.L. 24 Dec. '07 St. Geertruid.
K.B. 12 Febr.'11 Marum.
T.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
L.
K.B.

9 Juni '06
11 Mrt. '10
21 Apr. '09
20 Juli '02
8 Nov. '04
29 Apr. '08
1 Sept. '08
27 Juni '03
25 Jan. '06
30 Juni '07
31 Oct. '09

v

Purmerend.
Uithuizen.
Keulen.
Soerabaja.
Padang.
Ede.
Groningen.
Bedillan.
Arnhem.
's-Gravenhage.
I 's-Gravenhage.

.,,,<'

Ca
Ca

c

Ca
Ca
Ca
..,*<

........-

-

--

Ca

c

-

c

Ing
Pa

-
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Datum en
jaar van
geboorte

i
Geboorteplaats

4-1

iJ

Oct.
9

10

188. Ernest Alfons Evert Lamping . . .
189. Willem van Winkoop
190. Douwe Groenveld . . . . . . . . . . . . .
191. Paulus Feringa.
192. Reinier Wels
194. Adrianus Cornelus Petrus E i s t . . .
195. Albertus S p o e l s t r a . . . . . . . . . . . . . .
196. Lucas Jan van Dijk
197. Hermine van Straaten . . . . . . . . . .
198. Dr. Jan Willem Marius Roodenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199. GerardusWilhelmus vander Helm
200. Evert Jan Schreuder . . . . . . . . . . .
201. Johannes Gerard Boelsums . . . . . .
202. Martien Johan Broekhuysen . . . . .
204. Henri Dike
205. Friedrich Eduard Weber . . . . . . . .
206. Jan de R e u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207. Wilhelmus George Gribnau . . . . .
208. Adrianus Johannes Jacobus van

210. Victor Tchernoff
211. Wouter van Aggelen . . . . . . . . . . .
11
213. Gerard Herman Frederik Davidis
214. Jan Gijsbert de Geus . . . . . . . . . . .
215. Neeltje Krijthe.
216. Eltien Krijthe.
218. Frans Rink Alberda
219. Willem Karel Willers
220. Willem Hendrik van Eek
...
221. Hans Otto Roser . . . . . . . . . . . . . .
222. Otto Ferdinand Muller von Czernicki
223. Herman Johan van H o u t e n . . . . . .
12
225. Jan van Duin
226. Adolph Frederik van der Scheer..

K.L.
K.L.
L.
N.G.
N.G.
K.B.
L.
K.G.
K.L.
T.

27 Oct. '07
7 Mrt. '08
8 Febr.'08
1 Apr. '08
14 Sept. '05
30 Nov. '05
5 Jan. '00
4 Nov. '06
29 Mrt. '10
4 Apr. '06

Weltevreden.
Putten.
Amersfoort.
Stadskanaal.
Amersfoort.
Fort de Koek.
Wouw.
Madioen.
Kampen.
Soerabaja.

—
K.L.
K.B.
K.L.
K.L.
K.G.
K.L.
K.L.
K.L.
L.

23 Mei '99
30 Mei '07
7 Febr.'07
5 Oct. '09
19 Sept. '09
9 Juli '09
31 Jan. '08
22 Sept. '07
29 Dec. '09
10 Nov. '09

Schagen.
Vrijenban.
Leusden.
Paree.
Magelang.
Hansweert.
Pladjoe.
Malang
Rossenroy (D.).
Arnhem.

K.L. 28 Jan. '08
K.B. 27 Mei '09
L.
25 Juli '02
N.G. 22 Juli '06
K.B. 17 Mrt. '10
K.L. 12 Mrt. '07
K.B.
1 Apr. '08
T.
23 Juni '09
T.
23 Juni '09
T.
5 Jan. '10
N.G.
9 Febr/06
L.
15 Juli '06
K.L. 17 Jan. '09
K.L. 24 Oct. '08

Dordrecht.
Spijkenisse
Koursk (Rusl.).
Wageningen.
Groningen.
Tangarang.
Bruchem.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Almelo.
Leeuwarden.
Amsterdam.
Rijswijk.
Batavia.

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

Pelem.
Ittervoort.
Bussum.
Soerabaja.
Zutphen.

13 Mrt. '09
13 Juni '06
20 Dec. '08
20 Febr.'lO
18 Apr. '09

L<

Li

(
]
]
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Naam

O
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Datum en
jaar van
geboorte

K.B.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
N.G.

4 Mei '08
4 Apr. '07
12 Nov. '07
19 Oct. '07
17 Sept. '09
14 Mit. '08
6 Sept. '09
19 Mrt. '06

Zwolle.
Semarang.
Serang.
Groningen.
Buitenzorg.
Hontenisse.
Djocjakarta.
Scheemda.

*
—
Ca
Ca
P
Ca
*
Ca

Toeh.
T.

1 Juli '04
22 Mei '02

Roosendaal.
Bodegraven.

—
Ca

K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
L.
L.
K.L.
K.L.
—

18 M r t . ' 0 9
1 Febr.'lO
26 Febr.'08
2 Mei '05
17 Mrt. '05
30 Aug. '01
22 Mei '06
22 Juni '09
17 Oct. '06
28 Mrt. '02

Weltevreden.
Wijdenes.
Rotterdam.
Grijpskerk.
Hummelo.
Zwolle.
's-Gravenhage.
Tjimahi.
Halfweg.
Wageningen.

P
P
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
—
Ca
—

K.L.
L.
K.G.
N.G.
K.G.
K.L.
L.
K.B.
K.L.
K.B.
K.L.
K.L.
K.B.

18 Mei '09
16 Dec. '06
10 Febr.'04
13 Oct. '06
15 Juni '05
19 Febr.*07
8 Juni '07
23 Mei '04
6 Sept. '09
9 Oct. '06
31 Oct. '07
28 Apr. '08
20 Nov. '07

Pekalongan.
Eext.
Rotterdam.
Zegveld.
Fort de Koek.
Hoogezand.
Amsterdam.
Hoevelaken.
's-Gravenhage.
Tientsin.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
's-Gravenhage.

Pa
Ca
Ldm
P
P
Pa
Ca
C
*
Ca
P
C
P

K.L.
K.L.
K.L.
N.G.
N.G.

23 Oct. '09
17 Nov. '05
24 Febr.'07
12 Juni '08
6 Dec. '06

Arnhem.
Arnhem.
Soerabaja.
Lathum.
De Punt.

Geboorteplaats

1.9
ct.
12

227. Jacob Freeve
228. Hugo Marmelstein
230. George Wiebe van der L a a n . . . . .
231. Johan Ham.

13

233. Herman van Prehn
234. Douko Eppo Doornbos . . . . . . . . .
235. Antonius Johannes Matheus Gabreè'ls

4-J W

j3
»
«"O
rt on

237. Johannes Cornelis van Schoonne-

15
240. Piet van der Burg
242. Johannes Henricus Maria Luken .
243. Wilhelm André Eschauzier . . . . . .
245. Albertus de Voogd
247. Otto Heinrich Julius Muller von
Czernicki.
248. Egge Fako Boois Kluiving . . . . . .
249. Wiebren Gerben Pieter Hortsing.
250. Jan Cornelis Bloos
251. Pieter Alexandre Simon . . . . . . . .
253. Arthur Marius Söhngen . . . . . . . .
16
255. Jan George Vermaat
256. Jan Herman August Ferguson . . .
257. Nicolaas Jan Cramer.
258. Willem Reijn Sturms
259. Frederik Willem Rappard . . . . . . .
260. Bernard Louis Catharinus Duurt261. Wilhelmus Reinier Bongers . . . . .
262. Theodorus Daniël Hahn . . . . . . . .
263. Abraham Marius Frederikse . . . . .
264. Gerard Willem van Bruggen . . . .

Pa
P
C
Ca
P
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a-a
Oct.
17

18

19
22

23

24

25

26
29
30

i

Naam

265. Joannes Cornells Reitsma . . . . . . .
266. Jochem Floor
267. Jhr.GeorgeEdwardvanSuchtelen
268. Johannes Wouter Hudig . . . . . . . .
269. Jan Benjamin Mijs
270. Jhr. Albert Hendrik Wendelin de
Jonge....
271. Simon Hendrik Visser . . . . . . . . . .
272. WillemPieter Lenshoek . . . . . . . .
273. Gaston Gabriel Paul Saubert....
274. Gerardus Elias Maria Uil
275. Jan Bos
276. Marinus de Vink . . . . . . . . . . . . . .
277. Lambertus August Meyer.
278. Jan Bieuwe van der Meulen . . . . .
279. Dirk van der Sleesen . . . . . . . . . . .
280. Johannes Willem Zaaijer . . . . . . . .
281. Frederik Gerard Jacob van Leent.
282. Jan Roelof te Velde
283. Gerard Boothamer Wolda
284. Jan Sevenstef
285. Pieter Schoorl
286. Hendrikus Theodorus de Goey...
287. George Jan Lienesch . . . . . . . . . . .
288. Frederik KarelWillem van Cattenburch
289. Marius Jan Hulswit
290. Leonardus Cornells Geerling . . . .
291. Frederik Willem L o o y e n . . . . . . . .
292. Gerard Johan Hildering
293. Alida Jacoba Groen . . . . . . . . . . . .
294. Jozef Marie Jan Brantjes
295. Jacobus Roberts
296. AlleArjen Bonnema . . . . . . . . . . .
297. Jacobus Evert van den Berg . . . . .
298. Jan Vet
299. HugoElias Willem Schut
300. TheodorusPeter Balk
301. Willem Herbert Diemont
302. Willem Hendrik Tenkink
303. NicolaasPieter Hoogenboom . . . .

bo

.« g
s -S

Datum en
jaar van
geboorte

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

16Juli '10
28Mei '08
29Jan. '08
18Mrt. '09
26Sept.'07

Rotterdam.
De Bilt.
Weltevreden.
Velsen.
Sommelsdijk.

K.L.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.G.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.B.
K.L.
L.
K.L.
L.
L.en
K.L.
K.G.
L.

29Nov.'07
3 Jan. '08
20Mei '06
27Juli '08
1 Dec. '08
17 Febr.'07
20Juli '08
15Mei '08
26Dec. '08
26Nov.'04
29Juni '07
12Jan. '03
15Juni '07
12Dec. '06
23Dec. '06
1 Dec. '03

Malang.
Texel.
Semarang.
Djocjakarta.
Rotterdam.
Gees.
Zoetermeer.

Geboorteplaats

Goes.

Drachten.
Amersfoort.
Rotterdam.
Amsterdam.
Nieuw-Buinen.
Wageningen.
St.Anna Parochie.
Haarlem.

2 Jan. '05 Mr. Cornells.
10Mrt. '05 Alkmaar.

K.G. 2 Mrt. '07
K.L. 12 Mei '08
13 Mei '03
K.G. 28Aug.'04
K.L. 14Juni '07
Toeh. 28Sept.'06
30Juni '07
B.
K.L. 16Dec. '07
K.B. 13Juni '08
K.B. 29Jan. '09
K.L.
1 Juni '09
K.G. 19Jan. '07
L.
2 Nov.'01
K.B.J 29Sept.'07
L.
22Mei '99
L.
2 Nov.'99

Djambi.
Paree.
Oudewater.
Djocjakarta.
Semarang.
Watergraafsmeer.
's-Hertogenbosch.
's-Gravenhage.
Dortmund.
Groningen.
Arnhem.
Djocjakarta.
Arnhem.
Buitenzorg.
Hummelo.
Haastrecht.
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Naam

304. Jan Adelbert M a a s . . . . . . . . . . . . .
305. Frans Adolf Lörzing . . . . . . . . . . .
306. Nanning Pieter Johannes van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen
307. Emile Louis Levie

o> S
esn

2 -fl
vi -C

Datum en
jaar van
geboorte

K.L.
K.B.

9 Sept. '09
22 Mrt. '07

Vlissingen.
Poentjèl,

c

L.
T.

27 Juli '04
30 Apr. '07

Purmerend.
Amsterdam.

Ca
Ca

Toeh. 20 Jan. '07

Paree.

—

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

30 Jan. '05
2 Juni '06
11 Apr. '08
22 Apr. '02
20 Mrt. '01

Purmerend.
Buitenzorg.
Plantoegan.
Amsterdam.
Nederweert.

Ca
—
P
Ing
C

K.L.

26 Juli '05

Ratahan.

C

L.
K.L.
K.L.
T.
N.G.
enL.
K.G.
N.G.
K.L.
K.L.
K.L.
K.G.
Toeh.
K.L.
L.
L.
K.L.
K.L.
K.G.
K.L.

2 Jan. '04
20 Oct. '05
30 Juni '02
24 Aug. '04
29 Mei '09

Tilburg.
Tjimahi.
Mr. Cornelis.
Rotterdam.
Amsterdam.

Ing
Ing
P
Ing
Ca

6 Sept.'05
5 Mei '03
7 Apr. '02
2 Juni '07
2 Oct. '06
25 Juni '07
25 Mrt. '84
6 Nov. '06
8 Juli '08
9 Mrt. '04
24 Juli '00
21 Mrt. '08
12 Juni '06
28 Juli '07

Weltevreden.
Heer (L.).
's-Gravenhage.
Bondowoso.
Kotta Radja.
Merauke.
Kediri.
Koeningan.
Groningen.
Beerta.
Gasselternijveen.
Soerabaja.
Kertosono.
Abcoude Baambrugge.

Ldm
P
Ing
—
C
Ca
—
C
P
C

K.L.

3 Oct. '07

's-Hertogenbosch.

*

K.L.

21 Nov. '10

Rotterdam.

*

4)

M

Geboorteplaats

a bo
-1.2

Ca

308. Christiaan Albert Weninger Mul309. Gerhard Lubertus Wilhelm Wie-

2
5
6

311. Hermann Johannes Spoel
312. Ali Pieter Cornelis Bijhouwer....
313. Jozef Martinus Steegmans . . . . . .
314. Alexis Alexius Galius Pelengkahn
315. Laurentius Francisais Josephus

8

9
0
2

4

317. Wouterus Harn . . . . . . . . . . . . . . . .
318. Murk Immerzeel Leverland . . . . .
319. Willem Cornelis V i s s e r . . . . . . . . . .
320. Richard Adolf Ehrencron........
321. Renger Henri Coenraad de Bode .
322. Jhr. Jacob Alexander Röell
323. Jacob Dirk Ochtman
324. Steen Holch Justesen
326. Hendriën Willem Santé
.
327. Willy Louis Don Griot . . . .
.
328. Johan Coenraad Mettivier Meijer

5
330. Hendrik Adams . . . . . . . . . . . . . . .
331. François Joseph Henri Soesman .
332. Paul Karel Knoetsen . . . . . . . . . . .
333. Pieter Hendrik Groenevelt.......

7

334. Godfried JohannusJosephusMaria
Wagènaar.................
335. Jacobus Johannes Leendert de
xvOoy . * . . . . . * * * * . . . . * * « . .

c

Pa
P
Ca
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Q.S

Nov.
17
20
21
22
23
27
28
Dec.
4
6
8

336. Adriaan Willem Segboer . . . . . . . .
337. Pierre Matthieu Constant Dekkers
338. Derk Roelf Mansholt
339. Herman Hilarides.
340. Johan Abraham Cornells Holle . .
341. Frederik Christiaan van Loenen .
342. Léon Justus Henri Meijer.

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

19 Mei '07
21 Juni '99
3 Apr. '06
12 Mrt. '04
5 Juni '09
24 Juli '07
20 Aug. '08

Singapore.
Batavia.
's-Gravenhage.
Zurich.
Ambarawah.
Fort de Koek.
Salatiga.

343. Jozef Ferdinand Doeve
344. Catharinus Johannes van Bijlert..
345. Fredric Cornelis van Emden . . . .
346. Wouter Koert

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

2 Juli '07
30 Nov. '03
25 Oct. '07
22 Aug. '09

Bandoeng.
Nijmegen.
Paramaribo.
Stad a. h. Haringvliet.
Warschau.
Warschau.
Zandvoort.
Groningen.
Pasoeroean.

11 347. Felizia Kotek
13
18
19
20

348. Julia Focht
349. Jenny Zaaijer . . . . . . . . . . . . . . . . .
350. Willem Jan Hemmes
351. Jan van der Wielen . . . . . . . . . . . .
352. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg.
353. Pieter Marie Nieuwenhuizen . . . .
354. Willem Frederik Ridder van Rappard....

Toeh. 25 Apr. '97
Toeh. 27 Nov. '04
T.
9 Sept. '10
N.G.
7 Oct. '09
K.L. 25 Febr.'06
K.L.
N.G.

11 Oct. '04
24 Mei '05

Utrecht.
Breda.

K.L.

17 Aug. '05

Klaten.

K.L.
K.L.
Toeh.
K.L.
K.L.
Toeh.
K.L.
—
K.B.
N.G.
K.L.
T.
K.L.
N.G.
L.
K.B.
L.

24 Oct. '04
27 Dec. '07
1 Sept.'13
18 Aug. '05
30 Sept. '08
2 Febr.'12
11 Aug. '05
6 Juli '05
19 Mrt. '06
17Juli '08
27 Nov. '03
1 Oct. '05
25 Mei '06
2 Juli '09
17 Mrt. '05
21 Aug. '05
9 Juli '06

Tjitjoeroeg.
Meester Cornelis.
Wageningen.
Semarang.
Batavia.
Rotterdam.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
Wildervank.
Rotterdam.
Boedoeran.
Kwintsheul.
Djambi.
Enschede.
Mensingeweer.
Weltevreden.
Westerhorn.

1929
Jan.
5
8
11

14
15
21
24
25
26
28
30
31

355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.

Herman Willem van der Marel
Willem Feekes . . . . . . . . . . . . . .
Jansje L i n t m e i j e r . . . . . . . . . . . . .
Anton Perk.
Karel Nicolaas Reuter . . . . . . . .
Anna Maria Christina de Hoon
Harm Willem Daniel Oldeman
Nicolaas Jungerius
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1 372. Sijtsko van der Wijk . . . . . . . . . . .
2 373. Frederik Willem Wessels
374. Ferdinand Alexander van Baren..
6
8
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L9
>0
21

>3
t.
1

5
6

377. Maria Johanna Alida F a b e r . . . . . .
378. Johan Coenraad Friederich . . . . . .
379. Richard Frederik Fisscher . . . . . .
380. Jhr. Willem Gerard Röell
381. Willem Nicolaas Mijers
382. Jan Willem Schuit
383. Zeno Salverda
384. Erwin Waldemar Botho van den
Muyzenberg...............
385. Dr. Daniel Louis Uyttenboogaart
386. Geert Kornelius Veldman . . . . . . .
387. Jan Hendrik Brinkgreve . . . . . . . .
388. Maria Debora Geertruida van
Uven—Duyvis . . . . . . . . . . . .

7
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9
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392. Theodorus JohannesAntonius Arts
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...........

!2
!3
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9
.1
.2
3
5
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395. Willy Johan T i m m e r . . . . . . . . . . .
396. Edward Jan Uhlenbeck . . . . .
398. Johan Hendrik Christoffel Schell.
399. Hendrik Leonardus Sebastiaan
Adama
400. Gijsbertus Petrus Johannes Emile
Marie van W e e z e n b e e k . . . . .

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

23 Juni *08
22 Aug. '04
26 Juni '05
7 Juni '03
15Oct. '03
14 Febr.'99
30 Aug. '06
24 Nov. '07
4 Juni '05
7 Febr.'06
5 Nov. '00
8 Mei '03

Weltevreden.
Amsterdam.
Wageningen.
Maasland.
Soebang.
Deventer.
Weltevreden.
Pekalongan.
Amsterdam.
Meulaboh.
Utrecht.
Hengelo (O.).

*
C
*

T.
—

12 Dec. '01
16Aug. '72

Warschau.
Amsterdam.

c*

,,
K.L.

29 Juli '03
12 Dec. '05

Wildervank.
Arnhem.

Ing
C

Koog a. d. Zaan.
's-Gravendeel

—
C

's-Gravenhage.

P
P

—
4 Dec. '82
Toeh. 25 Febr.'89

cIng
C
Ca
C
C
—
C

L.

7 Dec. '00

L.
L.
K.L.

6 Juni '09
17 Apr. '03
12 Nov. '06

Rijsbergen.
's-Hertogenbosch.
Ermelo.

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

4 Juli '04
21 Oct. '05
6 Mrt. '05
18Mei '06
11 Oct. '07

Magelang.
Amsterdam.
Manggar.
Soerabaja.
Malang.

P

L.

31 Mei '06

Nijehaske.

*

K.L.

23 Febr.'02

Rotterdam.

c

Eski Chehir
(Turkije).
Patjilan.
Semarang.

1

2

401. Gustav B ü n z l i . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toeh.

15Sept. '98

8

402. A g o e s r a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
403. Thomas Gregory Potter . . . . . . . .

Toeh.
K.L.

15Aug. '91
21 Juni '04

c
c
c
c
cIng

'—
—

c
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Geboorteplaats

404. Anna Feurer
405. Wilhelm Heinrich Meijer.
406. Nicolaas Boonstoppel....

Toeh. 6 Juni '91
K.L. 23Sept.'08
N.G. 8 Dec. '06

St. Gallen (Zw.).
Soerabaja.
Leerdam.

407. Jan Hoogendoorn .
408. Hans Sonderegger

K.L. 7 Febr.'03
Toeh. 10Aug.'10

Rotterdam.
Heiden (Zwits.).

I öß

II

Naam
w -2

a.a

Mei
14
23
30
Juli
2
30
Aug.
7

409. Yel Tjalling Reitsma.

7 Nov.'08

Rotterdam.

8. OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1928—1929.
STUDIERICHTINGEN

Nederlandsche l a n d b o u w . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koloniale landbouw..
Tuinbouw
Nederlandsche boschbouw
Koloniale boschbouw
Nederlandsche geodesie
Koloniale geodesie
Geen bepaalderichting
Enkele lessen

AANTAL

. » • • • • • « . . • . . .

Totaal

.

67
179
23
2
41
43
26
10
18
409

9. ALPHABETISCHE INDEX OP DE LIJST DER
INGESCHREVENEN
Adama, H. L. S.
Adams, H .
Aggelen, W. van
Agoesrat,.......
Ahn, M. . . . . . . .
Alberda, F . R. . .
Anthonijsz, J. W.
Arts, Th. J. A . . .
Asselbergs, G. A.
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330
211
402
193
218
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392
56

Balk, T h . P
Baren, F . A. van
Baren, H. v a n . . .
Barkey, K. A . . . .
Barrau, L . . . . . . .
Bartelds, B. K . . .
Basie, J. P. E . . . .
Becker, W. R. . .
Beetsma, J. . . . . .
Berg, C A . . . . . .
Berg, H. van den
Berg, J. E. van den
Bernasco, W. . .
Beukering, J. A van
Biewenga, E. . .
Bigot, A.
Bijhouwer, A. P . C
Bijlert, C. J. van
Bijleveld, R . . . . .
Blijdorp, P . A. ..
Bloos, J. C
Bode, R. H . C. de
Boelsums, J. G.
Boer, B. de . . . .
Boezaardt, P . .
Bongers, W. R.
Bonnema, A. A.
Bontekoe, F . . . .
Boonstoppel, N
Bos, A. H . O . . .
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67
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51
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297
172
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312
344
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9
250
321
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4
165
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296
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406
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Bos,J.
275
Bos,IC....*...*.*••«..«.*•*».. 31
Bosma,E.J.............
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Bottema,A.R
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Bouman,T.
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Bouwman,I.P.L.............. 28
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Brand,M .J.vanden...........102
Brantjes,J.M .J.
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BredehoffdeVicqvanOosthuizen,
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Bredehoff de Vicq van Oosthuizen,
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Duin, J. van
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Duijsens, A. J. H.
175

79
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367
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Ham, W.
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Hartman, F. D. . .
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Hemmes,W. J. . . .
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10. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1928—1929 MET
GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
Ie GEDEELTE
3 October 1928.
A.A Bonnema, Dortmund.
J. M. J. Brantjes, 's-Hertogenbosch.
N. J. Cramer, 's-Gravenhage.
J. van Duin, Soerabaja.
W. A.Eschauzier, 's-Gravenhage.
J. H. vanEmden, Beneden Commewijne.
W. G. Gribnau, Arnhem.
J. Mam,Buitenzorg.
E. J. Meidema, Groningen.
G. W.van der Helm, Vrijenban.
G. J. Mildering, Semarang.
P. ter Hofstede, Wijdenes.
J. J. Jantzen, Niederlössnitz.
L. J. A. de Jonge,Vlissingen.
E. Krijthe, 's-Gravenhage.
N. Krijthe, 's-Gravenhage.
G. A.Loeff, Amsterdam.
D. Mol, Rockanje.
O. H. J. Muller von Czernicki, Pekalongan.
J. Th. Overbeek, Barneveld.
F. W. Rappard, 's-Gravenhage.
H.vanRees,Oud-Alblas.
J. de Reus, Rossenroy (Duitschl.).
J. Roberts, 's-Gravenhage.
M. Rosanoff, 's-Gravenhage.
A. F. van der Scheer, Zutphen.
J. C. van Schoonneveldt, Batavia.
D. van der Sleesen, Amersfoort.
F. J. H. Soesman, Soerabaja.
W.D.J. Tuinzing,Wageningen.
J. Vet, Arnhem.
W. van Winkoop, Putten.
J. B. H. IJdo, 's-Gravenhage.

22 Januari 1929.
J.E.vandenBerg,Groningen.
W. R.Bongers,Arnhem.
F.Bontekoe,Hoogezand.
P. M. C.Dekkers,Batavia.
J. F. Doeve,Bandoeng.
B. L. C.Duurtsema, Arnhem.
J. G. de Geus, Kerkwijk.
D. Groenveld, Amersfoort.
J. A. C.Holle, Ambarawah.
J. W. Hudig, Velsen.
E. A.E.Lamping, Batavia.
W.P. Lenshoek, Semarang.
F. C.vanLoenen, Fort de Koek.
J. Mettivier Meijer, Groningen.
J. B.Mijs, Sommelsdijk.
K. Poll,Westerhorn.
G. P. F. Royackers, Rijsbergen.
H. H. Th. Schreuder, Makassar.
A.W. Segboer, Singapore.
H. J. Spoel, Plantoegan.
G. E. M. Uil, Rotterdam.
S. H. Visser, Texel.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
le EN 2e GEDEELTE
3 October 1928.
R.Bijleveld, Padang.
A.J. J.van der Rest, Dordrecht.
G. L. W.Wiebols, Purmerend.
22 Januari 1929.
L. J. van Dijk, Kampen.
M. Séwandono,Weltevreden.
H. J. ter Veer, Slochteren (Gr.).
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3 Mei 1929.

3 Mei 1929.
J. E. van den Berg, Groningen.
G. G. P. Saubert, Djocjakarta.
W. R.Bongers,Arnhem.
J. Ham, Buitenzorg.
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
E. J. Heidema, Groningen.
2e GEDEELTE
P. ter Hofstede, Wijdenes.
J. W. Hudig, Velsen.
3 October 1928.
J. J. Jantzen, Niederlössnitz.
G. A.Loeff, Amsterdam.
P. Boezaardt, Utrecht.
J. C. Mettivier Meijer, Groningen.
W.H. vanEek, Rijswijk.
D. Mol, Rockanje.
P. H. Groenevelt,
J. Th. Overbeek, Barneveld.
Abcoude-Baambrugge. G.P. F. Royackers, Rijsbergen.
E. F.B Kluiving,Anloo.
H. H. Th. Schreuder, Makassar.
W. Koert, Stad a.h. Haringvliet.
H. J. Spoel, Plantoegan.
G. W.van der Laan, Groningen.
G.E. M. Uil, Rotterdam.
D. J. Maltha, Rotterdam.
S. H. Visser, Texel.
J. H. C. Schell,Malang.
J. B.H. Ydo, 's-Gravenhage.
Jhr. G.E. van Suchtelen,Weltevreden.
F. B.Weber, Den Helder.
11 Juli 1929.
J.
M.
J.
Brantjes,
's-Hertogenbosch.
9 Januari 1929.
A. F. van der Scheer, Zutfen.
W. van Winkoop, Putten.
W.A.Eschauzier, 's-Gravenhage.
R. F. Fisscher, Pekalongan.
CANDIDAATSEXAMENS
G. J. Hildering, Semarang.
M. J. Hulswit, Parée.
Nederlandsche Landbouw.
22 Januari 1929.
26Januari 1929.
Th. J. A.Arts, 's-Hertogenbosch.
A.A.Bonnema, Dortmund.
A.R. Bottema, Luxwoude.
N. J. Cramer, 's-Gravenhage.
C. Kooy, 's-Gravendeel.
J. H. vanEmden, Beneden CommeC. Schiere, Akmarijp.
wijne.
V.Tchernoff, Koursk (Rusl.).
W. G. Gribnau, Arnhem.
20 April 1929.
G. W.van der Helm, Vrijenban.
L. J. A.de Jonge,Vlissingen.
H. Hilarides, Zurich (Fr.).
E. Krijthe, 's-Gravenhage.
22 Juni 1929.
N. Krijthe, 's-Gravenhage.
F. W. Rappard, 's-Gravenhage.
A.Bigot, 's-Gravenhage.
H. van Rees,Oud-Alblas.
G. Veenstra, Oudwoude.
J. de Reus,Rossenroy (Duitschl.).
J. Roberts, 's-Gravenhage.
Koloniale Landbouw.
J. C.van Schoonneveldt, Batavia (met
27 September 1928.
lof).
D. J. van der Sleesen, Amersfoort.
W.D.J. Tuinzing,Wageningen.
J. Vet, Arnhem.

J. C. Friederich, Batavia.
J. Hoogendoorn, Rotterdam.
J. F. Johan, Boedoeran.
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29 Januari 1929.
H. Adams, Gasselternijveen.
M. J.van den Brand, Arnhem.
W. Dhont, Ede.
Th. D.Hahn, Soerabaja.
H. J. van Houten, Ittervoort.
L. J. N. Jongmans,Rijswijk (Z.-H).
S.H. Justesen, Koeta Radja.
F. G. J.van Leent, Amsterdam.
A.A.G. P. Makaliwy, Ratahan.
P. Schoorl, Haarlem.
W. R. Sturms, Rotterdam.
2 Mei 1929.
H. W.H. Kolk, Borger.
G. P.J. E. M. vanWeezenbeek,
Rotterdam.
4 Juli 1929.
J. A.Maag,Vlissingen.
D. A.van Schreven, Batavia.
G.P. J. deVries,Arnhem.

INGENIEURSEXAMENS
Nederlandsche Landbouw.
27September1928.
J. D. Dorst, St. Annaland.
J. S. Keyser, Texel.
C. Spithost, Appingedam.
P. L.Willinge Prins,Oldeberkoop.
1 Februari 1929.
Th. P.Balk, Arnhem.
N.P.Hoogenboom, Haastrecht.
C. C. Klijnhout, Arnhem.
Jhr. H. J. van Kretschmar, Hilversum.
G. J. Lienesch, Alkmaar.
J. Middelveldt, Hoogeveen.
W. J. Nijveld, Apeldoorn.
J. J. Stol, Groningen.
L. F. J. M. van der Ven, Tilburg.
R.H. Visser, Tjamsweer.
F. W.van der Vring,Woerden.
22 Juni 1929.

Tuinbouw.
27September1928.
A.Haremaker, Batavia.
27Juni1929.
B. K. Bartelds, Herwijnen.
G. K. Dijkstra, Sneek.
E.E. Harmsen, Hengelo (O.).
Nederlandsche Boschbouw.
3October1928.
Jhr. W. G. Röell, Amsterdam.
Koloniale Boschbouw.
30Januari 1929.
J. W. Hootsen, Hoevelaken.
A.Offerman, Tandjong Pinang.

G. A, Thijn, Ruinerwold.
P. Schoorl, Haarlem.
Koloniale Landbouw.
27 September 1928.
P. H. I. Barentz, Kaweden.
J. W. van den Bijllaardt, IJsselmonde.
G. A.Heubel, Amsterdam.
C.H. J. Maliepaard, Goudswaard.
W. A.Nieuwdorp, Kraksaän.
L. J. M. Oelmeijer, Cheribon.
P. H. Romswinckel, Pajakoemboeh.
4 Februari 1929.
K. A.Barkey, Soerabaja.
A. G. A. Idenburg, Utrecht.
A. J. Kop, Purmerend.
J. Kortleven, Hellevoetsluis.
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S.P.Plat, Utrecht.
Jhr. J. A.Röell, 's-Gravenhage.
B. Teensma, Tjimahi.

4 Februari 1929.
A. P. C. Bijhouwer, Amsterdam.
M. Immerzeel Leverland, Rotterdam.

9 April 1929.
J. F.Dekker, Hengelo(O.).
22Juni 1929.
F. der Kinderen, Soebang.
Ph. Levert, Soerabaja.
Tuinbouw.
26 September 1928.
H.A.B.Bünnemeijer, Amsterdam.

Nederlandsche Boschbouw.
28 October 1928.
C. Staf, Ede.
Koloniale Boschbouw.
21 Maart 1929.
D.A.Boon, Leiden.

IL PROMOTIËN GEDURENDE H E T STUDIEJAAR
1928—1929
Het doctoraat in de Landbouwkunde „honoris causa" werd verleend aan:
Prof. JOHANNES H E N D R I K U S A B E E S O N , g e b . 3 0 October 1857 te Ölst,

o p 13 N o v e m b e r 1928. Promotor: Prof. D r . Ir.N . L . S ö h n g e n .
H e t doctoraat in de Landbouwkunde werd verleend a a n :
JAN H E N D R I K ENGELHARDT, g e b .2 4 Juni 1892teOude Pekela, o p
proefschrift met stellingen, getiteld : „Bijdrage tot de kennis vanCapillaire verschijnselen in verband met de heterogeniteit van den
grond" o p 28 September 1928. Promotor :Prof. Ir.J.H . Thai Larsen.
D e doctorale graad werd „met lof" toegekend.
LEONARDO JOSÉ V R O O N , g e b . 16 September 1896 te Quelimane, o p

proefschrift metstellingen, getiteld: „ D e bevolkingstheecultuurinde
Residentie West Priangan" o p 15 N o v e m b e r 1928. Promotor: Prof.
D r . J. C . Kielstra.
JOSEPH A N T O I N E A U G U S T M A R I A H U B E R T GOOSSENS, g e b . 11 Juni

1896 te Venlo, o p proefschrift met stellingen, getiteld: „Onderzoek
over de door Phoma apiïcola Klebahn veroorzaakte schurftziekte van
de knolselderijplant, apium graveolens L . en over synergetische vormen en locale rassen van deze z w a m " o p 17 D e c e m b e r 1928. Promotor: Prof. D r . H . M . Quanjer.
JOHANNES HENDRIKUS BECKING, g e b . 12 N o v e m b e r 1890 te Soera-

baja, o p proefschrift met stellingen, getiteld: „ D e Djaticultuur o p
Java, een vergelijkend onderzoek naar de uitkomsten van verschillende verjongingsmethoden van dendjati o pJava", o p8Januari1929.
Promotor: Prof. S . P .H a m .
A N T O N M I N D E R H O U D , g e b . 21 September 1894 te Wilhelminadorp,

o p proefschrift met stellingen, getiteld: „Onderzoekingen over de
wijze, waarop de honingbij haar voedsel verzamelt", o p 2 0 Februari
1929. Promotor: Prof. D r .W . K . J. Roepke.
PIETERNICOLAASBOEKEL, g e b . 13September 1891 te Harenkarspel,
o p proefschrift metstellingen, getiteld : „ D ezuivelexport van Nederland tot 1813," o p 28 Juni 1929.Promotor: Prof. D r . W . C . M e e s

R.Azn.

12. REDE,
UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR-MAGNIFICUS, D R . I R . N . L .
SÖHNGEN, OP DEN 13DEN NOVEMBER 1928, BIJ DE VERLEENING
VAN HET DOCTORAAT IN DE LANDBOUWKUNDE, HONORIS CAUSA,
AAN PROF. J. H. ABERSON.

Mijne Heeren Curatoren en Senatoren der Landbouwhoogeschool, Mijnheer de promovendus, en Gij
allen, dieaan dezeplechtigheiddoor Uweaanwezigheid
luister bijzet, ik heet U welkomen open dezebuitengewone vergadering.
Collega ABERSON.Het wordt door mij bijzonder op prijs gesteldin
degelegenheidtezijn eenschetstemogen gevenvan Uwlevenenvan
Uweverdiensten voor den landbouw, verdiensten, die zoowelopwetenschappelijk als op onderwijsgebied liggen en voor een belangrijk
deel voortspruiten uit Uwe adviezen en werkzaamheden, welke ook
van direct belangwarenvoor de landbouwpraktijk.
Hoofdzakelijk is het terrein Uwer werkzaamheden de landbouwscheikunde en debemestingsleer, eenwetenschap,dienaast descheikunde en kolloïdchemie, tevens een uitgebreide kennis eischt van
physische scheikunde, plantenphysiologie en de cultuur der gewassen.
Deze veelomvattende stof hebt Gij beheerscht, den snellen groei
dezer wetenschappen meegeleefd en verwerkt en door U is delandbouwscheikunde in ons land ontwikkeld en tot een der belangrijkste
vakken aan de Landbouwhoogeschool geworden. Gij waart pionier
op dit gebied en zijt het gebleven.
Gemakkelijk werd dit niet bereikt. Uwe positie hebt Gij aan energie en wilskracht naast Uwe talenten te danken.Wel hebben kleine
voordeden, die ter dege gebruikt zijn, Uw pad een weinigje gemakkelijker gemaakt, want in Uwjeugd kwaamt Gij reeds in directe aanraking met landbouwproblemen.
Geboren toch te Olst in 1857,waar Uwvader een machinefabriek
bezat, voornamelijk tothetvervaardigenenrepareerenvanlandbouwmachines,werd Gij spelenderwijs met deze vertrouwd, hoorde thuis
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de nieuwe uitvindingen bespreken en kritiseeren, zaagtde ontwikkeling van deze ingénieuse toestellen en leerde hunne toepassing in de
praktijk kennen. Het landbouwbedrijf onderging in Uwe jonge jaren
een totale verandering en dit moet op U een diepen indruk hebben
achtergelaten.
In denzelfden tijd wasdefelle strijd over het belang van de kunstmeststoffen en hieraan hebt Gij als jeugdig geavanceerd intellect
deelgenomen aan de zijde der kunstmestpropagandisten. Trouwens
Uw belangstelling in de chemie openbaarde zichreeds op zeer jeugdigen leeftijd, zij het dan ookop het gebied der eenvoudige galvanoplastiek en op dat der problemen van de knalgasexplosies, die U op
9-jarigen leeftijd bijna het leven kostten.
Oorspronkelijk washet uit den aard der zaak de bedoeling te Delft
vooringenieur testudeeren.De omstandigheden beslistenechter anders en de wegtot de wetenschap werd moeilijk en zou veel van Uw
krachten vergen, maar Gij hebt hem met vasten tred afgelegd en in
eensnel tempo.
Na de lagere school te Olst afgeloopen te hebben volgden de opleiding aan de normaalschool te Deventer tot onderwijzer en direct
daarop de benoeming in Uwgeboorteplaats. In 1878te Wageningen
aangesteld, werd reeds in 1880 M.O. wiskunde behaald. De omgang
met mannen als BEIJERINCK en RITZEMA BOS wasdaar ongetwijfeld
voor Uwe wetenschappelijke ontwikkeling vruchtbaar en gaf ruime
inzichten.
Gelukkig kondt Gij het lager onderwijs in 1881verlaten en na een
kortenstudietijd in de geologie te Delft is de studie aan de Universiteit te Amsterdam voortgezet onder leiding van den eminenten VAN
'T HOFF, GUNNING en VAN DERWAALS.

Reeds in 1882 werd de acte M.O. plant- en dierkunde,aard- en
delfstofkunde behaald en een jaar later M.O. natuurr en scheikunde
en kosmographie. Het tempo mag inderdaad snel genoemd worden.
Dat professor SALVERDA U toen raadde de studie in de scheikunde
voort te zetten, getuigde zeker van waardeering voor Uwe begaafdheid.
Het volgend jaar volgt dan de benoeming tot assistent bij ADOLF
MAYERin descheikunde teWageningen aande Rijkslandbouwschool
entweejaarlaterin 1886totleeraarindescheikundeaandezelfde inrichting.
Hier waart Gij geheel op Uw plaats;eigen onderzoek was nu mogelijk en weldra verschijnen de eerste publicatiestezamenmet GILTAYen wel op microbiologisch gebied in de Archives Néerlandaises
in 1892: Recherches sur un mode de dénitrification et sur le schizomycète quilaproduit, entweejaren laterin deJahrbücher wissenschaftlicher Botanik: Ueber den Einflüss des Sauerstoffzutritts auf
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Alkohol- und Kohlensäurebildung bei der alkoholischen Gährung,
terwijl in 1903 in het Recueil weder eene microbiologische verhandeling: La fermentation alcoolique het licht zag.
Intusschen verscheen in 1898in de Verslagen van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen:De isomerie van het appelzuur, welk
belangrijk onderzoek door collega OLIVIER onlangs in het chemisch
weekblad uitvoerig is besproken; in 1899: Ueber die Aktivität der
Oxybrenztraubensäure in het Zeitschrift für physikalische Chemie
enin 1900metW. VANDAMinhetRecueil:Surlavitessedelamigration intramoléculaire des bromamides sous l'influence d'un alcali.
Het ishier niet de plaats eene opsomming te geven van develegepubliceerde onderzoekingen. Slechts zal van eenige zeer belangrijke
gewag worden gemaakt.
Sinds 1903 toen Gij de landbouwscheikunde en bemestingsleer
van ADOLF MAYER overnaamt, bewegen Uwe onderzoekingen zich
bijna uitsluitend op dit gebied.Daarvan getuigen de bekende studies
in 1908 over de zure afscheidingen der wortels, gepubliceerd in de
Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, de adsorptieverschijnselen in den bouwgrond en de hoogstbelangrijke studies over de bodemziekten.
Met mej.EVERSMANN en VAN DIJK verschijnt dan in 1924en 1925
in het Landbouwkundig tijdschrift: De reactie van den grond en de
behoefte aan kalk, terwijl in 1927 in de Landwirtschaftliche Jahrbücher te zamen met mej.EVERSMANN verscheen: Weitere Untersuchungen über die Dörrfleckenkrankheit en in 't zelfde jaar in het
landbouwkundig Tijdschrift : Nadere onderzoekingen over de veenkoloniale Haverziekte.
Belangrijk zijn Uweconclusiesoverdeoorzakenvandehaverziekte
en de Hooghalensche ziekte. Deze zijn nietdirectaanden zuurgraad
van den bodem, maar aan de aanwezigheid vannitrietentoete schrijven, waarbij de verklaring van de genezende werkingvandegeringe
hoeveelheid mangaansulfaat direct aansluit. Deze toch moet toegeschreven worden aan de krachtige oxydasewerkingbijaanwezigheid
van voldoende mangaanverbindingen, waardoor de schadelijke nitrieten verdwijnen. Het geheele bodemkalkvraagstuk isin deze reeks
publicaties aan eene kritische analyse onderworpen.
Zooalsikreedszeide,isslechts hier en daar een greepuit Uwwerk
gedaan.
Wanneer we echter de lijst van publicaties overzien en bedenken,
hoeveel experimenteelen arbeid daarvoor noodig was en dat ook een
groot deel van den tijd voor colleges en studie wordt vereischt, bovendien adviezen aan maatschappijen en inlichtingen over leerlingen
verstrekt zijn, maar ooknog het lidmaatschap van verscheidene commissies,excursies en buitenlandsche studiereizen zeer veeltijd in be-

91
slag namen, dan rijst de vraag of er nog eenige tijd overbleef voor
liefhebberijen en voor sport bijvoorbeeld. Daarover mag ik helaas
maar heel kort zijn en alleen de technische sport vluchtig chronologisch memoreeren.
In 1886,toen deontploffingsmotoren nog dekinderziekten hadden
en van den experimentator bijna het onmogelijke eischten om ze
draaiende te houden, werd zoo'n stoomfietsaangeschaft :één cilinder
opvoorwielmetkettingoverbrenging opvooras.Dezeuitvindingmoet
Uveelzorggegevenhebben.Indenloopdervolgendejarenevolueerde
dit primitief vehicle voor de motorfiets met achterwagentje, daarna
met voorspan tot een meer moderne motorfiets, om zich eindelijk
enkele jaren geleden te veranderen in een citroen, die nog met trots
hetlagenummer 443vandenpioniervan1886draagt.Dezemetamorphose in de techniek der motoren moet U ongetwijfeld aangenaam
bezig gehouden hebben.
Kort kan ikookmaar spreken over Uw onderwijs en juist daarmee
hebt Gij misschien nog het méést gegeven.
Hoevele jonge menschen hebt Gij opgevoed, geleerd, geinspireerd
door de eminente wijze, waarop Uwe inzichten werden uiteengezet,
de literatuur kritisch geanalyseerd, de problemen op nuchtere eenvoudige wijze beschouwd. Met grondige kennis toegerust, gesterkt
door de lang niet maische examens, konden zij Uwe denkbeelden in
toepassing brengen in ons land en in de gewesten.
Menigeen onder de aanwezigen zal met erkentelijkheid en eerbied
denken aan het onderwijs in delandbouwscheikunde, maarook velen
aan den suikercursus, waardoor inzicht in de suikerchemie verkregen werd eneen goede carrière aan de suikerfabrieken vooral ook in
Indië mogelijk werd.
Wat de ontwikkeling van het landbouwonderwijs te Wageningen
aan Uw stuwkracht, ervaring en organisatorisch talent dankt, ligt
ons voor een belangrijk deel nog versch in het geheugen.
Wij behoeven ons slechts te herinneren, dat Gij directeur waart,
toendeveranderingvanRijks HoogereLand-, Tuin- en Boschbouwschool tot Landbouwhoogeschool voorbereid werd. Deze voorbereiding eischte zeerveelvan U.Ennadatin 1918Minister POSTHUMA,
die de belangstelling en warme vriendschap voor deze inrichting in
daden wist te uiten, Wageningen de Hoogeschool verzekerde, waart
Gij het, die de beide eerste moeilijke jaren rector-magnificus waart.
Drie zeer inspannende jaren hebt Gij voor deze inrichting over
gehad, maar daarmede was de goede gang van zaken verzekerd.
Reeds vermeldde ikevenUweverkiezinginverscheidene commissies.Hetbelangrijkstiszekerwelhetvoorzitterschapvandecommissie
van advies voor de rijkslandbouwproefstations, dat in 1920, na het
aftreden van professor HOOGEWERFF,werd aanvaard, terwijl Gij reeds
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sinds 1911 als lid in die commissie zitting had. Zeker is deze taak
nietlicht enzalnogveelvan U vergen.
Van de commissies, waarvan Gij als lid waart gekozen, noem ik
nog de commissie van toezicht op den Rijksgeologischen dienst, de
Nederlandsche commissie voor intellectueele samenwerking en tevens de Hollandsche Maatschappij van wetenschappen.
We mogen het wijze inzicht van de regeering prijzen, die Uwe
verdiensten huldigde door de benoeming tot Ridder in de orde van
den Nederlandschen Leeuw en tot Commandeur in de orde van
Oranje Nassau.
Den 17den September zijt Gij afgetreden als hoogleeraar, maar
waart zoowelwillend de colleges voor Uwen opvolger, den heer HuDiG,totJanuaritewillenwaarnemen, een bewijs van Uwewerkkracht
enonverflauwde ambitie.Daarna zalvooraleen beroepop Uw werkkracht, ervaring en kennis worden gedaan in het belangvan de commissiesenvanandere werkzaamheden en dat daarvoor dan meer tijd
beschikbaar is, komt het algemeen belang ten goede.
Alslidvanden Senaatblijft Gij gelukkigsteedsbeschikbaar en Uw
uitstekende adviezen en hulp bij moeilijke kwesties zullen voor ons
vangrootewaardezijn. CollegaABERSON,erwacht Unogveel arbeid.
Zeergeachtepromovendus.
Het oogenblikisthansgekomen omaanhet besluitvan den Senaat
van 4 October 1928uitvoering te geven.
Krachtens de door de wet toegekende bevoegdheid verklaar ik,
namens den Senaat der Landbouwhoogeschool, U, JOHANNES HENDRIKUS ABERSON, wegens Uwe zeer uitstekende verdiensten, te zijn
Doctor in de Landbouwkunde, honoris causa, met alle rechten, door
wet of gewoonte aan dit doctoraat verbonden.
Het is mij een eer en een genoegen U het diploma van dit doctoraat, voorzien van het grootzegel der Landbouwhoogeschool, te mogen overhandigen.

13. TOESPRAAK
V A N P R O F . D R . J. H . A B E R S O N BIJ H E T A A N V A A R D E N V A N H E T D O C T O -

RAAT IN DE LANDBOUWKUNDE, HONORIS CAUSA.

Geachte aanwezigen.
Het zij mij vergund nog een oogenblik Uw aandacht te vragen en
wel in de eerste plaats om U, mijne heeren leden van den Senaat der
Landbouwhoogeschool, mijn oprechten dank te betuigen voor de
groote eer, die U mij hebt willen bewijzen, door mij het doctoraat in
de landbouwkunde te verkenen.
Ik stel dit bijzonder op prijs; ik zie hierin nogmaals denwensch
van U om mij te toonen dat mijn werk aan en voor de Landbouwhoogeschool, hetwelk ik naar mijn beste weten heb trachten te verrichten, door U op prijs wordt gesteld;daarvoor dank ik U.
En nu, hooggeachte promotor en vriend SÖHNGEN.
Waar mijn werk aan deinrichting voor landbouwonderwijs zichin
hoofdzaak bewogen heeft op het gebied van de landbouwscheikunde,
zij het mij vergund iets omtrent de ontwikkeling van mijn vak mede
te deelen.
De eerste onderzoekingen op dit gebied waren van een Nederlander,debekende HELMONT,dieomstreeks 1620eenpotmet gedroogde
aarde vulde,met water nat maakte en hierin een wilgetak van5pond
pootte. Na vijf jaar, in welken tijd de pot uitsluitend met regen- of
gedestilleerd water begoten was, woog de boom met de wortels 164
pond.Hieruit trok hij deverkeerde conclusie dat de gewichtstoename
van dien boomzoogoedalsalleen te dankenwasaanhetwater,aangezien de drogegrond slechts 2onswasafgenomen in gewicht.Het experiment wasgoed, doch de conclusie absoluut fout.
De eerste watercultuur werd door WOODWARDuitgevoerd. Hij
toonde aan dat de ontwikkeling van de plant (Mentha spicat) in vuil
water veel beter verliep dan in het zuiverste water, waarover hij beschikte, nl. het regenwater. Hiermede bewees hij reeds, dat de conclusievan HELMONTabsoluut verkeerd was. Maar verder kwam deze
onderzoeker ook niet.
Onnauwkeurigheid en veel redeneeren kenmerken alle onderzoekingen uit dien tijd, zoodat het geen wonder was, dat deze experi-
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mentators verkeerde conclusies uit de resultaten hunner proefnemingen trokken.
Op het einde der 18e eeuw kwam hierin verandering door de onderzoekingen van D E SAUSSURE en vooral door die van D E BOUSSINGEAULTen THAER. BOUSSINGEAULT begreep, dat maat engewichtnoodig waren om zekere conclusiën uit de onderzoekingen te kunnen
trekken; hij verrichtte de eerste bemestingsproef door zoo nauwkeurig mogelijke veldproeven in eenvruchtopvolging vanvijf jaarte verrichten. De opvolging der gewassen was: bieten, tarwe, klaver, gehooid en in de stoppel, knolrapen, tarwe en haver. Hij woogenanalyseerde den oogstenconstateerde,datdezeeengrootevermeerdering
aangaf boven de samenstelling van het gebruikte zaai-en pootgoed,
vermeerderd met de voedingsstoffen in het regenwater, zoodat hij
terecht de conclusie trok,dat dit meerdere uit delucht enden grond
afkomstig moest zijn. Verder toonde hij bij een ander onderzoek aan,
dat de toen reeds heerschende meening, dat de leguminosen stikstofverzamelaars waren, onjuist was.Zijn onderzoek was volkomen juist
verricht, doch hijhad,omalleonzekerheiduittesluiten,uitgegloeiden
grond gebruikt. Had hij toen ook een proef metnietgegloeidengrond
genomen, dan had hij reeds de waarheid ontdekt, die een halve eeuw
later door HELRIEGEL en WILFAHRT gevonden werd:dat de vlinderbloemige gewassen zich voeden met de stikstof van de lucht.
Eengrootenomkeerbrachthetjaar 1840,toenLIEBIGzijnboekAgriculturchemie hetlicht deedzien.Tot aandientijd haddemeeninggeheerscht, dat deplanten alleengevoedkondenwordendoor gelijksoortige stoffen als waaruit ze zelf zijn opgebouwd. Een van de groote
voorstanders dezer opvatting was THAER, die zijn denkbeelden in
zijn humustheorie ontwikkelde. LIEBIG toonde aan, dat niet de organische stoffen, diein den grond aanwezig waren of die erin gebracht
werden, door de planten werden opgenomen, doch datzezichalleen
voedden met de anorganische bestanddeelen: de asch der vergane
organische stoffen. Hij stelde de mineraaltheorie op. Deze opvatting
bracht de geheele geleerde wereld in beweging.
Bijna gelijktijdig nam een eminente Engelschman, LAWES, uitgebreideveldproeven,waarmede hijaantoonde,dat,behalvede toevoeging van minerale bestanddeelen, het ook noodzakelijk was stikstof
tegeven,integenstelling met LIEBIG, dievanmeeningwas,dat alleen
fosforzuur, kali en kalk noodig waren. De stikstof kwam, volgens
hem, uit de lucht.
Hierdoor ontstond een scherpe strijd tusschen LIEBIG en LAWES,
totdat de laatste overtuigend aantoonde, dat bv. destikstof van den
stalmest noodzakelijk was. Hij nam een reeks proeven met stalmest
endaarnaasteengelijkaantalmetdeaschvandenzelfden stalmest.Het
••esultaatwas,dat de eerste reeks een groote oogstvermeerdering aan-
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toonde, boven de tweede met asch en die, welke onbemest gebleven
waren. De beide laatsten hadden hetzelfde opgeleverd. Eenzelfde
proef herhaalde hij met gelijk resultaat door inplaats van stalmest
zwavelzure ammoniak te gebruiken. Dat hij met minerale stoffen alleen geen resultaat kreeg werd veroorzaakt doordat de grond te Rothamsted voldoende van deze bestanddeelen bevatte.
Na veel geschrijf en experimenten bleek het duidelijk, dat LAWES
gelijk had. De landbouwscheikundigen, onder wie de grijze Prof.
WAGNER te Darmstadt een eerste plaats inneemt, hadden omstreeks
de jaren 1870—'90de groote waarde van de stikstofverbindingen door
tallooze proefnemingen aangetoond, zoodat het gebruik van chilisalpeter, bijna de eenige stikstofverbinding op de wereld, die in groote
hoeveelheid voorkwam, zeer snel toenam. Deze toename bedroeg sedert 1880 jaarlijks meer dan 10 °/o. Het kan niet anders of, hoe groot
de voorraad ook moge zijn, deze zou ten laatste bij zoo'n enorme
toename in het jaarlijksch gebruik spoedig uitgeput zijn. Vandaar dat
in 1898 de groote natuurkundige Sir WILLIAM CROOKES in zijn voorzittersrede voor de British Association te Bristol den noodkreet uitte,
dat voor de menschheid het vreeselijke gevaar dreigde, dat er binnen
afzienbaren tijd niet genoeg meer te eten zou zijn. In het boek the
Wheat problem heeft hij dit nader uiteengezet. Hij wees tevens den
weg om hierin verandering te brengen aan, nl. de binding van de
stikstof van de lucht, door middel van de electriciteit.
Deze noodkreet schudde de wetenschappelijke onderzoekers wakker, zoodat vrijspoedigprocédé's gevonden werden,waarbij de mogelijkheid wel aangetoond werd, doch de technische uitvoering onoverkomelijke bezwaren opleverde.De klassieke proef van den Engelschen
onderzoeker CAVENDISH had aan CROOKES den weg gewezen.
Door toeval vond de Zweedsche natuurkundige BIRKELAND het
eerste technisch uitvoerbare procédé, waarbij door middel van den
electrischen vlamboog stikstof met zuurstof gebonden konworden tot
salpeterzuur.
Het tweede belangrijke procédé was dat van FRANK en CARO, waarbij ze de stikstof bonden tot calciumcyonanide, een zeer waardevolle
meststof, bekend als kalkstikstof.
Beide voorgaande methoden hadden hun ontstaan geheel of gedeeltelijk aan het toeval te danken, alleen de belangrijkste methode
waarover we thans beschikken, is door een langdurige nauwgezette
uitvoering van de theoretische grondslagen, door VAN 'T H O F F en anderen gelegd, tot stand gebracht; het is de methode van HABER, later
gewijzigd door CLAUDE en anderen. De wereld is door deze vinding
voor het groote gevaar behoed, dat we veranderen zouden óf in kannibalen, of dat er zooveel menschen in een vernietigenden oorlog gedood zouden worden, dat de overblijvers weer rustiger konden leven.

96
De landbouw kan door grootere giften aan stikstofverbindinger
de oogsten doen stijgen en de onderzoekers over de erfelijkheidspro
blemen pijnigen zich reeds het hoofd, op welke wijze het mogelijk za
~ijn plantenrassen te kweeken~ die veel meer stikstof verwerken kun
nen, maar clan ook een grootere oogst kunnen geven.
Ik geloof dat men hierbij te veel de door LIEBIG geponeerde stel
ling uit het oog verliest, dat de opbrengst van een gewas beheersch
wordt door dien factor, die in het minimum voorkomt. Nu zijn er en
kele factoren, waarover we geen beschikking hebben, bv. de zonne
schijn, de regenval, de verdeeling van beide factoren gedurende ee1
groeiperiode, het koolzuurgehalte van de lucht, enz. We zoude1
kunstmatig iets aan deze factoren kunnen doen, doch clan slechts noi
in beperkte mate.
Wanneer de stikstofgiften zeer sterk opgedreven warden is he
noodzakelijk, zullen we grootere oogsten krijgen, dat de kali en he
fosforzuur, enz. daarbij niet in het minimum geraken.
Een goede manier om de verhouding van de drie belangrijkste voe
dingsstoffen: stikstof, fosforzuur en kali te regelen hebben we niet
Dit is nog een open vraag, die in de toekomst het eerst opgelost moe
warden volgens een praktisch uitvoerbare methode teneinde een ver
kwisting van kali en fosforzuur te voorkomen. De hoeveelheid va1
deze stoffen op de wereld is vrij groat, maar eenmaal komt er een ein
de aan en ons staat geen bran voor dit plantenvoedsel ter beschikkin;
.zooals bij de stikstof, waar het weggenomene na korteren of langere1
tijd weer in de lucht als vrije stikstof terecht komt. Het zoeken van ratio
rieele methoden voor de bemesting, opdat de opbrengst van vele ge
wassen in tal van streken van de wereld verdubbeld of verveelvoudig1
wordt, kan de menschheid voor langen tijd redden van het gevaa1
dat door de voortdurende toename van de bevolking dreigt te ont
staan. Dit is een taak van de landbouwscheikundigen, die ze in d
toekomst te volbrengen hebben.
Verder ligt er voor de N ederlandsche landbouwchemici een pracht
veld voor onderzoek braak, nl. te voorkomen, dat we niet honderde
millioenen verliezen door verkeerde behandeling van de in te dijke
Zuiderzeegronden. Wanneer men een bezoek brengt aan de Zuider
.zeewerken, staat men vol ontzag voor hetgeen onze bekwame water
staatsingenieurs daar tot stand brengen, maar straks als het land va
het· water is bevrijd, komt er een nog even groat werk aan de beurt
het in cultuur ·brengen der gronden. Menigeen denkt, dat dat va
.zelf gaat, als het maar land is, doch de bittere ervaringen indertijd oi:
gedaan met den Haarlemmermeer- en den Anna Paulownapolder, or
er slechts enkele te noemen, zijn ernstige waarschuwingen voor d
landbouwkundigen.
Daar ligt in de toekomst voor ons, landbouwchemici, een prachti
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arheidsveld, waar we toonen kunnen dat de Nederlanders niet alleen
knappe waterhouwkundigen, doch even goede landhouwkundigen
z;ijn. Het doet wonderlijk aan, dat de straks drooggemaakte gronden
in cultuur gehracht zullen warden door het Departement van Waterstaat en niet door dat van Landhouw. Ik hoop, dat het nag ingezien
zal warden dat die laatste grootsche taak hij het Departement van
Landhouw thuishehoort. Ik hen er zeker van, dat dan door innige samenwerking van de krachten aan de Landhouwhoogeschool, de
pr.oefstations en den voorlichtingsdienst het zoo noodzakelijke, goede
resultaat kan verkregen warden.
Ik heh gezegd.

7

14. LANDMETERSCURSUS.
Totliet volgen van de colleges en oefeningen aan den landmeterscursus waren in het afgeloopen jaar 70 studenten ingeschreven bij
den rector-magnificus der landbouwhoogeschool te Wageningen,,
waaronder één, tegelijk voor de studie aan de landbouwhoogeschool,.
richting Nederlandsche landbouw. Een en twintig van hen werden
voor de eerste maal in de lijst der studeerenden opgenomen.
Vijf en twintig der ingeschrevenen genoten toelage van het departement van koloniën, in verband met hunne bestemming, om na
hunne studie te worden benoemd tot landmeter bij het kadaster in
Nederlandsch-Indië. Deze 25 studenten volgen de koloniale richting. Verder is er nog één student voor deze richting ingeschreven.
De overigen studeeren in de Nederlandsche richting. Van deze
ontvingen 18de toezegging,(nadathun eerste examen was afgelegd),,
dat zij zullen worden benoemd tot adspirant-landmeter van het kadaster hier te lande, wanneer zij in den daarvoor gestelden tijd afstudeeren. Zes van hen zijn in den loopvan het jaar alszoodanig benoemd.
Verschillende aanvragen kwamen invoor devervullingvan betrekkingen als landmeter in Nederlandsch-Indië bij cultuur- en industrieele ondernemingen. Aan deze aanvragen kon niet worden voldaan, omdat de afgestudeerden vóór de oproeping reeds een betrekking hadden gevonden.
Tot de aanvragers behoort de Bataafsche Petroleum maatschappij^
dievermoedelijk in dekomende jaren geregeld landmeters zalnoodig
hebben. Om zich dit personeel teverzekeren, zal deze maatschappij,,
in het vervolg, wanneer zij dit noodig vindt, toelagen geven aan studenten, diezichwillenverbinden om naafloop van destudie bij haar
indienst tetreden,echter eerst,nadat hetexamen nadeeerstestudieperiode zal zijn afgelegd.
Aan het examen voor landmeter namen in het afgeloopen jaar
18 candidaten deel, waarvan slaagden:
VoordeNederlandsche richting:
op 2 Februari 1929:
W. VAN AGGELEN,
W. J. HENNINK,
P. M. NIEUWENHUIZEN en R. WELS.
en op 11 Mei 1929: F. D. HARTMAN.

C. C. KROM,
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Voor deKoloniale richting:
op 14 November 1928: C. G. VAN HULS.
op 2 Februari 1929:
H. C. HOEKSTRA,
W. J. P. HORTSING,
D . D . JUMELET,

A. MICHIELSEN,
R. ROELOFS (met lof).

op 11 Mei 1929:
R. A. EHRENCRON, H. E. W. SCHUT en J. M. C, WITVLIET.

Het examen na de eerste studieperiode werd afgelegd door 17
candidaten, waarvan slaagden:
op 29 September 1928:J. Bos en D. E. DOORNBOS.
op 22 Januari 1929:
H. VAN DEN BERG,
J. C. BLOOS,
H. T H . DE GOEIJ,

G. J. BRUINS,
A. J. WISSE,
R. H. C. DE BODE,

op 3 Mei 1929:
A. H. O. Bos,
G. W. VAN BRUGGEN,
J. A. MEUTER,

H. E. OUTMANS,
P. A. SIMON,

op 13Juli 1929: F. K. W. VAN CATTENBURCH.
In verband met dewijziging in het reglement van den landmeterscursus, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3Januari 1929,Staatsblad no. 2, wordt thans examengeld geheven op denzelfden voet als
voor de examens der landbouwhoogeschool is vastgesteld.
De samenstelling van het college van bestuur onderging geene
verandering. Ook kwamen onder het personeel van den landmeterscursus geene mutaties voor.
De verzamelingen breidden zich uit, niet alleen dooraankoopuit
het daarvoor bestemde crediet, maar ook door schenking van verschillende belangstellenden. In het bijzonder moge worden vermeld
het departement van financiën, dat eenige voor den dienst onbruikbaar geworden instrumenten afstond, die nog goeden dienst kunnen
doen als demonstratie-materiaal, terwijl interessante oude instrumenten werden geschonken voor de historische verzameling door
de heeren Ir. W. H. BRINKHORST te Vlissingen, J. OUDSHOORN te
Bandoeng enP.W. H. PAULUSSENteMaastricht, benevens een hand-
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schrift over kadastrale metingen in het begin der 19eeeuw door den
heer W. VANDER ELSTte Groningen.
Tot groote teleurstelling van het collegevan bestuur isin de huisvesting van den landmeterscursus in het gebouw „de Valk" nog
geene verandering gebracht.
Door de grootere toeloop van studeerenden wordt de toestand in
het gebouw hoelanger hoe moeilijker, enlijdt de geregelde gangvan
het onderwijs, in het bijzonder van het praktisch gedeelte daarvan,
hoe langer hoe meer.

15. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1928—1929 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER
Fruitteelt.
Prof. Dr. M.J. VANUVEN. . . . . . . . . . . . . . . . Bijzondere onderwerpenuitdewiskunde
Lector H. RAMAER
Natuurteekenen.
Dr. Dipl. Ing.G. BERGER, Wageningen . . . . Physischescheikunde.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent teWageningen
Bijenteelt.
Dr. C.J. J. VANHALL, Baarn . . . . . . . . . . . . . Rubbercultuur.
Ir. J. C. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent
te A l k m a a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groententeelt.
Ir. C. KOEMAN, adj. rijkstuinbouwconsulent
te Aalsmeer
Bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent te Leeuwarden . . . . . . . . . . . Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent te Boskoop
Boomteelt.
A. E. REIJNST, A m s t e r d a m . . . . . . . . . . . . . . . . Theecultuur en theefabricage.
J. H. SEBUSte U t r e c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economische geografie van Nederland.
Ir. J. G. TUKKER, Beekbergen . . . . . . . . . . . . Pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
L i s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN te Utrecht . . . . . . . . . . Economische geografie van Ned. Indië.
16. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN
De regeling wasopgedragen aaneencommissie, bestaande uitde
hoogleeraren Dr. J. C. KIELSTRA, Dr. Ir.N.L. SÖHNGEN, Ir.J. H.
THAL LARSEN en Dr. M. J. VAN UVEN.

In het studiejaar 1928—1929 zijn de volgende voordrachten gehouden:
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Prof. Dr. H. R. KRUYT, Utrecht. De leer der kolloiden als zuivert
wetenschap (6 December 1928).
Dr. H. GAMS, Innsbruck. Wald- und Klimageschichte von Mittelund Nord-Europa (19Maart 1929).
Prof. B. BRUTZKUS, Berlijn. Die Russische Agrarrevolution, ihre
Ursachen und Auswirkung (19April 1929).
Prof. Dr.R. GOLDSCHMIDT, Berlijn. DieTheorie desGens (29 April
1929).
17.INDISCHE LEZINGEN.
Evenals vorige jaren maakte het departement van koloniën door
de beschikbaarstelling van een subsidie het mogelijk aan de landbouwhoogeschoolenkele Indischelezingentedoenhouden.Bedoelde
voordrachten werden ook thans weer georganiseerd door een regelingscommissie, bestaande uitdehoogleeraren T. J. BEZEMER, J.VAN
BAREN, A. TE WECHEL, Dr. A. H. BLAAUW, S. P. HAM, Dr. J. C.
KIELSTRA en Dr. W. K. J. ROEPKE, van wiede eerstgenoemde drie

heeren met de definitieve regeling belast waren.
De volgende voordrachten werden gehouden.
29 November 1928,Dr. F. D. K. BOSCH, chef van den Oudheidkundigen dienst in Nederlandsen-Indië: „De werkwijze van
den oudheidkundigen dienst in Nederlandsch-Indië".
12December 1928,Dr.S. LEEFMANS,directeur vandeafd. Plantenziekten van het landbouwproefstation te Buitenzorg: „Reizen
door hetOostelijk deelvan Insulinde inverband metdesprinkhanenbestrijding op de Talaut-eilanden."
27 Februari 1929, Mr. J. J. SCHRIEKE, oud-regeeringsgevolmachtigde voor algemeene zaken in Nederlandsch-Indië: „Nationalistische stroomingen in Nederlandsch-Indië."
18April 1929,L.D.PETITteAmsterdam:„Reisindrukken uitSiam."

18. INTENDANCE-CURSUS.
Aan de landbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aande hoogere krijgsschool te 's-Gravenhageomopgeleidtewordenvoordenintendance-dienst.
De cursusbegint 1 Maart eneindigt 1 Novembervanhetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.J. H. ABERSON: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
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Prof. D r . D . L . BAKKER: kennis van vee en veeverpleging;
Prof. Ir. B . VAN DER BURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H . K. H. A. MAYER G H E L I N : plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. D r . Ir. G. MINDERHOUD: landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. D r . W. K. J. R O E P K E : dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
In verband met het verblijf van Prof. ROEPKE in NederlandschIndië wordt het onderwijs in dierkunde aan denop 1Maart 1929aangevangen cursus gegeven door den phytopatholoog aan het laboratorium voor entomologie, Dr.J. G. BETREM.
Deze cursus wordt gevolgd door den len luitenant der infanterie
K . D . SCHEFFER en den len luitenant der militaire administratie
A. L . WILLEMS, beiden van het leger hier telande;door den kapitein
der infanterie H . VAN DEN BOS, den kapitein der artillerie L. F .
LANZING en den len luitenant der militaire administratie R. G.
VAN W I C H E N , van het Nederlandsch-Indische leger.

19. O V E R Z I C H T VAN D E G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1928/1929 T O E G E K E N D E S T U D I E B E U R Z E N E N
STUDIETOELAGEN.
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
4
Studietoelagen aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië.. 25

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1929-1930

COLLEGE VAN CURATOREN

JHR. S. VAN CITTERS, Brummen, v o o r z i t t e r . . . . . . . . .
D E . H. J. LOVINK, Alphen a. d. Rijn . . . . . . . . . . . . .
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen . . .
J. T H . VERHEGGEN, Buggenum
Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum.

SECRETARIS VAN CURATOREN
M R . F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaar van
aanvaarding
1918
1918
1923
1923
1927

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
D R . G. G R I J N S .

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
DR. J. C. KIELSTRA.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
DR. G. GRIJNS, voorzitter.
IR. M. F. VISSER, secretaris.
DR. D. L. BAKKER.
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De veeteeltwetenschap.
J. VAN BAREN
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De volkenkunde van Ned. Indië en de Indische talen.
Dr. A. H. BLAAUW

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BEOEKEMA

1923

De veredeling van landbouwgewassen.
Ir. B. VAN DER BURG

1913

De zuivelbereiding en de melkkunde.
Ir. J. W. DIEPERINK
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Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
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De physiologie der dieren.
Dr. D. VAN GULIK

1902
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De houtteelt, boschbescherming, beheersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.
Dr. J. A. HONING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
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De scheikunde en de bemestingsleer.
Dr. J. JESWIET

1925

De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
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Het koloniaal staatsrecht en strafrecht, de Indische landhuishoudkunde en het Indisch agrarisch recht.
Ir. H. K. H. A. MAYER GMELIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920
De landbouwplantenteelt.
Dr. W. C. MEES R.AZN

1922

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

De landhuishoudkunde.

1927
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Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

1909

De scheikunde.
Dr. H. M. QUANJER

1909

De plantenziektenkunde.
Dr. E. REINDERS

1923

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

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
Dr. Ir. N. L. SÖHNGEN

1917

De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER

1917

De algemeene grondslagen van de teelt der tuinbouwgewassen.
J. E. VAN DER STOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
De tropische landbouw.
Ir.j . H . THAL LARSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
Dehydraulica,tropischecultuurtechniek en -boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN

De wiskunde.
Ir. M. F. VISSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.

1913

1918

De boschexploitatie en de boschhuishoudkunde.

BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J. ELEMA (Assen)
1913
De grondverbetering.
Dr. J. J. VAN LOGHEM (Mauritskade 57a, Amsterdam (O.)). 1919
De tropische hygiëne.
Dr. E. VAN SLOGTEREN (Lisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.

OUD-HOOGLEERAREN, LEDEN VAN DEN SENAAT
Jaar van
aftreding

Dr. Ir. L. BROEKEHA, Wageningen
Dr. J. H. ABERSON, Wageningen

1921
1928
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LECTOREN

Benoeming
te Wageningen

H. F. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.. .

1900

De tuinarchitectuur en de tuinkunst.
Dr. K. A. HOEKSTRA

1916

Eerste hulp bij ongevallen.
H. J. VAN HOUTEN

1919

De landbouwarchitectuur.
Ir. M. W. POLAK

1914

De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
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Het handteekenen.
Dr. Ir. R. VERSCHUUR

1909

Hoofdstukken uit de technologie.
H. F. VAN RIEL

1919

De kadastrale techniek, de techniek der ruilverkaveling
en de toegepaste rekenkunde (landmeterscursus).
Mr. A. VAN DER DEURE . . . . . .
Het burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht (landmeterscursus).

1919

DOCENTEN
L. VAN GIERSBERGEN (Wageningen). De bijenteelt.
Ir. J. G. HAZELOOP (Alkmaar).De groententeelt.
Ir. C. KOEMAN (Aalsmeer). De bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN (Leeuwarden). De voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS (Boskoop). De boomteelt.
Dipl. Ing. R. H. D. SAX (Adr. Pauwstraat 19, VGravenhage). De
technologie der rietsuikerbereiding.
De economische geografie van Nederland.
Ir.J. G. TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ(Lisse).De bloembollenteelt.
De economischegeografievanNederlandsen-Indië.
WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. J. R. BEVERSLUIS, landbouwkundige bij boschexploitatie.
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij scheikunde.
Mej. Ir. G.A.A.EVERSMANN,scheikundigebij landbouwscheikunde.
Mej. Dr. A. M. HARTSEMA, plantkundige bij plantenphysiologie.
J. HESSING, plantkundige bij landbouwplantenteelt.
Ir. C. A. KOPPEJAN, scheikundige bij zuivelbereiding.
Dr. H. A.A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
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Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir.J. G. OSSEWAARDE, landbouwkundige bij tropische landbouwplantenteelt.
Dr.Ir.W.S.SMITH,landbouwscheikundige bij landbouwscheikunde.
Dr. Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Dr. C. H. OOSTINGH, conservator bij mineralogie en geologie (met
verlof).
J. ROOKMAAKER, landmeter bij landmeten en waterpassen (in hoofdzaak voor den landmeterscursus).
P. J. VAN DER HAM, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiïng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. W. A. J. OOSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
Ir. O. BANGA, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
. . . . . . . . . . . . . . . . assistent bij systematiek.
Ir. G. G. BOLHUIS, assistent bij erfelijkheidsleer.
Ir. B.J. B. GROENEVELD, assistent bij physiologie der dieren.
Mej. Dr. C. A. GOUWENTAK, assistente bij plantkunde.
E.E. HARMSEN, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
J. B. VAN DER MEULEN, assistent bij plantkunde.
assistent bij mineralogie en geologie.
J. C. VAN SCHOONNEVELDT, assistent bij scheikunde.
Mej. H. VINKENBORG, assistent bij microbiologie.
. . . . . . . . . . . . . . . . assistent bij veeteelt.
Ir. A. K. ZWEEDE, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
A. H. L. BÄHLER, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
K. BOSMAN, technisch ambtenaar bij houtmeetkunde.
Mej. A. M. H. DE LANGE, technisch ambtenaar bij plantkunde.
Mej. M. J. MULDER, technisch ambtenaar bij tuinbouwplantenteelt.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij systematiek.
K. G. STAAL, zuiveltechnicus bij zuivelbereiding.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
Jhr. Ir. W. LAMAN T R I P , administrateur.
J. H. GOEDHEER, hoofdambtenaar van administratie.
F. WIERINGA, 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.

Ill
BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
P. G. BLANKSMA, tuinbaas bij tuinbouwplantenteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
H. DEIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. WEGENAAR, tuinman Ie kl., tevens concierge, bij de afdeeling
boschbouw.
R. JANSEN, tuinman bij plantkunde.
B. W. VAN DE PEPPEL, timmerman.
. . . . . . . . . . . . . . analist Ie kl. bij landbouwscheikunde.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
H. ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
CHR. BEUMER, amanuensis bij houtteelt.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensisbij veeteelt, anatomie,ziekten- en geneesleer der huisdieren.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
G. E. GREEVE, amanuensis bij houtmeetkunde.
J. W. GREVERS, amanuensis, bij tuinbouwplantenteelt.
M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij geodesie.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
M. LOOIJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T. VAN DER MEER, amanuensis bij microbiologie.
C. J. VAN DE PEPPEL, amanuensis bij erfelijkheidsleer.
H. A. RIGHOLT, amanuensis bij boschexploitatie.
P. A. ROMEYN, concierge (hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw).
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
B. W. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M. J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
E. STACHHOUWER, amanuensis bij boschexploitatie.
J. ULTEE, amanuensis, tevens concierge, bij landmeten.
D. VOET, amanuensis bij technologie.
J. A. F. ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D. J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
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BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
J. D. C. VAN DOKKUM, bibliothecaris.
Dr. H. N. KOOIMAN, vast-assistent.
J. H.H. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliothéekbeambte.
Mej. B. G. SCHROVEN, bibliotheekbeambte.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
Mej. A.J.B. WOLDA, 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.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F. L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P.A.KUIPERS, bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.
F. KAMPEN, amanuensis.
C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof. Dr. H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DE BRUIJN, plantkundige.
Mej. Dr. J. H. H. VANDER MEER, plantkundige.
Dr. Ir. S.J. WELLENSIEK, phytopatholoog.
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Mej. M. VAN SLOOTEN, klerk.
J. VAN DE PEPPEL B.WZN., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
J. ZANDER, tuinman Ie klasse.
LABORATORIUM VOOR ZOÖLOGISCHE PHYTOPATHOLOGIE

Prof. Dr. W. K. J. ROEPKE, beheerder.
Dr. J.G. BETREM, phytopatholoog.
A. F. VAN DAM, tuinman.

il*
LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSË

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, plantkundige.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
Dr. H. BLEIER, plantkundige.
A.E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
• • • • • • +• • • * • • +• •
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P. FOLHER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
E. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur. .
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman le kl.

GEBOUWEN EN TERREINEN
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no. 18, bevinden zich: de
kamer van den rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat
van den senaat, het bureau van administratie, de laboratoria en de
collegezalen voor plantkunde en voor landbouwplantenteelt, de
verzameling ethnografica en de collegezaal voor Indische volkenkunde en Indische talen. In den Noordelijken zijvleugel, Heerenstraatno.20,isgevestigdhetlaboratoriumvoor landbouwscheikunde,
in den Zuidelijken zijvleugel, Heerenstraat no. 16, dat voor scheikunde.
Achter het hoofdgebouw ligt de botanische tuin, terwijl de afdeeling landbouwplantenteelt de beschikking heeft over proefvelden op „het Spijk".
In het hulpgebouw, de zoogenaamde „Hulp-Aula", Duivendaalsche laan no. 9a, worden de colleges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht,
agrarisch recht, hydraulica en werktuigkunde.
In het gebouw Duivendaalsche laan no. 2 zijn gevestigd de
collegezalen, resp. met laboratoria en verzamelingen voor: natuurkunde en meteorologie, mineralogie, geologie en agrogeologie (met
bijbehoorend museum), weg- en waterbouwkunde en natuurteekenen; in het gebouw Duivendaalsche laan no. 1, bevinden zich
op de bovenverdieping de collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdiepinghetlaboratoriumvoorphysiologiederdierenisgehuisvest.
Op de terreinen achter dit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt. Deze afdeeling heeft tevens debeschikkingoverenkele
bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij „Duivendaal".
De weiden voor de afdeeling veeteelt, in totaal ± 3 1 H.A.,zijngedeeltelijk gelegen in deonmiddellijke nabijheid van deveestallen aan
de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij „Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten, terwijl hierin tevens
het zuivelmuseum is ondergebracht.
Het gebouw Duivendaalsche laan no. 7 bevat de collegezaal voor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter dit gebouw
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staat eentijdelijke machineloods,waarin tevensdekantoren gevestigd
zijn van het „Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".
Het gebouw „Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 56, met tuin,
staat ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen. Eén vertrek in dit gebouw is in gebruik bij het
college van curatoren.
In „De Valk", Rijksstraatweg no. 53, is de landmeterscursus
met zijne collegezalen en verzamelingen ondergebracht. Achter
dit gebouw zijn het laboratoriumvoorerfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek is gevestigd in het gebouw Rijksstraatweg no. 64. Rond dit gebouw vindt
men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aan welke
terreinen zich aansluit het laboratorium voor microbiologie, Rijksstraatweg no. 646, met zijne proefvelden en kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologie isaan den Rijksstraatweg gelegenhet arboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping).
De afdeeling tuinbouwplantenteelt beschikt over een laboratorium, Haagsteeg no. 3, met proeftuin groot ± 7 H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (aardappelonderzoek en mycologie) met
proefterreinen en kassen.
Het „Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no. 34a, bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij „Het
Groenewoud", groot ruim 46 H.A., in de Nude.
Het laboratorium voorzuivelbereiding isgevestigd inde gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.
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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 van curatoren,
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 studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Onder het genot van eene studietoelage van f50.— 's maands
worden jaarlijks een aantal jongelieden in opleiding genomen voor
de betrekking van houtvester bij den dienst van het boschwezen in
Nederlandsen-Indië. Tijdens de aan deze opleiding verbonden detacheeringen zal de studietoelage worden verhoogd tot f100.—
's maands, terwijl de reiskosten bij detacheering naar het buitenland
zullen worden vergoed (heen- en terugreis en voorts aldaar te maken
reizen tot een bedrag van f 20.— 's maands).
Voor deze aanwijzing komen in aanmerking voor den kolonialen
boschbouw studeerenden, die met goed gevolg het propaedeutisch
examen aan de landbouwhoogeschool hebben afgelegd en die overigens aan de te stellen eischen voldoen.
C. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN AGROGEOLOOG BIJ DEN DIENST VAN DEN MIJNBOUW
IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, dievoor de hierbedoelde betrekking in opleiding worden
genomen, kan als tegemoetkoming in de studiekosten eene toelage
worden toegekend naar reden van f 1000.— 's jaars. Indien daartoe
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termen worden gevonden,kunnen de collegegelden van de adspirantagrogeologen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den lande
worden vergoed.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN LANDMETER BIJ HET KADASTER IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Aan hen, die krachtens Koninklijk besluit van 2 Juli 1923 (Stbl.
no. 131) in opleiding worden genomen voor de betrekking van
landmeter bij het kadaster in Nederlandsen-Indië, wordt als tegemoetkoming in de studiekosten een jaarlijksche toelage toegekend,
tot een door den minister van koloniën te bepalen bedrag. Dit
bedrag isthansvastgesteld opf 1000.— 'sjaars.Ook kunnen collegegelden voor deze jongelui geheel of gedeeltelijk voor rekening van
den lande worden genomen.
Verschillende Indische cultuurmaatschappijen stellen gewoonlijk
eveneens beurzen voor studenten aan de landbouwhoogeschool
beschikbaar.
FONDSEN
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 enaanverwantehandelswetenschapinhaar geheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke instellingen ofonderzoekingen, het bezorgenvan wetenschappelijke uitgaven enz.
Een raad van commissarissen wordt gevormd door de leden van
het college van curatoren der landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
Het bestuur der stichting bestaat uit dehoogleeraren en oud-hoogleeraren, leden van den senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
Met de dagelijksche leiding is belast een college van directeuren.
In dit college hebben zitting:
Prof. Dr. D. VAN GULIK, voorzitter (plaatsvervanger Prof. Dr.
G. GRIJNS).

Prof. Dr. J. H. ABERSON, secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Ir. J. H. THAL LARSEN).
Prof. Dr. W. C. MEES R.AZN., lid (plaatsvervanger Prof. Dr. H.
A. J. M. BEEKMAN).
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CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudcurator der landbouwhoogeschool. Het doel der stichting is volgens
artikel 2 der statuten: „het toekennen van belooningen, bestaande
in 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 college van curatoren derlandbouwhoogeschool ofvan hen, aan
wie door bedoeld college de beoordeeling zalzijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheidingwaardigzijn,en/of hetv'erleenenvan financiëelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande als in NederlandschIndië, enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieerenvanstichtingen
of fondsen, die een gelijk doel beoogen."
Het Jbestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
van het fonds is opgedragen aan het college van curatorenderlandbouwhoogeschool.
HESSELINK VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in het leven geroepen door den heer Mr. H. F.
HESSELINK VAN SUCHTÈLEN, oud-burgemeester van Wageningen en
oud-curator derlandbouwhoogeschool, door een hem ter gelegenheid vande herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
als burgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van — en de studie aan de landbouwhoogeschool te bevorderen, met alle middelen, die haar bestuur daartoe dienstig zal
oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken steun aan jongelieden van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de
landbouwhoogeschool wenschen te genieten, doch diezelve ofwier
ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen,
alsmede aanhoogleeraren of studenten dier instelling bij belangrijke
onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatiën, of bij
aanschaffing van bepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken,
enz., of wel door bij het verbinden aan de hoogeschool van voor
haar onmisbare docenten, waarvoor vanrijkswege niet de vereischte
gelden zijnteverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvanbekende geleerden
tot het houden van voordrachten, lezingenenz.,steun teverleenen.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof. Dr.J. C. KIELSTRA, Wageningen, voorzitter.
Prof. Ir. C. BROEKEMA,
„
secretaris.
G. H. MEIER,
„
penningmeester,
A. L. VAN BEUSEKOM, Hilversum ) . ,
J leden
J. H. STÖCKER, Wageningen
'
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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 onder de landbouwers, door het toekennen
van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw,
Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in de
kosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds is als volgt samengesteld:
Mr. A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, Tiel, voorzitter.
Prof. Dr. Ir.L. BROEKEMA,Wageningen, secretaris-penningmeester.
W. H. STARING, Lochern, lid.
CERESFONDS.

Dit fonds werd gevormd om studeerenden aan de landbouwhoogeschool, die, door finantiëele omstandigheden buiten hun toedoenofschuld ontstaan,hunne studieinde landbouwwetenschappen
zouden moeten staken,in de gelegenheid testellen, die studie te
vervolgen entoteengoed einde tebrengen,doorhetverstrekkenvan
rentelooze voorschotten.
In het bestuur, dat deze stichting beheert, hebben zitting de
heeren:
J. SIBINGA MULDER, Bussum, voorzitter.
J. P. TETTERODE, Lochern, secretaris.
Prof.Dr.D.VANGULIK,Wageningen, penningmeester.
Dr. Ir.F.E.POSTHUMA, 's-GravenhageI . ,
J. SCHUIT, Loenen a.d.Vecht
) leden'

