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I
GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1. DE TECHNIEK VAN HET LANDMETEN IN EEN
TWEETAL TIJDPERKEN DER GESCHIEDENIS.
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 9EN MAART 1 9 2 8 , TER GELEGENHEID
VAN DEN TIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL
DOOR DEN RECTOR-MAGNIFICUS

IR. J. W. DIEPERINK.
Mijne Heeren Curatoren, Professoren,Lectoren,
DamesenHeeren AssistentenenStudenten en Gij allen,
die door Uwetegenwoordigheid op dezen dag van Uwe
belangstelling in onze Hoogeschoolblijk geeft, zeer
welkometoehoorderessen en toehoorders.
Op dezen tienden herdenkingsdag van de verheffing van onze
onderwijsinstelling tot hoogeschool rust op mij, naar goed gebruik,
de taak een rede voor U uit te spreken.
Deze rede te maken tot een overzicht van de tienjarige periode,
dieachter onsligt, heeft mijns inziens reeds daarom geen zin, omdat
het gewoonte is, het bestaan van een universiteit of hoogeschool in
perioden van längeren duur in te deelen, maar ook omdat die rede
wellicht in hoofdzaak een opsomming zou worden van feiten aan de
meesten Uwer nog wel bekend. De verstreken tijd is voor een
herdenkingsrede in grooten stijl te kort.
Een voordracht met meer algemeen landbouwkundigen inhoud
Zou op den tienden verjaardag der Landbouwhoogeschool voor de
hand gelegen hebben, maar U zult dievan mij alsdocent inhet landmeten, het waterpassen en de geodesie wel niet verwachten.
Een mijner voorgangers heeft van deze plaats gezegd, dat er
leervakken zijn, die gebukt gaan onder nijpende armoede aan
dankbare onderwerpen voor een rede op een feestdag als dezen.
Daartoe moet ik helaas ook de mijne rekenen. Evenwel ben ikniet
altebevreesd, datbeschouwingen oplandmeetkundig gebiedgelegen
geheel van Uwe belangstelling verstoken zullen blijven, daar zij
toch betrekking hebben op den grond, het object, waarmede zich
de landbouwkundige bemoeit, zij het ook uit geheel ander oogpunt.
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Administratie van het grondbezit en veelal uitvoering van werken,
welke opvoering van de productiviteit van den grond beoogen, zijn
Zonder landmeetkundige opmetingen vrijwel onmogelijk, zullen zij
doelmatig zijn.
Het verband tusschen de landbouwkundige leervakken en het
landmeten is al van ouden datum» De Romein L. JUNIUS MODERATUS
COLUMELLA schreef in de eerste eeuw onzer jaartelling zijn „De ReRustica", bestaande uit twaalf boeken, die volgens Dr. MORITZ CANTOR een bijna onuitputtelijke bron zijn van materiaal op elk gebied,
dat met den landbouw inverband staat en in welk werk ook het landmeten behandeld wordt.
En heden ten dage bestaat er onder de deskundigen geen twijfel,
dat een doelbewuste opleiding tot landmeter thuis behoort daar,
waar de landbouwkundige leervakken gedoceerd worden.
Het is dit verband, dat mij er toe deed besluitentotonderwerpvan
mijn rede te kiezen: de techniek van het landmeten in een tweetal
tijdperken der geschiedenis.
Wanneer in het oude Egypte de koning besloot een tempel te
stichten, dan was een der eerste handelingen, die daarbij plaats vond,
het zoogenaamde strekken van het snoer.
De koning, of zijn vertegenwoordiger, plaatste zich in het vlak,
gaande door een opgehangen schietlood en de poolster, en deed in
datvlaktwee stokken plaatsen. Vervolgenskwamende harpedonaptai
of snoertrekkers, die het snoer, als richtsnoer, langs deze stokken
uitspanden en daarmede de Noord-Zuidrichting óp het terrein
vastlegden, waardoor een oriënteeringsrichting voor het te stichten
gebouw verkregen was.
Dat deze harpedonaptai landmeters waren, is zeer waarschijnlijk,
daar muurschilderingen, in de graftomben van de koningen uit de
eerste dynastieën gevonden, een aantal menschen vertoonen, die,
voorzien van meetsnoeren en schrijf- of teekenmateriaal, bezig zijn
eenveld opte meten. Dit opmeten vandevelden wastelkens opnieuw
noodig, doordat de Nijl, bij de jaarlijksche overstroomingen de
grenzen der velden uitwischte en het uitzetten daarvan opnieuw
noodig maakte.
Algemeen wordt in de noodzakelijkheid van het verrichten van
deze landmeetkundige handelingen de aanleiding tot het ontstaan
der wiskunde gezien.
Volgens den Egyptoloog PEET beperkten deze landmeetkundige
bewerkingen in den tijd van de vierde dynastie, dus omstreeks
3000 jaar v. Chr., zich tot het nauwkeurig opmeten van rechthoeken.
De oudste wiskundige papyrus, de papyrus RHIND, afkomstig uit
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de twaalfde dynastie, dus ongeveer 2000 jaar v. Chr., laat zien, dat
de kennis der wiskunde het bepalen van inhouden van rechthoek,
cirkel, driehoek, vierhoek en trapezium mogelijk maakfe, terwijl ook
het verdeelen van een terrein in twee even groote deelen reeds
mogelijkwas.De Egyptische wiskunde van de eerste tijden vertoont
een sterk uitgesproken, practisch karakter. Het is niet het vraagstuk
Zelf, dat de belangstelling heeft, maar enkel het nut, dat er mede te
bereiken is, staat op den voorgrond. In den tijd van de twaalfde
dynastiekondendeEgyptischewiskundigendedagelijksvoorkomende
vraagstukken oplossen, hetgeen hun voldoende was. Zij konden
bijvoorbeeld een veld opmeten, den inhoud van een graanschuur
berekenen, loonen of behaalde buit inbepaaldeporties verdeelen en
de verschillende berekeningen, die voor den ruilhandel in goederen
noodig waren, uitvoeren.
Denotaties,diezijvoorhetweergevenvangetallenenoppervlakteofinhoudsmaten gebruikten,wijzenop hetgemisaanabstract denken.
Zoo worden de getallen millioen enhonderdduizend respectievelijk
voorgesteld dooreenpoppetje, dat inverbazing dehanden opheft, en
een kikvorsch, die de Egyptische plagen in herinnering roept. De
eenheid der landmaten, de land-el, wordt weergegeven door een
figuur, dat sterk aan een ploeg doet denken, terwijl de notaties voor
de medicinale maten ontleend zijn aan het oog van Horus, waaraan
het bezit van genezende kracht wordt toegeschreven.
Eerst veel later schijnt de wiskunde een studieobject der priesters
geworden te zijn, een niet produceerende klasse,die daaraan tijd kon
geven, zooals ARISTOTELES opmerkt.
Uit de beschrijving van de papyrus RHIND, door PEET gegeven,
blijkt niet, dat andere landmeetkundige hulpmiddelen danmeetsnoer
en schietlood bestonden. Het isevenwelwaarschijnlijk, datdeEgyptenaren de beschikking moeten gehad hebben over een hulpmiddel
om rechte hoeken uit te zetten.
Hoe het met de landmeetkundige kennis van een ander oud volk,
dat der Joden, gesteld was, is bezwaarlijk te zeggen. Uit de boeken
van het Oude Testament blijkt met zekerheid het bestaan van
landmeters,maardematehunnerkennisligtinhetduister.Menkrijgt
sterk den indruk, dat bij de indeeling der gronden, met behulp van
meetsnoer, meetroede of meetriet en paslood, zooveel mogelijk met
rechthoekige figuren gewerkt werd.
Van kaarten wordt niet gerept, ofschoon het woord teekenen een
enkele maal voorkomt, maar de beschrijvingen van landstreken en
gebouwen zijn zoo uitvoerig, dat men zeer wellicht uit zou kunnen
vervaardigen.
Dat de eigendommen waren afgepaald, blijkt duidelijk uit het
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feit, dat de straf der vervloeking dengene bedreigde, die de grensof
de landpale zijns naasten verlegt (Deut. 27 : 17).
Ook hier zijn volgens de beschrijvingen de tempels en andere
groote gebouwen volgens de windstreken georiënteerd. Voor het
uitzetten van de oriënteeringsrichting werd daarbij gebruik gemaakt
van den gnomon of zonnewijzer, dien de Joden reeds kenden,
(Jesaja 38 : 8) terwijl ook van het richtsnoer gesproken wordt
(Jesaja 28 : 17).
Van de Babyloniërs is meer bekend, daar enkele documenten uit
dienoudentijdzijn overgebleven.Zoobevindtzichte Constantinopel
eentafel vanleem ofklei,gevonden te Tello,dateerend uit de tweede
dynastie van Ur (3000—2000 v. Chr.). Op die tafelkomtvooreen
schetsvaneenterreinopname.Deschets,dieniet opschaal geteekend
is, vertoont meetlijnen, die het terrein verdeden in rechthoeken,
rechthoekige driehoeken en trapezia.
Een merkwaardigheid is,dat demetingonder controleplaats vond.
De inhouden zijn daaruit dubbel berekend, terwijl op de keerzijde
het eindresultaat van beide berekeningen vermeld staat, nl. het
gemiddelde, waaruit volgens HAMMER ZOUblijken, dat de beteekenis
van het middelen van uitkomsten reeds tot die tijden teruggaat.
Als een tweede document kan worden beschouwd het standbeeld
van den oud-babylonischen Priester-Koning Gudea, dat zich te
Berlijn bevindt. De koning houdt op de knieën een teekenbord,
waarop de fijn geteekende schets van een stad voorkomt.
Wat de wiskunde betreft, overtroffen de Babyloniërs de Egyptenaren, voornamelijk in de wijze van het noteeren van getallen. Zij
bezaten tafels voor vermenigvuldiging, deeling, inhoudsberekening,
quadrateeren en cubeeren.
De sexagésimale indeeling voor den hoekmaaten de indeeling van
den dag in 24 uren, aan hen ontleend, bleven tot heden toepassing
vinden.
Een groote vooruitgang in de techniek van het landmeten is waar
te nemenbij deGriekenendezevooruitgangisstelligtoete schrijven
aan de vlucht, die de studie van de wiskunde en de mechanica genomen had.
THALES VAN MILETE (620—543) studeerde op hoogen leeftijd
wiskunde in Egypte, en stichtte bij zijn terugkeer in Griekenland de
Jonische school.
Uit het oogpunt van het landmeten gezien, is HERON van Alexandrie, de wis- en werktuigkundige (omstreeks 125 v. Chr.) de vooraanstaande figuur.
Volgens Prof. Dr. EDMUND HOPPE was hij een volgeling van
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ARCHIMEDES en KTESIBIUS, wat de mechanica betreft, en van
ARISTOTELES, PLATO, PYTHAGORAS en EUCLIDES voor de phyloso-

phie en wiskunde.
Als werktuigkundige en geodeet vervaardigde hij zijn diopter,
eeninstrument, datdoorverwisselingvandeonderdedenkonworden
gemaakt tot waterpasinstrument, werkend volgens het principe der
communiceerende vaten, dan wel tot hoekmeetinstrument, geschikt
tot het meten van hoeken van elke grootte en in elk willekeurig vlak
gelegen. Daarbij paste hij een vernuftige constructie toe voor de
zoogenaamde fijn-beweging.
De waterpasbaken met bordjes, die hij gebruikte, waren van een
zoodanige constructie, dat zij voor de typen, die men in de hedendaagsche handboeken over landmeten en waterpassen vermeld vindt,
niet behoeven onder te doen.
HERON zegt in zijn handschrift, dat te Parijs bewaard wordt, dat
hij er naar gestreefd heeft, den diopter zoo te construeeren,dat hij
alle in dien tijd op het betreffende gebied gestelde vraagstukken er
medezoukunnen oplossen.Vóórzijntijd warendediopters onderling
afwijkend in constructie, al naar gelang van den aard van het probleem, dat men er mede dacht te behandelen.
Onder de33vraagstukken, die HERON metbehulpvan den diopter
heeft bewerkt,bevindt zichookdatvanhetberekenenvanden inhoud
van een driehoek uit de gegeven lengten der drie zijden, aan welk
vraagstuk door de oplossing de naam van HERON verbonden is.
De aard der vraagstukken en het gebied, dat hij daarbij bestrijkt,
blijken het best uit zijn eigen beschrijving van het gebruik van den
diopter, welke ik hier vrij vertaald laat volgen.
Dat de toepassing van den diopter van veel waarde is voor het
praktische leven, is door weinig woorden te toonen. De diopter is
zoowel met voordeel te gebruiken om waterstroomen uit de aarde
naarvorentebrengen,alsvoor het bouwenvan muren, havensofelk
ander bouwwerk. Dikwijls was hij van nut om de kennis omtrent de
hemellichamen te vermeerderen, daar men er de afstanden der
sterren onderling en hun grootte en afstand, zoo ook de zons- en
maansverduisteringen mede kan bepalen.
Voorts is de diopter ook praktisch te gebruiken bij de geographischeonderzoekingenbetreffende eilandenenzeeëneninhetalgemeen
voor het leeren kennen van iederen afstand, die slechts uit de verte
te bepalen is.
Heeldikwijls,zegt HERON, doet zicheen moeilijkheid voor, die ons
belet een meting ter plaatste uit te voeren. Het kan zijn, dat de
vijand ons in de bezetting van een punt vóór is, of dat het terrein
ontoegankelijk is en een landing uitgesloten door de gesteldheid
daarvan, of dat een sterke stroom dat verhindert.
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Tengevolge daarvan zijn dikwijls belegeraars, nadat zij de voor
een bestorming noodige ladders en andere werktuigen vervaardigd
en naar de muren vervoerd hadden, ten opzichte van hun tegenstanders in een nadeelige positie gekomen, doordat zij van het gebruik van den diopter onkundig, zich bij het meten van de muren
verrekend hadden, omdat de gegevens daarvoor noodig steeds op
grooter dan schotsafstand gemeten moeten worden.
Bij het doorwerken van deze vraagstukken valt het op, dat de
aaneengeschakelde waterpassing, zooals wij die kennen, in principe
reeds bekend was. De diopter wordt gebruikt voor het uitzetten van
rechte hoeken, en het richten volgens een lijn, hetzij horizontaal
of hellend. Van het rekening houden met constructiefouten van het
instrument blijkt niets.De driehoek is defiguur, diebij de oplossing
van de vraagstukken veelal toepassing vindt, maar van driehoeksmeting, onder meting van horizontale hoeken van willekeurige
grootte, hetgeen met den diopter toch mogelijk was, is geen sprake.
Vermeldingverdient nog,dat HERONeenbaakvoor afstandsmeting
vervaardigde, waarop hij met behulp van den diopter, onder heen en
weer richten op verwijderd voorwerp en baak, de gevraagde afstand
aflezen kon.
Besluiten we dit tijdperk door ten slotte over te gaan tot de
Romeinen.Volgens VARRO (Ieeeuwvoor Chr.) hebben de Romeinen
de kunst van het landmeten geleerd van de Etruskiërs, bij wie voor
de indeeling en oriënteering van het terrein, voor tempelbouw bestemd, dezelfde regelen golden als later voor de Romeinen bij het
stichten van een vestiging.
Zoo schrijft Dr. MORITZ CANTOR, dat ROMULUS Rome stichtte
volgens de regelen van het landmeten.
Bijhenalsbij deEgyptenaren enJoden,degewoonteomdeheiligdommen te oriënteeren volgensdevier hoofd-windstreken. Ditzelfde
gold bij de Etruskiërs voor de akkers bij de indeeling van de velden
en het was eenverzettegendegoddelijkevoorschriften, zoomenzich
daaraan niet hield. Bij de Romeinen zijn het de auguren, half
priesterlijke ambtenaren,diehet veld in vier deelen verdeden door
het uitzettenvandendecumanusen decardo,respectievelijk deoostwest- en noord-zuidrichting, hiermede het heelal symboliseerende.
Zij moeten dus in staat geweest zijn één van beide richtingen te
vinden en de andere loodrecht daarop uit te zetten. Het vinden van
den decumanus geschiedde met behulp van de schaduw door de zon
geworpen van een stok, die loodrecht in den grond was gestoken,
volgens het principe van den gnomon, bij de Grieken en nog veel
vroegerbij deJodenbekend. Voorhetuitzettenvandencardodiende
de groma, een type van landmeterskruis.
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Bij de indeeling van de vestigingen bleef men parallel aan de hoofdrichtingen, terwijl de akkers zoowel mogelijk den rechthoeksvorm
verkregen, waardoor een gemakkelijke vergelijking van de oppervlakten mogelijk was.
Ook voor de verdeeling der gronden onder de patriciërs en plebejers was ambtelijke inmenging van landmeters noodig. Zij zijn
ambtenaren, vertegenwoordigers van een vrije kunst en dragen
volgens CANTOR verschillende namen als finitores, metatores of
mensores, agrimensores, decempedatores en gromatici, al naar
gelang zij optreden als grensregelaars, meters, landmeters of als
werkers met de meetroede en groma.
Aanvankelijk was meerdere kennis van de wiskunde niet noodig.
Eerst VARRO schreef een boek over meetkunde, astronomie en
rekenkunde.
Onder JULIUS CAESAR en AUGUSTUS vond een opmeting van het
geheele Romeinsche Rijk plaats, welke werd uitgevoerd door
NIKODEMUS, THEODOTUS, POLYCLITIS en DIDYMUS, blijkbaar zelf
geen Romeinen. Evenwel zijn ook Romeinsche namen als van
BALBUS en M . VIPSANUS A G R I P P A daaraan verbonden. Een kaart op
naam van A G R I P P A werd vervaardigd.
In den keizertijd vergezelt steeds een hooggeplaatst landmeter de
troepen en bij het stichten van een stad of kolonie is de landmeter in
actie volgens vaststaande regelen.
De kennis der wetenschap, noodig voor een werk als de opname
van een geheel rijk, ontleende men aan de Alexandrijnen, die de
werken van HERON kenden.
De hedendaagsche kennis van den tijd der Romeinen danken we
aan een aantal werken van personen, die de wiskunde, de physica
en het landmeten bestudeerden, waaronder genoemd dienen te worden de landmeters SEXTUS JULIUS FRONTINUS (40—103), HYGINUS
en BALBUS, welke laatste in den opdracht van zijn werk aan
CELSUS zijn bewondering uitspreekt voor de methode van driehoeksmeting.
Opgeborgen in de kloosters van West-Europa zijn deze werken
later van belang geweest voor de ontwikkeling van de wiskunde, de
ingenieurswetenschappen en de techniek van het landmeten.
Wanneer ik nu over ga tot de behandeling van het tweede tijdperk
en daarbij blijf binnen ons eigen land, dan wil ik dat tijdperk doen
aanvangen omstreeks 1500, niet omdat er vóór dien tijd geen landmeters geweest zouden zijn, want rekeningen van landmeters uit
vroegere tijden zijn in de archieven aanwezig, maar omdat, zooals uit
de onderzoekingen van R. D . BAART DE LA FAILLE, hoofdcommieschartermeester van het rijksarchief te Haarlem blijkt, de oudste
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Hollandsche geteekende kaarten, waarvan het bestaan bekend is,
tot dien tijd terug gaan.
De eerste helft van de 16eeeuw was voor het westen van ons land,
Holland en Zeeland, onder de regeering van KAKELVen delandvoogdes MARIA een tijd van rust, waarin zich mede het kaartmaken kon
ontwikkelen.
In dien tijd zouden er volgens BAART DE LA FAILLE verschillende
centra of scholen van landmeters en kaartmakers ontstaan zijn, waarbij het kaartmaken aanvankelijk in handen was van kunstenaars als
schilders, goudsmeden, steenhouwers (beeldhouwers) en glasschrijvers, waaronder JAN DEPAPE, CORNELIS CORNELISZ DE SCHILDER
en CORNELIS CLAESZ, alle drie schilders, genoemd worden als regeeringskaartmakers.
Omstreeks 1530 had men door kaarten een totaaloverzicht van
Holland tusschen Maas en Zijpe, door samenvoeging van de kaarten
van Noord-Holland en Amstelland, beide vermoedelijk vervaardigd
door W I L L E M HENDRICKSZ. CROOCK, stadsfabriekmeester te Amsterdam.
Zonder twijfel hebben in het midden der 16e eeuw landmeters
aan de vervaardiging van kaarten medegewerkt. Zoo schreef
GEMMA FRISIUS (1508—1555) in 1533 „Een boecxken seer nutende
profijtelijck allen Geographiens/ leerende hoemen eenighe plaetseft
beschrijven, ende het verschil oft distantie der selver meten sal,
welck te voren noyt ghesien en isgheweest".FRISIUSisvertrouwd met
hetbegrip azumuth en afstand, of zooals hij het noemt „hoeck der
g'helegentheyt en distantie". De „Tafelen van Sinus" past hij niet
toe in dat boekje, „om dat te groot ende te hooghe is voor den
ghemeynen man".
Landmetersexamens werden afgenomen, zooals blijkt uit rekeningen in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland
aanwezig. Zoo ontving op 1 Septmeber 1543 D I R C K OGIERSZ,
baljuw te Schiedam, vier pond voor het gedurende drie dagen examineeren van LOUWERIJS PIETERSZ. alias Onder de Lucht in het
meten ende anders.
In 1553 werd op 18 Augustus Mr. CORNELIS VAN ZEVENDER
FREDERICSZ te Gouda, door het Hof van Holland toegelaten als
landmeter na advies van ADRIAEN STALPERT, rentmeester van
Kennemerland, en na examinatie door ervaren landmeters, volgens
ingeleverd schriftelijk bewijs, terwijl de geëxamineerde den volgenden dag den ambtseed aflegde.
In de tweede helft van de 16e eeuw is in deze landen de groote
strijd ontbrand en vragen de veldtochten niet alleen het verkrijgen
van de beschikking over goede kaarten, maar zijn de problemen van
het landmeten gericht naar de eischen door het oorlogvoeren gesteld.
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Zoo vinden we de vooraanstaande figuren op landmeetkundig
gebied in de beide kampen verdeeld. In het ééne werkt een JOOST
JANSZ. BEELSNIJDER (1541—1590), teekenaar, plaatsnijder, beeldhouwer, bouwmeester, horlogemaker, landmeter en vestingbouwkundige, aan wien Amsterdam als zijn fabriekmeester, voor de
schoonheid van de tegenwoordige binnenstad zooveel te danken
heeft, in opdracht van ALVAtusschen 1570en 1573aan het maken van
een kaart van Holland, West-Friesland en Utrecht en doet hij onder
D O N FKEDERIK DE TOLEDOdienst bij hetbelegvanHaarlemen Leiden.
Een beroemd kaartmaker als JACOBUS VAN DEVENTER (1500—1575),
wis- en aardrijkskundige, vervaardigt in opdracht van Philips I I
zijn bekenden stedenatlas.
In het andere kamp treffen we Mr. ADRIAEN ANTHONISZ ( ± 1543
—1620) de beroemde sterckbouwmeester, kaartmaker en wiskundige,
die in 1568 volgens BAART DE LA FAILLE als landmeter wordt toegelaten op goede getuigenissen, dus vermoedelijk zonder examen.
Voorts treffen we daar den niet minder bekenden SIMON STEVIN
(1548—1620) werktuigkundige, wiskundige, vestingbouwkundige en
landmeter, de leermeester van Prins MAURITS, die hem deed aanstellen tot ingenieur en kwartiermeester van het Staatsche Leger.
Dan mogen stellig als landmeters nog genoemd worden JAN
PIETERSZ. D o u en JOHAN SEMS, op wie ik nader terug kom.
Dr. M . G. DE BOER vermeldt in zijn leerboek der Vaderlandsche
Geschiedenis, dat Graaf W I L L E M LODEWIJK, Stadhouder van Friesland, aan Prins MAURITS den raad gaf aandacht te schenken aan de
krijgskunde der Romeinen, namelijk de soldaten door excercitiën te
oefenen, de bewaping te verbeteren en vooral het maken van schansen
en loopgraven te bestudeeren en deze door soldaten onder leiding
van ingenieurs te doen aanleggen.
Zoo ontstaat in 1600 aan de universiteit van Leiden op initiatief
van Prins MAURITS de ingenieursschool, waarvoor SIMON STEVIN op
10 Januari 1600 de instructie schreef, een geschrift, waarvan ieder
landmeetkundige stellig met groote belangstelling kennis neemt.
Aandeze ingenieursschool,bekend als de„Duytsche Mathematicque"
werden Mr. SIMON FRANSZ VAN DER MERWEN en de bekende wiskundige Mr. LUDOLF VAN CEULEN tot professoren benoemd om naast
de professoren der universiteit, onder wie D . RUDOLF SNELLIUS en
later zijn meer bekende zoon D . WILLEBRORDUS SNELLIUS, college te
geven. De „Duytsche Mathematicque", die in de eerste helft der
17eeeuw haar grootsten bloei beleefde, bleef in stand tot de Fransche
overheersching toe.
De stand der techniek van het landmeten in dezen tijd komt het
best uit door iets uitvoeriger stil te staan bij de beide landmeters
D o u en SEMS.
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JAN PIETERSZ DOU in 1572of 1573te Leiden geboren,werd aldaar
in 1597 aangesteld tot landmeter en wijnroeier.
Aanvankelijk verwaarloost hij de kennis van de wiskunde, maar
begint in 1590 opnieuw met de studie daarvan, hetgeen blijkt uit
de inleiding van zijn boek „Tractaet vant maken ende Gebruycken
eens nieu gheordonneerden Mathematischen Instruments", dat in
1612verscheen. Hij zegt daarin, dat hij reeds bij het begin van zijn
loopbaan (1597) heeft overdacht, hoe de fouten in het afmeten en
berekenen der landen het best te voorkomen zouden zijn, waarvoor
hij noodig acht twee zaken, nl. ten eerste fondamenteele kennis van
de geometrie en ten tweede practische geoefendheid. Over de eerste
beschikt hij,daar hijvolgenszijn zeggen,zichzesjaarin de geometrie
geoefend heeft. Praktijk had hij nog weinig, zoodat hij om fouten te
voorkomen, besloot „om niemant te vercorten, noch mijn selver ter
quader name te maken alle mijn metinghen ende calculatien met een
tweede werckinghe te proberen."
Hij is een groot vereerder van de wiskunde geworden, waarvan
hij in 1600 getuigt: „Onder alle goede, loflijcke ende eerlijcke
konsten, hebben de Mathematische niet alleen de aider gewiste
vaste grondt ende fondament," maar zouden ook, „eerster oorspronck ende begin" zijn van de andere konsten en zijn daarom
„de alderhooghste, voorneemste, nutlijckste ende nootwendichste."
In 1596 schrijft hij „Den Hutspot der geometrya" voortgezet in
devolgende jaren en in 1599werkt hij met JAN VAN HOUT, secretaris
van Leiden, VAN DER MERWEN en VAN CEULEN aan een Corte
onderrichtinge, dienende tot het maeken van de reductieen van de
jaercustingen tot gereedepenningen,waarbij zijdedecimale breuken,
door STEVIN ingevoerd, toepasten.
De zeseerste boekenvan Euclideswerden in 1606door hem in het
Nederduitsch vertaald. Deze bewerking diende jarenlang als schoolboek, en beleefde een zestal herdrukken.
In 1600 verschijnen van Dou en zijn vriend JOHAN SEMS (1572—
ca. 1656), geadmitteerd landmeter te Leeuwarden de beide werken,
„Pracktijck des Landmetens" en „Van het ghebruyck der Geometrische Instrumenten". Het eerste werk, opgedragen aan Prins
MAURITS en de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland is
gedateerd: Leiden 11 Oct. 1600, en kon daarom en om andere aanwijzingen wel voornamelijk van de hand van Dou zijn.Het andere
werk, opgedragen aan WILLEM LODEWIJK, Graaf van Nassau, en
Gedeputeerde Staten van Friesland, draagt de dagteekening
Leeuwarden, 5 September 1600.
De schrijvers hebben ondanks den grooten afstand hunner woonplaatsen deze werken samen uitgegeven, omdat zij vroeger reeds te
zamen het grootste deel er van bewerkten. Maar er was voor deze
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samenwerking nog een andere, meer gewichtige reden, want zij
schrijven: „Daer beneffens om seeckere Tafelen (ghenaemt de
Tafelen der Circkel-boghen) die wij gheinventeert ende elcx bysonder ghecalculeert, ende teghens malkanderen ghecollationeert
hebben, de fauten te beter mereken ende verbeteren, die wij daer
in mochten hebben begaen, ende de selye correct aen den dagh te
brenghen."
Zij besloten het boek te laten drukken „tot nut ende bevorderinghe vanalleLantmeters,ende diedeloflijcke konstvan Geometria
beminnen," en wel in het Hollandsen, omdat „onsen lieven Nederduytschen, die tot deser tijt toe door scherpsinnighe boeeken der
Gheleerden, meest in uytheemsche spraecken geschreven zijnde,
zijn afgeschrict."
Werken, geschreven in het Latijn, Fransch,Duitsch en Italiaansch
waren hen bekend, maar met de wijze van bewerking waren zij niet
tevreden, daar zij de opnamen van terreinen met of zonder het uitvoeren van berekeningen naast elkander wenschten te stellen.
Het eerste werk, in drie gedeelten gesplitst, behandelt de maten
toen in gebruik, de rekenkundige bewerkingen daarmede uit te
voeren, de vlakke meetkunde en trigonometrie, het opmeten van
toegankelijke en ontoegankelijke terreinen, het berekenen van
inhouden en hetverdeelenvanterreinen uit punten buiten en binnen
de begrenzende figuur gelegen; dit laatste onderwerp behandeld
door Dou op een wijze, als nog niemand voor hem had gedaan.
In het tweede werk,getiteld „Van 't Ghebruyck der Geometrische
Instrumenten" komenondermeerdegrootereopnamen met planchet
of quadrant in behandeling. Voor het gebruik van het rond voelen
zij niet veel, daar het te zwaar is, en doordat de straal kleiner moet
zijn dan bij het quadrant, de nauwkeurigheid minder groot zal
wezen.Volgensdeschrijvers hebben zij demethodevan het planchet
uitgedacht, zoo ook het gebruik van een instrument, dat met den
naam van veldpasser aangeduid zou kunnen worden.
De inhoud van beide werken staat op hoog peil. Zij bevatten niet
alleen alles wat toenmaals „kloecke en verstandighe ingenieurs en
landmeters" van de wiskunde en landmeetkundige techniek voor het
maken van kaarten dienden te weten, maar geheel in overeenstemming met de tijdsomstandigheden, was de vermeerdering van hun
kennis in deze wetenschappen gericht op het bouwen van vestingen,
sterkten ofkasteelen ofwellicht nog meer opdevernietiging daarvan,
zooals blijkt uit den aard der problemen, als het meten van hoogten
van torens en muren, breedten van grachten, en lengten van stormladders om muren te beklimmen.
Naast de reeds vermelde inventie van de Tafelen der Cirkelboghen mag stellig nog wel op het volgende gewezen worden.
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Bijdeberekeningmet Rhijnlandsche roeden, volgens het twaalftallig
stelsel in voeten, duimen en greinen onderverdeeld, moest dit stelsel
last veroorzaken, zoodat overgegaan werd tot decimale indeeling van
de roede in landmeters voeten en duimen. Het gebruik van het
decimaalteeken schijnt niet bekend te zijn geweest, hoewel de aanduiding der eenheden verkregen is door de juiste plaatsing van de
cijfers in teller en noemer van de breuken.
Van meer beteekenis is het feit, dat Dou in het 13e Capittel van
het tweede deel van het boek „Pracktijck des Landmetens" tot de
conclusie komt, dat, uitgaande van den inhoud van een driehoek,
uitgedrukt in degrootten vantweezijden ensinusvan den ingesloten
hoek,desinusregelinzijntegenwoordigenvormisafteleiden,zoodat
alle vraagstukken door hem reeds behandeld volgens de omslachtige
methode, die toen in gebruik was,opveeleenvoudigerwijzezijn op
telossen.Hij heeft ditechter in 1600moeten achterwegelaten, omdat
reeds zooveel van het boek afgedrukt was.
Vóór Dou is in de eerste helft van de 14e eeuw door LEVI BEN
GERSON de sinusregel reeds in zijn tegenwoordigen vorm weergegeven.Hetisbezwaarlijk uittemaken,ofDou daarvanopdehoogte
was, dan wel, dat hem mede in dit opzicht lof toekomt.
In elk geval komt hem de verdienste toe, de sinusregel in zijn
tegenwoordigen vorm te hebben toegepast. Het zou stellig interessant zijn te onderzoeken, of hij in dezen wellicht zijn beroemden
tijdgenoot SNELLIUSisvóór geweest. De verklaring van Dr. VAN DER
PLAATS,dat SNELLIUS bij de berekening van zijn driehoeksnet nog de
onbeholpen manier van het verdeelen van de driehoeken in rechthoekige toepaste, zou daarop wijzen.
Uit het hoofdstuk, „waer in gheleert sal worden Caerten te maken
van landtschappen, mitsgaders hoemen een gantsche Provincie sal
afmeten" blijkt, dat de daarbij toegepaste methode overeenkomt
met het tegenwoordige vraagstuk van enkele puntsbepaling uit
buitenrichtingen. Uitgaande van de willekeurig aangenomen afbeelding van twee torens in de kaart, bracht men de daar omheen
gelegen terreinpunten, welker ligging men wenschte te kennen, in
teekening door in de gegeven torenpunten de richtingen met behulp
vandegemetenhoekenuittezetten,ofdoorhetteekenenvanrichting
en afstand, dan wel door het trekken van twee cirkelbogen met de
gegeventorensalsmiddelpunten endeberekendeafstanden tot straal.
Van vastlegging der resultaten in coördinaten ten opzichtevan een
assenstelsel is geen sprake. De schrijvers wijzen er op, dat wanneer
de voorwerpen te ver van elkander gelegen zijn om directe meting
toe te passen, maar hun lengten en breedten zijn bekend, dat dan
daaruit de afstanden te berekenen zijn. Zij waarschuwen er voor, dat
zoo men steden of landschappen, die zeer ver van elkander gelegen
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zijnin„eenplattecaerte"zouwillenbrengen,dat„sulckecaertedoorde rondicheyt des aerdtbodems eenighe onperfectie soude onderworpen zijn, hoewel het selveinhet caerteeren van dese Gheunieerde
Provinciën weynich is te achten."
Deze meening was blijkbaar ook SNELLIÜS toegedaan, want bij
zijn bekende graadmeting tusschen Alkmaar en Bergen op Zoom
berekende hij de driehoeken als gelegen zijnde in het platte vlak.
In het reeds genoemde boek „Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneerden Mathematischen Instruments", dat
door Dou werd uitgedacht, omdat het dubbel rekenen hem toch wel
wat te moeilijk viel en hij naar een middel zocht om met minder
moeite het gestelde doel te bereiken, waarvoor hij noodig acht een
instrument „waer door men alle metinghen, met so vaste sekerheyt
can afvaerdighen alsmen door eenigh ander Instrument met behulp
vande taeffelen, sinuum, tangentium ende secantium soude moghen
doen, daer beneffens werden de Proportien ende eyghenschappen
des wercx metteverschillen daer op te verwachte, tot grootvoordeel
des Meters, voor oogen op 't Instrument gesien."
Ditinstrument,vervaardigddoordenmathematischen Instrumentmaker JAN DAVID te Leiden, stelde hem tevens in staat de verhoudingen der zijden van rechthoekige driehoeken te bepalen te
gelijk met het meten van één der scherpe hoeken, waarvoor op
het instrument, dat overigens naar „ghemeene Landtmeters Stijl
ghemaect" was, een sinus-, tangens- en secansverdeeling was
aangebracht.
In zijn verklaring van de vervaardiging en het gebruik van het
instrument laat Dou blijken, dat hij zeer goed inziet, dat het geen
doel heeft berekeningen uit tevoeren tot in meer decimalen dan met
de nauwkeurigheid, die met het instrument voor de metingen zelf
te bereiken valt, in overeenstemming te achten is.
Zoo gebruikt hij het getal n, dat door Mr. LUDOLF VAN CEULEN
tot in 34 decimalen berekend was, niet dan na weglating van de
onnoodige cijfers, en past de sinus in 7 decimalen toe.
Voorts blijkt, dat SEMS en Dou bekend waren met het feit, dat de
32e propositie van het eerste boek van EUCLIDES,betreffende de som
der hoeken van drie- of veelhoeken, de controle op de juistheid
van het meten van de hoeken insluit.
Met sluitfouten weten zij, evenmin als SNELLIÜS raad. Wel waarschuwen zij ervoor,datvoldoen aan devoorwaarden noggeen zekerheid biedt voor de juistheid der metingen, want, zeggen zij: „hoewel
ghij nochtans hier mede kont accorderen, ende doch d'eene hoeck
te kleyn, ende d'ander hoeck te groot kont af ghesien hebben: maer
soo 't niet en accordeert met deze Tafel, soo is 't werck voorseecker
valsch."
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In deze laatste conclusie komt de toen nog weinige kijk op de
waarnemingsfouten naar voren.
De beschouwing van dit belangrijke boekwerk van SEMS en Dou,
dat zoogoed den stand van detechniek van den landmeter omstreeks
1600 doet kennen, moge besloten worden met een aanhaling uit de
voorrede,welkeaanhalingbetrekking heeft op devoor den landmeter
vereischte kennis, zijn opleiding enzijnambtsvervulling: „Alsoo dat
hem niemant yet sal onderstaen te doen, daer aen hij twijfelt of het
recht is of niet: want seer licht können wij menschen feylen in alle
onsen doen, als wij al seeckere onghetwijfelde regelen endematen
voor ooghen hebben,vlytich daer opsien,ende deselvevolghen:wij
swijghen, dat wij ons op ons eyghen goetduncken verlaten souden,
bijsonder in dingen daer soo vele aen ghelegen is, uyt welcker oorsaecken in eenighe oude insettinghen de Landmeters, die valsche
ende onghewisse regelen gebruycten, bevolen zijn te straffen, ende
daerenteghen verordineert ende bevolen de gesenkte Landmeters te
eeren, ende als konstenaars te onderhouden, ghelijck hem derhalve
niemant sonder consent der hoogher Overheyt, die een Sonderlinge
opsicht daer op behoort te hebben, daer toe sal laten ghebruyeken."
De techniek van het landmeten ondergaat in de 17e en 18e eeuw,
althans hier te lande, geen noemenswaardige verandering. Wel voert
SNELLIUS zijn bekende graadmeting uit, maar nergens blijkt tot nu
toe, dat dit driehoeksnet gebruikt werd als grondslag voor verdere
metingen, of bij landmeetkundige opnamen als voorbeeld navolging
vond. Evenmin passen de landmeters het door SNELLIUS uitgewerkt
probleem toe, waardoor met het uitvoeren van hoekmetingen in een
te bepalen puntnaar bekendepunten van eendriehoeksnet, dit punt
aandatnetverbondenkanworden.Alleendeindienzelfden tijd opgekomen toepassing van de logarithmen wordt bestendigd.
De instrumenten bij het landmeten gebruikt zijn, volgens de
Werkdadige Meetkonst van JOHANNES MORGENSTEE, in 1744 in
tweeden drukverschenen, nog dezelfde alsbij Dou en SEMSvermeld.
Toepassing van den kijker, alsvizierinrichting, sedert 1640 bekend,
werd blijkbaar niet noodig geoordeeld. Ook dan nog geen bepaling
van punten in coördinaten. Wel wordt gewezen op het nut van het
bewaren van gevonden resultaten van metingen, in den vorm van
richting en afstand van de punten onderling, om eventueel bij het
vernieuwen van kaarten weer opnieuw te kunnen dienen.
Geheel in overeenstemming met de stichting van de Leidsche
ingenieursschool ishet werk, dat de landmeters te verrichten kregen.
De zeventiende eeuw ziet de groote inpolderingen van Noord-Holland tot standkomenenmenbehoeft destudievanDr. F. C. WIEDER
over de oude Cartographie van die provincie maar op te slaan om
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kennistenemenvan depolderkaarten, die noguit dien tijd zijn overgebleven en om de namen te leeren kennen van de landmeters, die
deze vervaardigden.
Ook op waterstaatkundig gebied waren zij werkzaam. Zoo maakt
bijv. Dou omstreeks 1628 een concept om Zuid- en Noord-Holland
door een kanaal aan de Breesaap water te doen loozen en in 1629
verschijnt van hem een provisioneel verbaal van de doorgraving
van Holland op zijn smalst. Vele andere voorbeelden zouden te noemen zijn.
In de achttiende eeuw krijgen de kaarten een gewijzigd aanzien.
Gemaakt tendienstevanhetontwerpenvantechnischewerken,veelal
rivierverbeteringen en het maken van overlaten, doen zij denken aan
de hedendaagsche rivierkaarten. Op die kaarten verschijnen de
dieptelijnenderrivierenalsietsnieuws,volgensVANRIEL,voorzoover
thans bekend, het eerst in 1697 bij PIERRE ANCELIN, landmeter van
de stad Rotterdam.
Vooraanstaande figuren zijn NICOLAAS CRUQUIUS en MELCHIOR
BOLSTRA. Ophun kaartenvindt men een aanduiding van debreedteen lengtegraden, tal van statistische gegevens, als peilschaalwaarnemingen, stroomsnelheidsmétingen en opgaven, die het verband
leggen tusschen het Amsterdamsche peil en verschillende polderpeilen.
Naast deze technische kaarten, die uit practisch oogpunt bezien
wel volmaakter worden, maar in artistiek opzicht verre achterstaan
bij de oudere handschriftkaarten, ontstaat nog cartografisch werk
als de Kaart van Delfland door N.en J. CRUQUIUS, dat bij het aanschouwen ieders bewondering afdwingt.
Tot hetbegin der 19eeeuwtoeishetverband tusschen de hoogere
en lagere geodesie of landmeten voor het grootste gedeelte slechts in
den naam gelegen. De hoogere geodesie, die tot wetenschappelijke
taak heeft te vorsehen naar den vorm en de grootte van de aarde in
haar geheel, heeft door alle tijden heen de belangstelling gehad van
devoormannen op hetgebied vandewis-en natuurkunde enwaseen
stimulans om tot den bloei dezer wetenschappen te komen.
De lagere geodesie,hoezeer, uit practisch oogpunt bezien, devolle
belangstelling waard, was inderdaad niet veel meer dan door de
omschrijving „Werkdadige Meetkonst"zoojuistwordt weergegeven.
In de 19e eeuw wordt het verband der hoogere en lagere geodesie
steeds nauwer, doordat de laatste zich gaat bezig houden met opmetingen over grootere uitgestrektheid.
Zoo vindt de primaire driehoeksmeting door KRAYENHOF, uitgevoerd als voortzetting van de Fransche graadmeting van MECHAIN
en DELAMBRE, bekend als „Base du Système Métrique", navolging
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bij de vervaardiging der kadastrale kaarten, die voor de invoering
van het kadaster, tijdens de inlijving van ons land bij het Fransche
keizerrijk, noodig waren, en die volgens de gegeven voorschriften
een driehoeksmeting tot geodetischen grondslag moesten hebben.
De uitkomsten der primaire driehoeksmeting van KRAYENHOF,
berekend als gelegen op de ellipssoïde van DELAMBRE, zijn gegeven
in rechtlijnige coördinaten ten opzichte van een assenstelsel, dat tot
oorsprong heeft een punt met een geografische breedte van 51° 30'
gelegen op den meridiaan van Amsterdam, welke meridiaan in de
projectie van de ellipssoïde volgens BONNE tevens de IJ-as van het
assenstelsel voorstelt. Ook de uitkomsten der kadastrale driehoeksmetingen worden hoe langer hoe meer in den vorm van coördinaten
der driehoekspunten gegeven, zij het ook ten opzichte van verschillende stelsels. Zoo vindt de coördinaten-rekening gaandeweg
algemeen ingang.
De primaire driehoeksmeting van KRAYENHOF, gevolgd door een
secundaire driehoeksmeting, waarvan de resultaten in 1861 verschenen in de Meetkunstige Beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden, levert nog steeds den grondslag, waarop onze topografische
kaarten berusten.
De belangrijke studie van VAN RIEL „Topografische Kaart- en
Rijksdriehoeksmeting" legt het verband tusschen de resultaten van
KRAYENHOF en de Meetkunstige Beschrijving eenerzijds en die
der Rijksdriehoeksmeting anderzijds. Deze Rijksdriehoeksmeting,
gemetenmetdebestehulpmiddelen,isereenevangrootenauwkeurigheid. De berekening van het net geschiedde op de ellipssoïde van
BESSEL en de driehoekspunten werden volgens de methode van de
stereografische projectie in het platte vlak overgebracht met Amersfoort als centraal punt. Genoemde studie stelt ons in staat de nauwkeurigheid, bij demetingen door KRAYENHOFenanderen in de eerste
helft der 19eeeuw bereikt, te beoordeelen. Zooblijkt, dat de middelbare fout in de ligging der primaire punten te stellen is op 0,98 M.,
terwijl die voor de secundaire klimt tot 2,84 M., een resultaat, dat
voorhetgesteldedoel,hetmakenvankaartenopschaalvan 1 : 50000
en 1 : 25000 alleszins voldoende te achten is, maar waaruit tevens
blijkt, dat op het behoud van de nauwkeurigheid, die men bij het
primaire werk bereikte, voor het secundaire werk geen prijs werd
gesteld, en dus de methode van werken daarbij gevolgd aan minder
hooge eischen behoefde te voldoen.
De nauwkeurigheid der oude kadastrale kaarten, die mede dienst
deden en nog wel dienst doen voor de vervaardiging van de topografische kaarten, liet door de wijze, waarop zij tot stand kwamen,
dikwijls veel te wenschen over.
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Deverbeteringvan degeodetischeinstrumenten,vandenrepetitiecirkel van KRAYENHOF en den „vollen cirkel" van den landmeter af
tot de hedendaagsche geodetische instrumenten toe, grenst werkelijk
aan het wonderbaarlijke. Waren de eerstgenoemde producten van
zeer bedreven instrumentmakers, de laatste komen uit de werkplaatsen, waar de moderne techniek onder toezicht staat en aan de
zorgen is toevertrouwd van wetenschappelijk gevormd personeel.
Deze vooruitgang in de vervaardiging van de instrumenten, de
groote ontwikkeling der wiskunde, voornamelijk op het gebied der
föutenleer, het betere inzicht in de theorie en de daarmede overeenkomstige toenemende volmaking der methoden van opnamen, maken
het mogelijk, dat een nauwkeurigheid als thans bij primair werk te
bereiken valt, tot zelfs in het tertiaire werk wel kan worden volgehouden, zonder dat de hoeveelheid arbeid te veel wordt vergroot.
Deze mogelijkheid stelt aan de kennis van hen, diedelandmeetkundeindezenzinwenschentebeoefenen, hoogeeischen.De grenzen
tusschen het primaire en het lagere' werk zijn thans veel minder
scherp dan vroeger waarneembaar. Voor de goede uitoefening van
het lagere werk is de kennis van het hoogere noodig.
Naast de oudere geodetische methoden is in de laatste vijftig
jaren de photogrammetrie zeer snel tot ontwikkeling gekomen. De
theorie daarvan werd uitgewerkt en kostbare instrumenten, ware
wonderen der techniek, gebouwd.
De landmeetkundige moet in de vraagstukken der terrestrische
enaero-photogrammetrieinzichthebben met het oog op de mogelijkheden, die zij biedt en in de toekomst nog bieden zal.
Haar ontwikkeling was zoo groot en de resultaten leken zoo aanlokkelijk, dat aanvankelijk gedacht werd, dat de camera den waarnemer zou gaan verdringen.
Welstreeft bijv. BOYKOWernaardoormiddelvanzijn Triangulator
de geodetische metingen tot een minimum te beperken, maar voorshands behoeft delandmeetkundige geenvreesvoor overbodigheid te
hebben.Dephotogrammetrie heeft zijn hulpvoor het makenvan den
nog vereischten geodetischen grondslag niet alleen in toenemende
mate noodig,maar zalvoorloopig hoofdzakelijk bij topografisch werk
toepassing vinden.
Berustte vroeger veelal een opmeting over eenige uitgestrektheid
op een eigen technischen grondslag, tegenwoordig wordt die gevondenindeuitkomsten derprimaireensecundaire driehoeksmeting.
In 1888 maakte de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing een begin met de primaire metingen. In 1926 waren de
secundaire voltooid en in 1927 verschenen de laatste resultaten in
druk. Deze geven van een 3800 punten, meestal torens, de coördi-
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naten in stereografische projectie met een middelbare fout van25
mm. Deze technische grondslagvan groote nauwkeurigheid isin het
bijzonder van belang voor talvandiensten alsdievanhetKadaster,
de Domeinen, Waterstaat, Hydrografie, Militaire Verkenningen,
Triangulatie Dienst der Artillerie, Gemeenten, Staats- en Particuliere Mijnen en Spoorwegmaatschappijen.
Alléén onze stafkaart zal,stellig niet totbevordering harer bruikbaarheid, nog ophet stelsel van BONNEblijvenberusten.Eenpoging
omtoteenheidvancoördinatenstelseltekomendoordeTriangulatieCommissie in hetvorig jaar ondernomen, mocht helaas niet slagen.
De groote nauwkeurigheid vandezen technischen grondslag sluit
zijn kwetsbaarheid in.Het gevaar vanhetongemerkt verloren gaan
van ditkostbaar bezitisgeenszinsdenkbeeldigteachten, hoeweleen
belangrijk gedeelteervan doorspeciale metingenisverzekerd.
Ik wil dezevoordracht besluiten meteenberoep tedoen opallen,
die geodetisch werkzaam zijn, omhetvraagstuk derinstandhouding
ernstig onder hetoogtezienentoteen oplossingtebrengen.
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2. HET STUDIEJAAR 1927-1928.
REDE, UITGESPROKEN OP DEN 17EN SEPTEMBER 1 9 2 8 BIJ DE
OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DOOR

IR. J. W. DIEPERINK.
Mijne HeerenCuratoren, Professoren, Lectoren,
DamesenHeerenAssistenten en Studenten en Gij
allen, diedoorUwetegenwoordigheidopdezendag
van Uwebelangstelling in onze Hoogeschool blijk
geeft, zeer welkome.toehoorderessen en toehoorders.
Wanneer ikdenkaandeopvolgendejarenvanhet bestaanvanonze
Hoogeschool met hun wisseling van leiding gevende personen, veranderingen in de bezetting van leerstoelen, beschikking over bij begrootingvastgestelde gelden enz.enz.,dan kanikmijdezejarenvoorgesteld denken alsdeperioden van een schroeflijn, waarvan de spoed
door invloeden van buitenaf telkens veranderingen ondergaat, of als
deelen van een geodetische lijn,diezichomonsellipsoïdischaardoppervlak slingert en waarvan genoemdeinvloedenhetazimuth kunnen
veranderen, zoo,dat de bogen zich totgeringereofgrootere breedten
overonsaardoppervlakverspreiden,steedsterugkeerendtotdenaequator, om voortschrijdend nooit weer op een zelfdepunt tebelanden.
Zulk een periode loopt ook heden weer ten einde. Het 10estudiejaar telt nog slechts enkeleuren en alvorens ikhet rectoraat aan mijn
ambtsopvolger kan overdragen, rust op mij nogdetaakin dezeopenbare senaatsvergadering het welen wee,dat onze Hoogeschool in dit
studiejaar ten deel viel, door het vermelden van de voornaamste gebeurtenissen, die daarin plaats vonden, te schetsen.
Dan gaan in de eerste plaats onze gedachten uit naar hen, die de
dood ons ontnam.
Den 7en April overleed na een korte ongesteldheid in den ouderdom van 78jaar het lid van den Senaat Prof.Dr. J. Ritzema Bos. In
eenbuitengewone vergaderingvan den Senaat op 11April gehouden,
sprak devoorzitter een herdenkingsrede uit,waarinhijherdacht,hetgeen Ritzema Bos in zijn werkzaam leven heeft gedaan in het belang
van de wetenschap, het onderwijs en de ontwikkeling van onze instelling van landbouwonderwijs.
Deze stoere werker, die voor Nederland als de grondlegger van de

van het onderwijs in de scheikundige vakken door deze benoeming
nog niet geheel afdoende geregeld is.
Voorstellen, waardoor de behartiging van de physische chemie
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plantenziektenkundige wetenschap beschouwd mag worden, die vanaf
zijne benoeming in 1876 aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen
alle reorganisaties van deze onderwijsinstelling mede maakte en daarin
een levendig aandeel nam, aan wien door Regeering en vereenigingen
belangrijke opdrachten werden toevertrouwd in het belang van wetenschap en handel,heeft er het volle recht op, dathij in onze herinnering
dankbaar in eere worde gehouden.
Zijn teraardebestelling vond onder groote belangstelling plaats op
11April1928, waarbij als eenige spreker Prof. Dr. H.BLINKhetwoord
voerde en de veelzijdige beteekenis van den overledene in het licht
stelde.
De 29e Mei bracht ons het bericht van het overlijden van J.P.
STRICKER.
JOHANNES PAULUS STRICKER (geboren te Dordrecht op 10 Maart
1854) aanvaardde 15 Februari 1881 de functie van assistent aan de
toenmaligeLandbouwschool. 9November 1916 werd hij benoemd tot
Administrateur der voormalige Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. Bijna veertig jaren heeft hij zijn beste krachten aan de
. onderscheidene inrichtingen voor landbouwonderwijs in Wageningen
gegeven.
In 1920 noopte eene ongesteldheid hem rust te nemen. Hij heeft
zijn functie niet meer kunnen voortzetten en vroeg met· 1 November
1920 eervol ontslag uit zijn betrekking, dat hem, onder dankbetuiging
door de Regeering voor de goede diensten door hem tijdens zijn veeljarigen diensttijd bewezen, werd verleend.
Bij zijn afscheid kwam op ondubbelzinnige wijze aan het licht, dat
zijn nimmer falende bereidwilligheid en behulpzaamheid hem de
hoogachting en dankbaarheid van velen had doen verwerven.
Voor onze studenten was hij als nOom Paul" een goede raadsman
en een gezellig gastheer. De vriendschap, die hij gaf en bij anderen
wist op te wekken, versterkte den band, die zoo velen, wijd en zijd
verspreid, aan Wageningen, aan onze Hoogeschool bindt.
Op 10 November 1927 overleed de student J. DEN BAARS, die reeds
zoo dicht tot de voltooii'.ng van zijn studie genaderd was. Kwam op
14 November 's-morgens het bericht van zijn overlijden bij ons in,
's-avonds vond het tragisch ongeluk plaats, dat aan het !even van den
zooveel belovenden, pas aangekomen student A. C. VAN DER BEEK
een einde maakte.
Ten slotte worde nog vermeld het overlijden van den student
E. F. T. L. TAN, die behoorde tot de slachtoffers van de ramp, welke
het stoomschip nlnsulinde" trof en van den: Heer P. TuTEIN NoLTHENIUS, die als toehoorder de colleges en practica voor entomologie
volgde en voor die wetenschap op reeds gevorderden leeftijd, een
groote belangstelling toonde. ·
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Het College van Curatoren onderging in zijn samenstelling geen
verandering. Dr. H.J. LOVINK liet zich ondanks zijn drukke ambtsbezigheden een herbenoeming als curator welgevallen.
Gaarne brengen wij een woord van da.nk aan Heeren Curatoren en
in het bijzonder aan U, hooggeachte Heer President-Curator, voor
het werk door U allen in het belang van onze Hoogeschool verricht.
U, Mr. FLORSCHUTZ, die weer voor vijf jaren tot secretaris van het
College benoemd is, betrek ik hierin gaarne en ik breng U tevens
persoonlijk dank voor de voorlichting ,die ik van U bij onze besprekingen, de belangen van de Hoogeschool betreffende, mocht ontvangen.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD hield in verband met de aanvaarding van
het ambt van hoogleeraar in de Landhuishoudkunde op 30 September
1927 een inaugureele rede getiteld: ,,Landbouwbedrijfsstelsels".
Moest de Senaat een verlies boeken door het overlijden van Prof.
Dr. J. R1TzEMA Bos, een antler verlies, zij het gelukkig uit geheel
anderen hoofde, zal dqor ons heden moeten warden aanvaard.
Prof. J. H. ABERSON verkreeg bij Koninklijk besluit van 11 Juni
1928, No. 12, onder dankbetuiging voor de zeer belangrijke diensten
door hem gedurende tal van jaren aan het landbouwonderwijs en het
Jandbouwkundig onderzoek bewezen, wegens het bereiken van den
zeventigjarigen leeftijd eervol ontslag uit zijn functie van hoogleeraar
aan de Landbouwhoogeschool.
Prof. ABERSON, hoezeer wij allen beseffen, welk verlies onze Senaat
lijdt, wanneer iemand als U onze gelederen moet verlaten, toch mag
dit feit ons niet weemoedig stemmen.
Het wil mij voorkomen, dat in de eerste plaats ons allen een gevoel
van. groote dankbaarheid moet vervullen, dat gij in Uw arbeidzaam
leven zooveel voor onze Hoogeschool en de landbouwwetenschap
hebt mogen zijn. Ware het niet, dat spoedig een dag zal aanbreken,
waarop een volkomen verdiende huldiging U ten deel zal vallen, ik
zou gaarne van deze plaats Uwe verdiensten nader in het licht stellen.
In de vacature, welke door het aftreden van Prof. ABERSON zal ontstaan, is yoorzien, doordat bij Koninklijk besluit van 16 Juni 1928,
No. 49 werd benoemd tot gewoon hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool om onderwijs te geveri in de La:p.dbouwscheikunde,
Ir. J. HumG, die zijn ambt 1 Januari 1929 zal aanvaarden.
Inmiddels zal de behartiging van de Afdeeling Landbouwscheikunde toevertrouwd blijven aan Prof. ABERSON,
De Senaat, inclusief Prof. HumG, is van meening, dat de verzorging
van het onderwijs in de scheikundige vakken door deze benoeming
nog niet geheel afdoende geregeld is.
Voorstellen, waardoor de behartiging van de physische chemie
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zijnebenoeming in 1876aandeRijkslandbouwschool te Wageningen
allereorganisatiesvandezeonderwijsinstelling medemaakteendaarin
een levendig aandeel nam, aanwien doorRegeeringenvereenigingen
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beter tot haar recht zalkomen, zijn reeds vanden Senaat uitgegaan.
In afwachting vaneene definitieve beslissing werd de vast-assistent,
Dr. G. BERGER, voor eenjaar methetgeven vanditonderwijs belast.
Het heeft onsallen metleedwezen vervuld, datdecollega's GRIJNS
en BLAAUW, wegens langdurige ongesteldheid zich niet geheel aan
hun taak konden wijden. Het verheugt ons,dat Prof. GRIJNS weer
volambitiezijn werkheeftkunnenopvattenenwijsprekendenwensch
uit,datProf. BLAAUWgeheelhersteldzichspoedig weer aan zijn onderzoekingen zalkunnen wijden.
Een definitieve voorziening in het onderwijs in de economische
geografie laat nog steedsopzichwachten. Ikspreek dehoopuit, dat
in hetkomende studiejaar hetSenaatsvoorstel invervulling zalgaan.
De Heer D.J. SANDERS te Haarlem vulde hetonderwijs indetropischelandbouwplantenteelt aan doorhetgeven van eencursusinde
tabakscultuur. De Heer A. E.REYNST te Amsterdam is aangewezen
om in het komende studiejaar de theecultuur en de theefabricage te
behandelen.
Reeds sedert 1920 zijn plannen in overweging om in de behoefte aan onderwijs in dé pluimveeteelt te voorzien. Door ongesteldheid van dentoen aanbevolen docentendendoodvan denvervolgens voorgedragene was het onmogelijk die plannen, waaraan
deRegeeringbereidsharegoedkeuringhad gehecht,te verwezenlijken.
Thans zalevenwel hetonderwijs indepluimveeteelt indennieuwen
cursuseenaanvangkunnen nemen.DeHeer Ir.J.G.TUKKER,DirecteurvanhetRijksinstituut voorPluimveeteeltteBeekbergen, namens
de regeering uitgenoodigd omzich methet geven van dezen cursus
te willen belasten, heeft zich daartoe bereid verklaard.
Het belangrijke vraagstuk van de vorming van Landschapsingenieurs is dit jaar naar voren getreden en door eene commissie,bestaande uit afgevaardigden van de afdeeling Bouwkunde der Technische Hoogeschool, vandenBond vanNederlandsche Tuinkunstenaars, van den Stedenbouwkundigen Raad van het Instituut voor
Volkshuisvesting en onzen Senaat in studie genomen. Het behoeft
wel geen betoog, dathetverslagvandeze commissie onze grootebelangstellingzalhebben, daar deeventueeleinstellingvaneene nieuwe
studierichting aan onze Hoogeschool daarmede ten nauwste kan
samenhangen.
Een groot genoegen is hetmijte kunnen mededeelen, dat de Regeering erweder toeheeft kunnen besluiten omeen bedrag beschikbaar te stellen voor het houden van enkele aulavoordrachten. Aan
hen,diedezekentering wisten tebewerken, brengikdaarvoor gaarne
een woord vandank.
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De verbouwing van het gebouw, waarin de afdeelingen Plantensystematiek en Entomologie huisvestingvinden,kwamgereed, waardoor deze afdeelingen voorshands geholpen zijn.
DeafdeelingErfelijkheidsleer, welkesederthareinstelling gastvrijheidmoestgenieteninanderelaboratoria, zalbinnenkort kunnenbeschikken overeeneigen gebouw,datachter„DeValk"isopgetrokken
en nazijn voltooiing, ondanks zijn uitwendige soberheid eenscherpe
tegenstelling zalvormen metgenoemd gebouw, waarin de Afdeeling
Landmeten en Waterpassen van de Landbouwhoogeschool en de
Landmeterscursus gevestigd zijn, een gebouw, waarvan inbijnaalle
jaarverslagen en in allerlei toonaarden getuigd wordt, dat het een
onhoudbaren toestand oplevert voor de afdeelingen, die er in zijn
ondergebracht en waarvan men den vreemdeling, die onzeHoogeschool bezoekt, liefst verre houdt.
Mocht mijn ambtsvoorganger vermelden, datdeplannen vooreen
doelmatig gebouw voor Geodesie hunne voltooiing naderen, helaas
zal,inafwijkingvanvoorstellendoordenSenaatgedaan,devoorziening
in de dringend gevoelde verbetering tot 1930—1931 worden uitgesteld. Inmiddels komen aandeordehetbouwen vanlaboratoria voor
de afdeelingen ZuivelbereidingenTropische Landbouwplantenteelt,
destichtingvankassenvoordeafdeeling Erfelijkheidsleer eneenbedrijfsgebouw voor de Afdeeling Tuinbouwplantenteelt.
Reedsvoor enkelejaren werd melding gemaaktvan eene schenking
van„ZeelandsProeftuin" aanlaatstgenoemdeafdeeling, welkeschenking de gelegenheid opende om met het maken van een reeds geprojecteerde koelinrichting eenaanvang te maken. Deze koelinrichting isin 1928afgewerkt endekelderverdiepingvan het laboratorium
verbouwd, zoodat een nieuwe afdeeling voor cryologisch-biologisch
onderzoekontstond.Meterkentelijkheid mogehier wordengememoreerd, dat de Vereeniging voor Koeltechniek te 's-Gravenhageeen
dotatie groot f5000,— voor deze werkzaamheden verstrekte. Deze
inrichting is derhalvete danken aandesamenwerking van regeering
en particulieren.
Ernstig was de ramp, die de afdeeling van Prof.VAN SLOGTEREN
trof.Hetlaboratorium voorbloembollenonderzoek gingop17Februari 1928bijna geheel in devlammen op,waarbij veel belangrijke gegevens bijhetonderzoek verkregen, verloren gingen. Door krachtige
samenwerking van alle autoriteiten, die ikvandeze plaats daarvoor
gaarnehuldebetuig,isspoedigmetdenherbouwvanhetlaboratorium
een aanvang gemaakt.
Kleinere werken tenbehoevevandeafdeelingen Veeteelt enWegen Waterbouwkunde kwamen gereed ofzijn ingevorderden staatvan
afwerking,"terwijl besloten istot eenverbouwing vande congiergewoning vanhethoofdgebouw, waardoor decongierge niet alleeneen
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betere huisvesting zal verkrijgen, maar naar wij meenen tevens de
puzzle vanhetverkrijgen vaneengoede rijwielberging ter plaatse is
opgelost.
In eenvoor denwachtendelangzaamtemponadert deoutillagevan
onzeHoogeschoolharevoltooiing,dochveleafdeelingen wachtennog
opeenbeterehuisvesting.Overwogenisdaarin ten deele te voorzien
dooreenverplaatsingvandeRijkslandbouwproefstations teWageningen naar elders enhetgebruik vandedaardoor vrijkomende gebouwen ten behoeve van de Landbouwhoogeschool. Van dezen maatregel is evenwel, naar mijne meening terecht, afgezien. Niet alleen
zaleenbouwwerk, voor eenspeciaal doel uitgevoerd enverder langzamerhand gegroeid en verbeterd, slechts ten koste van ingrijpende
veranderingen en aanvullingen voor een ander, eveneens speciaal
doel,bruikbaar zijntemaken,dochbovendien achtikhetzoowelvoor
onze Hoogeschool alsvoorde proefstations vanbelang, datzijinéén
gemeente blijven ondergebracht. Eene verplaatsing dier stationszou
lijnrecht staan tegenover de door velen geuite meening, dat feitelijk
alle proefstations voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek
in Wageningen behoorden te zetelen.
Met voldoening magikhiervaststellen,datderegeeringinruimere
mate danvoorheen toestemming verleende omuitdeter beschikking
gestelde reiscredieten de kosten te bestrijden van buitenlandsche
reizen,die voor de uitwisseling van gedachten met buitenlandsche
collegae enhet contact vanonzeHoogeschoolmet wetenschappelijke
instellingenindenvreemdezoozeergewenschtteachten zijn.
Prof. SPRENGERnam deelaanhetInternationale Tuinbouwcongres
te Weenen, waar hij eenlezing hield getiteld „De ontwikkelingvan
het Tuinbouw-proefwezen en het wetenschappelijk tuinbouwonderwijs in Nederland", terwijl hij op deVlaamsche wetenschappelijke
congressen te Leuven in een voordracht de ontwikkeling van het
hooger land- entuinbouwonderwijs inNederland eninhet bijzonder
die van de afdeeling Tuinbouw behandelde.
Voorts bracht genoemde hoogleeraar buiten bezwaar van 's Rijks
schatkist een bezoek aan de zaaddistricten Quedlinburg en Erfurt.
Prof. KIELSTRA aanvaarddehetaanbod, hemdoor de Vereeniging
„Jan Pietersz. Coen" teAmsterdamgedaan,omalsleideroptetreden
vaneengezelschapacademischgevormden,datonderdeauspiciënvan
deze vereeniging eenstudiereis naar Nederlandsen-Indië ondernam.
Het iseenverheugend feit, datopdeze wijze eenhoogleeraar door
eigen aanschouwing zich van deveranderingenindeIndische maatschappij op de hoogte heeft kunnen stellen.
DeSenaatisvanmeening,dat,methetoogopdegrootebeteekenis,
welkeonzehoogeschool voor de koloniën heeft,denhoogleeraren,die
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daarvoor in aanmerking komen, door de regeering de gelegenheid moet worden geboden om periodiek zulke reizen te ondernemen.
Prof. JESWIETneemt opuitnoodiging vandeAmerikaansche regeering deel aaneene expeditie naar Nieuw-Guinea en deeilandenvan
Milanesië teropsporingvaneventueel inhetwild voorkomende vormen van Saccharum officinarum, het suikerriet.
Prof. BEZEMER woonde het in Oxford gehouden Internationale
Congres vanOrientalistenbij.
De Association Internationale des Sélectionneurs de plantes de
grande culture vergaderde dit jaar te Praag. Prof. BROEKEMA was
bij deze bijeenkomsten tegenwoordig en benutte deze gelegenheid
om tevens eenige wetenschappelijke inrichtingen in Duitschland,
Tschechoslowakije en Oostenrijk te bezoeken.
De hoogleeraren ROEPKE, MEES en VANDER BURG namen respectievelijk deel aan het vierde Internationale Entomologen congres te
Ithaca,deconferentie vande„Commissionstechniques scientifiques"
van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome en het Internationale Zuivelçongres teLonden. Opdit laatste congres wasProf.
VAN DER BURG een der vertegenwoordigers van de Nederlandsche
Regeering.
Prof. MINDERHOUD werd dit jaar in de gelegenheid gesteld een
studiereis te maken naar Duitschland en Zwitserland.
Prof. ABERSON, uitgenoodigd tot het houden van eene lezing op
den 7en„Kalidag" teBerlijn, werd door ziekte verhinderd aandeze
uitnoodiging gevolg te geven.
Ter gelegenheid van de internationale bijeenkomsten te Parijs ter
herdenking van den grooten Franschen chemicus Berthelot, hield
Prof. OLIVIER een voordracht. Hij trad bij de herdenkingsplechtigheid tevens op als vertegenwoordiger van onzen Senaat.
Het Landbouw Exportbureaufonds stelde Prof.van BAREN in
staat door eenreis naar Noord-Afrika zijn onderzoek voort te zetten
naar deninvloedvandeverweeringopdekalkgesteenten derMiddellandsche Zee-landen.
De hoogleeraren VAN BARENen SPRENGER maakten metstudenten
excursies naar het buitenland, resp.naar Zuid-Frankrijk enBelgië.
Dr. Ir.T. H. THUNG werd door het Pasteurfonds de mogelijkheid
geopend om10maandenaanhetInstituut PasteurteParijstewerken
ter bestudeering vandemethoden vanonderzoek vande filtreerbare
smetstoffen.
Dr. Ir.W.S. SMITH konin opdracht vanhetLandbouw Exportbureaufonds twee maanden werkzaam zijn aanhetlaboratoriumvoor
„Soil fertility" van het Bureau of Chemistry van het United States
Department ofAgriculture teWashington teneinde de methoden te
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bestudeeren, welke daar worden toegepast voor de isolatie van voor
de planten schadelijke stoffen uit zeer onvruchtbare gronden.
De International Education Board verleende een fellowship aan
Mej. Dr.J.H.H.VANDER MEER omteMedan kennis tekunnennemenvandemethoden vanonderzoek, welkeaanhet Deliproefstation
toepassing vinden en voorts gedurende drie maanden de proefstations op Java te bezoeken.
Wederkeerig mocht de Landbouwhoogeschool zich verheugen in
de groote belangstelling vanvelen, dievanverre kwamen omkennis
te nemenvandeorganisatievanonsonderwijs enonderzoek,of meer
in hetbijzonder éénonzer laboratoria wilden bezoeken.
Vermeld mogen worden debezoeken van:
R. A. A. WIRANATA KOESOSMA, Regent van Bandoeng en
DARWIS GALAR DATOEK MADJOLELO, Districtshoofd van Fort de
Koek, begeleid door Mr.S. COHEN Fzn. Oud-Regeeringscommissaris voor de Bestuurshervorming in N.I.,
een gezelschap van 22 leden van de Vereeniging van Fransche
landbouwingenieurs, oud-leerlingen vanhet „Institut national agronomique" te Parijs, en van 19studeerenden aan en afgestudeerden
van Spaansche landbouwinstellingen onder leiding van den onderdirecteur vanhet Institute Agricola deAlfonso XIIj
ARTHUR TARRES FITH, Ministère del'agriculture, RiodeJaneiro.
A. PUTTEMANS, Chef van het proefstation voor zaden van het
Braziliaansche Ministerie vanLandbouw, RiodeJaneiro,
Prof, S.A.HOOVER, Monticello, Arkansas,
Sir T. MiDDLETON K.B.E., C.B., LL. D., Mr. H. CALVERT
C. I.E.en Prof. NAGENDRANATH GANGULEE, leden van de Royal
Commission on agriculture in India.
C.E.LEGAT, Chief Conservator of Forests, Pretoria,
Prof. IKU OKUDA, Prof. TYÔZABURÔ TANAKA en Prof. SHIMICKI
HIBINO, Taihohu, Formosa.
Dr. M.KONDO, Kurashiki, Japan,
Prof.C.B. HUTCHISON, International Education Board, Parijs»
Prof. GEOH. SHULL,PrincetonUniversity,Princeton (NewJersey,
U. S. A.).
Prof.S.J. RECORD, Yale University, New Haven.
Prof. Dr.R.S. BREED, Geneva (N. Y.)U.S.A.
Prof.E.W.LINDSTROM, State College, Iowa, U.S.A.
Dr. A.S. FOSTER, Harvard University, Cambridge.
Dr.W.I.Dow en Dr.H.ROBERT, Edinburgh.
Dr. KNIGHT en Mr.HATTON, East Mailing Research Station.
Prof.A. SPIECKERMANN, München.
Dr. V.A.PESOLA, Helsingfors.
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Prof. Dr.D. N.PRIANISNIKOV, Moskou.
Prof.E. MALINOWSKI, Warschau.
Stond totopheden denRector geenfondsterbeschikking,waaruit
hij dekosten vanontvangst vanvreemdelingen, diehet Departement
bij ons introduceerde, kon bestrijden, thans is daarin verandering
gekomen. Dankbaar gedenken wij debron, dieonsindezentotdusverre steun verleende.
Ook dit jaar bezochten Heeren Curatoren, vergezeld van hunnen
secretaris gedurende een tweetal dagen verschillende laboratoria en
proefterreinen. De commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, vergezeld vanden Griffier der Staten, zooookde Gouverneur vanCuraçao gaven door eenbezoekaanonze Hoogeschool blijk
vanhunbelangstelling,welkedooronstenhoogstewordtgewaardeerd.
De belangstelling in onze Hoogeschool kwam dit jaar tevens tot
uiting door eenige belangrijke schenkingen, die haartendeelvielen.
Prof.Dr.J. VALCKENIER SURINGAR schonk ons niet alleen zijn
kostbaar enomvangrijk herbarium, datdoor zijn vader endoor hemzelf gedurende bijna eenhondertal jaren metgroote toewijding werd
bijeengebracht en dat voor de afdeeling Systematiek mede door
zijn onmisbaarheid voor onderwijs en onderzoek van buitengewone
waarde is,maar verrijkte ookdehandbibliotheken vaneenige afdeelingen onzer hoogeschool met een groot aantal belangrijke boekwerken.H.M.deKoningin begiftigde Prof. VALCKENIER SURINGAR
met deneerepenning,bedoeld bijKoninklijk besluit van4December
1918no.39,zooals datisgewijzigd bijBesluit van28October1919,
no.31, in zilver, als blijk van waardeering zijner belangstellingin
openbare wetenschappelijke verzamelingen door schenking betoond.
Ookwij betuigen denmilden schenker vanafdezeplaats gaarne onze
groote erkentelijkheid.
Onze dank gaat tevens uit naar de dames J.A.en Dr. M.P.
LÖHNIS en Mevr. de Wed. C.G. RITZEMA BOS-LE CAVALIER, die
groote collectiesboeken enseparaten uitdeverzamelingen vanwijlen
onzen Curator den Heer F.B.LÖHNIS en Prof.Dr.J. RITZEMABos
aan onze centrale bibliotheek afstonden. Voor deze schenkingen betuigde deRegeering deschenksters haren dank.
Voorts vermeld ik met erkentelijkheid de schenking van eenige
kostbare werken aan de afdeeling Tuinbouwplantenteelt door den
Heer Ir.K. LEENDERTZ.
Aanvijf onzerhoogleerarenwerdinditstudiejaar eeneonderscheiding verleend.
H.M.deKoningin benoemde op31AugustusProf. KIELSTRA tot
officier indeordevanOranje-Nassau metdeZwaarden. DeFransche
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regeering erkende de verdiensten van Prof. OLIVIER door zijne benoeming tot Ridder in het Legioen van Eer.Het suikersyndicaat
verleende Prof. JESWIET de gouden medaille wegens zijn verdienste
voor deveredelingvanhetsuikerriet, terwijl hetUtrechtsch GenootschapvanKunsten enWetenschappen Prof.teWecheltotéénzijner
leden maakte. Het verheugt ons ten zeerste, dat onze collega Prof.
Dr. GRIJNS tot de eerstenbehoort, aanwiedoor het Bestuur vande
Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting de gouden medaille werd
verleendvoorhunwetenschappelijk werkterbestrijding vandevolksziekten, die in Ned.-Indië heersenen.
De Heer J.D.BAKKER,technisch ambtenaar aanhet laboratorium
voor bloembollenonderzoek te Lisse zag het beleid, door hem bij
den brand van genoemd laboratorium getoond, erkend, doordat de
regeeringhemdemedaillederOranje-NassauOrde ingoud verleende.
De oud-tuinbaas W.J. PIEPER werd op31Augustus metdemedaille
der Oranje-Nassau Orde in zilver vereerd.
De Senaat der Landbouwhoogeschool maakte twee maal gebruik
vanhetrechthembijdewetverleendomaanNederlanders ofvreemdelingenwegenszeeruitstekendeverdienstenhetdoctoraatindelandbouwkunde honoris causa te verleenen.
Bij Senaatsbesluit van 15Febr. 1928werd het eeredoctoraat verleend aan Prof.Dr. HUGO DE VRIES te Lunteren^ ter gelegenheid
van het bereiken van den tachtigjarigen leeftijd. De promotie'had
op verzoek van den eere-doctor te zijnen huize plaats op 23 Maart
1928 ten overstaan van eene senaatscommissie, bestaande uit voorzitter en secretaris van den Senaat en de beide promotoren Prof.
HONING enProf. JESWIET.
Op den tienden Dies Natalis onzer Hoogeschool mocht ik mededeelingdoen,datdeSenaatbijbesluitvan7Maart 1928aandenHeer
S.LEEFMANS,directeur van het Instituut voor Plantenziekten teBuitenzorg, het eeredoctoraat in de landbouwkunde verleende. De promotie geschiedde in een openbare vergadering op 14Mei1928bij
mondevan den promotor Prof. ROEPKE.
Van eenmeer bijzonderevieringvandentienden herdenkingsdag
van de stichting onzer hoogeschool werd afgezien. De leden van
den Senaat, van meening, dat deze dag toch niet geheel zonder
eenigefeestvreugde mocht voorbijgaan, noodigden autoriteiten, personeel,studentenenvertegenwoordigers vande burgerij uit tot het
bijwonen vaneenfeestvoorstelling in Junushoff.
Rector en Secretaris vertegenwoordigden denSenaatop3October
1927bijdeherdenkingvanhetvijftigjarig bestaander Rijkslandbouwproefstations, op 8 October 1927 bij de plechtige opening van de
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RoomschKatholieke Handelshoogeschool te Tilburg, op 15 October
bijhetXelustrumder UniversiteitvanAmsterdam,op4Januari 1928
bij een receptie ten hove en op 25 Juni bij de herdenking van het
veertigjarig bestaan der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Op 8 Maart 1928 herdacht onze oud-collega Prof.Dr. O. PITSCH
hetfeit, dat hijvoor zestigjaren den doctorstitel verwierf.Hoewel dit
Zeldzaam jubileum eerst op den dag zelve bekend werd, mocht de
jubilaris menig blijk van belangstelling ontvangen. Rector en secretarisachttenhetzicheenvoorrecht,nogtijdiggewaarschuwd, namens
den senaat de meest hartelijke gelukwenschen aan te bieden.
Groot was het aantal verzoeken tot het college van Curatoren gerichtomlocalen der Landbouwhoogeschool ter beschikking te willen
stellen van corporaties tot het houden van bijeenkomsten, vergaderingen en voordrachten.
Wanneer ik van deze vermeld:
de samenkomsten van ambtenaren bij den land- en tuinbouwvoorlichtingsdienstenbijhet middelbaarland-en tuinbouwonderwijs,
de aardappeldagen, georganiseerd door het centraal comité in
zake keuring van gewassen,
de zomerbijeenkomst van de Nederlandsche Pomologische vereeniging, Hoofdafdeeling „Fruitteelt"derNederlandsche Heidemaatschappij,
degraslanddagen,gehoudenonder de auspiciën van het Nederlandsen Genootschap voor Landbouwwetenschap,
de bijeenkomst van Indische landbouwtechniek
de 86e Algemeene Vergadering van de Geldersch-Overijselsche
Maatschappij van Landbouw,
entenslottedePluimveedagen,diebinnenkortzullen volgen,danis
daarinhetverheugende feit te zien, dat Wageningen als landbouwwetenschappelijk centrumsteedsmeerbelangstellendentot zich trekt.
In Februari 1927 richtten een achttal studentenorganisaties een
rekest tot het collegevan Curatoren om„de beperkende bepaling ten
opzichte van het houden van lezingen in de lokaliteiten der Landbouwhoogeschool in te trekken". Dit verzoek mocht geen gunstige
bewilliging verkrijgen. Toch wil ik met mijn ambtsvoorganger de
hoop deelen, dat eenmaal een criteriumzal kunnen worden vastgesteld,dusdanig,datonderwerpen, die vallen onder de studievakken,
welkeopdeprogramma's der Rijksuniversiteiten voorkomen, ookin
delokalenonzerhoogeschoolkunnenworden behandeld.
Behalve dereedsvermelde eere-promoties hadden in dit studiejaar
zeven promoties plaats, waarbij vijf maal het praedicaat „met lof"
werd verleend.
Zeswetenschappelijke ambtenaren aan de Landbouwhoogeschool
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verbonden, ni. Mej.L. C.P. KERLING en de Heeren J. J. BEIJER,
J. G. BETREM, Ir. C. COOLHAAS, Ir. T. H. THUNG en Ir. K. T.
WIERINGA, behaalden den doctoralen graad.

Het aantal ingeschreven studenten voor het studiejaar 1927/1928
bedroeg 369tegenover 354in het vorigjaar. Ongeveer eenzesde deel
vanditaantalnl.59volgdendenlandmeterscursusen13enkelelessen.
Voor de eerste maal werden evenals vorig jaar 82 studenteningeschreven.
Wederomverstrekten diverse organisaties, welke daartoe subsidie
uit 's Rijks schatkist genoten, een aantal studietoelagen. Hoewel de
doormijnambtsvoorgangerwenschelijkgeachteregeling„waarbij niet
de politieke overtuiging maar de wetenschappelijke aanleg in laatste
instantie den doorslag zal geven" niet in vervulling mocht gaan, mag
tochnietworden ontkend, dat reeds eenschrede in de goede richting
werd gedaan, die naar we evenwel hopen niet de laatste zal zijn. Alvorens de regeering tot het toekennen van subsidiën aan bedoelde
organisatiesoverging,werdenRector-magnificus en Assessoren in de
gelegenheid gesteldhun oordeelomtrent devoorgedragen candidaten
kenbaar te maken.
Het is een verheugend feit, dat de vraag naar landbouwkundige
ingenieurshetaanbodovertreft.Hetisgeenzeldzaamheid,dat studenten reeds in de ingenieursstudie van een positie zeker zijn. Voor de
richting Koloniale Boschbouwisindelaatstejaren hetaantal studenten onvoldoende, zoodat niet aan de aanvraag naar afgestudeerden
ten volle kan worden voldaan. Terwijl jaarlijks in Indië minstens 7
jongehoutvesters kunnenwordenaangenomen —voorloopigmeer—
waren er gedurende de laatste jaren slechts 2 of 3 beschikbaar. Dit
tekort isvoor een goed deel hetgevolgvandeomstandigheid,dateen
vijftal jaren geleden, toen bezuiniging op de Indische begrooting
noodigbleek,alleverbintenissen metdeinopleidingzijnde candidaathoutvesters plotseling werden opgezegd. Het vertrouwen in deze opleiding werd daardoor ten zeerste geschokt.
Thans ishet tekort aanhoutvesters in Indiëzoogroot, dat ernstig
overwogenwordtinhetbuitenland afgestudeerden indiensttenemen.
Het iste hopen, dat zulks niet noodigzalzijn door groote animo van
onze studenten voor de boschbouwkundige studie, die uitzichten
opent op een zeer dankbare en goed bezoldigde betrekking in onze
onvolprezen koloniën.
Hier komt duidelijk tot uiting, dat in tijden van bezuiniging de
bezuinigers door maatregelen, welke den aanvoer van ambtenaren
voor takken van dienst stopzetten, meer letten op succes van eigen
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werk dan op debelangen van de dienstvakken, diezij als object van
sectie hebben uitgekozen.
Het Wageningsch studentenleven kenmerkte zich door een groote
opgewektheid. Groot was het aantal lezingen door studentenvereenigingen georganiseerd.
In Maart van dit jaar vierde de Wageningsche Vrouwelijke Studentenvereeniging haar 10-jarig bestaan. Hoewel in ledental klein,
hebbenonzevrouwelijkestudenten getoond, wat vrouwelijke schranderheid, gepaard aan eendrachtige samenwerking en toewijding kan
bereiken. Zij mogen met groote voldoening op de viering van hun
tweede lustrum terugzien.
Het Wageningsch Studentencorps komt groote hulde toe voor de
wijze, waarop het zijn Xe lustrum heeft gevierd. Het keurig uitgevoerde lustrumnummer van „Ceres" doet dat nogmaals helder uitkomen.
DevertolkingvanhetlustrumspelKaiser's„De burgersvan Calais"
door de Wageningsche studententooneelvereeniging schonk velen
onverdeeld kunstgenot en laat indrukken achter van momenten van
groote schoonheid.
De Wageningsche studentenorkestvereeniging bracht onder de
voortreffelijke en enthousiaste leiding van Collega VAN UVEN
wederom een tweetal concerten ten gehoore,waarvan het tweede aan
de lustrumviering luister bijzette.
Mocht de Wageningsche Studentenroeivereeniging „Argo" met
zijn lustrumwedstrijden helaas onfortuinlijk zijn, doordat de hevige
wind spelbreker was, zij mag zich troosten met een terugblik op het
voorgaande roeiseizoen.Metgrootebelangstellinghebbenvelenonzer
dekranigeprestatiesvanhareroeiers gevolgd enzichinhunsuccessen
verheugd.
Het schrijven van de kroniek van dit studiejaar moge ikhiermede
eindigen. Het rectoraat is voor mij ten einde. De vrijheid mij weer
te kunnen gevenaan eigen werkisnabij. De taakvan het College van
Rector-magnificusenAssessorenenvandenSecretarisvanden Senaat
werdaanmerkelijk verlicht door het vertrouwen, dat de Senaat ons
schonk.Voorditinonsgestelde vertrouwen en voor het werk, door
de senatoren in senaatscommissies verricht, betuigen wij gaarne
onze groote erkentelijkheid.
U, collega's GRIJNS, BEEKMAN en VISSER betuigikmijn hartelijken
dank voor densteunen de medewerking, die ik in zoo ruime mate
van U mocht ontvangen en niet het minst voor de collegiale en
vriendschappelijke wijze, waarop die mij werden verleend.
Een hoogst aangename herinnering neem ik mede aan dewijze,
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waarop de ambtenaren, die Rector en Secretaris ter zijde staan,
hun gewaardeerden steun verleenden.
Collega Si:iHNGEN. Uw rectoraat gaat een aanvang rtemen. In de
stellige overtuiging, dat de belangen van onze Hoogeschool in Uwe
handen veilig zijn, draag ik de waardigheid van Rector-magnificus
der Landbouwhoogeschool aan U over.
Den nieuwen Rector heil !

3. AMBTSAANVAARDINGEN.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD aanvaardde op 23 Mei 1927 het ambt van
hoogleeraar in de landhuishoudkunde en sprak op 30 September 1927
een rede uit, getiteld: ,,Landbouwbedrijfsstelsels".
GEERT MINDERHOUD werd in 1889 geboren in de gemeente 's Heer
Arendskerke. Hij bezocht de openbare lagere school te Wilhelminadorp en de R.H. B. S. te Goes. Van 1907 - 1912 studeerde hij aan de
toenmalige Rijks Hoogere Land.,., Tuin- en Boschbouwschool te
Wageningen en verwierf in het laatste jaar de acte Landbouwkunde
M. 0. Van 1912~1914 was hij adspirant-rijkslandbouwleeraar en van
1914-1918 rijkslandbouwleeraar voor Groningen. Gedurende beide
periodes was hij tevens leeraar aan de Middelbare Landbouwschool
te Groningen. In 1918 verliet hij 's Rijks dienst om de betrekking
van secretaris der Groninger Maatschappij van Landbouw te aanvaarden. Hij promoveerde in 1925 tot doctor in de landbouwkunde
op een proefschrift, getiteld ,,Ontwikkeling en beteekenis van de landbouwindustrie ·in· Groningen".
Van zijn hand verscheen onder den titel ,,Het landbouwbedrijf op
de Groninger klei" een beschrijving van den landbouw in Noordelijk
Groningen, terwijl hij tezamen met K. NIELAND de ,,Scheurwet 1918"
bewerkte. Voorts publiceerde hij verschillende artikelen van landbouwkundigen en economischen aard in ,,Cultura" en het latere
,,Landbouwkundig Tijdschrift", alsmede in ,,Economisch Statistische
Berichten" en in het Groninger Landbouwblad, dat hij van 19201927 redigeerde.

4. LANDBOUWBEDRIJFSSTELSELS.
REDE, UITGESPROKEN IN VERBANDMETDEAANVAARDINGVANHETHOOGLEERAARSAMBT AANDELANDBOUWHOOGESCHOOLOP3 0 SEPT. 1 9 2 7 DOOR

DR. IR.G. MINDERHOUD
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren, Docenten, Dames en Heeren Studenten
dezer Hoogeschool en Gij allen, diedezeplechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert;
Dames en Heeren!
Het isthans bijkans vijf jaar geleden, dat dedood mijn voorganger
en leermeester, Professor SALOMON KOENEN, onttrok aan onze
Hoogeschool.
Na alles water over devoorziening in deze vacature in dit bijna
vijfjarig tijdperk iß gesproken en geschreven, zou ik het zeer verklaarbaar achten, indien Gij in deze aanvaardingsrede verwachtte
te vernemen wat naar mijn meening onder „Landhuishoudkunde"
wèl enwat daaronder niet moet worden verstaan, waar de grenzen
van het leervak liggen, welke in mijn oogen zijn voornaamste problemen zijn, en welk belang het voor de landbouwwetenschap en
voor denlandbouw heeft.
Ik haddanookniets liever gewild, danU hier eenprogrammate
kunnen ontvouwen. Helaas acht ik daartoe mij zelf nog niet in
staat, zoodat ik schroom mij reeds bij de aanvaarding van mijn
ambt vast teleggen metbetrekking totderichting, waarin hetwerk
van mijn voorganger moet worden voortgezet en speciaal ten aanzien van de grenzen, die daarbij zullen moeten worden in acht
genomen.
Het begrip „Landhuishoudkunde" is opzichzelf zeer onbepaald
en op verschillende tijden en plaatsen heeft men er zeer uiteenloopende omschijvingen van gegeven.
Reeds bij K.B. van 2 Aug. 1815, waarbij het hooger onderwijs
indeNoordelijke provinciën werd geregeld, kwam onder decolleges,
welkejaaropjaarindefaculteitderwis-ennatuurkundige wetenschappen moesten worden gehouden, de „Landhuishoudkunde" voor 1 ).
1

) P. VAN HOEK. Hooger Landbouwonderwijs, bl. 37.
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Bij K. B. van 11 Maart 1840 werd bepaald, dat aan alk Hoogescholen een cursus in de landhuishoudkunde voor niet-studeerende
personen zoude worden geopend.
De aard van dit universitaire onderwijs was echter bijkans zuiver
natuurwetenschappelijk; het was niet anders dan wat wij heden
zouden noemen onderwijs in algemeene landbouwkunde.
Het is KOENEN geweest, die — toen na de reorganisatie van het
landbouwonderwijs in 1904 het vak „Landhuishoudkunde" weer
in het programma der hoogste inrichting voor landbouwonderwijs
was opgenomen — daaraan naar Duitsch voorbeeld een gansch
andere beteekenis heeft gegeven.
KOENEN verstond onder „Landhuishoudkunde" zoowel wat in
Duitschland wordt betiteld met de namen „Agrarwesen und Agrarpolitik", die als veld van studie hebben den landbouw als tak van
volksvlijt, zijn karakter en beteekenis voor de volkswelvaart, alsook
wat thans aan Duitsche Landbouwhoogescholen wordt gedoceerd
onder den naam „Landwirtschaftliche Betriebslehre", dit is de
leer van de inrichting, het beheer en de contrôle van het landbouwbedrijf, een en ander beschouwd van het standpunt van den landbouwer als ondernemer. Voor dit onderdeel van zijn vak gebruikte
KOENEN bij voorkeur de benaming „Bijzondere Landhuishoudkunde".
Grooten nadruk is door KOENEN steeds gelegd op de „Staathuishoudkunde" als grondleggend vak voor de „Landhuishoudkunde"
en trouwens voor de landbouwwetenschap in 't algemeen, die zich
in ons land zeer eenzijdig in de natuurwetenschappelijke richting
heeft ontwikkeld.
In 1910werd totbuitengewoonhoogleeraaraande Rijksuniversiteit
te Groningen benoemd, om onderwijs te geven in het „Agrarisch
Recht", Mr. I. B. COHEN, die in zijn aanvaardingsrede het „Agrarisch Recht" omschreef als de behandeling van de economische en
juridische vraagstukken, die met den landbouw in verband staan.
Uit deze geheelerede, getiteld:„Landbouw enSocialeWetenschap",
blijkt duidelijk, dat het „Agrarisch Recht", zooals COHEN het destijds opvatte, groote analogie had met de „Algemeene Landhuishoudkunde", zooals KOENEN die hier te Wageningen doceerde.
In zijn nu kort geleden verschenen „Inleiding tot het Agrarisch
Recht" deelt Prof. COHEN mede, dat het leervak thans, in overeenstemming met den gekozen naam, evenwel een meer beperkten
omvang heeft verkregen, n.l. „een beschouwing van de rechtsinstellingen, die de beheersching van den grond betreffen."
Sedert 1913 wordt het „Agrarisch Recht" eveneens aan deze
hoogeschool onderwezen enwel door den docent, die ook de „Staathuishoudkunde" onderwijst.

44
W aar hier beide vakken ,,Staathuishoudkunde" en ,,Agrarisch
Recht" door een hoogleeraar warden gedoceei:d en de grens van
elk dezer beide vakken met het leervak ,,Landhuishoudkunde"
reeds bezwaarlijk valt aan te geven, is de grens van het gebied, dat
mij als studie- en onderwijsterrein is aangewezen, al uiterst bezwaarlijk nauwkeurig te trekken.
Aan enkele andere instellingen van hooger onderwijs in ons land
wordt onderwijs in ,,Bedrijfshuishoudkunde" of de daarmede
identiek geachte ,,Bedrijfsleer" gegeven.
In de rede, waarmede Dr. N. J. POLAK zijn onderwijs aan de
Handelshoogeschool · te Rotterdam aanvaardde 1 ), noemt hij de
,,Bedrijfshuishoudkunde" of ,,Bedrijfsleer" een ,,tak der economische wetenschap, zoekend naar tendenzen op een terrein voor welks
exploratie de ekonomen de technische outillage missen."
Professor LIMPERG, hoogleeraar in de faculteit der Handelswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, behandelde in 1922
in zijn inaugureele rede 2) de moeilijkheid van de afbakening der
· grens tusschen de ,,Bedrijfshuishoudkunde", welk vak hij onderwijst, .
en de ,,Sociale Economie" en zegt daarvan: ,,Naar mijn opvatting
loopt de s~heidingslijn langs de natuurlijke grens: de bedrijfshuishoudkunde heeft tot bijzondere taak de waarneming der verschijnselen binnen den kring der bedrijfshuishoudingen, de sociale eco.:.
nomie blijft zich als voorheen in het bijzonder bezig houden met
de verschijnselen daarbuiten."
Zeer duidelijk is het beeld, dat ik mij uit deze woorden kan vormen, niet.
Duidelijker is Dr. W. L. VALK als hij in een Economist-artikel 3)
zegt als kern-probleem van de ,,bedrijfshuishoudkunde" te beschouwen de analyse van het streven van den ondernemer naar max:imaal
resultaat bij minimale opoffering met inachtneming van alle categorieen van feiten, die .bij de overwegingen van den ondernemer
een rol spelen.
Dat dit de kern is, kan ik toegeven; over het grensgebied kunnen
wij hieruit echter niets leeren.
Waar onze Nederlandsche gegevens ons voor de bepaling hiervan in den steek laten en waar een vergelijking. met toestanden aan
buitenlandsche hoogescholen en universiteiten voor hem, die niet
in staat is, zic)l een nauwkeurig overzicht te verschaffen van de
'indeeling der landbouwwetenschap in leervakken aldaar, buiten1)

Het -huidig stadium en de naaste taak der bedrijfsleer.
Eenige beschouwingen over kostprijs en prijsvorming als bedrijfshuishoudkundig probleem.
3
) Het substitutie principe als theoretische kern der bedrijfshuishoudkunde.
Economist, Fehr. 1927, bl. 102.
2

)
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gewoon gevaarlijk is, heh ik gemeend de vraag, hoe ver de grenzen
van mijn arheidsveld zich uitstrekken, voorloopig te moeten laten
rusten.
.
Ik zal mij hij mijn onderwijs voorloopig houden aan de lijnen, die
mijn voorganger en leermeester daarvoor heeft getrokken en slechts
waar de veranderde omstandigheden dit raadzaam maken - de
maatschappij staat nu eenmaal niet stil en de wetenschap gelukkig
evenmin - afwijken van het schema, dat door zijn hekwame hand
werd opgesteld.
Een en ander moge voldoende verklaring zijn voor het feit, dat
ik er de voorkeur aan heh· gegeven van deze plaats op dit oogenhlik
Uw aandacht te vragen voor enkele prohlemen, die volgens de zooeven aangehaalde woorden van Dr. VALK de kern der bedrijsfhuishoudkunde raken, waar zij handelen over de wijze, waarop de land~
houwers als ·Ondernemers hun verschillende productiemiddelen dietien
te kiezen en te comhineeren, om zoo rationeel mogelijk te produceeren en over den invloed van de naar tijd en plaats zoo zeer uiteenloopende natuurlijke en economische omstandigheden, alsmede
over den invloed der wetenschap op deze comhinatie van hedrijfs.:.
middelen tot zoogenaamde hedrijfsstelsels.
Over de wijze, waarop de eerste hewoners van ons land den landhouw heoefenden, is weinig met zekerheid ·hekend. De litteratutir
daarover is weliswaar zeer uitgehreid, doch het aantal meeningen is
haast even groot als het aantal schrijvers. Slechts ten aanzien van
enkele algemeene zaken - welke voor ons heden voldoende zijn hestaat grootere eenstemmigheid.
Zoolang de hevolking, in verhouding tat den beschikharen grond,
gering in aantal was, kon --- nadat zij uit den toestand van half
nomadendom tot hlijvende vestiging was overgegaan - nog met
de bebouwing van een klein deel van het grondgebied worden volstaan. Daarbij werden zoowel de akkerbouw als de veehouderij aanvankelijk in gemeenschap uitgeoefend.
De akkerbouw droeg toen nog geheel het karakter van roofbouw.
Men brandde een gedeelte van den grond kaal, zaaide en oogstte
later wat de grond uit eigen kracht had voortgehracht.
Werden na verloop van eenige jaren door uitputting van den grond
0£ door de aanwezigheid van te veel onkruid de opbrengsten op het
gedeelte van bet gebied, dat voor akkerbouw werd benut, te gering,
clan werd eenvoudig een ander gedeelte van het grondgebied voor
houwland bestemd. Het terrein, dat te voren als zoodariig had dienst
gedaan, werd aan zijn lot overgelaten en kwam als gemeenschappelijke weide beschikbaar.
·Gemeenschappelijke beweiding is zoo eenvoudig en biedt voor
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primitieve omstandigheden zooveel voordeden, dat het daarvoor
het aangewezen systeem kan worden geacht.
Met den akkerbouw is het echter anders gesteld. Al moge ook
aanvankelijk debewerkingenbezaaiingvandengrond door meerdere
familiën gemeenschappelijk zijn geschied, reeds vrij spoedig moet
een meer individueel gebruik van het bouwland zijn ontstaan, in
dezen zin, dat weliswaar de bewerking, de bezaaiing en het oogsten
door allen tezelfder tijd geschiedde, doch dat ieder niettemin de
vruchten oogstte van dat deel van den grond, dat door hem was bewerkt en bezaaid. Hij, die de meeste zorg aan den grond besteedde
verkreeg dus ook de grootste opbrengst.
De toestand, waarbij slechts een klein deel van het terrein bebouwd werd, om dit deel na enkele jaren te verwisselen voor een
ander blok, kan op sommige plaatsen, waar voldoende grond, geschikt om zonder veel voorbereiding bebouwd te worden, aanwezig
was, langen tijd geduurd hebben.
Naarmate de bevolking zich echter uitbreidde en de behoefte
aan akkerbouwproducten dus grooter werd, zal men de blokken,
welke telken jare bebouwd moesten worden, grooter hebben moeten nemen. Het nog maagdelijke, voor bebouwing geschikte, terrein
zal in steeds sneller tempo zijn ingekrompen, totdat het eenmaal
geheel verdwenen was. Dan was men genoodzaakt grond, die reeds
eerder alszoodanig had dienst gedaan, opnieuw in gebruik te nemen.
Werd na een rustperiode van vele jaren een blok opnieuw voor
bouwland bestemd, dan ishet daarbij invelestreken regel geworden,
dat ieder weder de strook in gebruik kreeg, die hij ook in de vorige
bouwperiode had gebruikt. En nam de bevolking dermate toe, dat
één blok niet voldoende opleverde voor de behoefte van de dorpsgroep, dan werd tezelfder tijd meer dan één blok onder den ploeg
genomen. Ieder kreeg dan in elk blok zijn strook aangewezen, zoodat
de oppervlakte,waarophijeengebruiksrechtkonuitoefenen,nietaaneengesloten,dochinverschillendeperceelenverspreidkwamtéliggen.
Door de lange rustperiodes kwam de grond uit zich zelf weder in
staat om na omploeging opnieuw graan voort te brengen. Door aanvankelijk één en later meerdere blokken in hun geheel als bouwland
te bestemmen, kon met de omheining van deze blokken worden
volstaan, terwijl tusschen de verschillende strooken van ieder blok
een open voor voldoende afscheiding vormde. De gemeenschappelijke beweiding van het overige terrein kon voortgang hebben.
De verdeeling van het grondgebruik was daarenboven zeer rechtvaardig,immers ieder kreeg in elk blok één perceel, waardoor goede
en slechte gronden, dichtbij gelegene en verder verwijderde zoo
billijk mogelijk verdeeld konden worden.
Derhalve kon dit stelsel in de tijden, toen men nog alles te zelfder
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tijd bewerkte, zaaide en oogstte, geen groot bezwaar opleveren.
Naarmate echter meer graan verbouwd moest worden om in de
behoefte te kunnen voorzien, kwam men met het bouwland vlugger
rond en deze werkwijze moest dan ook op den duur spaak loopen,
tenzij men door den grond beter te bewerken het onkruid leerde
bestrijden en door het bouwland te bemesten de oppervlakte,
welke voor het benoodigde koren moest worden gebruikt, leerde
beperken.
Het schijnt, dat vooral onder Karel den Groote in onze landen
een stelsel in zwang is gekomen, dat zich van het zooeven aangeduide oud-Germaansche hierdoor onderscheidde, dat het gedeelte
van het grondgebied, dat bebouwd werd, niet na enkele jaren weder
aan zijn lot werd overgelaten om alsweide te worden gebruikt, doch
waarvan het kenmerkende dit was, dat bouw- en weilandengescheiden waren en steeds gescheiden bleven.
Dit was alleen mogelijk na de invoering van twee belangrijke
verbeteringen, nl.:
a. een geregelde bemesting, en
b. een energieke onkruidbestrijding.
De laatste vond op deze wijze plaats, dat men twee jaren achter
elkaar graanverbouwde en het land daarna één jaar braak liet liggen.
Het braakjaar werd dan bestemd voor een bewerking met het oogmerk het onkruid te vernietigen en tevens om te bemesten.
In zijn besten vorm werden achtereenvolgens twee verschillende
graangewassen verbouwd, n.l. wintergraan en zomergraan, waarna
de braak volgde. In de bewerkte braak werd dan in den herfst
weder wintergraan uitgezaaid.
Dit zoogenaamde drieslagstelsel beteekende, vergeleken met het
wilde akker-weidebedrijf der Germanen, ongetwijfeld eengroote
vooruitgang in technischen en economischen zin. Onder één voorwaarde echter, n.l. dat men naast-het bouwland overvoldoende weiden kon beschikken. Voldoende weiland was een absolute noodzakelijkheid, aangezien men bij gebreke daarvan onmogelijk voldoende vee kon houden.
Zonder voldoende vee kreeg men niet genoeg mest en indien een
voldoende hoeveelheid mest ontbrak, was de voortdurende bebouwing van f deel van den grond met granen niet bestaanbaar.
Daar, waar onvoldoende weiland was, moest men derhalve bij
het volgen van het drieslagstelsel het principe, dat aan dit stelsel
ten grondslag lag, n.l. dat het vee niet op het bouwland diende te
komen, verlaten en zijn toevlucht nemen tot de beweiding van de
stoppels na het oogsten van het wintergraan.
Doch indien de stoppels noodig waren voor het grazen van het
vee, kon van een bewerking dezer stoppels in het najaar geen sprake
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zijn; deze moest dan worden uitgesteld tot het volgend voorjaar.
Daaruit vloeide wederom de noodzakelijkheid voort, met het zaaien
der zomervrucht pas laat in het voorjaar te beginnen.
Ook na het oogsten der zomervrucht moest bij afwezigheid van
voldoende natuurlijke weide het stoppelveld als weidegelegenheid
voor het vee dienst doen. Een gedeelte van het hooiland, dat het
wintervoer voor het vee moest leveren, moest zelfs in vele jaren
wordenvóórgeweid,waardoor devoedselvoorzieningvanden komenden winter nog meer in het gedrang kwam. In sommige gevallen
moest zelfs in het voorjaar van het eigenlijke braakjaar het bouwland nog eerst worden afgeweid, zoodat de braakbewerking veel
te laat begon, om nog volledig tot haar recht te kunnen komen.
Deze nadeelige gevolgen traden te sterker aan het licht, naarmate
de toenemende bevolking vermeerdering van het bouwland ten
kostevanhet grasland eischteenvanhetlaatsteminderaanwezigwas.
Hoe groot de stap voorwaarts derhalve in sommige streken met
vele natuurlijke weiden moge geweest zijn, de invoering van het
drieslagstelsel, daar waar onvoldoende weiden waren, moest zeer
ongewenschte gevolgen hebben. Met name de noodzakelijkheid
van gemeenschappelijke stoppelbeweiding en als uitvloeisel daarvan de onmogelijkheid van stoppelbewerking, de noodzakelijkheid
van late zaaiing van de zomervrucht, de noodwendigheid voor allen
om zich met de bewerking van het bouwland, met de bezaaiing en
met het oogsten teschikken naar deeischen, dieuit de gemeenschappelijke beweiding der stoppels voortvloeiden, zoodat die beperking
van bewegingsvrijheid van den individueelen boer ontstond, welke
onze Oostelijke buren met den naam „Flurzwang" bestempelen en
welkein vele streken van Duitschland één der belangrijkste oorzaken
is geweest van een eeuwenlangen stilstand in den ontwikkelingsgang
van den landbouw.
Zoo fataal als de gevolgen van het drieslagstelsel in latere eeuwen
ons door de Duitsche schrijvers worden geschilderd, zijn zij in de
meeste deelen van het zandgebied van ons land zeker niet geweest.
Onzezandgrondenwordendoorsneden doorbreede dalen, bestaande uit natuurlijke graslanden, welke bij het voor grasgroei zoo gunstige klimaat van ons land gelegenheid gaven om hooi te winnen
voor het vee en daar, waar het niet te laag was, ook voor beweiding.
Waar voldoende weide was,kon voldoende vee gehouden worden;
de natuurlijke hooilanden leverden daar voor dit vee het wintervoer.
De in vergelijking met andere streken voldoende gevoede, talrijke
veestapel leverde een ruime hoeveelheid mest van goede kwaliteit,
waardoor het mogelijk was het bouwland behoorlijk te bemesten
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en te bewerken en aldus de nadeelen van het drieslagstelsel te verminderen.
Hierbij dient nog te worden vermeld, dat de zandboeren van ons
land reeds vroegtijdig de waarde van de schapenhouderij hebben
leeren kennen en daarmede hun voordeel hebben weten te doen.
De op de heide geweide schapen keerden 's nachts in den stal terug
en lieten daarin den waardevollen mest achter.
Dat daarbij de gewoonte ontstond op heide en weide plaggen te
steken en deze in den stal te brengen, beteekende weliswaar een
beroovingvandeweide-enheidevelden, dochsteldeaanden anderen
kant in staat de productie van het bouwland hooger op te voeren,
onder gunstige omstandigheden zelfs tot den overgang tot een ander,
een belangrijk hooger stelsel, n.l. tot beperking der braak tot éénmaal in de 6 of 9 jaren, ja reeds vroegtijdig tot permanente bezaaiing van het bouwland.
De permanente bezaaiing van al het in cultuur zijnde bouwland
onzer zandstreken is mede mogelijk geworden door de invoering
van de boekweitteelt, van een bladgewas dus, dat bij dichten stand
het onkruid sterk bedwingt, de structuur van den grond beschut
en een goeden stoppel levert voor een volgende graanvrucht.
Een verdere groote vooruitgang, die aan het bedrijf een geheel
ander aanzien gaf, wasde overgang tot de besteding van een gedeelte
der productie van het bouwland alsvoeder voor het vee. Men leerde
op het bouwland, dat te voren uitsluitend had dienst gedaan voor
de voorziening in menschelijke levensbehoeften, na de rogge een
stoppelgewas te verbouwen, dat bestemd was als veevoeder.
De afschaffing van het braakjaar is zonder twijfel een groote
schrede voorwaarts geweest. Echter dient niet vergeten te worden
de functie, die de woeste grond daarbij vervulde.In het Verslagvan
den Landbouw over 1870 deelt Dr. STARING mede (blz. 86), dat
het afplaggen der heide genoegzaam evenveel woesten grond als
er akkerland voorhanden was, vorderde. Alles moest er op worden
gericht, om de stalmestproductie zoo ruim mogelijk te doen zijn,
opdat met korte tusschcnpoozen kon worden bemest. De veehouderij had daarom in de eerste plaats tot doel de productie
van stalmest.
Bezien in het licht van hun tijd waren het brengen van plaggen
in den potstal, en het brengen van groote hoeveelheden plaggenmest
ophet land,alsmede het opstallenvan hetvee 's nachts en gedurende
een gedeeltevan den dag,zondertwijfelvolkomenrationeele bedrijfshandelingen en isook de tegenstand van veleboerentegendeverdeeling der heidevelden, waardoor de gemeenschappelijke schapenweide
verloren dreigde te gaan, gemakkelijk verklaarbaar. Wanneer wij
dan ook tegenwoordig de gevolgen van dien zuren plaggenmest
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moeten bestrijden en de zandboeren in sommige streken nog niet
te bewegen zijn hun veeden geheelen zomer —ookdes nachts—
buiten te laten of om hun haver vroegtijdig te zaaien, zal'de landbouwkundige moeten bedenken, dat deze menschen eeuwenlang
in vele streken aandezooeven genoemde werkwijzen hunbestaansmogelijkheid hebben ontleend en dat iets,watzóólang de basisvan
het bedrijf heeft gevormd, niet gemakkelijk alsverouderd over boord
wordt geworpen, vooral niet door menschen, wier vóór-ouders van
geslacht op geslacht geleefd en gewerkt hebben voor en in eenbedrijf, dat eenvrijwel afgesloten geheel vormde, dat tot voor weinige
tientallen van jaren maar zeer weinig aan de markt afleverde en
uiterst weinig van buiten af betrok; waarbij de artikelen, die het
bedrijf verlieten, nog veelal werden geruild tegen bedrijfs- en gezinsbenoodigdheden en waar de groote voordeden van arbeidsverdeeling en specialisatie niet bekend waren.
Hij, die dat alles beseft, zal aan deze wetenschap de kracht ontleenen om voort te gaan in den strijd tegen wat heden verouderd
en thans zelfs schadelijk is, niet alleen voor onze maatschappij in
haar geheel, doch ook voor de landbouwers zelf.
De gang van zaken, dien ik thans met enkele woorden hebgeschilderd, is zeker niet in alle deelen van onze zandstreken aldus
geweest. Verschillen moeten er reeds van den aanvang af geweest
zijn. Dit is duidelijk als men bijv. den vorm van nederzetting, die
leidde tot het ontstaan van eschdorpen in de meer Noordelijke
provinciën, met dien in de meer Zuidelijke streken, waar deboerderijen van ouds-her over het land verspreid hebben gelegen, vergelijkt.
De historici verschillen trouwens, zooals ik reeds opmerkte, op
tal van onderdeelen in hun meening over de wijze, waarop inden
vroegsten historischen tijd de landbouw werd bedreven. Te verwonderen is dit niet, daar slechts enkele, door TACITUS geschreven
woorden den grondslag voor alle hypothesen moeten vormen.
Maar het beeld, dat ik schetste van den strijd omhet veevoeder
en den mest, heeft, toen de zich uitbreidende bevolking grootere
productie — speciaal van broodkoren — noodzakelijk maakte, ten
slotte daar overal gegolden evenals dat van de gesloten bedrijfshuishouding en wel des te sterker naarmate de betrokken streek
armer aan grasland en meer geïsoleerd gelegen was, naarmate de
omstandigheden dusongunstigerwaren.
Liever dan nader in te gaan op de punten van onderscheid in
de bedrijfsstelsels van onze verschillende zandstreken in vroegere
tijden, wil ik tegenover het zooeven geschetste algemeene beeld
— eveneens in algemeene trekken — een beeld van den landbouw
in onze kuststreken in vroegere eeuwen stellen.
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Langs onze kusten zijn landbouw en veeteelt spoedig vooruit
gekomen, dank zij de gunstige omstandigheden, waaronder men aldaar verkeerde. In stede van schralen, armen zandgrond, trof men
hier in de lagere streken goede weiden aan, die overvloedig voedsel
voor het vee leverden.
Zoolang het land dun bevolkt was, kon met de bebouwing van
een klein gedeelte van het land worden volstaan. Het vele vee
steldeinstaattotzwarebemesting,zoodatdeopbrengstruimkon zijn.
Van overwegend belang is daarbij steeds de gunstige economische
ligging geweest. In dit gebied onstonden reeds vroeg de steden;
opeenhoopingen dus van menschen en families, wier arbeid er niet
rechtstreeks opgerichtwasomaanden grond destoffen te ontkenen,
die noodig zijn voor de voorziening in levens- en bedrijfsonderhoud.
De steden met hun poorters en hun ambachten hadden gansch
andere belangen dan het omliggende land. Voor deze belangen hebben zij op allerlei wijze gestreden, niet het minstdoor vanhunmacht
en invloed gebruik te maken om zich allerlei monopolies te verzekeren.1)
Maar deze monopolies riepen aan den anderen kant het handelsverkeer tusschen stad en platteland in het leven.
Voor hun voedselvoorziening en voor de grondstoffen van hun
ambachten moesten de stedelingen aanvankelijk op het omliggende
platteland terecht komen, dat daardoor den prikkel kreeg om voort
te brengen, niet alleen wat het zelf noodig had, doch ook dat, wat
door de stedelingen werd begeerd.
Handel tusschen stad en platteland over en weer kenmerkte reeds
zeer vroeg de geschiedenis van onze kuststreken.
De gunstig gelegen steden ontwikkelden zich weldra tot handelscentra, die koren uit andere landen aanvoerden, zoodat het platteland zich kon toeleggen op die takken van landbouw, waartoe de
natuurlijke omstandigheden leidden. Veeteelt en zuivelbereiding,
met handel in de producten van die takken van hetbedrijf,vloeiden
als van zelf uit deze constellatie voort.2)
En daar, waar de bodem hoog genoeg lag, om den akkerbouw uit
te oefenen, heeft de vraag der bloeiende steden cultures doen ontstaan, waar men elders niet aan dacht. Ik moge ter illustratie wijzen
op de meekrapcultuur in Zeeland en den tuinbouw in een deel
van Zuid-Holland.
Het is de invloed der steden geweest, die arbeidsverdeeling en
') Zie M R .M. W. F. TREÜB.Hoofdstukken uitdeGeschiedenis derStaathuishoudkunde, Hoofdst. I.
2
) Het economisch karakter der Middeleeuwsche Stad, door J. G.VAN
DILLEN, hoofdst. IV.
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specialiseering, twee noodzakelijke voorwaarden voor hoogere ontwikkeling, in het leven riepen. Hierbij dienen deze steden niet uitsluitend beschouwd te worden als consumptiecentra, die door hun
vraag naar landbouwproducten, tot voortbrenging daarvan op het
platteland prikkelden. Ook dat wat de steden hadden aan te bieden
wasvoor den landbouw van het grootste gewicht. Deze was daardoor
ontslagen van detaakhet zelf te maken ofvoort tebrengen op straffe
van ervan verstoken te blijven, en deze kon zich toeleggen op dat,
wat het meeste voordeel bood,opdat, wat de meeste winst beloofde.
De steden streefden er naar de bevolking van het omliggende
platteland tot het bezoeken der stedelijke markt te dwingen.
De daaruit voortgekomen stapelrechten hebben de behoefte
aan goede verbindingswegen tusschen de steden en het platteland
doen ontstaan, waarvan nog heden ten dage van beide zijden wordt
geprofiteerd.
De omstandigheden leidden er derhalve toe, dat de landbouw in
de kuststreken in scherpe tegenstelling met die in de Oostelijke
provinciën, werd gericht op het produceeren voor de markt.
De natuurlijke vruchtbaarheid van onze zeeklei en laagveengronden liet daarbij aan zijn bewoners een veel grootere mate van bewegingsvrijheid dan die, waarover de zandboeren beschikten. Niettemin was ook in het Westen bemesting noodzakelijk en moest derhalve ook daar in de gebieden, die zich overigens voor akker-.en
tuinbouw zeer goed leenden, vee gehouden worden. Doch de noodzakelijkheid van mestmaking speelde er niet de alles overheerschende
rol, die haar positie in het zandbedrijf kenmerkte.x)
Waar de keuze der gewassen, dank zij de gunstige natuurlijke en
economische omstandigheden van ouds vrij ruim was, zal reeds
spoedig zijn gebleken, dat het weinig doelmatig was, jaren achtereen
dezelfde gewassen op hetzelfde perceel te verbouwen. Immers
men verbouwt niet ongestraft enkele jaren achtereen tarwe of meekrap,of erwten ofvlasop hetzelfde veld. Reeds de zuivere ervaringskennis moet dus een zekere vruchtwisseling in het leven hebben
geroepen.
Over de motieven, die bij de vruchtwisseling hebben gegolden,
is weinig met zekerheid bekend; maar de prijzen der producten
en de verdeeling der werkzaamheden in de verschillende tijden
des jaars zullen m.i. hierbij reeds vroeg een belangrijke rol gespeeld
hebben. Bovenal heeft echter op den voorgrond gestaan de strijd
tegen het onkruid en de zorg voor de handhaving van een goede
structuur, zoodat ook hier de braak in den landbouw onmogelijk
kon worden gemist.
x

) Dr. H. BLINK. Geschiedenis v. d. Boerenstand en den Landbouw, I,
bl. 122.
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Dat men overigens de braak wel kon missen, indien slechts zeer
sterk werd bemest en de grond zeer zorgvuldig werd bewerkt, had
de tuinbouw reeds geleerd.
De ervaring moet bovendien reeds vroeg geleerd hebben, welke
opvolgingen niet en welke wel gewenscht waren. Men dient hierbij
niet uit het oog te verliezen, dat hier geen sprake is van de ervaring
van enkele jaren, doch van een eeuwenlange van geslacht op geslacht overgedragen en geaccumuleerde kennis.
En voorts, dat, in afwijking van wat voor de zandstreken geldt,
en wat ik als een belangrijke oorzaak voor de achterlijkheid van den
akkerbouw aldaar beschouw, in de kuststreken de producten van
akkerbouw en veeteelt grootendeels werden verkocht, in geld werden
omgezet, zoodat de boer het resultaat van eiken tak van zijn bedrijf
duidelijk en klaar voor oogen kreeg.
Men moge de wetenschappelijke basis voor een goed vruchtwisselsteZseZniet hebben gekend, dat de vruchtwisseling er niettemin
zeer vroeg in zwang was, is buiten twijfel.
De wetenschappelijke basis voor een zuiver vruchtwisselstelsel
is pas gelegd door den Duitscher ALBRECHT THAER, van wien
VON DER GOLTZ in zijn „Geschichte der deutschen Landwirtschaft"
zegt dat hij „mit Fug und Recht" de „Begründer der Landwirtschaftslehre alseiner selbständigen Wissenschaft und der Reformator
der deutschen Landwirtschaft" genoemd wordt.*)
Wie thans THAER'S in de jaren 1809—1812 geschreven „Grundsätze der rationellen Landwirtschaft" leest, staat verbaasd over zijn
inzicht, zoowel in de schei- en natuurkunde, als in de plant- en
bodemkunde en over zijn vermogen om alles wat deze takken van
wetenschap toen leerden, te combineeren.
THAER is niet de uitvinder van het vruchtwisselstelsel. Dit is,
zooals ik reeds opmerkte, niet uitgevonden of ontdekt, doch heeft
als vrucht van ervaringskennis in verschillende deelen der aarde
en onder verschillende vormen op ongelijke tijden ingang gevonden.
THAER is echter de eerste geweest, die op logische wijze heeft uiteen
gezet, dat het voor een rationeele cultuur, dus om bij de aanwending
van een bepaalde hoeveelheid productiekosten de hoogst mogelijke
opbrengsten te verkrijgen, noodzakelijk was verschillende soorten
cultuurgewassen systematisch op elkander te doen volgen.
Hij gaf aan, dat een gewas niet den grond aan alle voedingsstoffen even sterk doet verarmen, doch dat blijkbaar ieder
cultuurgewas specifieke eischen aan den grond stelt, zoodat een
grond aangebouwd kan zijn voor een bepaald gewas, doch tevens
nog voldoende kracht kan bezitten voor een ander gewas met andere
]

) Abschnitt IV. S. 3.
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specifieke eischen. Zijn kennis der plantkunde leerde hem, dat de
beworteling van de cultuurgewassen zeer verschillend is en zijn economisch en landbouwkundig inzicht versterkte zijn overtuiging,
dat bij een rationeel landbouwstelsel de werkzaamheden zich in geen
enkele periode van het jaar te veel mogen ophoopen.
Echter waren het geen op logische redeneeringen gebouwde
conclusiën en nog veel minder resultaten van in 't bijzonder voor
dit doel ingestelde onderzoekingen, welke hem tot de invoering in
zijn bedrijf van het stelsel, waarvan hij de vader wordt genoemd,
deden besluiten. Toeval en nood hebben daarbij een groote rol
gespeeld, zooals THAER zelf in zijn „Grundsätze" beschrijft.
Eerst schaamde THAER zich van de oude regels af te wijken en
een na-aper van de kleine tuinders te zijn geworden, doch later werd
hij wijzer en begon hij zijn systeem te propageeren, vooral toen hij
las, dat dit ook hier en daar in Engeland gebruikelijk was. De volgorde der opvolging:— wintergraan,hakvrucht,zomergraan,klaver—
beschouwde THAERweldraalsdegrondslagvaneen wetenschappelijk
vruchtwisselstelsel.
Zijn vele bestrijdersvreesdenergraangebrekvan.Immersslechtsin
2 van de 4 jaren werd graan verbouwd, tegen 2 van de 3 jaar bij
het drieslagstelsel. Voedering van de producten van het bouwland
aan het vee, zooals THAER deed, werd ruim een eeuw geleden in
Deutschland nog als een ware „landbouwzonde" beschouwd.
THAER heeft aanvankelijk aan zijn systeem te zeer algemeene
geldigheid toegekend, wat hem vele bestrijders heeft bezorgd, doch
tot heilzaam resultaat heeft gehad, dat zijn ideeën van vele zijden
zijn besproken en aan de praktijk getoetst. Bij het herdrukken
zijner „Grundsätze" in 1821 kan men hem dan ook „Prinzipienreiterei" niet meer verwijten. Hij somt dan toch een 7-tal voorwaarden op, waaraan moet worden voldaan,zalzijnsysteemslagen.1)
Uit deze voorwaarden blijkt, dat THAER zich niet uitsluitend blind
staarde op de natuurkundige omstandigheden, waaronder het bedrijf
moest verkeeren, doch ook voor de economische voorwaarden, waaraan het welslagen was gebonden, een open oog had. Hij zegt uitdrukkelijk, dat goede en niet te ver verwijderde ligging der akkers,
mogelijkheid van aanwending van meer arbeid, een goede afzet
der producten en grooter bedrijfskapitaal met meer inventaris,
dan tot dusverre gebruikelijk was, noodzakelijke voorwaarden zijn.
THAER zwoer voorts in 1821geenszins meer bij een 4-jarigen omloop, doch gaf reeds toen vele voorbeelden van vruchtopvolgingen,
waaraan zijn systeem ten grondslag lag en waarbij dit zoowel met
kunstweide als met zomerstalvoedering kon worden gecombineerd.
x

) Grundsätze der rationellen Landwirtschaft, deel I, blz. 226.
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De in het buitenland gepropageerde landbouwstelsels, waarbij
aan den bodem in een reeks van jaren volgens een vooraf vastgesteld
schema een bepaalde bestemming werd gegeven, hebben bij ons
te lande minder verbreiding verkregen. Een dergelijk vast stelsel
leent zich ook beter voor zeer groote bedrijven dan voor de kleinere,
welke in ons land overheerschen.
Voor onze kleinere bedrijven heeft men zich — met behoud van
de grondstellingen — steeds meer vrijheid veroorloofd. Hier zien
weindenloopdervorigeeeuwdenlandbouwzichindeverschillende
deelen van ons land op zeer uiteenloopende wijze, al naar de bijzondere natuurkundige en economische omstandigheden, waaronder
die verschillende streken verkeerden, ontwikkelen.
Onze kennis op dit gebied is echter zeer onvolkomen en reikt
meestal niet verder dan dat wij eenige voorbeeldenvan gebruikelijke
opvolgingen voor de verschillende deelen des lands kennen. Aangaande het „waarom" tasten wij in de meeste gevallen volkomen in
het duister.
Dr. STARING heeft na het midden der vorige eeuw een poging
gedaan om een overzicht te geven van de toentertijd in ons land in
zwang zijnde landbouwstelsels en tevens heeft deze enkele factoren
opgesomd, welke van invloed zijn op de regels, volgens welke in
iedere streek het landbouwbedrijf wordt uitgeoefend.
In zijn in 1862 verschenen „Huisboek voor den Landman in
Nederland" geeft STARING reeds 14landbouwstelsels aan, waaronder
12 akkerbouwstelsels. De geheele veehouderij rekent hij tot één
stelsel. Wel wijst hij er op, dat er verschil isin dewijzen, waarop
de veehouderij wordt uitgeoefend en het doel, dat men zich daarbij
meer in 't bijzonder voor oogen houdt, doch STARING vindt dit
onderscheid blijkbaar toch niet groot genoeg om verschillende veehouderijstelsels aan te nemen.
In het „Verslag van den Landbouw" over 1870 zegt Dr. STARING
(blz. 100), dat de kennis van den landbouw eener streek tot grondslag heeft de kennis van het heerschende landbouwstelsel, van de
wijze n.l., waarop de boer het aanlegt om naar zijn oordeel het
meeste voordeel uit zijn boerderij te trekken.
„Zonder die kennis is de toestand van den landbouw niet te beoordeelen, zijn de bestaande deugden en gebreken niet te herkennen
en geen middelen tot verbetering, zoo die noodig zijn, aan te wijzen"; aldus vervolgt Dr. STARING.
Er is na STARING'S tijd zeer veel veranderd. De scheikunde heeft
ons de voedingsstoffen, waaraan de planten inhoogeremate behoefte
hebben dan de grond deze beschikbaar stelt, doen kennen. De kunstmest heeft ons tot op zekere hoogte — hier meer, ginds minder —
onafhankelijk gemaakt van de stalmestwinning. In de akkerbouw-
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streken behoefde het hoofddoel der veehouderij niet langer de stalmestwinning te zijn. De kunstmest stelde in staat zware gewassen
te telen en daardoor het onkruid te bestrijden en tevens om min
of meer ongestraft te zondigen tegen watvóór dien tijd alsde grondregelen van een goede vruchtopvolging werd beschouwd. Men
kreeg wat men in de litteratuur veelal vindt aangeduid met den
naam: het „vrije" bedrijf.
Men versta deze vrijheid echter niet verkeerd. De natuurwetenschappen hebben onswelveelgeleerd entot zeerveelin staatgesteld,,
doch de grondregels van de vruchtopvolging zal men ook bij den
tegenwoordigen stand der landbouwtechniek niet ongestraft kunnen
verwaarloozen. Het „vrije bedrijf" moet veeleer aldus worden gedefinieerd, da*het door de vele hulpmiddelen, waarover wij— dank
zij den vooruitgang der landbouwwetenschap — beschikken, vrij is
geworden om zich zoo goed mogelijk aan te passen aan de omstandigheden van economischen en geographischen aard, welke allerminst stabiel zijn; zooals ik door enkele voorbeelden zal aantoonen.
De zuivelfabrieken hebben in de laatste 30 jaar het bedrijf in de
zandstreken geheel van karakter doen veranderen. De rundveehouderij, vroeger een noodzakelijk kwaad, is geworden een der
voornaamste bronnen van inkomen voor den zandboer. De boerenleenbanken hebben dezen onafhankelijk gemaakt van particuliere
geldschieters en ruilhandelaren, zoodat hij uit dien hoofde niemand
meer naar de oogen behoeft te zien.
De ontwikkeling derindustrie in deonsomringende landen, alsook
in eigen land, deed vraag ontstaan naar tal van producten, welke
ons land met zijn kleinbedrijf, zijn dichte bevolking en zijn goede
verkeerswegen, beter in staat was tot loonende prijzen te leveren
dan andere landen met voor een arbeidsintensieve cultuur minder
gunstige omstandigheden.
De overvloed van graan, die door de ontwikkeling der spoorwegen
in Amerika goedkoop geproduceerd kon worden en door de lage
scheepsvrachten tegen buitengewoon lage prijzen op de Europeesche
markt kon worden geworpen, maakte eenerzijds de graanteelt onrendabel, doch stelde aan den anderen kant in staat veevoeder aan
te koopen en de rundveehouderij en varkenshouderij in vele gewesten op te voeren tot een hoogte, welke ook in de zuivere weidestreken vóór dien ongekend was.
Noodgedwongen moeten de landbouwers daardoor veel meer
dan tot dusverre overleggen en cijferen, om uit te maken in welke
richting het bedrijf moestworden gestuurd, omhet gaandete kunnen
houden.
Een en ander heeft geleid tot een zoo sterke differentiatie onzer
bedrijven, dat men in 1903 meende voor de landbouwstatistiek niet
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langer gebruik te kunnen maken van STARING'S landbouwstelsels,
welke, hoe gebrekkig deze ook waren omlijnd, in de periode 1870—
1903 als grondslagvoordepublicatieder gegevensvande landbouwstatistiek hadden gediend.
In 1912 is de Directie van den Landbouw gereed gekomen met
een nieuwe indeeling, gebaseerd op de gewijzigde omstandigheden.
Daarbij is ons kleine land verdeeld in niet minder dan 83 landbouwgebieden, verdeeld over een zestal groepen.1)
Deze nieuwe indeeling met dekorte beschrijving der verschillende
gebieden is een verdienstelijk werk geweest en kan een belangrijken steun vormen voor hem, die van den landbouw in een gebied
studie wil maken.
Meer dan een steunpunt kan men er echter niet in vinden, want
daar men voor de landbouwstatistiek gebonden was aan de grenzen
der gemeenten, was het niet mogelijk ieder gebied een agronomisch
geheel te doen vormen. Bovendien is deze omschrijving reeds weder
15 jaar oud. En in deze periode heeft de ontwikkeling van onzen
landbouw niet stil gestaan.
De opbloei van den landbouw in den aanvang dezer eeuw, te
danken aan de resultaten der landbouwwetenschap en aan de gunstige conjunctuur, heeft tot gevolg gehad, dat reeds vóór den
grooten oorlog van 1914—1918 de koop- en pachtprijzen der landerijen en de arbeidsloonen sterk zijngestegen. De landbouwbevolking,
diezichveelsterker uitbreidt dan deinonsland beschikbare cultuurgrond, heeft in onderlinge concurrentie de koop- en pachtprijzen
tot groote hoogte opgedreven.
Het buitenland legde vooral na den vrede aan den uitvoer onzer
landbouwproducten bij herhaling moeilijkheden in den weg, vooral
ook aan de producten van het zeer intensieve land- en tuinbouwbedrijf, het bedrijf, waarin sommigen een uitweg zien voor de steeds
toenemende landbouwbevolking van ons vaderland, die in vele
gebieden reeds tot een bedenkelijke versnippering van bedrijven
heeft geleid, en daardoor de mogelijkheid van afvloeiing van de
plattelandsbevolking naar industriecentra noodzakelijk heeft
gemaakt.
De Nederlandsche landbouw, die voor de producten zijner
intensieve cultuur op export isaangewezen,verkeert, mededoor een
aanmerkelijke daling der prijzen zijner voornaamste voortbrengselen
op de wereldmarkt door een en ander in een moeilijke positie.
Telkensweerveranderen deomstandigheden eniedere landbouwer
heeft zichinonzedagenaandezezichtelkenswijzigende conjunctuur
zoo goed en zoo snel mogelijk aan te passen, niet alleen inzijnper*) Versl. en Med. der Dir. v. d. Landb., 1912, No. 3.
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soonlijk belang, doch evenzeer in het algemeen gelang. Zijn productiemiddelen zalhij,om tevoldoen aan den eersten eischvan goed
beheer,n.l.verkrijgingvaneenzoogrootmogelijkezuivereopbrengst,
daarom telkens opnieuw moeten groepeeren.
Voor den wetenschappelijken landbouwkundige ligt inzake het
gevenvanvoorlichtingbij den te kiezen koerseen dankbaar arbeidsveld open.
Wel te verstaan voor denlandbouwkundige,dieSTARING'Szooeven
door mij aangehaalde woorden als juist erkent, die dus overtuigd
is van de noodzakelijkheid van grondige kennis der bestaande toestanden, die doordrongen isvan de grootewaardevaneen gedurende
eeuwen opgehoopte ervaringskennis, doch die anderzijds niet bereid
iszonder nader onderzoek aan te nemen, dat wat deze ervaring heeft
doen ontstaan, steeds en onder alle omstandigheden als het beste
moet blijven worden beschouwd.
De landbouwkundige, die, hetzij een eigen bedrijf, als voorbeeld
van een aan de eischen des tijds aangepaste onderneming wil stellen,
hetzij anderen vanadvieswenscht tedienen,zalterdege doordrongen
moeten zijn van het feit, dat ieder landbouwbedrijf is een organisch
geheel, waarvan slechts dan gezegd kan worden, dat het doelmatig
functioneert, wanneer elk zijner onderdeelen zoo rationeel mogelijk
is verzorgd.
Zelfs het eenvoudigste landbouwbedrijf kent verschillende bedrijfstakken, die elk voor zich voor uitbreiding en inkrimping vatbaar zijn, die meer intensief of meer extensief kunnen worden gedreven. De invloed, die wijziging van een der onderdeelen op het
geheel zal uitoefenen, dient alvorens daartoe over te gaan of daartoe
te adviseeren, wel te worden bestudeerd en overwogen.
Helaasisonzekennisopditterrein nogzeergebrekkig.Van wetenschappelijke kennis, die in staat stelt het verband tusschen oorzaak
en gevolg aan te geven, kan nauwelijks worden gesproken. Nog
grootendeels zijn wij aangewezen op zuivere ervaringskennis.
De moeilijkheden, verbonden aan devormingvaneenoordeel over
de vraag, of de inrichting vaneen bepaald landbouwbedrijf aan de
hoogste eischen voldoet, zijn vele.
Zookanreedsgetwist worden over devraagwatonder „de hoogste
eischen" moet worden verstaan. Algemeen belang en privaat belang
dekken zich lang niet altijd.
Toch is er grootere overeenstemming, dan men wellicht bij de
eerste gedachte zou meenen. Wel is waar heeft de gemeenschapin
de eerste plaats belang bij een groote bruto-opbrengst en moet een
deelvandeonkostenvandenondernemer,bijv.deloonen,economisch
tot het maatschappelijk inkomen worden gerekend, doch zoolang
de productie-middelen in overwegende mate privaat eigendom zijn
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enzoolangdelandbouwer zichalsiederandermenschbijzijn handelingen zal laten leiden door het economisch motief, dat gericht is
op een zoo gunstig mogelijke verhouding tusschen opoffering en
daarmede te bereiken resultaat, zal een werkelijk groote brutoopbrengst van een bedrijf op den duur slechts bestaanbaar zijn,
indien tevens de netto-opbrengst voor den individueelen ondernemer daarbij zoo groot mogelijk is.
Alsik een oogenblik magverwaarloozen de andere wijzen, waarop
de landbouwer door zijn bedrijf behoeftebevrediging vindt, kan
gezegd worden, dat diens oogmerk is de grootst mogelijke winst te
maken en dat het bedrijf, dat onder gegeven omstandigheden gedurende een reeks van jaren de grootste winst maakt, het best is
georganiseerd en het best wordt beheerd. Kenden wij dus de winsten
der verschillende bedrijven, met de grootte der op de verschillende
bedrijfsonderdeelen vallende uitgaven en inkomsten en hadden wij
tevens een analyse van het gevolgde bedrijfsstelsel, dan zouden
daaruit met voorzichtigheid, — want ook voor den boer geldt, dat
de een meer met een rijksdaalder dan de andere met drie gulden
weet te bereiken — belangrijke gegevens geput kunnen worden.
Doch aangaande de werkelijke winst der bedrijven is in ons land
nog zeer weinig bekend.
In het algemeenhoudtdelandbouwererweliswaarweinigberoepsgeheimen op na en ligt zijn bedrijf open en bloot, zoodat, de resultaten van zijn handelingen niet verborgen kunnen worden.
Oók wordt, wat binnen de muren van zijn bedrijfsgebouwen geschiedt, geenszins geheim gehouden. Landbouwers, die hun producten op de wereldmarkt brengen, zijn niet elkanders concurrenten
en beschouwen zich gelukkig ook niet als zoodanig. Doch zoo openhartig als de boer in den regel is met betrekking tot de technische
bijzonderheden van zijn bedrijf en veelal ook met betrekking tot de
productiekosten en de bruto-opbrengst van verschillende onderdeden, zoo gesloten is hij ten aanzien van dat eene punt, dat voor
de beoordeeling van het geheel van zoo groot belang is, n.l. ten
aanzien van de winst.
Beoordeeling zooals een accountant voor fabrieken, over welker
boekhoudingen hij beschikt, dit op grond der productiekosten en
opbrengsten doet, zal voor het landbouwbedrijf slechts bij hooge
uitzondering mogelijk zijn.
Weliswaar komt er eenige verbetering op dit gebied nu verschillende landbouworganisaties begonnen zijn de gemiddelde uitkomsten
der bedrijven, waarvan zij de boekhoudingen voeren, te publiceeren,
doch hoe belangrijk deze gegevens ook op den duur kunnen worden,
voorloopig zijn ze nog te onvolkomen en te weinig vergelijkbaar
om er zich op te kunnen baseeren, wanneer het bijv. geldt de vraag.
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of voor een bepaald gebied een verandering van bedrijfsstelsel
overweging zou verdienen.
Binnen een bepaald landbouwgebied kan een vergelijking van de
bedrijfsuitkomsten van een bepaalde boerderij met het gemiddelde
van andere onder dezelfde omstandigheden verkeerende bedrijven,
reeds waardevolle gegevens leveren. De landbouwkundige, die daarnaast met kennis van zaken het bedrijf heeft onderzocht, zal met
deze feitenkennis meermalen belangrijke conclusiënkunnentrekken.
Maar voor de beoordeeling van de doelmatigheid van een bepaald
bedrijfsstelsel zijn de beschikbare gegevens nog te onvolkomen.
Toch is het van bijzonder groot privaat en nationaal belang te
komen tot een juist antwoord op de vraag, of een bedrijf van de
omstandigheden, waaronder het verkeert, wel het grootst mogelijke
profijt trekt.
De oplossing dezer vraag is van een buitengewone moeilijkheid
en de landbouwwetenschap verkeert vooral in Nederland te dezen
opzichte noch slechts in een aanvangsstadium.
Wij hebben bij de studie dezer vraagstukken te maken met tal van
factoren van zeer uiteenloopenden aard; met natuurkundige, als
bodem, klimaat, mate van ontwatering, e.d. en daarnaast met economische als grootte van het bedrijf, arbeidsverhoudingen, afzetmogelijkheid, transportkosten, prijsverhoudingen, enz.,doch daarenboven met factoren als de kapitaalkracht, de bekwaamheid en de
energie van den landbouwer als ondernemer.
Al deze factoren werken over en weer op elkander in; en beoordeelingvan devraag of het resultaat zoogroot mogelijk is,is meestal
ondoenlijk.
Hebben wij alleen te maken met een zuiver akkerbouw- of een
zuiver weidebedrijf, dan is nog eenig licht te zien, doch de meeste
bedrijven van ons land zijn gemengde bedrijven? waarin een kleiner
ofgrooter deelvandeproducten van het bouwland aanhetveewordt
vervoederd, zonder dat de waarde van dit voeder loco-boerderij
wordt vastgesteld of vast te stellen is en meestal zonder dat de hoeveelheden,vanwatineigenbedrijf verderwordtomgezet,bekendzijn.
Dergelijke bedrijven zijn zoo ingewikkeld van samenstelling, dat
het voor den meest deskundige ondoenlijk is er zich een gefundeerd
oordeel over te vormen. Temeer omdat hierbij gemakkelijk factoren
in het minimum geraken, waarvoor moeilijk een objectieve maat is
te vinden, n.l. de bekwaamheid en de energie van den ondernemer.
Invelegevallenblijkt toch,dathetbedrijf inzijn geheelteingewikkeld
isvoor den leider en dat in het gemengde bedrijf, óf de akkerbouw,
óf de veehouderij het laat zitten, zoodat vooruitgang in de eerste
plaats moet worden gezocht in een meer veelzijdige ontwikkeling
van den boer.
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Trouwens ook voor het eenvoudigste bedrijf, het zuivere weidebedrijf zijn de verhoudingen minder eenvoudig dan deniet- of halfdeskundige veelal denkt. De intensiteit van de rundveeteelt bijv.
kan door aankoop van kunstmest en krachtvoeder tot buitengewone
hoogteworden opgevoerd,terwijl decombinatievan rundveehouderij
met varkensfokkerij of -mesterij en pluimveeteelt het aanzien geeft
aan zooveel bedrijfstypen, dat — ookalhoudtmengeenrekeningmet
afzet en verdere verwerking van wat meestal toch het hoofdproduct
blijft, n.l. de melk,—slechts nauwgezetonderzoekzalkunnenleeren,
of de grondslag van het bedrijf zoo goed mogelijk is.
Bij den akkerbouw met zijn veelheid van mogelijkheden bij de
keuze van gewassen staan wij reeds voor schier onoverkomelijke
hinderpalen.
Slechts één weg zie ik om in dit labyrint eenigermate wegwijs te
worden en de wetenschap vooruit te brengen en dezen weg ben ik
dan ook voornemens bij mijn onderwijs over de verschillende
bedrijfsstelsels en de bedrijfsmiddelen te volgen.
Onderzocht dient te worden, welken invloed iedere factor op
zich zelf beschouwd — alle andere omstandigheden daarbij dus
gelijk gedacht — op het bedrijf uitoefent en welke combinatie
van bedrijfsmiddelen, dus welk bedrijfsstelsel, al naarmate de factor,
dien wij bestudeeren, dichter bij of verder van het optimum is,
als het meest rationeele moet worden beschouwd.
Wij krijgen, aldus de verschillende factoren isoleerende, een
reeksvanzuiver abstracte gevallen,waarin onze kennisvan economie
en landbouw, geholpen door onzen zin voor logica, ons moet leeren
welken invloed wisseling van dien eenen factor op het geheel moet
hebben.
Deze weg is ons reeds in 1842 gewezen door JOHANN HEINEICH
VON THÜNEN, die in zijn boek „Der isolirte Staat" de invloed van
den eenen factor: afstand van het bedrijf tot de markt, op het theoretisch meest juiste landbouwstelsel deed kennen.
Ofschoon veel gesmaad, juist om het abstracte van zijn voorbeeld,
en het hypothetische van zijn redeneering, wordt zijn wijze van onderzoek meer en meer als de juiste erkend.
Een gelukkige poging om hem op dien weg te volgen en de werkwijze uit te breiden voor alle factoren, die op de bedrijfsinrichting
invloed uitoefenen, heeft deBerlijnsche hoogleeraar AEREBOEgedaan.
Indezen geestzal,zooalsgezegd,lettendeopdebijzondere Nederlandsche toestanden, naar mijn meening bij de studie van dit onderdeel der landhuishoudkunde ook aan onze Landbouwhoogeschool,
moeten worden gewerkt om onze kennis op dit stuk te verdiepen.
Hoe meer gegevens — en hierbij denk ik meer speciaal aan boek-
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houdkundigegegevens—danterbeschikkingzijn,om ons op de zooeven geschetste wijze gevormd oordeel te controleeren, hoe vruchtbaarder deze studie zal kunnen zijn.
EdelGrootAchtbareHeeren Curatoren dezer Hoogeschool,
Ik zou onwaarheid spreken, indien ikverklaardemetenthousiasme
mijn ambt te aanvaarden.
Doch al is het dan ook niet met een juichend hart, dat ik hier sta,
ik ben niettemin gekomen, bezield met het ernstig voornemen te
trachten de plaats, die zoolang was ledig gebleven, naar mijn beste
krachten te vervullen.
Gaarne geef ik U dan ook tweeërlei verzekering.
In de eerste plaats, dat ik U dankbaar ben voor het vertrouwen,
dat Gij door Uw voordracht in mij hebt gesteld en ten tweede, dat,
welke tekortkomingen ik ook moge toonen, het mij aan toewijding
voor mijn werk niet zal ontbreken.
Hooggeleerde Professoren,
Opvolger te worden van een man als wijlen KOENEN heeft eenerzijds veel aantrekkelijks, doch anderzijds groote bezwaren.
Zijn persoon toch gaf aan het werk, waaraan hij zich met volle
kracht en groote liefde wijdde, bepaalden luister.
Het blijft aan de studenten niet verborgen, welke plaats hun leermeesters in den kring der docenten innemen. En zoo waren in
mijn studietijd allen overtuigd, dat KOENEN, dank zij zijn groote
gaven van hoofd en hart, ook door zijn collega's als een der besten
in hun midden werd beschouwd.
Het is dan ook met grooten schroom, dat ik zijn arbeid hier ga
voortzetten. Echter is er ook een lichtpunt.
Velen Uwer zijn mij reeds jarenlang persoonlijk bekend. Verschillende oud-leermeesters mag ik onder U tellen; met anderen kwam
ik in mijn vroegeren werkkring meer of minder vaak in contact.
Ik kom dus geenszins te midden van uitsluitend onbekenden.
Het is het vertrouwen, dat ik niet licht tevergeefs een beroep op
Uw voorlichting en Uw ervaring zal doen, dat mij den moed heeft
gegeven een plaats in Uw midden te ambieeren.
Voor Uw steun houd ik mij zeer aanbevolen, terwijl ik omgekeerd gaarne verklaar er ernstig naar te zullen streven een goed
collega te worden.
In het bijzonder vertrouw ik op een aangename en vruchtbare
samenwerking met U, Hooggeleerde MEES, die ruim twee jaar geleden mijn promotor waart. De wijze, waarop ik U in die functie
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heb leeren kennen en waardeeren, heeft bij mij de beste verwachtingen hiervoor opgewekt.
Mijne Heeren, bestuursleden van hetKon. Ned. Landbouw-comité,
De vereeniging, aan welker hoofd Gij staat, heeft een eervol en
roemrijk verleden. Geen belangrijke, den landbouw rakende vraagstukken kwamen aan de orde, of het Comité heeft zijn meestal door
groote zaakkennis en objectiviteit gekenmerkt oordeel daarover
openbaar gemaakt en verdedigd.
Ook de voorziening in de vacature KOENEN had Uw warme belangstelling. Niet minder dan zeven malen is door het Comité op
voorziening in het openbaar aangedrongen. Over wat daarenboven
door U met betrekking tot deze zaak isverricht, moet ik het zwijgen
bewaren.
Het Comité kan er dan ook aanspraak op maken er in hooge mate
toe te hebben bijgedragen, dat deze leerstoel weder is bezet, en wel
overeenkomstig den wensch, dien het vele malen tot uitdrukking
bracht, door een Nederlandsch landbouwkundige.
De groote verplichtingen, die ik tegenover het Comité heb, ben
ik mij bewust; ik hoop menigmaal in de gelegenheid te worden
gesteld, dit door daden te toonen.
Mijne Heeren, leden van het Bestuur der GroningerMaatschappij
van Landbouw,
Als secretaris van Uw organisatie heb ik het voorrecht gehad
samen te mogen werken met mannen, van wie velen een sieraad
zijn van hun gewest en van ons land en zonder uitzondering is deze
samenwerking steeds van den aangenaamsten aard geweest.
De betrekking, die ik vervulde en die mij steeds groote voldoening
heeft geschonken, was een hoogst leerzame, in vele opzichten echter
ook een moeilijke, vooral wanneer het gold verschillende personen
en denkbeelden dichter bij elkander te brengen, wat in een organisatie bij voortduring noodig is.
Niet altijd zijn wij het eens geweest; soms zelfs zijn wij het zelfs
niet eens geworden. Hoe vaak het ook mogelijk is geweest door argumentatie tot eenheid van zienswijze te geraken, niet immer was
dit het geval.
Met een breedheid van opvatting, die U en de Groninger landbouwers eert, hebt Gij echter Uw eersten ambtenaar steeds volle
vrijheid van beweging gelaten, zoodat deze nimmer zijn meening
onder stoelen of banken behoefde te steken.

Tr. S. Koenen.
*Dr. H. Blink ('s-Gravenhage)
Dr. J. Valckenier Suringar (Wageningen)
Dr. A. van Bijlert
J. H. Aberson (Wageningen)
* Buitengewoon hoogleeraar.
5

1 Sept. 190T f 26Dec. 1922
l j a n . 1906
1 Oct. 1923
1 April 1899
1 Jan. 1925
8 Oct. 1902 t 9 Febr.1925
20Maart1884
17Sept.1928
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Hiervoort alsmede voor de persoonlijke vriendschapshandent die
ik met verschillenden Uwer heh kunnen knoopent zal ik U steeds
erkentelijk hlijven.
Dames en Heeren Studentent

Juist twintig jaar geleden liet ik mij te Wageningen als student inschrijven en vijftien jaar geleden verliet ik het oude stadje aan den Rijnt
waar ik vijf gelukkige jarent waarin ik het nuttige met het aangename
comhineerdet had doorgehracht.
Ik herinner mij mijn studententijd te goed om niet te weten wat
een student toekomt; ik heh aan den anderen kant - zoo meen ik
althans - reeds lang genoe.g in het leven rondgekeken om te weten
wateen student verplicht is.
Niets zal mij aangenamer zijn clan in nauw contact te hlijven met
degenent die tusschen rechten en plichten den middenweg weten te
kiezen; hen zal ik - ik verklaar dit met nadruk - steeds gaarne helpen voor zoover ik dit vermag.
Gij weet thans nog niet wat Gij aan mij heht. Deze rede heeft lJ
op dit punt ook weinig wijzer gemaakt. Maar zeggen de Engelschen
niet terecht, dat ,,the proof of the pudding is in the eating"?
Daarom hoop ikt dat Gij mijt voorloopig althanst Uw vertrouwen
zult willen schenken.
Ik heh gezegd.

~IJST

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

iejaar
11919

11920

11921
11922
11923
11924
/1925
/1926
/1927
/1928

I

Rector-Magnificus

J. H. Aberson.

Secretaris van den
Senaat

Assessoren

I Dr. D. van Gulik.

Dr. M. J. van Uven.
A. te W echel.
Dr. D. van Gulik.
Dr. A. van Bijlert.
T. J. Bezemer.
Ir. S. Koenen.
Dr. A. van Bijlert.
J. van Baren.
Dr. J.C. Kielstra.
Ir. M. F. Visser.
Dr. M. J. van Uven. A. te Wechel.
Ir. J. H. Thal Larsen.
Ir. B. van der Burg.
Dr. J.C. Kielstra.
Ir. B. van der Burg. Dr. Ir. S. C. J. Olivier.
Ir. H.K. H. A. Mayer Gmelin.
I
Dr. Ir. S.C.J.Olivier. S.P. Ham.
J. van Baren.
'
Ir. A. M. Sprenger.
Ir. J. W. Dieperink. Dr. H. M. Quanjer.
J. van Baren.
Dr. W. C. Mees R.Azn.<
Ir. B. van der Burg. Lr. A. M. Sprenger. I A. te Wechel.
Dr. G. Grijns.
Dr. Ir. N.L. Sohngen. Ir. J. W. Dieperink.
A. te W echel.
Ir. A. M. Sprenger.
Dr. G. Grijns.
Ir. J. W. Dieperink. Ir. M. F. Visser.
Dr. H. A. J. M. Beeknian.

6. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER·
LANDBOUWHOOGESCHOOL
Benoemd te
Wageningen

Afgetreden
of overleden

Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk (Groningen)
*Dr. J. 0. F. Pitsch (Wageningen) •.••.
Ir. J. Haringhuizen (Delft) ••...•.••••.

17 Juli 1913
1 Sept. 1876
1 Sept. 1916

J. Ritzema Bos ••..••••...••..•...

1 Sept. 1876

10 Juni 1918
1 Aug. 1918
15 Febr. 1919
f 21 Sept. 1920
lt 7 April 1928
1 Jan. 1921
t30 Jan. 1921
20 Sept. 1921
2 Dec. 1921
f 19 Sept. 1922
l t 7 April 1924
1 Oct. 1922
t 26 Dec. 1922
1 Oct. 1923
1 Jan. 1925
t 9 Febr.1925
17 Sept. 1928

Dr.

Dr. A. H. Berkhout (Bennekon;i) ••.•.•.
Mr. Dr. A. Heringa •.•.....••••...•.•
Dr. L. Broekema (Wageningen) ••.•.•••
Dr. G. Stahel (Paramaribo) •••.•••..•..

14 Sept.
16 Oct.
1 Sept.
1 Juli

1892
1918
1877
1921

· H. C. Reimers ...•..•••.•••••••....•.

1 Maartl880

Dr. E. Giltay (Apeldoorn) .•.••.....•.
Ir. S. Koenen .•••...•....•.•..•••.•••
*Dr. H. Blink ('s-Gravenhage) •.•••..•.
Dr. J. Valckenier Suringar (W ageningen)
Dr. A. van Bijlert ••.••.•..•..•.....••
J. H. Aberson (Wageningen) ......••..

1 April 1885
1 Sept. 1905
1 Jan. 1906
1 April 1899
8 Oct. 1902
20 Maart 1884

*
5

Buitengewoon hoogleeraar.

,
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Hiervoor, alsmede voor de persoonlijke vriendschapsbanden,die
ik met verschillenden Uwer heb kunnen knoopen, zal ikUsteeds
erkentelijk blijven.
Dames enHeeren Studenten,

LIJST VAN DE VOOR HET STUDIEJAAR 1927—1928
INGESCHREVENEN
> -g

8!f

•M

<U

Naam

O

Q.S
1927
Sept.
20

OD

'-3 .S

3 S
vi .y

Datum en
jaar van
geboorte

<
Geboorteplaats

u

1. Hermann Heinrich Theodor
Schreuder
2. Everwijn Engbertus Harmsen . . . .

8. Alettinus Cornelisvan der Beek ..
10. Willem Dirk Jacobus Tuinzing . .

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

15Sept. '07
30Juli '06
1Febr.'10
11 Mrt. '10
2Juli '07
9Mrt. '09
24April'09
3Oct. '09
27Sept. '09
24Mrt. '09
29Mrt. '09
17Nov. '05
ljuni '09

Makasser.
Hengelo (O.)
Wijdenes.
Uithuizen.
Bandoeng.
Rockanje.
Oud-Alblas.
Schiedam.
Buitenzorg.
Wageningen.
Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.

K.L.
K.L.
N.G.
T.of
L.
L.

23 Oct. '09
22Juni '09
11 Aug. '09
8Febr.'08

Arnhem.
Tjimahi.
Nes (Ameland)
Amersfoort.

13Aug. '10
20Dec. '08
24Juli '07
24Mei '06
1Sept. '08
29Jan. '09
15Mei '08
9Oct. '06
30Nov. '05
25Febr.'07
23Mei '05
20Nov. '07

Vlissingen.
Bussum.
Fort deKoek.
Arnhem.
Groningen.
Groningen.
Goes.
Tientsin.
Fort deKoek.
Den Helder.
IJsselmonde.
's-Gravenhage.

14. BernardLouisCatharinusDuurtse-

18. LeendertJacobusAlbrechtdeJonge
20. Frederik Christiaan vanLoenen . .
21. MarinusJohannesvanden Brand.

21

25. Jan Herman August Ferguson . . . .
26. Max Ahn
28. Jan Willem van den Bijllaardt . . . .

22

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

*) L. = Nederlandsche landbouw; K.L. = koloniale landbouw; T. = tuinbouw; E
Nederlandsche boschbouw; K.B. = koloniale boschbouw; N.G. = Nederlandsche geod
K.G. = koloniale geodesie; Toeh. = toehoorder; Pa = propaedeutisch examen, Ie
deelte; P = propaedeutisch examen; Ca ==candidaats examen, Ie gedeelte; C = candid
examen; Ing. = ingenieursexamen; Ldm. = landmetersexamen; * = voordeeerstemaali
schreven.
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Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats "

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

18Mei '09
29Mrt. '10
5Juni '09
15 Nov. '07
lOct. '07
17Mrt. '10
28April '07
9Febr.'06
26Sept. '09
20Juli '08
9Mrt. '06
18Mrt. '09
20Febr.'10
7Mrt. '08
7Sept. '09
27Juli *08
5Jan. '00
3Aug. '09
28Oct. '09
31 Dec. '01
3Jan. '08
31 Oct. '07
27Oct. '07
9 Mrt. '06
29Juni '07
15Sept. '06
3Febr.'05
5Jan. '10
31 Oct. '09
6April '08
21 Jan. '06
22Febr.'07
11 Oct. '04
12Mrt. '07
6Juni '05
7Oct. '07
18April '09

Pekalongan.
Kampen.
Ambarrawah.
Utrecht.
Helium.
Groningen.
Tandjong Pinang.
Leeuwarden.
Amsterdam.
Zoetermeer.
Oudwoude.
Santpoort.
Soerabaja.
Putten.
Heemse.
Djocjakarta.
Wouw.
Nijmegen.
Arnhem.
Oldeberkoop.
Z.-Eierland (Tex.)
's-Gravenhage.
Batavia.
Emmen.
Rotterdam.
Dedemsvaart.
Middelburg.
Ambt-Almelo.
's-Gravenhage.
Bussum.
Sneek.
Rotterdam.
Utrecht.
Tenggarang.
Zevenaar.
Akmarijp.
Zutphen.

L.
T.
K.B.

27Juli '04
1Juli '08
1Aprü '08

Purmerend.
Dordrecht.
Bruchem.

l
.4)

Naam

W)
Ö

•O 'O
3 'S

w-a

30. Otto Heinrich Julius Muller von
Csernicki
31. LucasJanvanDijk
32. JohanAbraham CornelisHolle . . .
33. Johan CarelHofstede
34. Jan Pel
35. Egbert Jan Heidema
36. ArieOfferman
37. Frans RinkAlberda
38. Gerrit Adriaan Loeff
39. Marinus deVink
40. Gooitzen Veenstra
41. Johannes Wouter Hudig
42. Jan vanDuin
43. Willem vanWinkoop
44. Gerard JohanBruins
45. Gaston Gabriel Paul Saubert.....
46. AdrianusPetrus Cornelis Eist . . . .
47. Henri Emile Jules Joseph Faure . .
48. Karel Johan Evers..
49. Pieter Leonard Willinge Prins.....
50. Simon Hendrik Visser
51. NikolaasJan Cramer
52. Ernest Alfons Evert Lamping . . . .
53. Albert Daanje
54. JohannesWillem Zaaijer
55. Evert Biewenga
56. Petrus NicolaasHackenberg . . . . . .
57. Fredrika van Strik
58. AntonJacobvanHeusden
59. Heinrich Eldert Outmans
60. Gerrit Klaas Dijkstra
61. Tobias Bouman
62. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg
63. Gerard Herman Frederik Davidis .
64. SipkeJohannes Snieder.
65. Cornelis Schiere.
66. Adolph Frederik van der Scheer...
67. Nanning Pieter Johannes van Bredehoff deVicqvanOosthuizen ..
68. Geertruida van IJzeren . . . . . . . . . .
69. Jan Gijsbert de Geus

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

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

ZU
J3
«
«"O
ra bo

*
*
*
*
*
*
Ca
*
*
*
Ca
*
*
*
*
*
C
*
P

c

*
*
*
Ldm
Ca
C
C
*
*
*
Ca
*
C
—
Ca
C
*
Ca
Ca
*
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2-g

udiehting

Datum en
jaar van
OT -a geboorte

3.Ö

Q.S
Sept.
29

30

Oct.
1

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Hotze de Groot
Herman Johan van Houten
Jan Roelof te Velde.
Dirk Jacobus Maltha
Berend Krieno Barteids
Matthijs van Ede
LucieJosephineMaartje Oelmeijer
Frederik Daniël Hartman
...
Hillebrand Philippus van der
Schaaf
George Pieter Jacobus deVries ..
Jörn Joachim Jantzen
Cornelis Jan Willem de Jong.....
Christoffel van derWel
Pieter Risseeuw
GezinaJohanna Maria vanBredehoff deVicqv.Oosthuizen. . . .
Auke Roelof Bottema
Johannes Strick
Jacob deRuiter
Frederik Geert Hassels
Jan Benjamin Mijs
Harm Jan terVeer
Harm Hommes
Jannis van Houte
Ebertus Meijer Drees
Albert Ovinge
Dirk van der Sleesen
Wiebren Gerben Pieter Hortsing .
Arthur Bigot
FrederikJames
Hendrik Jan Hennink
Jan Sevenster
CorneliusCatharinusKrom
FrederikWillem Wessels
Janvan der Marel
JohannesChristiaanLodewijk KarelvanWely
GeorgeWilhelm Harmsen
Christiaan CarelKlijnhout
Hugo Marmelstein

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

16Mrt. '08
13Juni '06
15Juni '07
26Febr.'08
28Juni '08
22Mrt. '02
20Mei '06
13Aug. '07

Geboorteplaats

Birstum.
Ittervoort.
Nieuw-Buinen.
Rotterdam.
Herwijnen.
Bodegraven.
Cheribon.
's-Gravenhage.

N.G. 17Febr.'09

Leeuwarden.

K.L. 7Mrt. '08
K.B.
7Aug. '07
K.G. 22Jan. '09
K.G. 23Sept. '06
K.B. 9Juli '05

Arnhem.
Niederlössnitz.
Haarlemmermeer.
Rotterdam.
Schoondijke.

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

Purmerend.
Luxwoude.
Oosterhesselen. ]
Wedde.
]
Ter Apel.
Sommelsdijk.
Slochteren.
Muntendam.
Oostburg.
!
Spijkenisse.
Dwingelo.
Amersfoort.
Rotterdam.
's-Gravenhage.
Soerabaja.
Deventer.
St.AnnaParochie
Gouda.
Amsterdam.
Zwammerdam

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

9Juni '06
9Mrt. '08
11 Mei '06
23Mrt. '05
16April '08
26Sept. '07
2Febr.'08
20Dec. '05
11 Aug. '04
27Mei '09
19Juni '05
26Nov. '04
10Febr.'04
30Mit. '06
13 Dec. '03
10 Juli '06
23 Dec. '06
7Juli '07
22Aug. '04
21 Jan. '09

K.B. 21Juli '07
N.L. 20Juni '03
N.L. 25Jan. '06
K.L. 4Aprü '07

Rotterdam.
Petrograd.
Arnhem.
Semarang.
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Naam

Geboorteplaats

16Aprü '07
9Oct. '08
17Febr.'01
4Nov. '06
29Sept. '06
6Juni '03
20Mei '07
4Mei '04
7Febr.'07
3Nov. '01
9Mei '08
17Dec. '08

Madioen.
Amsterdam.
Tjamsweer.
Madioen.
Utrecht.
Arnhem.
Padang.
Hempens.
Leusden.
Den Burg (Texel)
Paramaribo.
's-Gravenhage.

P
P
C
P
*

K.L. 14Mrt. '01
K.L. 26Jan. '02
K.B. 23Mei '04

Stabat, S.O. K.
Pajacombo.
Hoevelaken.

Ca
C
Ca

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

18Mrt. '09
29Oct. '07
9Sept. '07
4April '06
31 Juli '04
4Febr.'07
7Mrt. '08
13Juni '08
16Mei '06
19Mrt. '06
8Dec. '06
25Mrt. '02
15Juli '06

Batavia.
Batavia.
Fort deKoek.
Soerabaja.
Deventer.
's-Gravenhage*
Malang.
Körne.
Tegal.
Wildervank.
Leerdam.
Djokjakarta.
Amsterdam.

29Mei '09
8 Nov. '04
16Nov. '08
1April '08
22Nov. '04
8 Sept. '04
24Aug. '06
24Nov. '07
27Mei '06
5Aug. '10

Amsterdam.
Padang.
Ruinerwold.
Stadskanaal.
Harlingen.
Tilburg.
's-Gravenhage.
Pekalongan.
Segaran.
Kortgene.

ÛC

3 -Ö
W 'S

108. Wilhelm Bernasco
109. Jan Marinus Cornells Witvliet . . .
110. Roelf Hindrik Visser
111. Albertus Spoelstra.
112. CornelisAntonius Berg
113. Jacobus Johan Fransen.
114. Emile Marie van Leeuwen
115. Gerardus Lambertus Wanrooy . .
116. Evert Jan Schreuder Jr.
117. Johannes Sybrand Keyser
118. TeoWillem Gerrit Dames...
119. Jan Bernard Hendrik Ydo
120. Willem Diederik Gerrit Toorenman
121. PaulHendrik Romswinckel . . . . .
122. Jacob Willem Hootsen
123. Johannes Cornelis van Schoonneveldt
124. Ernest Ferdinand Tek Liang Tan
125. Ottho Jacobus van der Lely . . . . .
126. Hermien van Straaten. . . . . . . . . .
127. Hermanus vanLeusen
128. Huibert Arievan der Graaf
129. WillyJan Verschueren
130. AlleArjen Bonnema
131. Jan George Martel
132. Gerrit Nicolaas Danhof
133. Nicolaas Boonstoppel
134. Theodoor Hendrik Kraag
135. Willem KarelWillers
136. Willem CornelisVisser
137. Robert Bijleveld
.
138. Jan Polman . . . .
139. Paulus Feringa..
140. Simon Hans deJong
141. Conrad Gerhard vanHuls . . . . . .
142. Adriaan Michielsen . . . . . . . . . . . .
143. Richard Frederik Fisscher
144. Johannes Sytse deVries
145. CornelisKoert

•£fa

Datum en
jaar van
geboorte

l

•Sä .S
-o o

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

rt"Ö

P
Ca
C
P
P
P

P
Ca
P
Ldm
P
*
Ldm
C
Pa

P
P
P
P
C
Ca
Ca

Pa
P
*
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Datum en
jaar van
geboorte

146. Pieter Hendrik Groenevelt

K.L.

28 Juli '07

147. Jacobus Roberts
148. Hendrik August Bernard Bünnemeijer
149. Klaas Poll
150. Arthur Marius Söhngen . . . . . . . .
151. Mas Séwandono
152. Neeltje Krijthe
153. Eltien Krijthe
154. Hero Willem Herman Kolk
155. Rudolf Hubert Johan Roborgh . .
156. Derk Roelf Mansholt
157. Adolf Kamp
158. CatharinusJohannesvanBijlert . .
159. Willy Johan Timmer.....
160. Adrianus Johannes Jacobus van
der Rest
161. Hendrikus Theodoras de Goey . .
162. Abraham Marius Frederikse.....
163. Hendrik Jan Oosting
164. Pieter de Feijter
165. Albert Henry Oswald Bos
166. Willem Blaauw.
167. JanDingenus Dorst
168. Renger Henri Coenraad de Bode
169. Jan Bieuwe van der Meulen
170. Michael Rosanoff
171. Wilhelmus Muller
172. Willy Louis Don Griot . . . .
173. Willem Johan Weber
174. Hans Menrath
175. Willem Herbert Diemont
176. Klaas Johannes Hellinga
177. René Arthur Laurent Lincklaen
Arriëns
178. Cornells Kuijper
179. Pieter Alexandre Simon
180. Pieter Henri Izaak Barentz . . . . . .
181. Herman Johannes Spoel..
182. Fokke Bontekoe
183. Roelof Roelofs

K.L.

16Dec. '07

•

Naam

bo

.52 . 0

PS
Oct.
7

10

11

12

K.L.
N.L.
N.L.
K.B.
T.
T.
K.L.
K.B.
L.
K.G.
K.L.IH
K.L.m

Aug. '90
Juli '06
Juni '07
Mrt. '01
Juni '09
Juni '09
Febr.'06
Sept. '08
April '06
Nov. '02
Nov. '03
Oct. '05

Geboorteplaats

Abcoude-Baambrugge.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
Westerhorn.
Amsterdam.
Weltevreden.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Nieuw-Buinen.
's-Hertogenbosch
's-Gravenhage.
Klatten.
Nijmegen.
Amsterdam.

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

28Jan. '08
2Jan. '05
12Juni '08
lMei
14Mrt. '08
30 Nov. '06
8 Dec. '00
29 Febr. '04
5 Mei '03
26 Dec. '08
30 Juni '07
18 Mei '07
6 Nov. '07
5 Juli '08
21 Aprü '09
29 Sept. '07
11Nov. '08

Dordrecht.
Meester-Coraelis.
Lathum.
Nijeveen.
Hontenisse.
Paree.
's-Gravenhage.
St. Annaland
Heer (L.).
Dragten.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Koeningan.
Padang.
Keulen.
Buitenzorg.
Oudkerk.

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

29Aug. '07
10Juni '09
15Juni '05
15Febr.'06
11April '08
19Febr. '07
13Juli '05

Tandjong Poera.
Scheveningen.
Fort de Kock.
Kaweden.
Plantoegan.
Hoogezand.
Oosthuizen.

71
•e
i

tu;

Datum en
jaar van
geboorte

•Geboorteplaats

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

27Nov. '03
2Mei '05
14Oct. '03
22Nov. '05
31Mrt. '09
27Juni '03
25Juli '02
19Mei '07
18Mei '04
28April '08
25Juni '07
8Juli '08
9Juli '09
30Aug. '06
17Febr.'07
30April '07
12Mei '08
25Febr.'06
21 Aug. '05
23Sept. '08
12Dec. '06
29Jan. '08
7Juni '03
23Mei '06
12Nov. '07
19Oct. '03
19Mrt. '06
22Juli '06
14Nov. '01
25 Mrt. '03
18Dec. '06
6Sept. '05

Boedoeran.
Grijpskerk.
Semarang.
Weltevreden.
Utrecht.
Bedillan.
Koursk (Rusl.).
Singapore.
Batavia.
Amsterdam.
Merauke.
Groningen.
Kruiningen.
Weltevreden.
Gees.
Amsterdam.
Paree.
Pasoeroean.
Weltevreden.
Soerabaja.
Wageningen.
Weltevreden.
Maasland.
Hengelo(O.).
Serang.
Apeldoorn.
Scheemda.
Wageningen.
Giessendam.
Obdam.
Bruinisse.
Weltevreden.

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

26Juli '05
22Sept. '07
7Febr.'06
10Nov. '99
28April '08
27Aug. '03
30Juni '07
4April '98
23Aug. '06

Ratahan.
Ca
Malang.
p
Melaboeh.
C
Zalt-Bommel.
Ing.
Rotterdam.
Ca
Utrecht.
C
's-Hertogenbosch. —
Roosendaal.
Ing.
Groningen.
C

.Sä C

Naam

184. Jan Frederik Johan
185. Piet van der Burg . . . . . . . . . . . .
186. John Walter Anthonysz
187. Dirk Adolf vanSchreven
188. Pieter Boezaardt
189. Willem Maurits Louis Vogelzang
190. Victor Tchernoff . . . . . . . . . . . . . .
191. Adriaan Willem Segboer
192. Anna Haremaker
193. Hendrik Cornelis Hoekstra
194. Willem Albert van Rhee
195. Johan Coenraad Meijer . . . . . . . .
196. Adriaan Jacob Wisse
197. Johan Coenraad Friederich
198. Jan Bos
199. Emile Louis Levie
200. MariusJan Hulswit
201. Jan van derWielen
202. Johannes van Zijll deJong
203. Wilhelm Heinrich Meijer . . . . . . .
204. Gerard Boothamer Wolda
205. Jhr. George Edward v. Suchtelen
206. Marinus van der Lely
207. Johan Gerhard Janssen
208. Frederik Albert Goossens
209. WesselJan Nijveld
210. DoukoEppo Doornbos
211. Wouter van Aggelen
212. Teunis Versteeg
213. WilhelmusJozephusMariaDekker
214. DanielDingeman Jumelet
215. Richard Adolf Ehrencron . . . . . . .
216. Alexis Alexius Galius Pelengkahn
Makaliwy
217. Friedrich Eduard Weber
218. Willem Nicolaas Mijers
219. Hans van Lookeren Campagne . .
220. Willem Reijn Sturms
.......
221. Simon Petrus Plat
222. Jozef Marie Jan Brantjes . . . . . . . .
223. Christiaan Leonardus v. Steen . . .
224. JacobJellevan Weering . . . . . . . .

T3 * ;

L.I

K.L.

as.»
«a c
«x
co a>
rtTt

Ca
Ca
P
Ca
Pa
C
Ca
—
Ca
Ca
P
*
*
Ca
Pa
Ca
Pa
—
C
*
Ca
Pa
C
Ldm
P
C
Pa
P
Ca
Ing
Ca
Ca
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Naam

CJ

Vl ·;:::

Cl"'"'
.E
Oct.
18

19

21

22
24

25

26

Datum en
jaar van
geboorte

g

<+-

Ge boorteplaats

....
0

u
0
~

....
225.
226.
227.
228.

Egge Fako Booi Kluiving ......
Albert Jan Markvoort ••••••.•.•
Willem Hendrik van Eek •..•..•
Frederik Karel Willem van Cattenbur ch
Jan Jakob Stol. .•.•..........•.
Hendrik Willem Goslings ••••••.
Johan.Hendrik Christoffel Schell.
Jochem Floor •••.••••.••.•.•..
Herman Willem van der Marel .•
Jan Everhardus Muntinga .•.•..•
Hugo Elias Willem Schut •.•••..
Theodorus Daniel Hahn · •••.•..
Cornelis Pameijer ••.•••..••.•.•
Herman Hilarides •••.••••••...•
Reinier Wels .............. , ••.
Gerard Willem van Bruggen •.•.
•••••••••••• + •••••• +

20

Oil

229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

256.
257.
258.
259.
260.
261.

........

Frederik der Kinderen
~endrik Juriaan Schophuys •..•.
Ali Pieter Cornelis Bijhouwer .•..
Jan Jozef Janssen •••..••.••••.•
Paul Karel Knoetsen .•••.•..•.•
Cornelis Spithost ••......•..•.•
Hend Cornelis Mayer ••••....•.
Wilhelm Andre Eschauzier ••••••
Jan Rudolph Swart .••••..•. , ..
Henricus Jacobus Antonius Slits •
Theodoor Cornelis Joannes Maria
Rijssenbeek + • • • • • • • • • • • + • • •
Jan Cornelis Bloos
Theodorus Peter Balk••.•...••..
George Jan Lienesch ...........
Marius Catherinus Gezinus Middelburg ....................
Tjakko Jacobus Huisman •••••.•
Otto Banga ...................
Willem Pieter Lenshoek •••• , ••.•
Jhr. Willem Gerard Roell •••••..•
Josephus Petrus Johannes Maria
Hollan ts
Willem Dhont .••..•••.•••••••.

.···········

.....................

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

16 Dec. '06
17 Mrt. '05
17 Jan. '09

K.G.
2Mrt. '07
L.r
11 Dec. '03
K.L. 25Mei '06
K.L. 11 Oct. '07
28Mei '08
L.
K.L. 24 Oct. '04
9 Mrt. '03
L.r
K.G. 19 Jan. '07
K.L. 24 Fehr. '07
8 Mrt. '06
K.L.
L.
12Mrt. '04
N.G. 14 Sept. '05
N.G.
6 Dec. '06
K.L.
K.L.
T.
L.
K.G.
L.
K.L.
L.
K,L.
T.

15 Oct. '03
4Mrt. '04
22 April '02
2 Fehr. '97
12 Juni '06
29Sept. '03
21 Jan. '06
22Mei '06
30 Dec. ·'04
18 Fehr. '02

Eext (br.).
Hummelo.
Rijswijk (Z.-H.).
Djambi.
Groningen.
Djambi.
Malang.
De Bilt.
Tjitjoeroeg.
Beerta.
's-Gravenhage.
Soerabaja.
Alkmaar.
Zurich.
Amersfoort.
De Punt (gem.
Vries).
Wangonredja.
Bandoeng.
Amsterdam.
Horst.
Kertosono.
Appingedam.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Salatiga.
Venray.

]
(

]
~

(

(

1

(
(

I
(
(
(

i:

(

I
(

I

*

c
F

c
c

L.n
4Dec. '05
N.G • 13 Oct. '06
L.I
2 Nov. '01
L.r
10 Mrt. '05

Nijmegen.
Zegveld.
Arnhem.
Alkmaar.

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

Putten.
Nieuw-Scheemda. I n
Betterwird.
In
Semarang.
c
Amsterdam.

7 Aug. '06
12 Juni '00
24 Fehr. '03
20Mei '06
4 Juni '05

N.G. 23 Nov. '06
K.L. 29 April '08

Leiden.
Ede (Geld.).

I !I

*

c
c

c
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Datum en
jaar van
geboorte
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Geboorteplaats

7

8

}

l

.

.,

"'

~]i

...:I..!!

t.

!6

.....
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262. Frederik Willem Looijen •..••...
263. Henri Dike .................. ·.
264. Adriaan Hendrikus Cornelis van
der Veer •.•••..•.•••.•••...•
265. Gustav Adolf Heubel ..•.•.••.••
266. Benjamin Teemma.............
267. Wouter Koert .................
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

George Wiebe van der Laan •.••.
Gijsbert Kruyt.................
Hendrik Adams ••.•••...•.••..
Willem Feekes .••.••.••••....•
Johannes Jacobus Plaat ••..•..••
Jan Hendrik Brinkgreve ......•.
Johan Henri van Emden ...••..•

275. Gerard Johan Hildering ••.•.•..
276. Willem Rogier Verbeek .........
277. Gerard Constant Willem Christiaan Tergast .................
278. Rense Vis •...•.•••.•.••••.•...
279. Bernard Johan Robert v. Dullemen
280. Lambertus Korver •.•..•.•••..•
281. Helena Vinkenborg •••••••.•..•
282. Jhr. Hendrik Joan van Kretschmar
283. Frederik Gerard Jacob van Leent
284. Gerhard L ubertusWilhelmWiebols
285. Dirk Raadsveld •••.•••••..••..•
286. Anton Perk ••••••••.••••.•.•.
287. Johannes Henricus Maria Luken.
288. Eduard Jan Uhlenbeck •.•..••••
289. Jacob Hessing .................
290. Joannes Hes~ing ...............
291. Jacob Dirk Ochtman
292. Frans Adolf Lorzing .•..•.•....
293. Zeno Salverda .................
294. Jan Theodoor Overbeek ••.•••.•
295. Jan Hoogendoorn ..............
296. Erwin Woldemar Botho van den
Muyzenberg•••••••..•••••.••
297. Johan Albert Alexander Zeller •••

...........

K.G.
K.L.

28Aug. '04
21 Jan. '08

Djocjakarta.
Pladjoe.

p
p

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

6 Fehr. 'b6
12 Juli '04
200ct. '05
22Aug. '09

Brake!.
Amsterdam.
Tjimahi (Java).
Stad a. h. Haringvliet.
Groningen.
Amsterdam.
Gasselternijeveen.
Mr. Cornelis.
Bandoeng.
Arnhem.
Ben~den Commewijne (Surin).
Semarang.
Buitenzorg.

Pa

K.L. 19 Oct. '07
K.L. · 8 Sept. '08
K.L. 24 Juli '00
K.L.1 27 Dec. '07
2 Mrt. '02
K.L.1
K.L.1 12 Dec. '05
K.L.1 22Mrt. '09
K.B.
K.L.
K.L.

14 Juni '07
2 Juni '06

III

7 Fehr. '01
4 Juli '04

K.L.

4 April '85
4 April '06
28 Mrt. '02
L.1v 31 Mei '03
K.L. 12 Jan. '03
K.B. 30 Jan. '05
L.
2 Juli '04
K.L. 18 Aug. '05
31 Aug. '01
L.
6Mrt. '05
K.L.
Toeh. 4 Sept. '98
Toeh. 29 Oct. '07
K.L.
2 Juni '07
K.B. 22 Mrt. '07
8Mei '03
K.B.
10 Juli '06
K.L.11 7 Fehr. '03
N.G.

T.
K.G.

12 Dec. '01
18 Dec. '02

Kota Radja.
Magelang.
Den Helder.
Woerden.
Wageningen.
Hilvers um.
Amsterdam.
Purmerend.
Amsterdam.
Semarang.
Zwolle.
Manggar.
Ede.
Hilvers um.
Bondowoso.
Poentjel.
Hengelo (0.).
Voorthuizen.
Rotterdam.
Warschau.
Makasser.

c
c
Pa
Pa

Ca

c

Ing.

c
*..

-

Ing.

c

Ldm

c
Ca

-

c

Ca

c
-

Ca

c
*

..

c
c

Ldm
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Naam

ÖO

3 J3

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats

Q.S
Nov.
15
16
17

19

23
24
25
28

29
30
Dec.
1
3
6

12
15
1928
Jan. 9

10

298. Theodoor Hemmes
299. Aalbert Evers . . . .
300. Willem FrederikRidderv.Rappard
301. Jan Middelveldt
302. Albertus de Voogd
.....
303. Emile Anton Maurits D ö r n e r . . . .
304. Wouterus Ham
305. Thomas Gregory Potter
306. Philip Levert
307. Murk Immerzeel Leverland . . . . .
308. Frederik Johannes Spruyt
309. Karel Johan Fortanier
310. Sten Holch Justesen
311. Laurentius Francisais Josephus
Maria van der Ven
312. Gerardus Wilhelmus vander Helm
313. Ir. Leonardus Cornells Geerling..
314. Jan Adelbert Maas
315. Gerarda Mathilda C o s t e r u s . . . . . .
316. Jozef Martinus Steegmans
317. Nicolaas Pieter Hoogenboom . . . .
318. Nicolaas Jungerius
319. Maria Johanna Alida Faber
320. Gerardus Albertus Thijn
...
321. Gijsbertus Petrus Johannes Emiel
MarievanWeezenbeek . . . . . . .
322. Gerardus Elias Maria Uil
323. Pieter Schoorl
324. Bernard Schuitemaker
325. Ernestus Augustinus Maria Meyknecht
326. Cornelis Staf
327. Harm Willem Daniël Oldeman . .
328. Harm Jan Huisman
329. Otto Ferdinand Muller von Czernicki
330. Paul Mansvelt Beck
331. Garbrand Gerhard B o l h u i s . . . . . . .
332. Wilhelmus George Gribnau

15 Nov.
12 Nov.
17Aug.
L.IH
23 Jan.
K.L. 17 Oct.
K.L. 25 Juni
K.L. 30 Juni
K.L. 21 Juni
K.L.IH 18 Mei
T.
24 Aug.
Toeh.
9 Nov.
K.L.
9Mrt.
K.L.
2 Oct.
K.G.
K.L.
K.L.

'04 Ploembon.
*06 Ermelo.
'05 Klaten.
'05 Hoogeveen.
'07 Halfweg.
'07 Wiesbaden.
'02 Mr. Cornelis.
'04 Semarang.
'06 Soerabaja.
'04 Rotterdam.
'94 Dordrecht.
'09 Rotterdam.
'06 Kotta Radja.

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

2 Jan.
30 Mei
3 Mei
9 Sept.
24 Oct.
20 Mrt.
2 Nov.
6 Juli

'04
'07
'03
'07
'01
'01
'99
'05

Toeh.
L.iv

14Febr. '99
13Febr. '00

K.L. 23 Febr. '02
K.L.
1 Dec. '08
L.ii
K.L.U
l D e c . '03
K.L. 12Aug. '04

Tilburg.
Vrijenban.
Oudewater.
Vlissingen.
Wageningen.
Nederweert.
Haastrecht.
Rotterdam.
Deventer.
Ruinerwold.
Rotterdam.
Rotterdam.
Haarlem.
Oegstgeest.

L.
B.
K.L.

2 Juli '99
23Aprü '05
11Aug. '05

Enkhuizen.
Ede.
's-Gravenhage.

L.iii

27Dec. '00

Schoonebeek

K.L.
K.L.
L.i

13 Mrt. '09
31Aug. '01
30 Sept. '03
10Nov. '09

Madioen.
Soerabaja.
Veendam.
Arnhem.
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Naam

3 J3

jo*

Datum en
jaar van
geboorte

Geboorteplaats
« ÖD

tl.

333. Cornells GerardJacobMeijerink .
334. Jkvr. Margaretha Marina Bar.esse
i

K.L.

20Mei '05

Zierikzee.

Ing.

Toeh.

17Juli
2 Aug.
29 Dec.
30Aug.
5 Mei

'07
'95
'09
'05
'04

Padang.
Horde (Westf).
Rossenroij (D.).
Hengelo (O.).
Purmerend.

—
Ing.
*
C

L.
K.L.
K.L.
K.L.I
342. Jhr. Jacob Alexander R ö e l l . . . . . .
343. CornelisHenricusJohanMaliepaard K.L.I
K.L.I
344. KarelAdolfBarkey

6 Juni '09
11Mrt. '96
29 Mei '05
7 April '02
10Nov. '01
20Juli '02

Rijsbergen.
Hamburg.
Hellevoetsluis.
's-Gravenhage.
Goudswaard.
Soerabaja.

*
Ing.
C
C
C
C

K.L.I
Toeh.
K.L.I
L.
K.B.
K.L.
L.iv
Toeh.
K.B.
Toeh.
L.iv

19Sept. '05
25 Oct. '03
4 Mei '01
9 Aug. '01
24Juni '04
3 Sept. '02
25 Febr. '89
9 Nov. '06
29Juni '02
25 Nov. '09
19Oct. '02

Ca
Rijswijk (Z.-H.).
Wageningen.
—
Ing.
Porrong.
Irnsum.
Ing.
C
Leiden.
Maron (Kraksaän) C
's-Gravendeel.
Ca
Ouder-Amstel.
—
Breda.
C
Gorssel.
—
Westeremden.
C

Toeh.
7 Dec. '00
L.iv
2 Juni '04
L.iv 17Oct. '01
L.iv 22Mei '99
K.L. 22 Nov. '01
K.L. 24 Oct. '08
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J. W. G. Koenraadt, Steenbergen.
J. C.van der Molen, Westerdijkshorn.
G. Veenstra, Dragten (met lof).
1 Februari 1928.
M. Blok,Rilland Bath.
G. G. Bolhuis,Veendam.
W. J. M. Dekker, Obdam.
G. W.Harmsen,Petrograd (met lof).
H. J. Huisman, Schoonebeek.
J. J.'Janssen, Horst.
H. J. te Riele,Breda.
Th. C.J. M. Rijssenbeek, Nijmegen.
P.A.vanSchermbeek,Boitsfort(België).
C. L. van Steen, Roosendaal.
Koloniale Landbouw.
30 September 1927.
J. A.v.Beukering,Wageningen.
H. J. G. Florijn, Oldenzaal.
J. de Fouw, Hellendoorn.
C. Gerlings, Utrecht.
C.van der Giessen, Dubbeldam.
P. M. D. de Haer, Rotterdam.
G. Iskandar, Djombang.
E. E. v.Meurs, Koeta Radja.
J. J. Mijnssen, Utrecht.
B. Schuitemaker, Oegstgeest.
M. Soebiarto, Soerakarta.
H. J. Struiken, Breda.

9Februari 1928.
A.Bregman, Voorburg.
F. Kapp, Djember.
W.vander Lee,Singkel.
P. Mansvelt Beck, Soerabaja.
J. J. Plaat, Bandoeng.
H. J. Schophuys,Bandoeng.
G. C.W. C. Tergast, Koeta Radja.
H. A.A.M. Wim, Breda.
16 Juni 1928.
O.Banga, Betterwird.
W.Blaauw, 's-Gravenhage.
H. Th. Hirsch, Metz.
N. Jungerius, Rotterdam.
C. G. J. Meijerink, Zierikzee.
Tuinbouw.
10 October 1927.
A.K. Zweede,Goes.
3 Februari 1928.
H. F. Waterschoot, Stratum.
23 Juni 1928.
H. v. Lookeren Campagne..Zalt-Bommel.
Nederlandsche Boschbouw.
29 September 1927.
F. W. Burger, Amsterdam.
Koloniale Boschbouw.
28 September 1927.
H. A. Richard, Naarden.
29 September 1927. ,
J. J. M. van Groenewoud, Roosendaal.
W. F. H. van Amerom, Soerabaja.
J. F. Kools,Aardenburg (met lof).
22 Februari 1928.
W.J.Alsbach, Rotterdam.

11. P R O M O T I Ë N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1927—1928.
EEKE-PROMOTIEN.

Het doctoraat in de Landbouwkunde, „honoris causa", werd verleend aan:
PROF. HUGO DE VRIES, geb. 16 Februari 1848 te Haarlem op

24 Maart 1928. Promotor: Prof. D r .J. A. Honing.
SALOMON LEEFMANS, geb. 11 Januari 1884 te Leeuwarden, op
14Mei 1928.Promotor: Prof. D r .W.K.J. Roepke.

Het doctoraat in deLandbouwkunde werd verleend aan:
CASPAR COOLHAAS, geb. 27 November 1895 te Den Helder, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Bijdrage tot de kennis der
dissimilatie van vetzure zouten en koolhydraten door thermophiele
bacteriën", op 9 December 1927.Promotor: Prof. D r . Ir. N . L .
Söhngen. D e doctorale graad werd „met lof" toegekend.
TJENG HIANG T H U N G , geb. 8 Mei 1897te Buitenzorg, op proefschrift met stellingen, getiteld: „Physiologisch onderzoek met betrekking tothetvirus der bladrolziekte vande aardappelplant, Solanum tuberosum L . " , op20Januari 1928. Promotor: Prof. D r .H .M .
Quanjer. D e doctorale graad werd „met lof" toegekend.
IZAAK RIETSEMA, geb. 18April 1888te Assen, op proefschrift met
stellingen, getiteld: „Beschrijving en rangschikking vanin Nederland
voorkomende kersenvormen", op26Maart 1928.Promotor: Prof.D r .
J. Jeswiet.
KLAAS TAMMO WIERINGA, geb. 19September 1891te Noordhorn,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Quantitatieve permeabiliteitsbepalingen", op 20 April 1928. Promotor: Prof. D r .Ir.N .L .
Söhngen. D e doctorale graad werd „met lof" toegekend.
CORNELIS KOERT VANDAALEN, geb. 17September 1884te Wilhelminadorp, op proefschrift met stellingen, getiteld : „Bijdrage totde
kermis van de chemische en botanische samenstelling van het hooi
en van den invloed, welke enkele meststoffen daarop uitoefenen,"
op 1Juni 1928.Promotor: Prof. J. H . Aberson. D e doctorale graad
werd „met lof" toegekend.
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FREDERIK HENDRIK ENDERT, geb. 15 September 1891 te Semarang,

op proefschrift metStellingen, getiteld: „Geslachtstabellen voorNederlandsen-Indische boomsoorten naar vegetatieve kenmerken", op
12Juni 1928.Promotoren: Prof. D r .J.Jeswiet enProf. D r .E. Reinders. D e doctorale graad werd „met lof" toegekend.
H E N R I M A R I JOHAN H A R T , geb. 24 Mei 1894 te Amsterdam, op

proefschrift metstellingen, getiteld: „Stamtal endunning,eenoriènteerend onderzoek naar de beste plantwijdte en dunningswijze voor
den djati", op18Juni 1928.Promotoren: Prof. Dr.H .A.J.M .Beekman en Prof. S. P . H a m .

12. REDE,
UITGESPROKEN DOOR PROF. D R . J. A. HONING OPDEN23STENMAART
1928 BIJ DE VERLEENING VAN HET DOCTORAATINDELANDBOUWKUNDE,
HONORIS CAUSA, AAN PROF. D R . H . DE VRIES.

Hooggeachtepromovendus honoris causa,
Het is nog niet 200 heel lang geleden, dat het voor een botanicus
eenwaagstukwaszichmet cultuurplanten bezigtehouden,hijbracht
er zijn wetenschappelijke reputatie mee in gevaar. Van die periode
heb ik nog een staartje meegemaakt, U heeft er middenin gestaan.
Daarom treft het zooveel te meer, dat U tusschen 1876en 1880,toen
toch reeds'een physioloog van naam, grootendeels met cultuurplanten werkte. U bestudeerde de kieming van klaver-, aardappel- en
suikerbietzaden, die van de aardappelknol, den groei van de suikerbiet en het legeren van de granen, alle onderwerpen voor den landbouw van belang. Toen later Uw „Plant breeding" verscheen, moet
het voor velen een openbaring geweest zijn, dat met cultuurplanten
minstens even goed wetenschappelijk gewerkt kon worden als met
wilde planten, dat delaatsten alevenzeer aan mutatie en bastaardeering onderworpen zijn alsland - en tuinbouwgewassen en als studieobject in dat opzicht dus geen voordeel opleveren. Zoowel ten bate
van den landbouw alsvan de wetenschap heeft U daarmede het veld
van onderzoek verruimd. Dat ookkweekersdit bemerkten, isons een
vijf en twintig jaar geleden duidelijk geworden door een opmerking
van den ouden Heer Krelage: „Geen van de professoren heeft ooit
in de cultuur rondgekeken, met slechts één uitzondering, nl.prof.
de Vries."
Zou dit alleen reeds voor de landbouwhoogeschool reden geweest
kunnen zijn tot het verkenen van een eeredoctoraat in de landbouwkunde, er is nog een andere. Men heeft wel eens gezegd, dat er twee
soorten van eeredoctoraten zijn. Met de eene eert men gewoonlijk
wetenschappelijk zeer verdienstelijke personen, die door omstandighedeninhunjeugdofdoorbepalingenenvoorschriften uitwatwethans
den goeden ouden tijd noemen, geen doctorstitelverwervenkunnen
langs den normalen weg. Voor U, gepromoveerdaaneen Nederland-
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sehe universiteit en in het bezit van een aantal buitenlandsche eeredoctoraten, voor U, we mogen wel zeggen internationaal eeredoctor,
geldt ditzekerniet.Detweedesoortisdie,waarmededeinstelling,die
het doctoraat verleent, zich zelve eert. Wij zijn er ons van bewust
mijnheer deVries,datwijhiermetzulkeeneeredoctoraattedoenhebben, de Senaat der landbouwhoogeschool gevoeltzichvereerd,dat hij
U dit doctoraat heeft mogen en kunnen verleenen. En daar ik U de
vorige maand zelf heb hooren zeggen, dat Umetditdoctoraatinde
landbouwkunde ingenomen was,zoostel ik U, hooggeleerde promovendus, jonge doctor, voor, mijn zeldzame taak van promotor van
mijn eigen promotor te besluiten door elkander met deze gebeurtenis
geluk te wenschen.

13. REDE,
UITGESPROKENDOORPROF.D R . W . K. J.ROEPKEOPDEN14DENMEI1928,
BIJDEVERLEENING VANHETDOCTORAAT IN DE LANDBOUWKUNDE,
HONORIS CAUSA, AAN S. LEEFMANS.

Mijne Heeren Curatoren,Hoogleeraren, Lectoren en
andere Functionarissen dezer Hoogeschool, Dames- en
Heeren Studenten, en voortsgij allen, zeergeachteaanwezigen,diebelangstellenin dezeplechtige bijeenkomst.
De Senaat der Landbouwhoogeschool heeft in zijn vergadering
van 7 Maart jl. op voordracht van eenige Leden, besloten het
doctoraat in de Landbouwkunde, honoris causa, toe tekennen aan
S. LEEFMANS, Directeur van het Instituut voor Plantenziekten van
hetDepartement van Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlandsen Indië, te Buitenzorg, Java.
Voorts heeft het college van Rector Magnificus en Assessoren
mijverzocht alspromotor op tetreden. Ikaanvaard envolbreng deze
eervolle taak niet zonder een zekeren schroom; maar ik maak mij
gaarne tot tolk van de gevoelens van den Senaat, die gemeend heeft
dehoogsteonderscheiding te moeten verkenen aan iemand, die voortreffelijk werk als landbouw-entomoloog in Nederlandsch-Indië
heeft verricht, een werk des te opmerkelijker daar de promovendus
geheel en al self-made-man is.
SALOMON LEEFMANS werd geboren 11 Januari 1884 te Leeuwarden en heeft slechts Lager Onderwijs en Herhalingsonderwijs genoten. Aanvankelijk voor den handel bestemd, kwam hij in 1912 in
Indië, en wel als particulier, entomoloog der H. V.A.op de onderneming Bendoredjo in Oost-Java,hiertoeaangewezen door den toenmaligen Directeur van Landbouw in N. L, Dr. H. J. LOVINK.
In 1914gaathijvoorgoedoverbij hetDepartementvanLandbouw,
en wel als Entomoloog bij het Laboratorium voor Plantenziekten te
Buitenzorg. In 1919wordt hij bevorderd tot Hoofd der Zoölogische
Afdeeling van het Instituut voor Plantenziekten, in 1923 belast' met
het wnd. Directeurschap en in 1927definitief benoemd tot Directeur
van dit Instituut.
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het zijn in tegendeel de moeilijke problemen, waar hij de voorkeur
aan geeft, problemen, waaraan al menig onderzoeker voor hem zijn
krachtenheeftbeproefd;steedsweethij ernieuwlichtintedoenschijnen of hij doet er een nieuwe oplossing aan de hand, zoodanig, dat
zelfs het werk der eerste buitenlandsche specialisten, die over soortgelijke vraagstukken hebben gewerkt, daardoor in de schaduw komt
te staan.
Het is in dit bestek ondoenlijk alleste releveeren,watLEEFMANSin
ongeveer 14 jaren tijds als landbouw-entomoloog heeft gewrocht,
een bloote opsomming reeds zoude een lange lijst worden. Ik volsta
dus met hier slechtsenkelezijner voornaamste onderzoekingen aan te
halen,zooalszijnklassiekeHelopeltis-publicatie,voortszijnwerkover
denklappertor, datgrootendeelstePadang,terSumatra's West-Kust,
werd verricht.
Ik noem voorts zijn publicatieoverdenbessenboeboek,eneindelijk
zijn laatst verschenen verhandeling over de klappersprinkhanen der
Talaud-Eilanden.
In dezemeesterlijke werkentoont deschrijver zichinalzijn kwaliteiten. Ieder onderzoek wordt dadelijk op een breede experimenteele
basisgeplaatst,minutieusdetailwerkwordtophetlaboratoriumverricht,
waartoeLEEFMANSinstaatwerdgestelddooreengeprononceerdentechnischen aanleg en een groot volhardingsvermogen. In het vrije veld
wordensteedsdenoodigecontrole-waarnemingenenproevenverricht;
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Ziedaar, met enkele woorden den officieelen staat van dienst van
onzen eere-doctor gememoreerd.
Nu rijst de vraag, welke bijzondere omstandigheden hebben een
loopbaan als deze mogelijk gemaakt, en welke zijn de bijzondere verdiensten van LEEFMANS, die den Senaat hebben doen besluiten hem
de hoogste onderscheiding waardig te keuren.
Stellig mogen de maatschappelijke en andere omstandigheden,
waaronder de jonge LEEFMANS opgroeit, allesbehalve rooskleurig
warden genoemd, maar zoo ooit het talent zich heeft weten baan te
breken, is dit hier het geval. Immers de jonge LEEFMANS is een enthousiast natuurliefhebber, de natuur is voor hem een onuitputtelijke bran
van genot, van levensvreugde en levenskracht, en hij heeft de gave om
ook anderen ttit zijn omgeving van <lien rijken bran te doen genieten.
Hij ziet twee lichtende voorbeelden voor zich: HEIMANS en THIJSSE,
waarvan de een ons helaas veel te vroeg is ontvallen; beiden inspireeren hem bewust en misschien meer nog onbewust engevenhemleiding. Voorts komt hij in aanraking met verschillende vooraanstaande
Entomologen hier te lande, zooals met Dr. J. TH. OUDEMANS, Prof.
Dr. J. c. H. DE MEIJERE, MR. D. L. UYTTENBOOGAART en anderen,
omdat zijn voorliefde ook uitgaat naar de zoo wonderbaarlijke wereld
der. insecten, die een JEAN HENRI FABRE met den fijnen geest, die
kenmerkend is voor den Franschman, in zijn ,,Souvenirs Entomologiques" zoo aantrekkelijkheeft beschreven.
En LEEFMANS krijgt weldra gelegenheid van zijn entomologisch ·
talent blijk te geven. In 1910 vertoefde DR. L. P. DE Bussy, toenmaals
Directeur van het Deli-proefstation voor Tabak, in de .Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, op een studiereis in het belang der Delische Tabakscultuur. Zijn oogmerk was er o.m. op gericht om eventileel sluipwespen uit subtropisch Noord-Amerika over te brengen naar
Deli, ter bestrijding van de zoo schadelijke tabaksrupsen. Er werd een
sluipwespje gevon\:len, dat hiervoor in aanmerking scheen te komen,
nl. Trichogramma pretiosum Riley, een welhaast microscopisch.
klein diertje, dat de eieren van verschillende insecten aansteekt en
zich daarin ontwikkelt. Maar voor het welslagen van het overbrengen
van dit nuttig insect naar Indie was het noodig dater in Europa een
soort tusschenstation .werd ingericht, met het doel, om dezen kleinen
parasiet over te kweeken. Immers de geparasiteerde vlindereieren
konden niet zonder meer van Noord-Amerika naar Deli warden verscheept, ook niet in de koelkamers der mailbooten,. daarvoor was de
afstand te groat.
Op aanwijzing van Prof. DE MEYERE werd toen LEEFMANS belast
met het overkweeken van dit insect, op eieren van Europeesche vlinders, die daarvoor geschikt .bleken. Met. dit eerste, officieele debuut
slaagde LEEFMANS zoo gelukkig, dat hij daarmede. de aandacht der
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Indische phytopathologen op zich vestigde. Het gevolg daarvan weer
is zijn benoeming bij de H. V. A. en zijn vertrek naar Indie, zooals
reeds gememoreerd.
En als zoo vaak is Indie ook hier weer het land gebleken, dat aan.een
sterk talent de noodige kansen biedt om vooruit te komen. Menigeen,
die over eigen kunnen en eigen weten beschikt, vindt er de gekgenheid, om zijn vleugelen uit te slaan en om in een vooraanstaande positie de samenleving belangrijke diensten te bewijzen; terwijl hij in het
oude, dicht bevolkte Europa door de omstandigheden allichtzijnleven
lang tot een klein en bekrompen bestaan gedoemd zou zijn geweest.
Aan Indie heeft LEEFMANS, indien niet alles, clan toch zeer veel te
danken. Maar oak omgekeerd heeft de Indische samenleving, die
culmineert in den Landbouw in al zijn vertakkingen, alsmede de Eutomologie, de toegepaste zoowel als de zuiver:theoretische, allereden
den naam LEEFMANS met eerbied te noemen.
Wanneer LEEFMANS in 1914 voor goed overgaat in den dienst van
het Departement van Landbouw, verschijnt met korte tusschenpoozen
een reeks van lijvige landbouw-entomologische publicaties, die niet
alleen getuigen van 's schrijvers groote werkkracht, niaar die de gestelde problemen op klassieke wijze behandelen. Het zijn daarbij
geenszins de eenvoudige kwesties, die de schrijver tot onderwerp kiest,
het zijn in tegendeel de moeilijke problemen, waar hij de voorkeur
aan geeft, problemen, waaraan al menig onderzoeker voor hem zijn
krachten heeft beproefd; steeds weet hij er nieuw licht in te doen schij ~
nen of· hij doet er een nieuwe oplossing aan de hand, zoodanig, dat
zelfs het werk der eerste buitenlandsche specialisten, die over soort-.
gelijke vraagstukken hebben gewerkt, daardoor in de schaduw komt
te staan.
Het is in dit bestek ondoenlijk alles te releveeren, wat LEEFMANS in
ongeveer 14 jaren tijds als landbouw-entomoloog heeft gewrocht;.
een bloote opsomming reeds zoude een lange Jijst warden. Ik volsta
dus met hier slechts enkele zijner voornaamste onderzoekingen aan te
halen, zooals zijn klassieke Helopeltis-publicatie, voorts zijn werk over
den klappertor, dat grootendeels te Padang, ter Sumatra's West-Kust,
werd verricht.
Ik noem voorts zijn publicatie over den bessenboeboek, en eindelijk
zijn laatst verschenen verhandeling over de klappersprinkhanen der
Talaud-Eilanden.
In deze meesterlijke werken toont de schrijver zich in al zijn kwaliteiten. Ieder onderzoek wordt dadelijk op een breede experimenteele
basis geplaatst, minutieus detailwerkwordt op het laboratorium verricht,
waartoe LEEFMANSin staat werdgestelddooreen geprononceerden tech~·
nischen aanleg en een groot volhardingsvermogen. In het vrije veld
worden steeds de noodige controle-waarnemingen en proeven verricht;
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Ziedaar, met enkele woorden den officieelen staat van dienst van
onzen eere-doctor gememoreerd.
Nu rijst de vraag, welke bijzondere omstandigheden hebben een
loopbaan als deze mogelijk gemaakt,en welke zijn de bijzondere verdiensten van LEEFMANS, die den Senaat hebben doen besluiten hem
de hoogste onderscheiding waardig te keuren.
Stellig mogen de maatschappelijke en andere omstandigheden,
waaronder de jonge LEEFMANS opgroeit, allesbehalve rooskleurig
worden genoemd, maar zoo ooit het talent zich heeft weten baan te
breken,isdit hierhetgeval.ImmersdejongeLEEFMANSiseenenthousiastnatuurliefhebber, denatuur isvoorhemeenonuitputtelijke bron
van genot,vanlevensvreugdeenlevenskracht, enhij heeft degaveom
ook anderen uit zijn omgevingvan dien rijken bron te doen genieten.
Hij ziet twee lichtende voorbeelden voor zich: HEIMANS en THIJSSE,
waarvan de één onshelaasveeltevroegisontvallen;beiden inspiréeren hem bewust en misschien meer nog onbewust engevenhemleiding.Voorts komt hij in aanraking met verschillende vooraanstaande
Entomologen hier te lande, zooals met Dr. J. T H . OUDEMANS, Prof.
Dr. J. C. H. DEMEIJERE, M R . D. L. UYTTENBOOGAART en anderen,
omdat zijn voorliefde ookuitgaat naar dezoowonderbaarlijke wereld
der insecten, die een JEAN HENRI FABRE met den fijnen geest, die
kenmerkend isvoor den Franschman, in zijn „Souvenirs Entomologiques" zooaantrekkelijk heeft beschreven.
En LEEFMANS krijgt weldra gelegenheid van zijn entomologisch
talentblijk tegeven.In 1910vertoefde D R . L. P. DEBUSSY,toenmaals
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hierbij geeft de schrijver blijk van een ruimen kijk op de landbouwkundigezijde der doorhembehandeldeproblemen.De resultaten,die
LEEFMANS zoodoende bereikt, zijn danooksomsverrassendenvoorde
practijkvanhetallergrootstegewicht.Iknoemalsvoorbeelddebestrijdingvan den klappertor, diedoor LEEFMANSvoor heteerstopeenvoudige, bijna verbluffende wijze mogelijk werd gemaakt,enwaarbij de
extensieve klappercultuur, die vooral in deBuitengewestenvoorden
inboorling zoowelalsvoor den Europeeschen ondernemer van groote
economische beteekenis is,buitengewoon gebaat is.De door hem gevonden bestrijding van dit insect berust op een nauwkeurige observatie van de levensgewoonten van den kever nietalleen,maarhoudt
rekening met de ecologische en economische omstandigheden, waaronder deze extensieve cultuur wordt beoefend.
Zoo zoude ik kunnen doorgaan, hooggeachte eere-promovendus,
metoverUwwerkuit tewijden,maar ditzoudehierweltever voeren.
Laatikdaarom alleen nog even spreken over Uw wijze van werken,
die ook weer kenmerkend is voor U, endieopmijaldeneerstenkeer,
dat ik U ontmoette, indruk heeft gemaakt. Uw wijze vanwerkentoch
heeft iets inspireerends voor allen, die met U in aanraking komen.
Misschien herinnert U zichnog,hoeikU voor het eerst bezocht te
Bendoredjo, op de helling van den Keloet. U wastoen pas kort in
Indië en zat er geheel geïsoleerd, in hoofdzaak op U zelf aangewezen.U bestudeerdetoendecassave-engerüngenmethunparasieten
de groote, vervaarlijke dolkwespen of Scoliiden, van welker levenswijze men toen nog weinig afwist. U kweekte deze insecten in het
groot,enwelopeenwijze,diezeermijnaandachttrok,endievoortaan
mijn belangstelling voor deze in den tropischen landbouw zoo nuttigeinsecten levendig hield. Ik mag hier nu welverklappen, dat er in
laatste instantie een verband is te zoekentusschendetoendoor mij
opgedane indrukken en het ontstaan en totstandkomen van Dr.
BETREM'S omvangrijke monografie dezer insecten, die zoo juist is
verschenen. Laat ik U verder vertellen, dat de samensteller dezer
monografie, dietot oordeelen alleszins bevoegd mag heeten en die de
geheele literatuur over het onderwerp overziet, mij nogkort geleden
de verzekering heeft gegeven, dat het onderzoek van LEEFMANS
naar de levenswijze dezer insecten niet alleen vrijwel het eerste is,
maarookhetbesteenmeestvolledige,dattotnogtoeovereenbepaaldegroepvanScoliidenwerdverricht.Daarbij wasditslechts een min
of meer bijkomstig onderdeel van Uw eerste onderzoek in Indië,
waarbij vergeleken Uw latere onderzoekingen stellig nog aan belangrijkheid winnen.
Ook Uw laatst verschenen onderzoek over de klappersprinkhanen
der-Talaud-Eilanden isweer kenmerkend voor de wijze, waarop Ute
werk gaat. Er komen berichten, dat er op dezeafgelegen eilanden der
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Molukken een ernstige sprinkhanenplaag in de klappercultuur der
inboorlingen heerscht, dievoor dezeop klapperteelt en copra-export
aangewezen inheemsche bevolking een ramp dreigt teworden. LEEFMANSkrijgt opdracht een onderzoek ter plaatse in testellenenhijvertrekt, zijn huiselijkheid, zijn omgeving, zijn werk te Buitenzorg en
allesin den steek latende.Menig ander zoude zich inzoo'ngevalnog
wel eerst hebben bedacht, of zoude allicht verkozen hebben niet te
gaan,wanthetlevenaandergelijke eenzame,reedsbuiten depériphérie der beschaving gelegen oorden is voor den Europeaan waarlijk
geen sinecure,omhet niet nogdrastischer aan te duiden. Maar LEEFMANSgaat,werktop dieeilanden in een geïmproviseerd veldlaboratoriumpje onder de meest primitieve omstandigheden, en adviseert
spoedig, om krachtige tegenmaatregelen in een bepaalde richting te
nemen. Bij de inlanders evenwelvinden devoorgestelde maatregelen
niet veelweerklank; LEEFMANSwerkt dusverder, en hij stelt vast, dat
dezelfde sprinkhaan ook voorkomt op Ambon, evenwel zonder er
noemenswaardigschadelijk tezijn.Enbijnaderonderzoek blijkt hem,
dat de eieren van dit insect op Ambon sterk door kleine sluipwespen
zijn geparasiteerd, terwijl op Talaud geheel en al geeneiparasieten
konden worden aangetoond. De verdere actie van LEEFMANS isernu
op gericht, om deze nuttige sluipwespjes levend naar Talaudoverte
brengen.Ditexperiment isvolkomengeslaagd;enmenmagweleenig
verband zoeken tusschen de sindsdien stijgende copra-exporten
dezer eilanden en de werking van de sluipwespjes.
Ik laat het bij deze enkele grepen; zij geven slechts een vluchtig
denkbeeld van Uw veelzijdig en veelomvattend werk als landbouwentomoloog. Maar ik zoude er alleen nog op willen wijzen,datniet
alleendelandbouw maarookdeentomologischewetenschapdoor Uw
werk gebaat is.U bestudeert deschadelijke insecten tot in alle details
en U verrijkt daarmede dekennis vandemorfologie en biologie dezer
insecten op buitengewone wijze. U onderzoekt de talrijke parasieten
der schadelijke insecten,weliswaar met het doel omhunne practische
beteekenis na te gaan en om er zoo mogelijk profijt van te trekken,
zooals U gedaan hebt met de eiparasieten der klappersprinkhanen
van Talaud, maar u levert daarmede tevens het materiaal en degegevens, die de officieele entomologische wetenschap noodig heeft, om
het uiterst moeilijke terrein van de systematiek en de biologie der
parasitische insecten, speciaal van de allerkleinstesluipwespjes,stapvoetsverder tékunnen ontginnen.
Uw sterk gestel,UwgrootewerkkrachtenUwaangeborenwerklust,
waarop de drukkende atmosfeer der tropen tot nogtoe gelukkiggeen
houvast heeft gehad, heeft U tot dat allesinstaat gesteld. Daarnaast
heeft U Uw oude natuurhistorische neigingen nooit kunnen verloochenen, al ging dit ten koste van Uw snipperuurtjes. Onafgebroken
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heeft U in het vrije veld, naast Uw officieele bezigheden, waarnemingen verricht, waartoe de rijke tropische natuurzooveelgelegenheid biedt. Uwgroote reeksvanbijdragen inde„Tropische Natuur",
het orgaan der Ned. Ind. Natuurhistorische Vereeniging, getuigt
hiervan. En albevatten, in het algemeen gesproken,zulke natuurhistorische bladen wel eens wat veel kaf en weinig koren, als U ze met
Uw bijdragen vult, is het omgekeerd, zoodat ook deze bijdragen van
Uwhand niet alleengenotverschaffen aanden belangstellenden lezer
en natuurliefhebber, maar tevens een bron vormen van informatie
voor degenen,diewat meer in develegeheimen der tropische natuur
wenschen te worden ingewijd.
Uwgrooteliefde voor de Indische natuur ismijalgebleken toen ik
voor het eerst met U kennismaakteopBendoredjo. Want wij hebben
toen ook samen den Keloet beklommen, en het trof mij hoe U, de
nieuweling, belang stelde in de vegetatie van het oerwoud met haar
rijkdom aanbloeiendeZingiberaceeen,indesecundaire Trema-boschjes, in de alang-alang- en glagah-wildernis en in de formatie der
woeste erosie-lahars met hun steile zandhellingen. Udeedtmoeitede
.vogels te onderkennen, die hoog in het geboomte zich ophielden, U
bespiedde de insecten, dievan bloem tot bloem vlogen, en de groote
Scolia procer op bloeiende Wendlandia Junghuhniana bracht U in
verrukking.
Zoo staat U in Indiënietalleenalsbekwamentomoloogbekend bij
Uw collega's en bij allen, die bij den landbouw betrokken zijn, doch
tevens bent U ook als natuurhistoricus op den voorgrond getreden,
en U bent voor breede kringen van het natuurhistorisch belangstellende publiek — en dit is in Indië momenteel zeer behoorlijk vertegenwoordigd —een vooraanstaand mentor geworden.
Dit alles schenkt U ongetwijfeld veel voldoening, onafhankelijk
van officieele waardeering. Van dit laatstgenoemde zult U tot nog
toe niet veel last hebben gehad, als ik het wel heb en wanneer ik
afzie van een kleine, hoewel prijzenswaardige attentie, U destijds
door de theeplanters naar aanleiding van Uw Helopeltisonderzoek
bewezen. U deelt daarmede het lot van den bioloog, die geheel onbaatzuchtigwaardenschept,nietalleenzulke vanzuiver ideëelen aard,
maar ook wel degelijk zulke,waaraan groote ensomszelfszeer groote
voordeden voor de samenleving of onderdeden daarvan zijn verbonden. Veel waardeering buiten den kleinenkringvanzijn vrienden
envakgenootenondervindt de bioloog als regel niet; én van het vele
en veelal voortreffelijke biologenwerk in Indië,vaakonderzeermoeilijke omstandigheden en met persoonlijke opofferingen verricht,
wordt hier in Nederland niet overmatig veel notitie genomen. Men
behoeft daarbij nog niet aan stoffelijke contra-prestatiestedenken
van de zijde dergenen, die rechtstreeks de vruchten plukken!
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HooggeachteDr. Leefmans,
Hetverheugt mij daarom destemeer dat deSenaatderLandbouwhoogeschool gemeend heeft Uw werk officieel te moeten waardeeren
door U dehoogste onderscheiding aan tebieden, dietoetekennen in
zijn vermogen staat. De Senaat eert U daarmede op grond van Uw
voortreffelijk werk alsIndischlandbouw-entomoloog, enhij wenscht
daarmede tevens blijk te geven van zijn belangstelling voor hetgeen
in Indië op landbouwwetenschappelijk gebied in hetalgemeen wordt
verricht.
En waar U het toppunt van Uw leven thans nog niet zult hebben
bereikt, zoodat er van Uw levenswerk eigenlijk nog niet kan worden
gesproken, hopen wij dat U nog lange jaren op den ingeslagen weg
zult kunnen blijven doorgaan, opdat de Indische landbouw-en de
landbouwwetenschap, met name de entomologie, de toegepaste
zoowel als de theoretische, nog lang van Uw groote persoonlijke
gaven zal kunnen blijven profiteeren!
Als promotor wensch ik U hierbij van ganscher harte geluk met
deze welverdiende onderscheiding, en ik betreur, dat ik mijn persoonlijke gelukwenschen hier niet ook tot Uw echtgenoote kan
richten, omdat deze wegens ongesteldheid niet aanwezig kan zijn.
Hierbij verklaar ik U, Zeer Geleerde Heer, namensdenSenaat der
Landbouwhoogeschool, ingevolge diens besluit van den 7 Maart jl.,
wegens Uwe zeer bijzondere verdiensten als Indisch landbouw-entomoloog, tot Doctor honoris causa in de Landbouwkunde. MitsdienkentdeSenaatUallerechtenenbevoegdheden toe,diekrachtens
wetengewoonte,uit hetbezitvan dezen graadvoortvloeien en zullen
voortvloeien.
Het ismij eenvoorrecht, U het diploma, geteekend door den Rector Magnificus en den Secretaris van den Senaat, voorzien van het
grooizegel der Landbouwhoogeschool, hierbij plechtig te mogen
overhandigen.

14. TOESPRAAK
V A N D R . S . L E E F M A N S 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 R A A T
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Edelgrootachtbare Heeren Curatoren,hooggeleerde
leden van denSenaat der Landbouwhoogeschool, zeer
geachte Dames en Heeren, die deze plechtigheid wél
met Uweaanwezigheid hebt willen opluisteren.
Allereerst betuig ikdenSenaat derLandbouwhoogeschool mijne
groote erkentelijkheid, datzijmijdeze buitengewone onderscheiding
wel heeft willen toekennen.
Vervolgens wend ikmijmetniet minder groote erkentelijkheid tot
U, hooggeleerde ROEPKE, mijn Promotor, niet alleen omdat gij mèt
Uwe ex-Indische collega's den stoot ertoe hebt gegeven ommij dit
hooggewaardeerde eeredoctoraat te doen verkenen, maar vooral
omdat daardoor in hetalgemeendeaandacht gevestigd wordtophet
toegepast-entomologisçh en ander toegepast-dierkundig onderzoek,
dat in Nederlandsch Oost-Indië entot voor kort ookin West-Indië,
ten behoeve der zoogenaamd groote cultures, alsmede voor den Inlandschen landbouw, in delaatste decenniën isverricht, zoowelaan
de Gouvernementsinstellingen als aan de particuliere proefstations,
want, zooals mijn Promotor reeds heeft doen uitkomen, is voor dit
werknognietveel belangstelling betoond.
Weliswaar ishetallestoegepaste wetenschap, doch U,geachtePromotor,ishetuiteigenrijkeervaringbekend,dat,voordat menindezen
van „toepassing" kanspreken, tevoren heelwatstrikt wetenschappelijk werk moet worden verricht. Ik sluit mijdanookmetvolle overtuiging aanbij hetgeen, niet lang geleden, door een Uwer collega's,
Professor VAN SLOGTEREN, over zoogenaamd zuivere en toegepaste
wetenschap is gezegd, namelijk, dat deze tegenstelling onjuist isen
menslechtsvan„vrije"en„toegepasteofvakwetenschap"kanspreken
envervolgens,datbeide richtingen inhunne werkwijze en beteekenis
volkomen gelijkwaardig zijn enbeide totbasis dienen te hebben,onderzoek,datopwetenschappelijke wijzeenvolgens wetenschappelijke
methoden verrichtis.
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Ook in de entomologie isdit het geval.
Het zij mij vergund, hoewel voor de ingewijden wel overbodig,
hier even naar voren te brengen, dat door de landbouwentomologie,
evenals trouwens door de medischeenveterinaire entomologie,zeer
veel biologisch werk werd en wordt verricht, dat stellig achterwege
Zou zijn gebleven, indien de practijk hiertoe niet noopte,verderdat
door de landbouwentomologen niet zelden bijdragen worden geleverd tot eenbeter inzicht in desystematiekderinsecten,alleenalomdat zij bij hetworstelen met depractischevraagstukken genoodzaakt
zijn zichrekenschap tegevenvan enonderzoek teverrichten naar het
begripsoort. Last butnotthe least moge er metnadruk opwordengewezen, datdetoegepasteentomologie,zooweldelandbouwkundige,de
medischealsdeveterinaire,deentomologischewetenschapin het algemeen tot meer aanzien hebben gebracht en haar in de oogen van het
publiek hebben verheven van eene liefhebberij, die datpublieksoms
interessant, maar overigens even onschadelijk alsnutteloostoescheen,
tot een belangrijke wetenschap ter vermeerdering der oogsten, tot
het beschermen van opgeschuurde voorraden en ter doeltreffender
bestrijding vanverscheidene fatale infectieziekten van den mensch en
zijne huisdieren.
En deze economische beteekenis heeft tengevolge, dat zij, evenals
andere toegepaste wetenschap, zoowel van de zijde van den Staat als
van de zijde van particuliere lichamen op meer tastbaren steun kan
rekenen. Immers devraagofer nut van komt isten slotte in het economisch bestel doorslaggevend. De vrije wetenschap kan natuurlijk
steeds op eenen bepaalden, zij het dikwijls beperkten steun van
staatswege rekenen, dat eischt nu eenmaal de „standing"vaniederen
cultuurstaat, maar de toegepaste wetenschap ziet zich steeds de
beurzen veel ruimer geopend, omdat er baat van komt en de waardeering dusnaar rato is.
Daarbij profiteert ookin hoogemate devrije wetenschap, want het
spreekt wel vanzelf, dat wij, toegepaste entomologen, onze Moederwetenschap met kracht steunen, al ware het slechts uit eigen belang en ten bate van de practijk.
Wij hebben devrij-wetenschappelijke beoefenaars der systematiek
en faunistiek zeer noodig en evenzeer ishet in het belangvan detoegepaste entomologie, dat er ook los van alle practijk physiologisch,
anatomisch en psychologisch onderzoek aan insecten wordt verricht,
want daarvan onder andere zijn wij weer afhankelijk voor den verderen opbouw van onze practische wetenschap.
De toegepaste entomologie staat aldus tegenover de vrije entomologiealsdedankbare dochter,die,totvolwassenheid komende,gaarne
erkent hetgeen zij hare Moeder voor hareopvoedingverschuldigdis,
doch dieerprijsopsteltookwederkeerigdoorhareMoeder te worden
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erkend niettegenstaande zij de practijk dient en hierop mag zijdeste
meeraanspraak maken,omdatzij,welbeschouwd, medeinhet onderhoud van hare Moeder voorziet!
Debuitengewoneonderscheiding nu,diedeSenaatderLandbouwhoogeschool mijwelheeft willenverkenen, zalongetwijfeld ook door
mijne collega's in Nederlandsch Oost-Indiëworden gevoeld als een
openlijk blijk van officieele waardeering voor ons allergezamenlijk
werkenwordenbeschouwd alseenofficieele aanmoedigingomopden
eenmaal ingeslagen weg met zoo mogelijk nog meer toewijding en
enthousiasme voort te gaan.
Het isgebruikelijk, dat bij gewone promoties door den promovendusdankbaar wordt herdachtvanwelkezijde doorhemhulpen steun
te beurt mocht vallen. Deze promotie onderscheidt zich hierin niet
van de meer regelmatige.
Het is een lange reeks van herinneringen aan ondervonden steun
bij mijn streven, waarvoor ik hier, zookort mogelijk saamgevat, even
Uwewelwillende aandacht komvragen.Hierbij zalhet welonvermijdelijk zijn, ter recht begrip der zaak, eenige bizonderheden mede te
deelen, die mijzelven betreffen, waarvoor ik reeds bij voorbaat mijne
verontschuldigingen aanbied.
Reeds vroeg openbaarde zich bij mij een bizondere belangstelling
voor het dierenleven.
Alsjongen van negen jaar werd ik mij in zooverre bewust van hetgeenmijdreef,datikeensopdevraagvan„watwiljeworden" geantwoord moet hebben met „natuuronderzoeker", hoewel ik nauwelijks
beseft kan hebben wat dit woord inhoudt.
De boeken van den zoo boeienden schrijver Jules Verne, wien de
groote verdienste toekomt, bij zooveel jongens het verlangen te hebben gewekt om later vreemde landen te bezoeken, hebben mij ongetwijfeld op dit toen groteske denkbeeld gebracht en in dit verband
moet ikalseerste noemen,aan wien ik dank verschuldigd ben, wijlen
den heer H. KIEK,horloger te Amsterdam, een relatie van Moederszijde,dieplezierhad inmijn leeslustenmijdeboekenzijner kinderen
leende;
Deomstandighedenthuisnamelijkwarenindientijdzeer ongunstig,
tengevolge van een langdurige ziekte van mijn vader, waaraan hij op
betrekkelijk jongen leeftijd overleed. Slechts door de groote energie mijner Moeder zijn wij door dien moeilijken tijd heen gekomen.
Mijn Moeder heeft gelukkig het heugelijk nieuws van de eerepromotiemogen beleven;kortvoor haren tachtigsten verjaardag heb ikhaar
dit bericht naar Bandoeng,waar zij thans woont, geseind.
Daar zij destijds zoo spoedig mogelijkonzenfinancieelen steunbehoefde, moest ik, na afsluiting van het lager onderwijs, op mijn 13de
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jaar in den handel in betrekking. Gaarne zou ik de H. B.S. hebben
gevolgd,doch dat wasonder degegevenomstandigheden onmogelijk.
Van mijn toenmalige patroons kreeg ik echter vergunning om, gedurende eenige jaren, eenige keeren per week des avonds een cursus
voor meer uitgebreid onderwijs te volgen, waar ook vreemde talen
elementair onderwezen werden. Mijne nu en dan blijkende, volgens
henvolkomen overbodige,natuurhistorischeneigingenmochtenevenwelvanhunnezijdeslechtshettegendeelvanwaardeering ontmoeten.
Ze begrepen waarschijnlijk niet, wat de natuurstudie voor mij beteekende, namelijk het eenige, wat mij onder de ongunstige omstandigheden vaneenlangenwerkdagen eenloon,datnauwelijks toereikte om in de dringendste behoeften te kunnen voorzien, het leven de
moeitewaard maakte omgeleefd te worden.
Ik zwijg liever maar verder van dien tijd, waarin bijna alles gemist
werdvanhetgeenkinderenvanmeergefortuneerde oudersalseengewone zaak beschouwen, geregeld onderwijs, ontspanning en vacantie
en een ruime gelegenheid om zich teontwikkelen enikverheug mij
er slechts over, dat de nieuwe tijd dank zij de arbeiders- en vakbeweging, reeds veel verbetering heeft gebracht in de vele wantoestanden van dien tijd, welke nog slechts 30jaren achter ons ligt.
Alleen door mijn geringe zakgeld te besparen, kon ik nu en dan
boeken over natuurlijke historie koopen en daartoe snuffelde ik dikwijls op de bekende boekenstalletjes, die men in Amsterdam op de
grootepleinen enin debekende Oudemanhuispoort destijds kon aantreffen. Daar kocht ikoude jaargangen van eensinds lang verdwenen
tijdschrift „Kennis en kunst", waarin veleopstellenover Nederlandsche planten en dieren voorkwamen. Ook oudere jaargangen van het
„AlbumderNatuur" konmendaarvoorenkeledubbeltjes bemachtigen.Later kreegikeenintroductie,ikweet niet meervanwienofhoe,
voor de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, waar veel van mijn
gading te vinden was.Daar wasik een trouwe en regelmatige bezoeker en den vriendelijken ambtenaren aldaar was het nimmer teveel
moeite om mij bij mijn zoeken behulpzaam te zijn.
Natuulijk behoorde ikin dien tijd met mijn makkers tot de schare,
die ieder voorjaar uitzwermt uit de groote steden om ongevraagd en
ongewenscht de slooten leegte scheppen en ik moet zeggen, dat mijn
Moeder altijd tolerant was, wanneer ik met mijn voorraad griezelig
gedierte thuiskwam. Zij heeft mijne liefhbeberij nooit ietsin den weg
gelegd.
Door een toeval, want de prijs van een abonnement lag ver boven
onsbereik,kregen wij,eenvriend enik,enkelejaargangen vanhetbekende tijdschrift „De levende Natuur" in handen en deze endeboeken van HEIJMANS en THYSSE, die we eveneens leenden, gaven wat
richting aan onze liefhebberij, vervulden onsmet groot enthousiasme
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voor de Natuurstudic. Of daar „geen duyt winst van cwam", zooals
Heimans in zijn aandeel in het werkje „In sloot en plas" Swammerdam aanhaalt, daar bekommerden weons ganschelijk niet om.
Integendeel, allespaarduiten en allevrije tijd werden er aanvankelijk aan gewijd, zoodat wel eens de waarschuwing tot mijn Moeder
werd gericht: „Als dejongen zichzooovergeeft aan die liefhebberij,
komt er nietsvan hem terecht". Wederom door een relatievan Moeders kant kwam ik in aanraking met wijlen E. HEIMANS en deze gaf
mij toestemming om hem eens te komen bezoeken.
Toen hem nu bleek, dat het geen stroovuurtje was,die liefhebberij
in dieren en planten, zooalsdiewelmeertijdelijk bijjongensvan 15
tot 16jaren voorkomt, gaf hij mij toestemming om hem geregeld te
komen bezoeken. Hij hielp mij met determinaties, gaf wenken voor
het gebruik der literatuur, stelde zijn zeer rijke bibliotheek te mijner
beschikking en opende later ook de kolommen van het tijdschrift
„De Levende Natuur" voor mijne bijdragen.
Toen ik hem evenwel eens meedeelde, dat het in mijne bedoeling
lag in de richting van de Natuurstudie tevens mijn levensonderhoud
tezoeken,wantanderszouiker steeds maarzeerweinigtijd aan kunnen besteden, waarschuwde hij mij, dat daarop slechts zeer geringe
kans bestond. Hij wist namelijk, dat ik niet alleen voor mijzelven te
zorgen had,want danzouerweleenwegtevindenzijn geweest,doch
dat mijne verplichtingen tegenover ons gezin mij bonden. Er moest
duseensoortvancompromisgevondenwordentusschen het nakomen
van deze verplichtingen en de liefhebberij en die werd dan ook gevonden door eeneconomisch gebruik van allen beschikbaren tijd, die
de broodwinning overliet.
Ikzieinmiddelsnietin,hoeikindegegevenomstandigheden, zonderHEIMANS' steun, ooitverder had kunnen komen en ikstel er hoogen prijs op hier wijlen HEIMANS openlijk mijn eerbiedigen dank te
betuigen;ikbenhemzeer,zeerveelverplicht enookzijn gezin breng
ik hier dank voor de groote vriendelijkheid waarmede ik altoos ten
huize HEIMANSontvangen werd.
Door E. HEIMANS kwam ik weer in contact met zijn welbekenden
medewerker JAC. P. THYSSE en vervolgens in chronologische volgorde met dz entomologen M R . D.L. UYTTENBOOGAART, D R . J. T H .
OUDEMANS, PROF. J. C. H. DE MEYERE en D R . M C . GIIXAVRY. Aan

al deze heeren ben ik dank verschuldigd.
M R . UYTTENBOOGAART hielp mij niet alleen bij de determinatie
van coleopteeren, doch beweesmij later een belangrijken dienst, door
mij een betrekking op zijn kantoor te bezorgen, waar ik administratief veelheb geleerd enwaardoor ikuit eeneomgeving werd gehaald,
die mijne gezondheid dreigde te schaden.
D R . OUDEMANS, de bekende schrijver van het veelgeprezen stan-
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daardwerk over de Nederlandsche insecten, steunde mij op gelijke
wijze als HEIMANS,namelijk door mij toegang te verschaffen tot zijn
prachtige entomologische bibliotheek. Zijne belangstelling is mij
steeds een krachtigen moreelen steun geweest.
Eveneens door HEIMANSkwamikin contact met den heerD. FULDAUER,destijds student in de Nederlandsche letteren, thans leeraar
aaneen H.6., aan wien ikdoor wijlen HEIMANSwerd aanbevolen als
excursieleider van een groep arbeiders. Dit leidde tot eene vriendschappelijke verhouding en later verkreeg ik door bemiddeling van
den heer FULDAUEReen betere betrekking in den handel als correspondent en boekhouder. Behalve hiervoor ben ik den heer FULDAUER
dankverschuldigd voorzijn moreelensteunbijmijn strevenomonder
alle omstandigheden mijn natuurhistorische studie voort te zetten.
Gedurende diejaren was het om den broode noodzakelijk mij verder
te bekwamen in boekhouden en vreemde talen en ook in snelschrift.
De Natuurstudie werd evenwel niet losgelaten. Mijn taai gestel veroorloofde mij een gedeelte van den nacht te bestedenaanboekenstudie:algemeene botanie, zoölogie,physica en chemie,terwijl vrije dagen enZondagen besteed werden aanhet makenvanexcursies tot het
doen van waarnemingen in de vrije natuur en het verzamelen van
materiaal tot hetverkrijgen vanvormenkennis eninzicht in desystematiek. Waarnemingen op zulke dagen gedaan werden geregeld vermeld in het tijdschrift „De Levende Natuur".
Later kon ikmij losmaken van deze betrekking, die schier mijn geheelen dagin beslagnam.Door natuurhistorische journalistiek enadministratieven arbeid voor kleinere zaken kon ik voldoende in mijn
onderhoud en in dat van ons gezin voorzien en kreeg op dezewijze
tevens meer tijd vrij voor studie. In dien tijd verzorgde ik de wekelijksche rubriek „Uit de Natuur" voor het arbeidersdagblad „Het
Volk" en werkte mede aan „Buiten" en nog enkele andere tijdschriften.
Vooralvandemedewerkingaan„Het Volk"hebikveelvoldoening
gehad, daar het terstond bleek, dat eenendeels breede lagen van arbeiders niet door de bestaande populaire werken over natuurlijke
historie werden bereikt en anderdeels de nieuwe rubriek door de arbeiders ten zeerste werd gewaardeerd, zoodat men ook na mijn vertrek naar Indiëderubriek niet meerwilde missen.
Eindelijk kwam ten slotte de gelegenheid om mij geheel aan mijn
lievelingswerk te kunnen wijden. In 1911vroeg de toenmalige directeur van landbouw, nijverheid enhandel in Ned. Indië,deheer H. J.
LOVINK,aandenheerJ.P. THYSSEnaariemand metbiologischen aanleg, geschikt om werk te verrichten als veldentomoloog. Dr. THYSSE
beval mij aan en ik solliciteerde terstond, waarbij ik aanbevelingsbrieven mocht ontvangen van wijlen E. HEIMANS, Prof. DE MEYERE,
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Dr. J. T H . OUDEMANS, JAC.P. THYSSE en Mr. D. L. UYTTENBOOGAART,wienikallenvoorhetdestijds inmij gesteldevertrouwen dank

breng.
Aanvankelijk leidde eenenander tenslotte toch nogtotniets, daar
de betrekking welke toen open was, door Dr.K.W.DAMMERHAN te
Buitenzorg werd vervuld.
Kort daaropvroegDr. L.P.DEBUSSYomeenentomoloogvoorhet
ontvangen, kweeken en naar Indië zenden van Trichogramma pretiosa,eeneierparasietvanHeliothis,eenderberuchte tabaksrupsen in
Deli, waarvoor Prof. DE MEYERE ZOOvriendelijk wasmijaantebevelen.
De uit Amerika in de koelkamer ontvangen zeer kleine eierparasietjes, konden ophetPhytopathologisch Laboratorium WillyCommelin Scholten, waar wij de gulle gastvrijheid mochten ondervinden
van de directrice, de tegenwoordige ProfessorDr. JOHANNAWESTERDIJK,metsucces gekweekt envermenigvuldigd ennaar Indië doorgezonden worden, waar vele zendingen in goede conditie aankwamen
en door Dr.DE BQSSYin Deli gekweektenlosgelaten werden.
Het ishier deplaatsommetveelerkentelijkheid deaangenamerelatie metProf. DE BUSSYte herdenken.
Juist toenditwerkzouafloopen, hethadongeveer IJ jaar geduurd,
ontving ikeentelegram vandenheer LOVINK, metdevraagofikgenegen wasomnaar Indiëtekomenterbestudeeringvan hetengerlingenvraagstuk in de cassave op de onderneming vande Handelsvereeniging Amsterdam: Bendoredjo. Juist werkte ikin dien tijd samen
met den heer G.H. PRINSEN GEERLINGS bijdevertalingvaneenige
deelen van Fabre's beroemde „Souvenirs entomologiques" endeze
vriendelijke man,diejarenlangin Indiëwerkzaam wasgeweest, hielp
mijmetdevoorbereidende stappenengafmijmenigennuttigen wenk
eneindelijk vertrokikinJuli 1912naarhetbeloofde land.
Door Dr.C.J.J. VAN HALL, destijds Chef van het Laboratorium
voorPlantenziekten teBuitenzorg,werdikzeerwelwillendontvangen
en hij stond mij toeeenzestal dagen te Buitenzorg te verblijven tot
het bezoeken der verschillende wetenschappelijke inrichtingen en
het raadplegen der literatuur.
Hoe benijdenswaardig schenen zij mij toe,die blijvend inBuitenzorg, dat lustoord voor den bioloog,gevestigdwaren.Zooveelwaser
te zien en te vinden voor den natuurvriend, dat mijn hotelkamer in
het bekende „Bellevue"meerhadvaneendierentuin danvanietsanders.
Spoedig reisde ik echter door naar de Onderneming Bendoredjo,
waarikweldrawegdookinhetonderzoek.
Met genoegen herinner ik mij de bezoeken van Dr. VAN HALL,
wien door de H.V.A. de technische controle van het onderzoek
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was toevertrouwd en bij de niet altijdgemakkelijke omstandigheden,
waaronder het werk moest worden verricht, mocht ik steeds van Dr.
VANHALLveelsteunondervinden. Zijne belangstelling in hetwerken
zijne aanmoediging hebben mij door het voor den nieuweling zoo
moeilijke eerstejaarheen geholpen.Hij washetook,dienaafloopvan
het werk teBendoredjo hetwelverder metden autodidact aandurfde
en mij een plaats op zijn laboratorium aanbood. Tegelijkertijd echter
ontving ik een aanbod van Dr. de BUSSYvoor Deli en de keuze was
dus zeer moeilijk, doch de betere gelegenheid tot verdere ontwikkeling die Buitenzorg mij met zijn boekerij, Museum en Plantentuin
bood,gafden doorslag.Dezekeuzeheeft mijooknimmer berouwd en
gedurende 14jaren heb ik met veel genoegen te Buitenzorg gewerkt.
Voor hetgeen Dr. van HALL voor ons allen, werkers aan het Instituut, is geweest, mag ik zeker wel verwijzen naar hetgeen ikin1926,
bij zijn aftreden, in de„Indische Cultures"geschreven heb.
Het was ook te Bendoredjo, dat ik kennis mocht maken met U,
hooggeachte Promotor. Met veel genoegen herinner ik mij Uw bezoek aan mijn primitieve veldlaboratorium te Bendoredjo en aan onzen gezelligen tweedaagschen tochtnaarhetkratermeervandenKloet.
Uw groote belangstelling in mijn werk heeft mijdestijdszeerbemoedigd.
Ook mag ik hier niet vergeten de groote vriendschap te gedenken
dieikvanDr. P. VANDERELSTenDr. K. W. DAMMERMANte Buitenzorg heb ondervonden. Toen ik in 1914in Buitenzorg kwam en daar
alleen woonde, hebben zij zich het lot van den eenzamen nieuweling
aangetrokken en mij uitgenoodigd bij hen te komen inwonen. Van
het dagelijksche contact met hen heb ikveel profijt getrokken en aan
dit samenwonen heb ik de aangenaamste herinneringen bewaard.
Waarde Collega's, Uwe vriendschap stel ikop hoogen prijs.
Last not least mag ik niet verzuimen nog enkele Buitenzorgsche
onderzoekers met groote waardeering te herdenken, t.w. Dr. CH.
BERNARD, de toenmalige directeur en Dr. J. J. B. DEÜSS, de tegenwoordige directeur van het Theeproefstation. De periodevan samenwerking met deze heeren zal ik mij steeds met bizonder genoegen
herinneren.
Hooggeacht auditorium, ik geloof met het voorafgaande te mogen
volstaan. Prof. ROEPKE is reeds zoo vriendelijk geweest iets van ons
aller werk in Indië mede te deelen en beschouwingen over dit werk
ten beste te geven is hier nu minder op zijn plaats.
Moge ik dan besluiten met mijne vreugde erover uit te spreken,
dat ik zoo lang heb mogen werkzaam zijn in onze prachtige kolonie,
waarvan debeteekenisvoorNederland noglangniet genoegwordt in-
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gezien en waarvan men ook het gewicht als wereldproductiecentrum
inbreedelagenvanonsvolknogveelteweinig beseft.
Gelukkig is mijne werkzaamheid daar nog niet afgesloten en mijn
innigsten wensch isdan ook,dat iker nogvelejaren nuttig werkzaam
zalmogenzijn inonsmooieberoep,debeveiligingvan den Indischen
landbouw tegen plagen en dat ons aller gezamenlijk werk ten goede
moge komen aan Indië en Nederland beide, als onafscheidelijke
twee-eenheid.
Ik heb gezegd.

15. LANDMETERSCURSUS.
Tot het volgen van colleges en oefeningen aan den Landmeterscursus te Wageningen waren in het afgeloopen jaar 59 studenten bij
den Rector-Magnificus der Landbouwhoogeschool ingeschreven,
waarvan 13voor de eerste maal.
32 van hen genoten studietoelage van het Departement van Koloniën, in verband met hunne bestemming om te worden benoemd tot
Landmeter bij het Kadaster in Nederlandsch Indië. Deze 32 studenten volgen de koloniale richting. Bovendien is er een student ingeschreven, die de koloniale richting heeft gekozen, zonder te zijn
aangewezen voor den dienst van het Kadaster.
De overige studeeren in de Nederlandsche richting. Van deze ontvingen 16 de toezegging (nadat zij het examen na de eerste studieperiode hadden afgelegd), dat zij zullen worden benoemdtotadspirant-landmetervanhetKadaster inNederland, alszijinden daarvoor
gestelden tijd zullen afstudeeren. 4 daarvan zijn in den loop van het
jaar als zoodanig benoemd.
Aan het examen voor landmeter namen in het afgeloopen studiejaar 17 candidaten deel, waarvan slaagden:
a. Voor de Nederlandsche richting:
Op 31 Januari 1928:
F. Henkei,
H. van Leusen,
J. de Ruiter.
Op 20 Februari 1928:
A. Daanje.
b. Voor de koloniale richting:
Op 7April 1928:
L. Korver.
Op 27 October 1927:
C. Krijgsman,
J. E. K. van Wijnen.
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Op 31 Januari 1928:
Th. Hemmes,
J. van Houte,
F. James,
J. G. Janssen,
J. Strick,
J. A. A. Zeller.
Op 7 April 1928:
. J. Martel.
Het examen na de eerste studieperiode werd afgelegd door 21
candidaten, waarvan slaagden:
Op 18 Januari 1928:
C. A. Berg,
K. J. Evers,
P. Feringa,
A. M. Frederikse,
H. A. de Graaf,
C. J. W. de Jong.
A. Kamp,
H. J. Costing,
J. Polman,
W. A. van Rhee,
H. Ph. van der Schaaf (met lof).
Op 25 April 1928:
J. W. Anthonijsz,
W. Muller,
A. Spoelstra;
C. van der Wel.
Op 9 Mei 1928:
W. C. Visser.
De samenstelling van het college van Besttiur onderging dit jaar
geen verandering. Ook in het aan den Landmeterscursus verbonden
personeel kwamen geen mutaties voor. De verzamelingen namen toe,
niet alleen door aankoop uit het daarvoor bestemde crediet, maar
ook. door schenking van verschillende belangstellenden.

16. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1927~1928 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir. A. M. SPRENGER • . • . • • . • • • • • . . • • Fruitteelt.
Prof. Dr. M. J. VAN UVEN................. Bijzondere onderwerpen uit de wiskunde.
Lector H. R.AMAER ••...••.••••.•..••.•.• Natuurteekenen.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent te Wageningen • • . . • . . • • • . • . • • • • • . Bijenteelt.
D. J. SANDERS te Haarlem................ Tabakscultuur.
Ir. J. G. HAZELOOP, rijkstuinbouwconsulent
te Alkmaar ••.•.•....•••.•••.••......• Groententeelt.
Ir. C. KOEMAN, adj. rijkstuinbouwconsulent
te Aalsmeer . • . • • • . . . • . • • • . • . • . . • . • • . • Bloementeelt.
Ir. H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN, rijksveeteeltconsulent te Leeuwarden ••..•••••• Voedingsleer.
Ir. c. PH. MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulent te Boskoop . . • . • • • • • • • . • • • • . . • . Boomteelt.
J. H. SEBUS te Utrecht .....•......•... Economische geografie van Nederland.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse·. . • . • • • . • • . • . . . • . • • • • • • . . • • • . . • . Bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VuuREN te Utrecht •.••..•• Economische geogra-•
fie van Ned. Indie
17. WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN.
De regeling was opgedragen aan ~en Commissie, bestaande uit de
hoogleeraren DR. J.C. KIELSTRA, DR. IR. N. L. SoHNGEN, IR. J. H.
THAL LARSEN en DR. M. J. VAN UvEN.
In het studiejaar 1927~1928 zijn de volgende voordrachten gehouden:
PROF. DR. W. SEEDORF, Gottingen. Die Bedeutung der Landarbeitsforschung fiir die Landwirtschaft (16 November 1927).
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P R O F . D R . H .A. KRAMERS, Utrecht. Moderne inzichten in bouw en

werking der atomen (8 December 1927en 9 Februari 1928).
Leipzig. Das organische Leben (6 Maart
1928).

PROF. D R . H . DRIESCH,

18. I N D I S C H E L E Z I N G E N .
Evenals vorige jaren maakte het departement van koloniën door
de beschikbaarstelling van een subsidie het mogelijk aan de landbouwhoogeschool enkele Indische lezingen tedoen houden. Bedoelde
voordrachten werden ook thans weer georganiseerd door een regelingscommissie, bestaande uitde hoogleeraren T .J. BEZEMER, J. VAN
BAREN, A. TE WECHEL, D r . A. H . BLAAUW, S. P . H A M , D r . J. C.
KIELSTRA en Dr. W. K. J. ROEPKE, van wiede eerstgenoemde drie

heeren metde definitieve regeling belast waren.
De volgende voordrachten werden gehouden:
24 November 1927,Pater S.P .Buis S.V.D . : „Heidensch Leven
(tafereelen uit het leven der bewoners van de kleine Soendaeilanden)".
14 December 1927,Pater S.P .Buis S.V.D . : „Land en Volk van
Flores".
19. I N T E N D A N C E - C U R S U S .
Aan de landbouwhoógeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aande hoogere krijgsschool te 's-Gravenhage omopgeleid teworden voor den intendance-dienst.
De cursus begint 1Maart eneindigt 1November vanhet loopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. J. H . ABERSON: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. D r .D .L . BAKKER: kennis van vee en verpleging;
Prof. Ir.B .VAN DER B U R G : zuivelbereiding;
Prof. Ir.H .K. H .A. MAYER G M 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.
De op 1 Maart 1928 begonnen cursus wordt gevolgd door de
kapiteins der infanterie van het leger hier te lande: J.P .H . VAN
AALST en P. J. H . DE ROOS, de Ie luitenants der infanterie van het

leger hier telande: D .T . HENDRIKS, F .M . NELEMANS, J.J. VETHAKE
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en J. H. A. WIERINGA, de le luitenant der infanterie van het Nederlandsen-Indische leger P.P. HUISVELD en de le luitenant der militaire administratie van het Nederlandsch-Indische leger G. I.VAN
LEEUWEN.

20. OVERZICHT VAN DE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1927—1928 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12 van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
Studietoelagen aan studenten, die zich verbinden later als adspirant-houtvester in staatsdienst naar Nederlandsch-Indië te

4

gdctll *************************************************

Idem aan hen, die in opleiding zijn voor de betrekking van
landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië.

£

32

II

STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR

1928-1929

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHR. S. VAN CITTERS, Brummen, voorzitter
1918
D R . H. J. LOVINK, Alphen a. d. Rijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918
J. M. A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen . . . . . . . . 1923
J. T H . VERHEGGEN, Buggenum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923
Dr. E, VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum.
1927

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

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
D R . IR. N. L. SÖHNGEN.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
IR. J. H. THAL LARSEN.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
D R . IR. N.L. SÖHNGEN, voorzitter.
D R . H. A.J. M. BEEKMAN, secretaris.
T. J. BEZEMER.
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HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D. L. BAKKER

1921

De veeteeltwetenschap.
J. VAN BAREN

1903

De delfstof- en aardkunde.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN

1921

De houtmeetkundé, boschrenterekening en boschbedrijfsregeling.
T. J. BEZEMER

1898

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

..

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BROEKEMA

1923

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

1913

De zuivelbereiding en de melkkunde.
Ir. J. W. DIEPERINK

1917

Het landmeten, het waterpassen en de geodesie.
£•#&• VJ* V J Ä X J N U
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i7<bX

De physiologie der dieren.
Dr. D. VAN GÜLIK

1902

De natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
S. P. HAM
De houtteelt, boschbescherming, beheersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.
Dr. J. A. HONING

1915
1920

De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Ir. J. HÜDIG

1928

De scheikunde en de bemestingsleer.
Dr. J. JESWIET

1925

De plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
Dr. J. C. KIELSTRA

1918

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 Nederlandsen agrarisch recht.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD

De landhuishoudkunde.
8

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

1909

De scheikunde.
Dr. H. M. QUANJER

1909

De plantenziektenkunde.
J-Jr* XU«* XxElriDËIo
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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

1913

De wiskunde.
-LI* JV1* X * VXdoCiR
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J,7lO

De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
A. TE WECHEL

1914

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,LEDENVANDENSENAAT
Jaar van
aftreding

Dr. Ir. L. BROEKEMA, Wageningen
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.
H. RAHAER

1903

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

1919

Het burgerlijk-, administratief- en fiscaal recht (landmeterscursus).
DOCENTEN
L. VANGIERSBERGEN (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, 's-Gravenhage). De
technologie der rietsuikerbereiding.
J. H. SEBUS (Herman Saftlevenstraat Ibis, Utrecht).De economische
geografie van Nederland.
Ir. J. G. TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ(Lisse).De bloembollenteelt.
PROF. L. VAN VUUREN (Utrecht). De economische geografie van
Nederlandsch-Indië.
WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. J. R. BEVERSLUIS, landbouwkundige bij boschexploitatie.
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. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Dr. C. H. OOSTINGH, conservator bij mineralogie en geologie (met
verlof).
J. ROOKMAAKER, landmeter bij landmeten en waterpassen (inhoofdzaak voor den landmeterscursus).
Dr. G. BERGER, Dipl. Ing., vast-assistent bij scheikunde.
P. J. VAN DER HAM, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiïng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. W. A. J. OUSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
Dr. Ir. W. S. SMITH, vast-assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. O. BANGA, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Dr. Ir. J. T. P. BIJHOUWER, assistent bij systematiek.
Ir. G. G. BOLHUIS, assistent bij erfelijkheidsleer.
Ir.B.J.B. GROENEVELD, assistent bij physiologie der dieren.
E.E. HARMSEN, assistent bij tuinbouwplantenteelt.
A. G. A. IDENBURG, assistent bij mineralogie en geologie.
Ir.J. J. JANSEN, assistent bij microbiologie.
Mej. D R . L. C. P. KERLING, assistente bij plantkunde.
Dr. Ir. P. C. LABOUCHERE, 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, technisch ambtenaar 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.
H. VAN WIJK, klerk.
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BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
P. G. BLANKSMA, tuinbaas bij tuinbouwplantenteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
H. DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
J. WEGENAAR, tuinman Ie kl., tevens concierge, bij de afdeeling
boschbouw.
B. W. VAN DE PEPPEL, timmerman.
G. P. F. BOUWMAN, 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. BEUMEF, amanuensis bij hoütteelt.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensis bij 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.
R. JANSEN, tuinman 2e kl. bij plantkunde.
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, bibliotheekbeambte.
Mej. B. G. SCHROVEN, bibliotheekbeambte.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
Mej. A.J.B. WOLDA, bibliotheekbeambte.
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.
Dr. Ir. T. H. THUNG, assistent.
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.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
A. F. VAN DAM, tuinman 2e klasse.
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LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE.

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEBEN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, assistent.
J. D. BAKKES, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUW
GEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
A. E.H.R. BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
Dr. H. BLEIER, assistent.
Ir. J. K. GROENEWOLT, assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
E. ARBORETUM
Prof. Dr. J. JESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. FRERIKS, tuinman Ie kl.
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GEBOUWEN EN TERREINEN
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no. 18, bevinden zich: de
kamer van den rector-magnifïcus, 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, Heerenstraat no.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, is
in gebruik bij de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen.
In het gebouw „De Valk", Rijksstraatweg no. 53, bevinden zich
de collegezalen met verzamelingen voor den landmeterscursus.
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 gelegenhetarboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping).
De afdeeling erfelijkheidsleer bleef nog tijdelijk gevestigd in het
laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek; debouwvan een
laboratorium voor erfelijkheidsleer aan den Rijksstraatweg is ten
naasten bij (ruimte) voltooid.
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 laboratoriumvoorzuivelbereidingisgevestigdinde gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 21.

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,voorzooveel noodig,aan onvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f 800.—
per jaar, toe te kennen.

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.Ookkunnen 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.
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FONDSEN
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU 1916/1918.

De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 19161918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau in
liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschapenaanverwantehandelswetenschapinhaar geheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen, hetbekostigen vanstudiereizen, hetsteunen vanwetenschappelijke instellingenofonderzoekingen, hetbezorgenvanwetenschappelijke uitgaven enz.
Een raad van commissarissen wordt gevormd door de leden van
het college van curatoren der landbouwhoogeschool, die zich daartoe bereid verklaren.
Hetbestuur derstichtingbestaatuitdehoogleerarenenoud-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. 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).
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 collegevan curatoren der landbouwhoogeschool of vanhen,aan
wie door bedoeld college de beoordeeling zal zijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheidingwaardigzijn,en/of hetverleenenvan 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 ofsubsidieeren van stichtingen
of fondsen, die een gelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
van het fonds is opgedragen aan het college van curatorenderlandbouwhoogeschool.
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HESSEUNK VAN SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in het leven geroepen door den heer Mr. H. F.
HESSELINK VAN SUCHTELEN, 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 diezelveofwier
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 zijn teverkrijgen, of bij het uitnoodigen vanbekende geleerden tot het houden van voordrachten, lezingen enz., steun teverleerien.
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 BEÜSEKOM, Hilversum
J. H. STÖCKER, Wageningen
' ledenSTARINGFONDS.

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 VANRAPPARD, 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

127
zouden moeten staken, in de gelegenheid te stellen, die studie te
vervolgen en tot een goed einde te brengen,doorhetverstrekken van
rentelooze voorschotten.
In het bestuur, dat deze stichting beheert, hebben zitting de
heeren:
J. SIBINGA MULDER, Bussum, voorzitter.
J. P. TETTERODE, Lochern, secretaris.
Prof.J. H. ABERSON, Wageningen, penningmeester.
Dr. Ir. F. E. POSTHUMA, 's-Gravenhage ) . ,
J. SCHUIT, Loenen a. d. Vecht
) leden*

